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az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának
2019. június 11-én, kedden, 10 óra 32 perckor
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 562. számú tanácstermében
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Napirendi javaslat
1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/6322.
szám)
a) Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4)
bekezdése alapján
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 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
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló
Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló
Rónayné Slaba Ewa Maria dr. 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
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló
Helyettesítési megbízást adott:
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló Ritter Imre nemzetiségi
képviselőnek
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Kissné Köles Erika szlovén
nemzetiségi szószólónak
A bizottság titkársága részéről
Schweighoffer Anita bizottsági munkatárs
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 32 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, munkatársaikat, az
országos önkormányzatoktól megjelenteket és minden kedves érdeklődőt.
A határozatképesség megállapítása
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes: 9 fő
bizottsági tag van személyesen jelen, 2 fő helyettesítéssel, Giricz Vera ruszin
nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Kissné Köles Erika szlovén
nemzetiségi szószólót, Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta
Ritter Imre német nemzetiségi képviselőt. Tehát 11 szavazattal tartjuk meg a
bizottsági ülésünket. Jelezték, hogy a hiányzók úton vannak, tehát várható, hogy
menetközben megérkeznek a hiányzók.
A napirendet előzetesen kiküldtük írásban. Kérdezem, hogy a napirendi
javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, kiegészítése, észrevétele. (Nincs
jelentkező.)
A napirend elfogadása
Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki az
pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze!
tartózkodik? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal egyhangúlag,
nélkül a napirendet elfogadtuk.

írásban kiküldött napirendi
(Szavazás.) Köszönöm. Ki
Ki tartózkodik? (Szavazás.)
tartózkodás és ellenszavazat

Magyarország
2020.
évi
központi
költségvetéséről
szóló
törvényjavaslat (T/6322. szám)
a) Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti
egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése
alapján (Vitához kapcsolódó bizottság)
Az 1. napirendi pontunk a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló T/6322. számú törvényjavaslat, nevezetesen ami a számszaki része. A mai
bizottsági ülésünkön arról kell döntenünk, hogy a részletes vitában mely szerkezeti
egységekről tárgyalunk a határozati házszabály 92. § (4) bekezdése alapján. A b) pont
pedig a bizottság véleményének kialakítása a határozati házszabály 36. § (5)
bekezdése alapján mint vitához kapcsolódó bizottság.
A törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján megtalálható. A bizottság
titkársága a törvényjavaslat linkjét kiküldte, így mindenki áttanulmányozhatta azt. Az
első pont szerint rátérnénk a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről
szóló döntésre. Javaslom, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az 1-75. §
és az 1-9. melléklet, tehát a törvényjavaslat egésze tekintetében tárgyaljunk.
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele, kiegészítése. (Nincs
jelentkező.)
Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. (Kreszta Traján megérkezik a bizottsági
ülésre.) A szavazás előtt még a jegyzőkönyv részére mondom, hogy Kreszta Traján
román nemzetiségi szószóló is megérkezett, tehát a továbbiakban 12 szavazattal
tartjuk az ülést.
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Aki egyetért azzal, hogy a T/6322. számú törvényjavaslat 1-75. §-a, az 1-9.
melléklete, tehát a törvényjavaslat egésze szempontjából tárgyaljuk, kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Ki van
ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk.
A b) pont a bizottság véleményének kialakítása a határozati házszabály 36. §
(5) bekezdése alapján. Itt csak emlékeztetésül tájékoztatnám a bizottságot, hogy az
előző bizottsági ülésünkön részletesen áttárgyaltuk a magyarországi nemzetiségek
2020. évi költségvetési támogatásemelési igényeit. Ezzel kapcsolatban a mai
bizottsági ülés után kérek majd mindenkit, hogy maradjunk itt és az országosok és a
média, valamint az országosok által fenntartott intézmények pontjaira vonatkozó
felosztási javaslatot beszéljük át. Tájékoztatom a bizottságot, hogy holnap 14 órakor
lesz a Pénzügyminisztériumban egy egyeztetés a költségvetési igényeinkkel
kapcsolatban, amelyre Varga Szimeont és Paulik Antalt kértem meg, hogy az
egyeztetésen velem együtt természetesen vegyenek részt. Úgy gondolom, hogy a
benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatos javaslatunkat már átbeszéltük és ismerjük.
(Szuperák Brigitta megérkezik a bizottsági ülésre.)
Ezzel együtt kérem, hogy akinek van a törvényjavaslattal kapcsolatban eddig el
nem hangzott módosítása, észrevétele, az tegye meg. (Nincs jelentkező.) Ha nincs,
akkor a megtárgyalását lezárnám ennek a napirendnek azzal, hogy természetesen
amint érdemi döntés lesz a nemzetiségi igényeink nagyságára, akkor nyilvánvalóan
annak függvényében annak belső felosztását is újra kell majd és újra fogjuk tárgyalni.
