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Napirendi javaslat  

 
1. Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat (T/17995. szám) 

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
2. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17578. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/... szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

 
4. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/... szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról, valamint az azonos tárgyban 
korábban benyújtott T/15535. számú törvényjavaslat visszavonásáról) 

 
5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló Fuzik János szlovák 

nemzetiségi szószólónak  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Kreszta Traján román 
nemzetiségi szószólónak  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló Alexov Lyubomir 
szerb nemzetiségi szószólónak  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz görög 
nemzetiségi szószólónak  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló Varga Szimeon 
bolgár nemzetiségi szószólónak  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 
nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
 

Meghívottak 
 

 
Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dienes Renáta főosztályvezető-helylettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Vadas Beatrix főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Tóth Péter (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Szabó Renáta adóigazgatási referens (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Anga Alexa (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Monostori Zoltán főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Kraszlán István nemzetiségi főtanácsadó (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Füzessy Fanni (Országgyűlés Hivatala)  
Kiss Balázs (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)  
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Dr. Török Tamás főosztályvezető (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Dr. Benedek György jogi főreferens (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Hollerné Racskó Erzsébet elnök (Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetsége és Országos Szlovák Önkormányzat) 
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Sianos Tamás (Görög Szószólói Iroda)  
Szutor Lászlóné elnök (Szerb Országos Önkormányzat)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 17 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az 
Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága következő ülését megnyitom. 
Köszöntöm a bizottság tagjait, munkatársaikat, titkárságunk és az Országgyűlés 
Hivatala munkatársait, valamint minden kedves érdeklődőt, résztvevőt, vendéget, 
előadót, soraikban is dr. Berczik Ábel urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkárát és dr. Dienes Renáta főosztályvezető-helyettest, valamint dr. Szabó 
Ildikó adóigazgatási referens asszonyt ugyanettől a tárcától, dr. Vadas Beatrix 
főosztályvezető asszonyt szintén az NGM képviseletében, dr. Monostori Zoltán 
főosztályvezető-helyettes urat az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében 
és Kraszlán István nemzetiségi referens urat, dr. Török Tamás urat, az Alapvető 
Jogok Biztosa Hivatalának főosztályvezetőjét és dr. Benedek György jogi főreferens 
urat, Hollerné Racskó Erzsébet asszonyt, az Országos Szlovák Önkormányzat és az 
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége elnök asszonyát, Kukumzisz 
György urat, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elnökét és 
munkatársait, valamint dr. Cserháti Tiborné asszonyt, az Országos Roma 
Önkormányzat hivatalvezetőjét, valamint minden kedves érdeklődőt, a média, a sajtó 
képviselőit. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk ülése határozatképes: 
A 13-ból 6 fő bizottsági tag van személyesen jelen, és 6 helyettesítési megbízás is 
született a következők szerint. Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló helyettesítéssel 
bízta meg Fuzik János szlovák nemzetiségi szószólót, Giricz Vera ruszin nemzetiségi 
szószóló Kreszta Traján román nemzetiségi szószólót, Hartyányi Jaroszlava ukrán 
nemzetiségi szószóló Alexov Lyubomir szerb szószólót, Hepp Mihály horvát 
nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószólót, Kissné Köles 
Erika szlovén nemzetiségi szószóló Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólót és 
végül dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg 
Ritter Imre német nemzetiségi szószólót, tehát 12 szavazattal kezdjük meg a munkát. 

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig egyik bizottsági tag, egyik szószóló sem kívánt napirend-kiegészítési javaslattal 
élni. 

A napirend elfogadása6 

A napirendi javaslatot a bizottsági ülés meghívójához mellékeltük. Szavazzunk 
a napirendi javaslat elfogadásáról! Aki elfogadja a napirendi javaslatot, szavazzon 
kézfeltartással, kezek feltartásával! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. A napirendi javaslatot elfogadtuk. 

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat (T/17995. 
szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Rátérünk első napirendi pontunkra. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 
T/17995. számú törvényjavaslat részletes vitáját kell lebonyolítanunk a 
törvényjavaslat egésze, tehát az 1-141. § tekintetében. Köszöntöm dr. Vadas Beatrix 



7 

főosztályvezető asszonyt és dr. Szabó Ildikó adóigazgatási referens asszonyt az 
előterjesztő Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében. 

A bizottságunk tagjainak javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban 
folytassuk le. Van-e ez ellen valakinek kifogása? (Nincs jelentkező.) 

Úgy látom, nincsen, akkor rátérünk a részletes vita első szakaszára, amelyben 
meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésének. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük. 
(Nincs jelentkező.) Nincsen, akkor megadom a szót a kormány, az előterjesztő 
képviselőjének. 

 
DR. VADAS BEATRIX (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 

szót. Megfelel az előterjesztés valamennyi meghatározott követelménynek, amely a 
házszabály 41 § (1) bekezdésében szerepel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételt. Kérem a bizottság tagjait, hogy aki 

egyetért az észrevétellel és maga is úgy gondolja, hogy a feltételeknek a 
törvényjavaslat megfelel, szavazzanak kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag olyan állást foglalt, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Ezzel a részletes vita első 
szakaszát lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselők által 
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosítói szándék 
benyújtásáról. Ehhez a törvényjavaslathoz két képviselői módosító indítvány érkezett, 
melyből egyet a benyújtója visszavont. 

Kérdezem a bizottság tagjait, kívánnak-e állást foglalni a megmaradt egy 
módosító javaslatról. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nem. 

Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e valakinek erre vonatkozó javaslata. (Jelzésre:) Egy javaslatot 
látok: Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit. Igazából nem is tudom, hogy a formája jó-e. Most 
kérdés formájában tenném fel a javaslatot igazából. Azon oknál fogva, ami miatt 
késtünk is pár percet, hogy a másik bizottsági ülés elhúzódott, nem tudtam az írásos 
anyagot magamhoz venni. Igazából a kérdésnek - és ezt az általános vitában is 
elmondtam - egyetlenegy olyan pontja van a nemzetiségi nyelvhasználat 
szempontjából, amikor a tolmács kirendelése vagy nem kirendelése szerepel ebben a 
törvényjavaslatban. Az idegen nyelv esetében kötelezően előírt a tolmács használata, 
most a nemzetiségi nyelv esetében pedig ez nem ennyire egyszerűen szerepel a 
törvényjavaslatban. Itt esetlegesen azt javasolnám, hogy pontosítsuk azt az egy 
paragrafust. Az írott szöveg most sajnos nincs nálam, úgyhogy azért mondtam, én 
kérdés formájában teszem fel, hogy esetleg utólag megküldhetem-e, hogy s mint, 
mármint ide a bizottság elé. Ha nem, akkor visszavonom a kérdést. 

 
ELNÖK: Igen, tulajdonképpen akkor lehetne benyújtani, ha az ülést most nem 

zárjuk le, tehát a részletes vitát nem zárjuk le, de akkor újból össze kell ülnünk. Most 
kellett volna, illetve már a meghívó kiküldésénél lett volna praktikus egy szövegszerű 
javaslatot mellékelni a bizottság tagjainak, hogy ezt valóban érdemben meg tudjuk 
tárgyalni most és döntést is tudjunk róla hozni. Erre így nem készültünk fel, tehát én 
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visszadobom a labdát azzal, hogy nem látom azt, hogy most meg tudnánk ezt 
érdemben vitatni szövegszerű javaslat híján. (Jelzésre:) Tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Én úgy fejeztem be a 

mondatot, hogy ha nem, akkor visszavonom magát a kérdést is. Azt meg nem kérem a 
bizottságtól, hogy most legyen szünet, mert igazából készen van a szövegszerű 
javaslat is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezt úgy tekintem, hogy a bizottság nem 

foglalt állást képviselői módosító javaslatról és további módosító szándékot sem 
fogalmazott meg, nincs előttünk, ezért a bizottság részletes vitát lezáró módosító 
javaslatot nem nyújt be. 

Javaslom, hogy zárjuk le a vita második szakaszát, ezzel együtt a részletes vitát 
is. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 10 
igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. A részletes vita második szakaszát lezártuk. 

Határozathozatal 

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Ennek 
megfelelően kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon 
a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. 

Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag döntött a bizottság a 
részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és annak benyújtásáról. 

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. Az első 
vitaszakaszban Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló képviselte bizottságunk 
véleményét az Országgyűlés plenáris ülésén. Javaslom, hogy továbbra is ő tegye ezt a 
következő vitaszakaszban is. Kérdezem, hogy vállalja-e szószóló úr. (Jelzésre:) 
Egyetértőleg bólintott. 

Van-e más javaslat a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelentkező.) Nem látok 
más javaslatot. Aki egyetért a javaslatommal, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 
12 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. 

Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószólót egyhangúlag megválasztottuk a 
bizottsági vélemény képviseletére. A bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat vitájában szólal majd fel a plenáris ülésen 5 percben. Ezzel az első napirendi 
pontot lezárom. Köszönöm szépen a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőinek a 
részvételüket. 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17578. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Áttérünk a második napirendi pontunkra. A Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú 
törvényjavaslat részletes vitáját kell lebonyolítanunk a törvényjavaslat egésze, tehát 
az 1-22. §-ig terjedő tartalom, valamint az 1-5. mellékletei tekintetében. 

Köszöntöm Berczik Ábelt kincstárért felelős helyettes államtitkár urat és dr. 
Dienes Renáta főosztályvezető-helyettes asszonyt az előterjesztő Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviseletében. Javaslom a bizottság tagjainak, hogy a részletes vitát 
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két szakaszban folytassuk le. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek más észrevétele, 
ellenvéleménye? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincsen. 

Akkor rátérünk a részletes vita első szakaszára, amelyben meg kell 
állapítanunk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésének. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
észrevételük. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincsen. 

Kérdezem a kormány, az előterjesztő képviselőit, ezzel kapcsolatban van-e 
észrevételük. (Jelzésre:) Helyettes államtitkár úr, tessék! 

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy az 
előterjesztő álláspontja szerint az előttünk fekvő, Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú 
törvényjavaslat a házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti valamennyi követelménynek 
megfelel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételt. Kérem a bizottság tagjait, hogy aki 

szintén ezen a véleményen van, egyetért helyettes államtitkár úrral, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdése a-d) 
pontjának, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt. Tartózkodás nem volt. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselő által 
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék 
benyújtásáról. Ehhez a törvényjavaslathoz képviselői módosító indítvány nem 
érkezett. 

Lehetőségünk van saját módosítási szándék benyújtására. Kérdezem a 
bizottság tagjait, van-e valakinek erre vonatkozó javaslata. (Nincs jelentkező.) Nem 
látok ilyen javaslatot. Konstatálom, hogy a törvényjavaslathoz képviselői módosító 
javaslat nem érkezett, valamint a bizottság további módosító szándékot sem 
fogalmazott meg, így a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt 
be. 

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vita második szakaszát, ezzel együtt a 
részletes vitát is. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért ezzel a javaslattal. (Szavazás.) 12 
igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag döntött a 
bizottság a részletes vita lezárásáról. 

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Ennek 
megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki a javaslattal 
egyetért, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt. Tartózkodás nem volt. A bizottság egyhangúlag döntött a jelentés elfogadásáról 
és annak benyújtásáról. 

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. Az első 
vitaszakaszban Ritter Imre német nemzetiségi szószóló képviselte a bizottsági 
véleményt. Kérdezem szószóló urat, hogy vállalja-e a továbbiakban is a feladatot. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek más 

javaslata. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincsen. Aki egyetért azzal, hogy továbbra is 
német Imre Ritter nemzetiségi szószóló (Derültség.), bocsánat, Ritter Imre német 
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nemzetiségi szószóló úr legyen a bizottsági vélemény előadója, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Mivel “ritter” nemzetiségünk 
nincsen… (Derültség.) 

A bizottsági vélemény előadója a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslat vitájában 5 percben szólalhat fel. (Jelzésre:) Ritter Imre, tessék parancsolni! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ügyrendi hozzászólásra kérek 

lehetőséget. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Csak mivel 
elképzelhető, hogy ez a napirend az, amikor utoljára találkozunk ebben a ciklusban az 
NGM-mel bizottsági ülésen, szeretném az Önkormányzati, külügyi és költségvetési 
albizottság nevében megköszönni Berczik Ábel helyettes államtitkár úrnak, Dienes 
Renátának és természetesen Banai Péter Benő államtitkár úrnak, hogy az időnként 
nagyon-nagyon kemény viták - főleg az előző évben - és tárgyalások után, azt 
gondolom, nagyon jó és mindig korrekt munkakapcsolat volt, még a legnagyobb 
nézetkülönbségek esetén is. Nagyon szépen köszönöm az egész ciklusban nyújtott 
támogatást, és remélem, hogy a következő ciklusban még eredményesebb lesz majd 
az együttműködés. Köszönöm szépen az egész államtitkárságnak a segítséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Reagálni kíván helyettes államtitkár úr. 

Tessék! 
 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Én is köszönöm szépen a bizottság együttműködését, a közös munkát és 
természetesen Banai államtitkár úrnak is tolmácsolni fogjuk az üzenetüket. Bízom 
benne, hogy találkozunk még a következőkben. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm én is. Azt hiszem, valóban helyénvaló volt 

Ritter Imre német szószólótársunk, az Önkormányzati, külügyi és költségvetési 
albizottság elnökének észrevétele. A bizottságunk nevében én is köszönöm azt az 
együttműködést, amit a költségvetési törvényeken túlmutatóan a nemzetiségi törvény 
módosításánál nyújtottak. A mai negyedik pontunknál erre majd még visszatérünk. 
Én tudom, hogy még fogunk együtt dolgozni ebben a ciklusban, hiszen holnap éppen 
levelet készülök írni önöknek. (Derültség.) Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. 
Köszönjük szépen. A második napirendi pontot lezárom. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/... szám) (Döntés bizottsági önálló 
indítvány benyújtásáról) 

A harmadik napirendi pontunk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Döntés önálló bizottsági indítvány 
benyújtásáról. A törvényjavaslatot megküldtük a bizottság tagjainak, illetve most is 
kiosztottuk. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy valakinek a konkrét szöveggel kapcsolatban 
van-e véleménye, kiegészítése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) A törvényjavaslat a 
köznevelési törvény mellékletének egy sorát módosítja, a nemzetiségi pedagógusok 
számára a nemzetiségi pótlékot 10 százalékról 15 százalékra emeli. Van-e valakinek 
észrevétele? (Nincs jelentkező.) Azt hiszem, hogy egyértelmű. 

Döntsünk ennek a benyújtásáról! Aki egyetért azzal, hogy ez a szöveg kerüljön 
benyújtásra és benyújtsuk az Országgyűlésnek ezt a bizottsági önálló indítványt, 
kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem 
volt. Tartózkodás nem volt.  
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Az előterjesztő képviselőjének megválasztása következik. Az előterjesztő a 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága. Javaslom erre a feladatra Ritter Imre német 
nemzetiségi szószóló urat, aki a javaslatot is kidolgozta. Kérdezem, hogy vállalja-e a 
feladatot, szószóló úr. 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Igen, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e más javaslat. 

(Nincs jelentkező.) Nem látok más javaslatot. Aki egyetért a javaslatommal, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás 
nem volt. Köszönöm szépen. 

Felhatalmazást is jóvá kell hagynunk az előterjesztő képviselőjével 
kapcsolatban. Felolvasom a bizottsági felhatalmazás szövegét, a további tárgyalások 
menetét megkönnyítendő: “A bizottság felhatalmazza Ritter Imre német nemzetiségi 
szószólót, hogy a törvényjavaslat tárgyalása során a további szakaszokban az 
előterjesztői jogokat gyakorolja az általános vitában, valamint a kijelölt bizottság 
részletes vitájában, illetve a Törvényalkotási bizottság ülésén képviseli majd a 
bizottságot.” 

Határozathozatal 

Aki egyetért ezzel a felhatalmazással, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. 
Egyhangúlag megszavaztuk a felhatalmazást. Ezzel a harmadik napirendi pontot 
lezárom. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/... szám) (Döntés bizottsági 
önálló indítvány benyújtásáról, valamint az azonos tárgyban 
korábban benyújtott T/15535. számú törvényjavaslat 
visszavonásáról) 

A negyedik napirendi pontunk következik, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat megtárgyalása. Döntés 
bizottsági önálló indítvány benyújtásáról, valamint az azonos tárgyban korábban 
benyújtott T/15535. számú törvényjavaslat visszavonásáról. A javaslatot megküldtük 
múlt héten a meghívóval együtt, illetve most kiosztottuk, hogy operatívan tudjunk 
dolgozni rajta. 

A bizottság tagjait fogom kérni véleményük, kiegészítésük megtételére, de ha 
megengedik, akkor néhány véleményt a tárcaközi egyeztetésekről felolvasnék. Mint 
említettem, hat tárcával és három hivatallal, illetve az Országgyűlés Hivatala 
Kodifikációs Főosztályával készítettük elő a törvényjavaslatot. Számos egyeztetés 
zajlott. Néhány vélemény érkezett a múlt héten már az egyes szaktárcák által 
beérkezett javaslatok beépítése utáni verzióra, amelyet most tárgyalunk 
tulajdonképpen. Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala, illetve az Alapvető Jogok 
Biztosa helyettese, ombudsmanhelyettes asszony, Szalayné Sándor Erzsébet asszony, 
a nemzetiségek védelmezője levelében többek között a következőt írta: “A 
dokumentum változásait üdvözlöm. Több olyan rendelkezés is átalakításra került, 
amelyek eredeti változatai belső, illetve külső koherenciazavart eredményezve 
sérthették volna a jogbiztonság elvét. A megküldött szövegben alapjogi szempontból 
visszás rendelkezést nem észleltem”. 

A Belügyminisztérium legutóbbi észrevétele: “Köszönettel vettük a véglegesítés 
előtt álló törvénytervezet szövegének megküldését. Tájékoztatjuk önöket, hogy a 
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tervezet vonatkozásában a Belügyminisztérium szakterülete nem tesz észrevételt”. 
Tehát mindennel egyetért a szaktárca. 

A Miniszterelnökségből dr. Latorcai Csaba, akivel a Belügyminisztériumhoz 
hasonlóan személyes egyeztetést is folytattunk, röviden többek között ezt írja: 
“Tisztelettel tájékoztatom, hogy a törvénytervezetet áttekintettem, arra észrevételt 
nem kívánok tenni.”, tehát a végleges változatra. 

Berczik Ábel helyettes államtitkár úr, aki az imént még vendégünk volt, tett 
néhány észrevételt, amelyre írásbeli megerősítést kért tőlem, hogy valóban az-e a 
szándékunk, amit ő ebben érzékelt, illetve tett még egy kodifikációs észrevételt, ahol 
még ellenállunk. A parlament szakemberei azt mondják, hogy az 25. § (8) bekezdés 
módosítása a mi verziónk szerint helytálló, de ezt még egyeztetni fogjuk. Egészében 
véve a Nemzetgazdasági Minisztérium is egyetért. 

Itt jegyzem meg, hiszen a Nemzetgazdasági Minisztériummal vagyonjogi 
kérdésekről tárgyaltunk elsősorban az átvett intézmények vagyonkezelési jogával 
kapcsolatban, itt a döntő szót a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mondja ki, amely 
sajnos még írásban miniszteri aláírás hiányában nem küldte meg észrevételeit, de 
jelezték, hogy a szövegszerű javaslattal egyetértenek, a 7. és 8. §-hoz, tehát a 
vagyonkezelői jog biztosításához a fenntartó nemzetiségi önkormányzatok számára 
végrehajtási néhány eljárási szabályt szeretnének hozzáfűzni, tehát az alapelvvel 
egyetértenek. Ezek sajnos nem érkeztek be, de nyilván a törvényjavaslat tárgyalása 
során módosító javaslatként az Igazságügyi bizottsághoz majd be fogják ezt nyújtani, 
mi pedig elbíráljuk, illetve véleményezzük, de feltehetően ez is rendben lesz. 

Az Igazságügyi Minisztérium - mint korábban említettem - több észrevételt is 
tett, és az egész törvénytervezetet tulajdonképpen ellátta észrevételekkel. Ezekre 
válaszoltunk egy kimerítő levélben, illetve voltak olyan észrevételek, amelyek az 
Emberi Erőforrások Minisztériumát és az oktatási területet érintették. Ezeket 
Madarász Hedvig főosztályvezető asszonynak továbbítottuk, aki azután válaszolt az 
Igazságügyi Minisztérium által felvetett négy kérdésre, ezeket megválaszolta. Az 
Igazságügyi Minisztérium ezeket megkapva a következőről értesített minket: “Az 
átdolgozott javaslatot köszönjük. Egyetértünk a kapott válaszokkal. Nincs több 
észrevételünk”. 

Ezzel kapcsolatban az EMMI-től, Madarász Hedvig főosztályvezető asszonytól 
jött viszont egy konkrét észrevétel, amit - azt hiszem - érdemes lenne még bedolgozni 
a törvényjavaslatunkba, illetve most mi már betettük, de mindenképpen beszéljünk és 
szavazzunk róla. A következőről, a mi tervezetünk 7. § (1) bekezdéséről van szó, ahol a 
nemzetiségek jogairól szóló törvény 25. § (1) és (2) bekezdését módosítjuk. Itt az IM 
az ellátásnál felvetette, hogy milyen ellátás ez, miért nem szerepel a kollégiumi 
ellátás. Egyébként az országos nemzetiségi önkormányzatoktól is jött egy időben egy 
ilyen javaslat. Akkor a hivatalos álláspont az volt, hogy az ellátás magában foglalja a 
kollégiumi ellátást is. De most azt hiszem, kicsit szabatosabb megfogalmazást javasol 
az oktatási részleg az Emberi Erőforrások Minisztériumának, azt javasolják, hogy az 
eredeti „nemzetiségi nevelésben, nevelés-oktatásban, illetve ellátásban részesül a 
gyermek” helyett a következő kitétel, pontosító kitétel szerepeljen, hogy “nemzetiségi 
óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban, illetve kollégiumi ellátásban”. Azt 
hiszem, hogy amikor egy szaktárca szakszöveget pontosít, szövegszerűen küldi meg, 
az nyilván megállja szakmailag is a helyét és ezt respektálhatjuk. 

Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele. (Nincs 
jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. 

Aki egyetért ezzel a módosítással, hiszen tulajdonképpen a legújabb verzióban 
ez az egyetlen módosítás, kérem, ezt szavazzuk meg. (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
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Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Ez már így kerül be. Ez volt a 
szaktárcák, illetve a hivatalok véleménye. 

Kaptunk észrevételt két országos nemzetiségi önkormányzattól is, a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától, illetve az Országos Szlovák 
Önkormányzattól. Ezek megegyező észrevételek. A 4. §-unkra vonatkozik, ahol az 
Országgyűlés munkáját taglaljuk, a szószólók jogállását, feladatait és egyebeket. 
Javasolják a 21/B § (3) bekezdésében, hogy az eredeti szövegtől eltérően a 
nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószóló tevékenységével összefüggésben 
jogosult tájékoztatást kérni az országos nemzetiségi önkormányzat elnökétől, 
közgyűlésétől és intézményeitől. Itt az intézményeket bizonyos fokig nehezményezik, 
és a javaslatuk az, hogy a nemzetiségi önkormányzattól, illetve annak szerveitől. Azt 
hiszem, ez végül is egy már egyeztetett szöveg, itt már újabb egyeztetési kört nehéz 
lenne futni. Másrészt pedig én azt hiszem, egy nemzetiségi szószóló, ahogy egy 
országgyűlési képviselő, egy költségvetési szervtől mindenképpen kérhet tájékoztatást 
a nemzetisége ügyével összefüggésben. Én azt hiszem, különösebben nem kellene 
ezen változtatnunk. 

A második felvetés pedig ez a bizonyos 5. § (5) bekezdése - a szószóló 
beszámolási kötelezettsége vagy lehetősége az országos nemzetiségi önkormányzat 
testületének közgyűlésének -, ezt egy hosszú vita előzte meg. Itt végül is az 
ombudsman szövegszerű javaslatát építettük be, hiszen az országos önkormányzati 
javaslatok beszámolási kötelezettséget írnak tulajdonképpen elő, de egy országgyűlési 
képviselő vagy nemzetiségi szószóló a munka végzése tekintetében nem utasítható. Ez 
volt az, amit talán már nem érzékeltek az országos nemzetiségi önkormányzatok az 
egyeztetések, viták során és ebből végül is az ombudsmanhelyettes asszony 
szövegszerű javaslata hozta meg számunkra is a megoldást. Én azt hiszem, ezen sem 
változtatnék. 

Kinek van észrevétele ezzel kapcsolatban? (Jelzésre:) Ritter Imre német 
szószóló úr! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Az Országos Német 

Önkormányzattal és elnök úrral is egyeztettem. Azzal együtt, hogy én egyébként 
személy szerint minden egyes közgyűlésen beszámoltam, ez mindig az utolsó 
napirendi pont volt, én ezt tartom normálisnak, de mivel már előzetesen az 
ombudsmani hivatallal, mindenkivel megvoltak az egyeztetések, nem javaslom, hogy 
most változtassunk rajta, legfeljebb a következő ciklusban is lesz még feladat. 
Javaslom, hogy maradjon a jelenlegi szöveg, nehogy emiatt legyen bármilyen 
probléma a törvénymódosító csomag elfogadásánál. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek más észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Nincsen. 
Szavazzunk erről! Aki egyetért ezzel a javaslattal, illetve az én javaslatommal is, 

hogy nem változtatunk már ezeken a pontokon, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. 

Kérdezem, hogy az egész törvényjavaslattal kapcsolatban van-e még valakinek 
észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincsen. 

Azt javaslom, először döntsünk a már benyújtott javaslatunk visszavonásáról, 
mielőtt ennek a benyújtásáról döntenénk. Aki egyetért azzal, hogy a korábban 
T/15535. számon benyújtott bizottsági önálló indítványunkat visszavonjuk, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Senki. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság egyetértett azzal, hogy az 
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előző indítványunkat visszavonjuk, tehát 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
megszavaztuk. 

Határozathozatal 

Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról, a nemzetiségek jogairól szóló 
2014. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatunk benyújtásáról. Aki 
ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 11 igen szavazat. 
Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
A bizottság 1 tartózkodás mellett döntött az önálló bizottsági indítvány benyújtásáról. 

Az előterjesztő képviselőjének megválasztása következik. Javaslom a bizottság 
elnökét az előterjesztő képviselőjének. (Jelzésre:) Bólogató igent látok. Más javaslat 
van-e a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelentkező.) Nincsen. 

Aki egyetért azzal, hogy a bizottsági vélemény előadója az előterjesztő 
képviselőjeként Fuzik János elnök legyen, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 12 igen. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen 
a bizalmat is. 

Felhatalmazást kell ezzel kapcsolatban ugyanúgy jóváhagynunk a további 
tárgyalások tekintetében. A bizottság felhatalmazza Fuzik Jánost, a bizottság elnökét, 
hogy a törvényjavaslat tárgyalása során a további szakaszokban az előterjesztői 
jogokat gyakorolja, tehát az általános vitában az előterjesztő képviseletében felszólal, 
valamint az Igazságügyi bizottság részletes vitájában képviseli a bizottságot, illetve 
ugyanezt teszi a Törvényalkotási bizottság ülésén is. Aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. 
Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag jóváhagytuk a javaslatot. 

A törvényjavaslatot mint nemzetiségi napirendi pontot tárgyalja feltehetően az 
Országgyűlés. Ezt a csütörtöki házbizottsági ülésen fogom indítványozni az előző 
törvényjavaslattal együtt és azt is, hogy már a következő ülésén vegye napirendjére az 
Országgyűlés. Ez azt jelenti, hogy más szószóló is felszólalhat az általános vitában, 
akár 15 percben, akár 2 percben reagálhat az előterjesztői beszéden kívül. 

Ha képviselői módosítót nyújtanak be a törvényjavaslatunkhoz, akkor a 
bizottságnak üléseznie kell. Ezt nyilvánvalóan majd értékelnie kell. Feltehetően erre 
jövő hétfőn kerül majd sor. Erről értesítjük természetesen a bizottság tagjait. Ha 
nincs más észrevétel, a negyedik napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Áttérünk az ötödik napirendi pontunkra, az egyebekre. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, véleménye. (Jelzésre:) Alexov Lyubomir 
szerb szószóló úr, tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Nekem igazából egy javaslatom lenne. A következő esztendő, a ’18-as esztendő sok 
minden miatt lesz jeles, legfőképpen amiért én szót kértem, az, hogy 150 évvel ezelőtt, 
1868-ban adták ki az első magyarországi nemzetiségi törvényt. Ugyan egyes 
vélemények szerint az egyetlen jó dolog volt ebben a törvényben, hogy semmi nem 
valósult meg belőle, de mégiscsak ez volt az első nemzetiségi törvény 
Magyarországon. Javasolni szeretném, hogy ennek az évfordulónak a kapcsán kellő 
időben találjuk ki, a mi bizottságunk kezdeményezzen, szervezzen akár a Felsőházi 
teremben vagy akár egy másik helyszínen ennek kapcsán egy konferenciát vagy csak 
egy ünnepi megemlékezést. Tehát ennek a módját találjuk ki. Mindenképpen úgy 
gondolom, a mi bizottságunk - nem néztem utána - nagy valószínűséggel az első olyan 
nemzetiségi bizottság a magyar parlamentben, amely minden tagja nemzetiségi 
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származású, mert nemzetiségi bizottságok voltak korábban is, de nem tudom, volt-e 
olyan, amely száz százalékig nemzetiségi tagokból állt, nem mehet el egy ilyen dátum 
mellett szó nélkül. Hogy ennek a formáját hogyan és mint találjuk ki, nyilván nem a 
mai bizottsági üléstől várom, hogy erre megoldás szülessen, de mindenképpen 
szerettem volna a jegyzőkönyv számára és a bizottság számára is jelezni, hogy ez a 
dátum itt van, közeleg és nekünk ezzel érdemben foglalkozni kell. Hogy most mi erre 
hozunk-e létre egy munkabizottságot, vagy egy bizottsági ülésen foglalkozunk vele, 
avagy megbízunk valakit, hogy ezt gondolja végig, tegyen javaslatot, tegyen egy olyan 
javaslatot, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni, mi lenne a legjobb módja, ezt nyilván 
a közös bölcsességre bízom, de mindenképpen szerettem volna erre felhívni a 
figyelmet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom, bízzuk meg akkor Alexov Lyubomirt 

(Derültség.), mint ötletgazdát, hogy valóban egy kicsit konkrétabb javaslatot tegyen, 
hogy milyen lehetőségeink vannak a jövő évi konkrét esztendőben, a választásokig 
van-e erre lehetőségünk, vagy pedig majd a következő bizottságra marad ez a dolog 
esetleg. (Jelzésre:) Tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Egymondatos reagálásom 

lenne. Nyilván nagy tisztelettel és nagy örömmel - nem akartam én magam ajánlani - 
szívesen megcsinálom, és ha van erre fogadókészség a bizottság nevében, akkor én 
ezzel fogok foglalkozni, és még az idei évben teszek le konkrét javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt hiszem, ezzel egyetérthetünk. (Jelzésre:) 

Egyetértő bólogatásokat látok. (Jelzésre:) Ritter Imre német nemzetiségi szószóló úr, 
tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm először is Lyubomirnak 

a felvetést. Százötven év alatt arra legalább képesek voltunk, hogy be tudunk nyújtani 
egy nemzetiségi törvénymódosítást, ha már elsőt nem is. 

Amiért szót kértem: csak szeretnék mindenkit emlékeztetni - az előző ülésen 
már átadtam írásban a meghívókat -, hogy 12-én, most vasárnap, 15 órakor 
Budaörsön, a sportcsarnokban rendezzük az észak-magyarországi kulturális gálát, 
amely a húszéves jubileumi lesz, illetve a Pest Megyei Német Önkormányzat 
megválasztásának a 10. évfordulója. Tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit. 
Holnap e-mailben a teljes részletes programot még egyszer mindenkinek el fogom 
küldeni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, 

tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Az előző napirendi 

ponthoz szeretnék egy kérdést feltenni elnök úr felé. Ön fogja előterjeszteni ezt a 
nemzetiségi törvényt. Az előbb hallottuk, hogy bárki közülünk két percben beszélhet. 
Egy különvéleményt is ki lehet alakítani, vagy a nemzetiségi törvényhez tartozó 
valamit, amit valamikor megfogalmaztunk, de most módosítottuk, azt el lehet 
mondani ott? Ez a kérdésem, ha ezzel nem okozunk gondot magának a nemzetiségi 
bizottságnak. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, az előterjesztői beszédemben is fogok utalni olyan 

kérdésekre, amelyekkel most nem tudtunk foglalkozni, tehát ami hiányzik egy kicsit 
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ebből a törvénymódosításból. Biztos, hogy érinteni fogom, de bárki természetesen 
akár 15 percben is hozzászólhat a vitában - vagy a kétperces reagálásokban - és 
kifejtheti a véleményét, hiszen most ott egy általános vitáról lesz szó. Van esetleg még 
más kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Az ülés berekesztése 

Ha nincs, akkor kérem a mai villányi konzuli rendezvény résztvevőit, akik 
személyesen mennek, hogy mentsenek ki engem, hogy még teendőim vannak a 
törvények benyújtásával. Sikeres rendezvényt kívánok! Ezzel az ötödik napirendi 
pontot lezárom. Az ülést berekesztem. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 03 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


