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Napirendi javaslat  

 
1.  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. 
törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5244. szám) 

 
(Hende Csaba, Barcza Attila, Demeter Zoltán, Dr. Bajkai István (Fidesz), Dr. 
Vejkey Imre (KDNP), Dr. Völner Pál (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP), Herczeg 
Tamás, Bányai Gábor, Dr. Hörcsik Richárd, Dr. Simon Miklós, Fenyvesi 
Zoltán, Pánczél Károly, Ovádi Péter, Bóna Zoltán (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
2.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Ritter Imre nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke  
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló  
Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria lengyel nemzetiségi szószóló 
Dr. Serkisian Szeván Simon örmény nemzetiségi szószóló  
Sianos Tamás görög nemzetiségi szószóló  
Szolga József horvát nemzetiségi szószóló  
Szuperák Brigitta ukrán nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott:  
 

Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló Ritter Imre nemzetiségi 
képviselőnek  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Paulik Antal szlovák 
nemzetiségi szószólónak  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Szolga József horvát 
nemzetiségi szószólónak  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Alexov Lyubomir szerb 
nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita bizottsági munkatárs  
 

Meghívottak: 
 
Dr. Fedor Tibor, a Miniszterelnökség Egyházi Koordinációs és 
Kapcsolattartási Főosztályának főosztályvezetője  
Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Nemzetiségi Főosztályának 
főosztályvezetője  
Dr. Kiss Balázs, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának jogi 
főmunkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 01 perc) 
 

Elnöki bevezető 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a megjelent szószólókat, munkatársainkat, a 
meghívottakat, minden kedves jelenlévőt. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságból 5 fő van személyesen 
jelen. Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Szolga 
József horvát nemzetiségi szószólót, Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló 
helyettesítéssel bízta meg Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószólót, Varga Szimeon 
bolgár nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Alexov Lyubomir szerb 
nemzetiségi szószólót, és Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló helyettesítéssel 
bízta meg Ritter Imre német nemzetiségi képviselőt. Így az ülésünket 5 jelenlévővel és 
4 megbízott szavazattal, 9 szavazattal kezdjük meg. Kissné Köles Erika szlovén 
nemzetiségi szószóló egy szlovén küldöttséggel a miniszterelnök-helyettes úrnál van, 
Sianos Tamás és Szuperák Brigitta előzetesen nem jelezte távollétét. 

Még a napirend tárgyalása előtt szeretettel köszöntöm Serkisian Szeván Simon 
urat, örmény nemzetiségi szószólót. Ezzel elvileg - és röviden a gyakorlatban is - 13 
fősre bővül a nemzetiségi bizottság. Ugyanakkor tájékoztatok mindenkit, a szószóló 
úr úgy nyilatkozott, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, így annak 
megszüntetéséig a szószólói megbízatásából eredő jogait egyelőre nem gyakorolhatja. 

A napirendről való szavazás előtt szeretném még külön köszönteni dr. Fedor 
Tibor urat, a Miniszterelnökség Egyházi és Koordinációs Kapcsolattartási 
Főosztályának főosztályvezetőjét, valamint Tircsi Richárd urat, a Nemzetiségi 
Főosztály vezetőjét. 

A napirendet kiküldtük. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Paulik Antal 
jelentkezik.) Paulik Antal szlovák szószóló! 

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Elnézést, ugyan nem én 

helyettesítem Kreszta Trajánt, de szeretnék szólni. Sajnálatosan elhunyt az Országos 
Román Önkormányzat elnöke - javaslom, hogy egyperces megemlékezéssel 
emlékezzünk meg róla. Köszönöm. (A jelenlévők egyperces néma felállással adóznak 
az elhunyt emlékének.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is ezzel a szomorú kötelezettséggel szerettem 

volna kezdeni. Tájékoztatom a bizottságot, hogy mivel Juhász Tibor elnök úr 
búcsúztatására ma délután 14 órakor Gyulán kerül sor, így nyilván nem tudunk részt 
venni azon, ezért megkértem Mittag Mónikát, a Békés Megyei Német Önkormányzat 
elnökét, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága koszorúját a ravatalnál a 
nevünkben helyezze el. Ezt megbeszéltem Kreszta Traján román szószólóval is. 

A napirend elfogadása 

Ezek után kérem, hogy akinek az előre írásban kiküldött napirenddel 
kapcsolatban észrevétele vagy kiegészítése lenne, jelezze! (Nincs jelentkező.) 

Ha ilyen nincs, akkor kérem, hogy aki a kiküldött napirenddel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ki van 
ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a napirendet egyhangúlag elfogadtuk. 
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A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi 
CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5244. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Az 1. napirendi pontunkban a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, 
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. 
évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. Az indítványt T/5244. számon 
nyújtották be. Az előterjesztő nem képviselteti magát. A kormány képviseletében 
köszöntöm még egyszer dr. Fedor Tibor és Tircsi Richárd urakat. (Szuperák Brigitta 
megérkezik a bizottsági ülésre.) 

