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Napirendi javaslat
1.

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8016. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Vitához kapcsolódó bizottság)

2.

A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő
módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló törvényjavaslat
(T/8014. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Vitához kapcsolódó bizottság)

3.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
módosításáról szóló határozati javaslat (H/8042. szám)
(Kocsis Máté, Böröcz László, Dr. Bajkai István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre
(KDNP), Halász János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz),
Nacsa Lőrinc (KDNP), Bányai Gábor, Csenger-Zalán Zsolt, Boldog István,
Nagy Csaba, Szatmáry Kristóf, Héjj Dávid Ádám, Riz Gábor, Koncz Ferenc,
Czunyiné Dr. Bertalan Judit, Dr. Salacz László (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Vitához kapcsolódó bizottság)

4.

Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8044. szám)
(Kocsis Máté, Böröcz László, Dr. Bajkai István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre
(KDNP), Halász János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz),
Nacsa Lőrinc (KDNP), Bányai Gábor, Csenger-Zalán Zsolt, Boldog István,
Nagy Csaba, Szatmáry Kristóf, Héjj Dávid Ádám, Riz Gábor, Koncz Ferenc,
Czunyiné Dr. Bertalan Judit, Dr. Salacz László (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Vitához kapcsolódó bizottság)

5.

Egyebek

4

Az ülés résztvevői
A bizottság részéről
Megjelent
Elnököl: Ritter Imre nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló
Giricz Vera ruszin 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
A bizottság titkársága részéről
Schweighoffer Anita bizottsági munkatárs
Meghívottak:
Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára
Dr. Hafiek Andrea, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
Szakképzési
és
Felnőttképzési
Szabályozási
Főosztályának
főosztályvezetője
Dr. Madarász Hedvig, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelés-igazgatási Főosztályának főosztályvezetője
Borosán Beáta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési és
Szakképzési Programkoordinációs Osztályának osztályvezetője
Dr. Hajas Barnabás, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 03 perc)
Elnöki bevezető
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Sehr geehrte Damen und Herren! Ich begrüsse Sie recht herzlich! Jó napot
kívánok, hölgyeim és uraim! A Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülését
megnyitom. Köszöntöm a megjelent szószólókat, munkatársainkat. Köszöntöm külön
dr. Madarász Hedvig főosztályvezető asszonyt az EMMI Köznevelés-igazgatási
Főosztályáról és Borosán Beáta köznevelési szakképzési referenst, továbbá dr. Hajas
Barnabást, az IM főosztályvezetőjét, aki az 1. napirendi pontunknál szerepel mindjárt.
Napirend előtt szeretnék - rendhagyó módon - két dolgot megjegyezni.
Egyrészt a Kulturális bizottság ülésén egyhangúlag javasolták elfogadásra a T/8003.
számú köznevelési törvény módosításával kapcsolatos törvényjavaslatunkat, egyúttal
feladták nekünk a leckét, mert rendkívül rövid idő alatt le tudták zárni a bizottsági
ülést, úgyhogy nekünk is össze kell szedni magunkat.
A határozatképesség megállapítása
A jegyzőkönyv részére megállapítom, hogy 12 fő bizottsági tag van személyesen
jelen. Varga Szimeon jelezte, hogy valószínűleg késni fog, mert egy másik parlamenti
bizottsági üléséről fog átjönni. Tehát bizottságunk határozatképes.
A napirend elfogadása
A napirendet kiküldtük. Kérdezem, hogy van-e azzal kapcsolatban bárkinek
észrevétele, hozzászólása. (Nincs jelentkező.)
Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért a napirendi javaslattal,
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal a
napirendet egyhangúlag elfogadta.
Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások
megteremtésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/8016. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Vitához kapcsolódó bizottság)
Az 1. napirendi pont az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások
megteremtésével összefüggő módosításáról szóló T/8016. számon benyújtott
törvényjavaslat. Üdvözlöm még egyszer dr. Hajas Barnabás főosztályvezető urat.
Javaslom a bizottságunk tagjainak, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassuk le.
A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat
megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
Kérdezem főosztályvezető urat, hogy kíván-e ehhez hozzászólni. (Jelzésre:)
DR. HAJAS BARNABÁS főosztályvezető (Igazságügyi Minisztérium): Igen. Az
előterjesztő szerint megfelel a házszabály rendelkezéseinek.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem bizottságunk tagjait, hogy van-e
valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele, hozzászólása. (Nincs jelentkező.)
Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak,
kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene?
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(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadtuk. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom.
Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselő által
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját szándék benyújtásáról.
Ehhez a törvényjavaslathoz egy képviselői módosító indítvány érkezett.
Bizottságunk az eddigi gyakorlat szerint a képviselői módosító javaslatokról
nem foglalt állást, ennek megfelelően azt javaslom, hogy most se foglaljunk állást,
amennyiben ezzel kapcsolatban nincs más észrevétel vagy vélemény. Lehetőség van
saját módosítási szándék benyújtására. Előzetesen írásban ezzel nem éltünk.
Kérdezem, hogy van-e a bizottságból bárkinek módosító szándékra vonatkozó
javaslata. (Nincs jelentkező.)
Ha nincs, akkor megállapítom, hogy bizottságunk nem foglalt állást a
képviselői módosító javaslatról. Bizottságunk további módosító szándékot sem
fogalmazott meg, ezért a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt
be.
Határozathozatalok
Javaslom, hogy ezzel zárjuk le a részletes vita második szakaszát. Aki ezzel
egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene?
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal
egyhangúlag lezártuk a vita második szakaszát.
Javaslom a vitáról szóló jelentés elfogadását. Ennek megfelelően kérdezem a
bizottságot, hogy elfogadja-e a vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a
bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló
dokumentumok aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúlag elfogadtuk.
A bizottság véleménye előadójának megválasztása következik. Javaslom, hogy
az általános vitához hasonlóan Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló képviselje
bizottságunkat a részletes vitában. Kérdezem, hogy van-e más javaslat. (Nincs
jelentkező.)
Ha nincs, akkor kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom,
hogy 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk.
A bizottsági vélemény előadójának a plenáris vitaszakaszban 6 percben lesz
lehetősége felszólalni. Hogy pontosan mikor, azt majd a csütörtöki házbizottsági ülés
után tudjuk majd megmondani. Ezt majd közvetlenül megküldöm. Ezzel az 1.
napirendi pontot lezárom, és megköszönöm főosztályvezető úrnak a részvételt. Auf
Wiedersehen! Viszontlátásra! (Dr. Hajas Barnabás távozik a bizottsági ülésről.)
A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépésével
összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről
szóló törvényjavaslat (T/8014. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Vitához kapcsolódó bizottság)
A 2. napirendi pont előtt köszönteném Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár
asszonyt és dr. Hafiek Andrea főosztályvezető asszonyt. A 2. napirendi pontunk a
szakképzésről szóló 2019. évi törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és
hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló T/8014. számon benyújtott
törvényjavaslat. Javaslom a bizottság tagjainak, hogy a részletes vitát két szakaszban
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folytassuk le. A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében
foglaltaknak. Kérdezem helyettes államtitkár asszonyt, hogy kíván-e hozzászólni.
(Jelzésre:) Megadom a szót.
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára: Köszönöm szépen. A
múlt héten találkoztunk, amikor is a szakképzési törvényről beszéltünk.
Tulajdonképpen jelenleg ezek a törvénycsomag-módosító, illetve -pontosító
rendelkezések ennek a következményei, úgyhogy kérem a bizottságot, hogy
támogassa, és fogadják el. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek
ezen a ponton hozzászólása, észrevétele. (Nincs jelentkező.)
Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében
foglaltaknak, kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van
ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 12 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadtuk. Ezzel a vita első szakaszát lezárom.
Áttérünk a második szakaszra, melyben állást foglalhatunk képviselők által
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék
benyújtásáról. Ehhez a törvényjavaslathoz két képviselői módosító indítvány érkezett.
A bizottság eddigi gyakorlatának megfelelően javaslom, hogy ezekről bizottságunk ne
foglaljon állást, amennyiben nincs más észrevétel. Lehetőség van saját módosítási
szándék benyújtására. Írásban előzetesen erre vonatkozó szándék nem fogalmazódott
meg. Kérdezem, van-e valakinek most bármilyen módosító javaslata, észrevétele.
(Nincs jelentkező.)
Ha nincs, akkor megállapítom, hogy a bizottságunk nem foglalt állást
képviselői módosító javaslatról. A bizottságunk további módosító szándékot nem
fogalmazott meg, ezért a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt
be. (Farkas Félix elhagyja az üléstermet.)
Határozathozatalok
Javaslom, hogy ezzel a részletes vita második szakaszát és ezzel együtt a
részletes vitát zárjuk le. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal egyhangúlag fogadtuk el. Farkas Félix közben
kiment a teremből, nem vett részt a szavazásban.
Javaslom a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását. Kérem a bizottságot,
hogy aki a részletes vitáról szóló jelentést elfogadja, valamint felhatalmazza a
bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló
dokumentumok aláírásáról és benyújtásáról, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki
van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 11 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
A bizottsági vélemény előadójának megválasztása van hátra. Javaslom, hogy
ahogy az általános vitában, úgy a részletes vitaszakaszban is Paulik Antal szlovák
nemzetiségi szószóló képviselje a bizottságunkat. Szószóló úr, elfogadja a felkérést?
(Jelzésre:) Igen. Kérdezem, hogy van-e más javaslata valakinek. (Nincs jelentkező.)
Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. (Farkas Félix visszatér az ülésterembe.)
Aki egyetért azzal, hogy Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló képviselje a
bizottságunkat, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene?
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(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Farkas Félix közben visszaérkezett a
terembe, így 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk.
A bizottsági vélemény előadására a plenáris ülés vitaszakaszában 6 perces
felszólalásban van lehetőség. A pontos időpontját majd a házbizottsági ülés után
tudom megmondani, illetve küldjük meg.
Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak, és külön köszönöm még
egyszer a szakképzési törvény módosításához nyújtott segítséget, mert szerintem az
rekordgyorsaságú volt. Nagyon köszönjük. (Pölöskei Gáborné: Köszönjük szépen a
visszajelzést.) Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom. Viszontlátásra! (Pölöskei Gáborné
és dr. Hafiek Andrea távoznak a bizottsági ülésről.)
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/8042. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Vitához kapcsolódó bizottság)
A 3. napirendi pont az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) országgyűlési határozat módosításáról szóló H/8042. számon benyújtott
határozati javaslat. (Farkas Félix elhagyja az üléstermet.) Javaslom, hogy a részletes
vitát két szakaszban folytassuk le. A részletes vita első szakaszában meg kell
állapítanunk, hogy a határozati javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. §
(1) bekezdésének. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele vagy
különvéleménye. (Nincs jelentkező.)
Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a határozati
javaslat megfelel a HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, kérem, hogy
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk. Farkas
Félix nincs a teremben a szavazás időpontjában. Ezzel az első vitaszakaszt lezárom.
A második vitaszakaszban állást foglalhatunk képviselők által benyújtott
módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék benyújtásáról.
Ehhez a határozati javaslathoz hét képviselői módosító indítvány érkezett. A bizottság
az eddigi gyakorlat szerint képviselői módosító javaslatokról nem foglalt állást. Ennek
megfelelően azt javaslom, hogy most se foglaljunk ezekben állást. Lehetőség van saját
módosítási szándék benyújtására. Erre előzetesen írásban nem került sor. Kérdezem,
hogy van-e valakinek most szóban módosítási szándéka. (Nincs jelentkező.) Ha nincs,
akkor megállapítom, hogy a bizottság nem foglalt állást képviselői módosító
javaslatról. A bizottság további módosító szándékot sem fogalmazott meg, ezért 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 van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom,
hogy 11 igen szavazattal egyhangúlag döntöttünk. Farkas Félix nem tartózkodott a
teremben.
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 dokumentumok aláírásáról és benyújtásáról. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene?
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadtuk. Farkas Félix nem tartózkodott a teremben.
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A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. Javaslom, hogy
Szolga József horvát nemzetiségi szószóló képviselje bizottságunkat. Szószóló úr
előzetesen jelezte, hogy vállalja. Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata vagy
véleménye. (Nincs jelentkező.)
Ha nincsen, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy Szolga József
horvát nemzetiségi szószóló képviselje bizottságunk álláspontját a részletes vitában,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk. Farkas
Félix nem tartózkodott a teremben.
A bizottsági vélemény előadójának a plenáris vitaszakaszban szintén 6 perc áll
majd rendelkezésére. Ezzel a 3. napirendi pontot lezárom.
Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8044. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Vitához kapcsolódó bizottság)
A 4. napirendi pont az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását
érintő egyes törvények módosításáról szóló T/8044. számon benyújtott
törvényjavaslat. Javaslom, hogy bizottságunk a részletes vitát két szakaszban
folytassa le. Az vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat
megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Kérdezem, van-e ezzel
kapcsolatban bárkinek észrevétele. (Nincs jelentkező.)
Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének, kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki
tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadtuk. Farkas Félix még mindig nem tartózkodik a teremben. Ezzel a részletes
vita első szakaszát lezárom.
Áttérünk a részletes vita második szakaszára. Ebben állást foglalhatunk
képviselők által módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék
benyújtásáról. Ehhez a törvényjavaslathoz kilenc képviselői módosító indítvány
érkezett. Javaslom bizottságunknak, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a
képviselői módosító javaslatokról ne foglaljunk állást. Ellenkező véleményt nem
látok. Lehetőség van saját módosító szándék benyújtására. Erre előzetesen írásban
nem került sor. Kérdezem, hogy most van-e valakinek ilyen szándéka. (Nincs
jelentkező.)
Ha nincsen, akkor megállapítom, hogy a bizottságunk nem foglalt állást a
képviselői módosító javaslatokról. A bizottság további módosító szándékot nem
fogalmazott meg, ezért a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt
be.
Határozathozatalok
Javaslom, hogy ezzel zárjuk le a vita második szakaszát. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki
tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadtuk. Farkas Félix még nem tartózkodott a teremben.
Javaslom a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását. Ennek megfelelően
kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést (Farkas
Félix visszatér az ülésterembe.), valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra,
hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló dokumentumok aláírásáról és
benyújtásáról. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze!
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(Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom,
hogy 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk, mivel Farkas Félix részt vett a
szavazásban. (Derültség.) A fél jegyzőkönyv rólad szól. (Derültség.)
A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. Javaslom, hogy
az előző napirendi ponthoz hasonlóan Szolga József horvát nemzetiségi szószóló
képviselje a bizottságunkat. Szószóló úr ezt előzetesen vállalta. Kérdezem, hogy van-e
esetleg más észrevétel vagy javaslat. (Nincs jelentkező.)
Ha nincs, akkor kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. A bizottság 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
A bizottsági vélemény előadójának a következő plenáris vitaszakaszban 6 perc
áll rendelkezésre. A pontos időpontot majd a házbizottsági ülés után rögtön
megküldjük. Ezzel a 4. napirendi pontot lezárom.
Egyebek
Az 5. napirendi pont az egyebek. A magam részéről három rövid tájékoztatást
szeretnék adni, illetve figyelemfelhívást tenni. Egyrészt ezúton is tájékoztatom a
tisztelt bizottságot és a jelenlévőket, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr mint nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter - bizottsági meghallgatására
2019. december 5-én, csütörtökön, 11.30 órakor a Parlament Széll Kálmán termében,
a főemelet 64. számú teremben kerül sor, ahol egyébként a Költségvetési bizottság
tartja rendszeresen az üléseit. Tehát a főemelet 64. számú teremben, a Parlament
Széll Kálmán termében lesz a bizottsági ülés és ennek keretében a meghallgatás.
A második figyelemfelhívó bejelentésem, hogy Áder János köztársasági elnök
úr az előző évekhez hasonlóan meghívta az országos nemzetiségi önkormányzatok
elnökeit, a nemzetiségi szószólókat és a nemzetiségi képviselőt 2019. december 9-én,
hétfőn, 13 órára a Sándor-palotában sorra kerülő hagyományos adventi nemzetiségi
ebédre. Tisztelettel kérem a bizottságunk tagjait és minden érintettet, hogy időben
legyünk ott az adventi ebéden.
Harmadsorban: a 2019. november 28-i csütörtöki házbizottsági ülésen kerül
véglegesítésre a decemberi parlamenti és bizottsági ülések programja. Ennek
ismeretében fogjuk majd megbeszélni és leegyeztetni, hogy a Magyarországi
nemzetiségek bizottsága 2019. évi évzáró összejövetelét hol és milyen formában
tartsuk meg. A magam részéről egyebekben nincsen más. Kérdezem a bizottság
tagjait, hogy ki szeretne egyebekben hozzászólni. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika
szlovén szószólónak adnám meg a szót.
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök
mindenkit. Nagy tisztelettel kérem, hogy holnap 10 órakor a Köznevelési, kulturális és
egyházügyi albizottság ülésére lehetőség szerint minél többen jöjjetek el. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló!
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr.
Én csak egy meghívást szeretnék tolmácsolni a bizottság tagjainak, a munkatársaknak
és az esetleges érdeklődőknek. Kezdeményezésemre a házelnök úr december 19-én 16
órára engedélyezett egy nagyon szép koncertet a Vadász-teremben, ahol a Vox
Mirabilis Kamarakórus karácsonyi koncertjére kerül sor. A belépés természetesen
ingyenes. Kérek mindenkit, hogy akit esetleg érdekel egy ilyen karácsonyi koncert,
egy kis karácsonyi előhangulat, tiszteljen meg minket a jelenlétével. Köszönöm
szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló!
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr.
Szeretnék egy javaslatot tenni. A múltkor, amikor elköszöntünk Áder köztársasági
elnök úrtól, akkor az volt az ötlet, hogy egy közös ajándékot vigyünk, hogy elkerüljük
a vizit végét nem érő sort - szóval az már egy kicsit kínos volt. Gondolkodjunk el ezen!
A másik dolog pedig az, hogy szeretném javasolni, hogy a hátramaradt időben
találjunk időt arra, hogy a választásokról ejtsünk szót legalább egy napirendi pont
erejéig, sőt ne csak a 2019. évi, hanem a 2018. évi parlamenti és szószólói választások
hiányosságairól is. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm. Szuperák Brigitta ukrán nemzetiségi szószóló!
SZUPERÁK BRIGITTA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szószólók! Tisztelt Egybegyűltek! Nekem ukrán
nemzetiségi szószólóként kiemelten fontos, hogy minden nemzetiségi önkormányzat
részesüljön a Bethlen Gábor Alapítvány Zrt.-hez tartozó pályázatokból. Jelenleg
ennek a beadási határideje december 1-je. Nálunk a helyi nemzetiségi
önkormányzatok ugyanis megalakultak, de még nem mindenhol sikerült begyűjteni
azokat a dokumentumokat, amelyek fontosak ahhoz, hogy pályázni tudjanak az
önkormányzatok. Ezért én javasolni szeretném, hogy nyújtsunk be egy kérvényt azzal
kapcsolatban, hogy ezt a határidőt meghosszabbítsák. Köszönöm a szót.
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Farkas Félix roma szószóló úr, elnökhelyettes
úr!
FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Köszönöm a
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én csak tájékoztatni szeretném a tisztelt bizottságot,
hogy az Országos Roma Önkormányzat megválasztott képviselői a tegnapi napon a
választási hivatal által meghívva átvették a megbízólevelüket. Ezen részt vettünk
elnök úrral. Elnök úr köszöntötte a megválasztott képviselőket, úgyhogy most már
úgy néz ki, hogy az Országos Roma Önkormányzatnak is megvannak a képviselői. Az
alakuló ülés még ugyan nem lett megtartva, az majd csak december 3-án lesz a
választási hivatal tájékoztatása szerint. Fontosnak tartottam, hogy ezt elmondjam.
Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak két dologra gyorsan egy-egy mondatot
reagálnék. Tegnap az Országos Roma Önkormányzat közgyűlési tagjainak - a
mandátumátadást követően - beszéltem a Nemzeti Választási Bizottság elnökével,
illetve a Nemzeti Választási Iroda helyettes vezetőjével. Most csinálják úgy az európai
parlamenti választás, mint a helyi önkormányzati és nemzetiségi választás
beszámolóját. Ezt január végén, legkésőbb február elején be fogják nyújtani, amit
nyilvánvalóan mi is tárgyalunk, és őket is meghívjuk. Nekik is lesz egy sor
észrevételük és módosító javaslatuk. Én azt javaslom és kérem, hogy mindegyik
nemzetiségi önkormányzat, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége is,
értékelje ki a választást, készítsen egy anyagot, hogy mik azok a problémák,
nehézségek, amelyekben változtatni kellene. Nagyon örülnék, ha ezekhez adott
esetben konkrét módosító javaslatok is lennének, hogy az egyes problémákra milyen
javaslatuk van a megoldásra. Azt gondolom, ezt a Nemzeti Választási Bizottság, a
Nemzeti Választási Iroda és az országos önkormányzatok anyagai alapján kellene
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részletesen áttárgyalnunk a tavaszi ülésszak február közepi kezdetétől. Én erre most
nem látok sem időt, sem lehetőséget - az önkormányzatok nélkül -, de ettől
függetlenül természetesen mindenki szószólóként és saját maga is a saját
tapasztalatait egyeztetheti, leírhatja és felkészülhet rá, mi is ezt fogjuk tenni. De én
egyszerűen arra nem látok lehetőséget, hogy most itt valamilyen módosító vagy
bármilyen dolgot csináljunk, nem lesz már rá időnk szerintem.
Brigittának mondom, hogy ez egy meghosszabbított időszak, hiszen ezért írták
ki a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó pályázatokat 60 napra, és nem 30
napra, de be lehet adni, és meglátjuk, hogy ezzel tudunk-e még valamit kezdeni. Az a
probléma lehet ebből, hogy amennyiben ezt meghosszabbítjuk, az megint annyira ki
fogja tolni a pályázatok elbírálásának és kifizetésének a határidejét - ami már így is
csúszik, hiszen így is már egyszer 30 nappal meg lett hosszabbítva -, hogy azzal
megint azt fogjuk elérni, hogy majd csak jövő ősszel lesznek kifizetések. Én ezt
nagyon meggondolnám. Tudomásom szerint december 21-én lesz a nemzetiségi
tematikus munkacsoport ülése (Giricz Vera: Az szombati nap lesz!) - a dátumért nem
vállalok jegyzőkönyvi felelősséget, mert fejből mondom, de át tudom küldeni
mindenkinek -, ahol ez valószínűleg téma lesz majd. Köszönöm. (Jelzésre:) Szuperák
Brigitta!
SZUPERÁK BRIGITTA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Elnök
úr, nekem az lenne a javaslatom, hogy legalább egy héttel próbáljuk
meghosszabbítani, ugyanis kitolódik utána az elszámolásuk, viszont egyes
önkormányzatoknak legalább lehetőségük lesz arra, hogy benyújtsák a pályázatokat.
Köszönöm.
ELNÖK: Jó, köszönöm. (Jelzésre:) Szolga József horvát nemzetiségi szószóló!
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Üdvözlöm a
jelenlévőket! Csak egy észrevételem lenne, mert kétfelé ágazik a pályázati beadási
rendszer. Most hallottuk, hogy az Országos Roma Önkormányzatnak csak december
3-án lesz ülése, tehát eleve kizárt, hogy ők bármire is pályázhatnak. Ha mégis csoda
történik, és az EMMI meghosszabbítja, mivel egymásra vagyunk utalva a Támogatási
Bizottságban, lehet, hogy meggondolandó lenne. Én nem kampányolok a Roma
Önkormányzatnak, félreértés ne essék, csak ugyanúgy el fog húzódni a dolog. Nekik
meglesz az esélyük, hogy hosszabbítást kapjanak, mert szerintem politikailag biztosan
meg fogják hosszabbítani, mert az kizárt, hogy az országos ne pályázzon, gondolom
én, így meg a többi önkormányzat kerül hátrányba. Ezt csak felvetésképpen
mondtam. (Közbeszólás: Az összes nemzetiség.) Az összes nemzetiség, igen.
Köszönöm.
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Az ülés berekesztése
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem erről most ne nyissunk vitát, mert
amennyiben Brigittáék kezdeményezik, akkor nyilván át kell gondolni, és akkor a
minisztérium majd eldönti, és gondolom, egyeztetnek velünk.
Van-e még valakinek bármilyen, egyebekben közzéteendő közlendője? (Nincs
jelentkező.) Ha nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. A bizottsági
ülést bezárom.
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 37 perc)

Ritter Imre
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika

