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NEB-22/2017. sz. ülés 
(NEB-83/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 
2017. november 13-án, hétfőn, 11 óra 28 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 562. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  

 
1. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő 

egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18316. szám) 
Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 
2. Egyebek  



4 

 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló Kissné Köles Erika 

szlovén nemzetiségi szószólónak 
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz görög 
nemzetiségi szószólónak 
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Giricz Vera ruszin 
nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
 

 
Jelen voltak 

Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata) 
Dr. Török Tamás főosztályvezető (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 28 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága következő ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság jelen 
lévő tagjait, munkatársaikat, titkárságunk munkatársait, az Országgyűlés Hivatala 
munkatársát, Kukumzisz György urat, az Országos Görög Önkormányzat elnökét és 
munkatársait, dr. Török Tamás főosztályvezető urat és munkatársait az Alapvető 
Jogok Biztosának Hivatalától és minden kedves érdeklődőt. Elnézést kérek, nem 
szokásom a késés, de két kamionos balesetet is kifogtam az M5-ös autópályán. 
Nagyon nagy a torlódás és a probléma.  

A határozatképesség megállapítása 

Viszont, ami fontosabb, hogy határozatképes a bizottságunk, a jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy 9 fő bizottsági tag van személyesen jelen. A Következő 
helyettesítési megbízások születtek: Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló 
helyettesítéssel bízta meg Kissné Köles Erika szlovén szószólótársunkat, Hepp Mihály 
horvát nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószólótársunkat 
és Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Giricz Vera ruszin nemzetiségi 
szószólót bízta meg helyettesítéssel, így 9 fő van tehát jelen, és 12 szavazattal kezdjük 
meg a munkát. 

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

A napirend elfogadása 

A kétpontos napirendi javaslatot mellékeltük a bizottsági ülés meghívójához. 
Szavazzunk a napirendi javaslatról. Aki ezt jóváhagyja, aki egyetért a napirendi 
javaslattal, kérem, szavazzon kézfeltartással (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. A napirendi javaslatot egyhangúlag 
elfogadtuk. 

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/18316. szám) 
Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján 

Első napirendi pontunkra térünk rá. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. 
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, T/18316. számon került a benyújtott javaslat nyilvántartásba. A 
törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján megtalálható, a bizottság titkársága a 
linkjét kiküldte, így mindenki áttanulmányozhatta azt.  

Napirendi pontunk a) alpontjaként döntés részletes vita lefolytatásáról a 
HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján. Terjedelmes törvényjavaslatról van szó, hiszen 
több törvényt is módosít. Javaslom, hogy a törvényjavaslat egésze tekintetében 
folytassuk le a részletes vitát az 1-578. §-ig. Kinek van más javaslata? Nem látok más 
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen, 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt.  

Következik b) pontként a bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) 
bekezdése alapján. A nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítás indítványánál a 
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Házbizottság felé azzal indokoltuk indítványunkat, hogy a törvényjavaslat két törvény 
vonatkozásában is érinti a közvetítői eljárás és a büntetőeljárás során a nemzetiségi 
anyanyelv-használati jogosultságokat. A Házbizottság ezt respektálta, és nemzetiségi 
napirendi ponttá nyilvánította. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek még 
konkrét észrevétele, véleménye, hozzáfűznivalója ehhez a törvényjavaslathoz ezeken 
kívül, amit megállapíthattunk, és nyilván többen is megállapítottuk. (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, hogy nincsen. A bizottsági vélemény előadójának 
megválasztása következik. Információim szerint Varga Szimeon bolgár nemzetiségi 
szószóló úr készült erre a feladatra. Kérdezem, hogy így van-e, és vállalja-e. Én őt 
javaslom. Kérdezem a bizottságot, van-e bárkinek más javaslata, észrevétele. (Nincs 
jelentkező.) Ha nincsen, akkor szavazzunk erről a javaslatról: aki egyetért ezzel, hogy 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólótársunk legyen a bizottsági előadó, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 12 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül. Köszönöm szépen. A bizottsági vélemény előadója holnap, kedden szólal fel az 
általános vitában 15 percben. Köszönöm, ezzel az első napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Második napirendi pontunk az egyebek. Itt szeretném bejelenteni, de már 
kaptak a bizottság tagjai erről értesítést, illetve felkérést is, hogy egy hét múlva, 
november 21-én, kedden a rendes ülésen Balog Zoltán miniszter úr, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma tárcavezetője éves kötelező meghallgatását tartjuk a 
bizottságban. Néhány kérdés már érkezett, ha van még kérdés, ha vannak kérdéseik a 
bizottság tagjainak, még a mai napon juttassák el titkárságunkra, és akkor nyilván egy 
előzetes összefoglalót készítünk miniszter úr számára, hogy valóban alaposabban a 
szakértőivel, munkatársaival fel tudjanak készülni ezekre a kérdésekre. Kérdezem a 
bizottság tagjait, az egyebekben van-e még valakinek valamilyen mondandója. Ritter 
Imre német nemzetiségi szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Egyrészt egy kérdésem lenne: beszéltünk róla a múlt héten, hogy a kedden elfogadott 
törvénymódosító csomag helyzete most hogy áll. A másik pedig, azt szeretném kérni a 
bizottság tagjaitól, hogy a bizottsági ülés után egy maximum tíz percre, egy informális 
megbeszélésre maradjanak itt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A múltkori keddi ülésünkön megszavaztuk a két 

törvénymódosító javaslatunk önálló bizottsági indítványként való benyújtását. Ez a 
köznevelési törvény, illetve a nemzetiségek jogairól szóló törvényre vonatkozik. A 
csütörtöki házbizottsági ülésen, miután korábban már minden frakcióhoz eljuttattuk, 
és jeleztük, hogy szavazni fogunk arról, hogy benyújtjuk, és idén szeretnénk 
elfogadtatni, tehát a Házbizottság ülésén kértem, hogy a Házbizottság vegye a ma 
kezdődő ülés napirendi ajánlásába, és akkor erről az Országgyűlés a napirend 
megszavazásánál szavazott volna. A Fidesz-frakció képviselője, frakcióvezető-
helyettes úr, Németh Zsolt jelezte, hogy még a frakció álláspontja nem alakult ki ezzel 
kapcsolatban. Felvettem a kapcsolatot Gulyás Gergely frakcióvezető úrral, a 
munkatársa úgy értesített, hogy szükségesnek tartják még a kormány álláspontjának 
megismerését. Mi kormányegyeztetést nem tudtunk összehívni azon túl, hogy 6 
tárcával tárgyaltunk - ahogy tájékoztattam a bizottságot -, tehát erre a hétre várható 
egy egyeztetés az emberi erőforrások szakállamtitkárával, illetve a kormány 
képviselőjével a kormányzati kommunikációért felelős képviselővel, dr. Tuzson 
Bencével. Bízunk benne, hogy mához két hétre valóban az Országgyűlés napirendjére 
kerül mind a két törvényjavaslat, és akkor még az őszi ülésszak végén még a 
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parlament el is fogadhatja azt. Itt tartunk, tehát egy egyeztetés várható a héten. 
Nyilván most személyesen is megpróbálok informálódni a plenáris ülésen az 
illetékeseknél, érintetteknél. Kinek van más kérdése, közlendője? (Nincs jelentkező.)  

Az ülés berekesztése 

Akkor köszönöm szépen az aktív részvételt és a türelmet is. A napirendi pontot 
lezárom, az ülést berekesztem. Köszönöm.   

 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 38 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 