A napirendhez tartozik a bizottsági vélemény előadójának megválasztása. Azt
javasolnám a bizottságnak, hogy egyrészt mint a bizottság elnöke, illetve a javaslat
előkészítője is természetesen saját magam is fel kívánok majd szólalni, és javaslom
Varga Szimeont, a Költségvetési albizottság elnökét, valamint Farkas Félix alelnök
urat a romaügyekben attól függően, hogy hogyan lesz időnk és lehetőségünk, ezt
megosztanánk, hárman tennénk meg az általános vitában a bizottság részéről a
felszólalásokat. Kérdezem, hogy van-e ehhez kapcsolódóan más észrevétel vagy
javaslat. (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincs, felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a
Magyarországi nemzetiségek bizottságától Ritter Imre német képviselő, Varga
Szimeon bolgár szószóló és Farkas Félix roma szószóló megosztva mondják el a
véleményüket, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik?
(Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) A jegyzőkönyv részére mondom, hogy közben
Szuperák Brigitta is megérkezett. A bizottság 13 igen szavazattal fogadta el az előző
határozatot.
A bizottsági vélemény előadására 19-20-21-én szerdán, csütörtökön, pénteken
kerülhet majd sor, a jövő héten. Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom.
Egyebek
A 2. napirendi pont az egyebek. Két dolgot szeretnék a magam részéről
megemlíteni. Az egyik az, hogy a mai ülés után írásban indítványozom a bizottság
nevében, hogy a Házbizottság a csütörtöki ülésén a Magyarország 2020. évi központi
költségvetésének megalapozásáról szóló T/6361. számon benyújtott, valamint az
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/6351.
számon benyújtott törvényjavaslatot nemzetiségek érdekeit jogait érintő napirendi
pontként határozza meg és tárgyalhassa a bizottságunk bizottságként, valamint a
parlamentben is ehhez hozzászólhassunk.
Ehhez kapcsolódóan jelezném, hogy mivel a megalapozó törvényhez
mindenképpen jövő héten még 17-e előtt, a parlamenti ülés előtt kell kapcsolódó
bizottságként hozzá kapcsolódnunk, ezért a törvényjavaslat benyújtásától függően
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legkésőbb jövő héten hétfőn, 17-én délelőtt kell még egy bizottsági ülést csinálnunk,
vagy amennyiben már hétközben benyújtásra kerül, akkor még ezen a héten.
(Schweighoffer Anita: Benyújtották!) Akkor viszont akár csütörtökön, pénteken vagy
hétfőn ülnünk kell. Még mindenképpen fogunk csinálni emiatt ülést.
Az egyekben a második pont, amit szeretnék megemlíteni és mindenkinek
felhívni a figyelmét, hogy kiküldtük háttéranyagként, hogy 2019. szeptember 19-én,
csütörtökön délelőtt 10 órától a Parlament felsőházi termében rendeznénk meg a
nemzetiségi pedagógushallgatók első országos találkozója rendezvényt, melyet
előzetesen a házelnök úrral és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrral is
megbeszéltem. A termet már lefoglaltuk, és rendelkezésre áll. Erre szeretnénk
meghívni természetesen valamennyi nemzetiségi pedagógushallgatót, a képző
egyetemeket, természetesen minden nemzetiségi szószólót, minden nemzetiségi
önkormányzatot. A pontos programot majd még leegyeztetjük, csak az időpont miatt
tartottam fontosnak.
Kérdezem, hogy egyebekben van-e valakinek hozzászólnivalója? (Jelzésre:)
Szolga József horvát szószólónak adom meg a szót.
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. Én
csak egy tájékoztatást mondanék. Nem tudom, mindenki tudja-e, hogy hétvégén
dolgozott az államigazgatás. Ma, azt hiszem, fél 12-re hívták az országos elnököket,
hogy készül a köznevelési törvény módosítása az igazgatói kinevezések ügyében, ami
érinteni fogja a nemzetiségi intézmények igazgatóit is, és ez valószínűleg érinteni
fogja a nemzetiségek jogairól szóló törvényt is. Semmi más információ nincs, csak
ilyesmivel kapcsolatban, úgyhogy ne menjünk el emellett, ha az albizottságnak van
erről információja van erről, azt szívesen venném, vagy ha valakinek van több,
köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm. Átadnám a szót Kissné Köles Erikának.
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót.
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Természetesen semmi mellett nem fogunk elmenni,
ami a nemzetiségi köznevelést érinti, de nem tudunk olyanra reagálni, aminek a
konkrét tartalmát nem ismerjük. Félinformációink ugyan vannak, de bízom benne,
hogy miután az elnökök kijönnek a mai tárgyalásról, attól kezdve konkrétabb
dolgokat is fogunk tudni, és természetesen reagálni fogunk rá. Egyrészt ez a dolgunk,
kötelességünk, ez a nemzetiségeket érintő törvénymódosítás, amit pedig nekünk itt
fel kell vállalni, de látatlanban nem fogunk tervezni. Köszönöm szépen.
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Az ülés berekesztése
ELNÖK: Köszönöm. Más észrevétel, hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Ha
nincs más észrevétel, akkor köszönöm mindenkinek a részvételt. Az ülés hivatalos
részét lezárom.
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 46 perc)
Ritter Imre
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika