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A 
jegyzőkönyv részére megjegyzem, hogy Szuperák Brigitta is megérkezett, így a 
továbbiakban 10 szavazattal folytatjuk az ülésünket. Kérdezem a minisztérium 
képviselőit, hogy kívánnak-e hozzászólni. (Jelzésre:) 

 
DR. FEDOR TIBOR, a Miniszterelnökség főosztályvezetője: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Nem kívánunk hozzászólni. Természetesen kérdés esetén 
rendelkezésre állunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait is. (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs hozzászólás, akkor szavazásra teszem fel. Aki egyetért azzal, hogy a 
törvényjavaslat a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, 
kérem, hogy kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 
Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra. Ehhez a törvényjavaslathoz nem érkezett 
képviselői módosító indítvány. Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására 
is. Én nem tudok ilyenről. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek ilyen 
javaslata. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor kijelentem, hogy a törvényjavaslathoz 
képviselői módosító javaslat nem érkezett, a bizottság további módosító szándékot 
nem fogalmazott meg, így a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem 
nyújt be. 

Határozathozatalok 

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vita második szakaszát és ezzel együtt a 
részletes vitát. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy egyhangúlag lezártuk a részletes vitát. 

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Ennek 
megfelelően kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Ki van 
ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. A parlament 
általános vitájában én képviseltem a bizottság álláspontját. A magam részéről a 
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részletes vitában ezt szívesen megteszem. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban 
esetleg más javaslat vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a bizottsági 
vélemény előadója Ritter Imre német nemzetiségi képviselő legyen, kérem, hogy 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Ki van 
ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. A bizottsági 
vélemény előadására a részletes parlamenti vitában 5 percben lesz majd lehetőség. 

Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. Meghívott vendégeinknek köszönöm a 
részvételt. Szerintem kettő perc lesz az egyebek, ha megvárjátok, akkor megköszönöm 
a türelmeteket. 

Egyebek 

Az egyebekben a magam részéről négy dolgot szeretnék mondani egy-egy 
mondat erejéig. Egyrészt kiküldtem a bizottság tagjainak, hogy a Házbizottság 
elfogadta a bizottságok 2019. évi keretét. Kiküldtem valamennyi szószólónak. Ennek 
alapján a Magyarországi nemzetiségek bizottságának éves dologi kerete 600 ezer 
forint. 

A második, amit szeretnék felvetni, hogy az alapvető jogok biztoshelyettesétől 
érkezett egy átirat - úgyszintén megküldtem minden szószólónak -, melyben az adott 
nemzetiségi nyelven történő közösségi névhasználattal, különösen a nemzetiségi 
nyelvű helységtáblákkal, közterületek, közintézmények elnevezésével kapcsolatban 
indít hivatalból egy átfogó vizsgálatot. Kérem, hogy valamennyiünk területéről akár 
egyedi panaszokkal vagy általános felvetésekkel, korábbi vagy jelenlegi problémákkal 
ezt a bizottság részére vagy helyettes biztosasszony részére szíveskedjetek 
megküldeni. 

A harmadik felvetés az egyebekben, hogy holnap 10 órától lesz a Parlament 
Széll Kálmán termében a nemzetiségi pedagógusösztöndíjjal kapcsolatos 
megbeszélés, mellyel a nemzetiségi tanító-, tanár-, szaktanárképzés helyzetét 
szeretnénk áttekinteni és egy konkrét országos felmérést csinálni. Erre is szívesen 
várunk mindenkit. 

Végül a részemről a negyedik, hogy a korábbiakban írásban kiküldtem az 
országos önkormányzatoknak a 2020. évi költségvetési törvényjavaslathoz a 
kérelmeket, melyben 28-ig, csütörtökön 16 óráig kértük be az igényeket. Ezt 
megbeszéltük az ONÖSZ-közgyűlésen is. Felhívom a szószólók figyelmét is, hogy az 
országos önkormányzatokra szóljatok rá, próbáljátok sürgetni, hogy bejöjjenek az 
igények. Ugyanígy csütörtökön 16 órára kértük a feladatalapú támogatások javasolt új 
értékelési rendszeréhez az észrevételeket mindenkitől. Kérem, hogy aki áttekintette, 
és akinek módosító javaslata, észrevétele van, tegye meg. 
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Az ülés berekesztése 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e egyebekben másnak észrevétele. 
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a megjelenését. 
Ezzel a bizottsági ülést bezárom. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 14 perc) 

 Ritter Imre 

 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


