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az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának
2020. május 18-án, hétfőn, 10 óra 31 perckor
az Országház Széll Kálmán termében (főemelet 64.)
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Napirendi javaslat
1.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/10303. szám)
(A Magyarországi nemzetiségek bizottsága önálló indítványa)
(Állásfoglalás kialakítása a HHSZ 46. § (1) bekezdése alapján)
(Előterjesztőként)

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, a bizottság elnöke
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke
Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló
Rónayné Slaba Ewa Maria dr. lengyel 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
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Szolga József horvát
nemzetiségi szószólónak
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Paulik Antal szlovák
nemzetiségi szószólónak
Dr. Serkisian Szeván Simon örmény nemzetiségi szószóló Szuperák
Brigitta ukrán nemzetiségi szószólónak
A bizottság titkársága részéről
Schweighoffer Anita bizottsági munkatárs
Meghívottak
Dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára
Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség főosztályvezetője
Dr. Gábriel Zsanett (Miniszterelnökség)
Mihályi György (Miniszterelnökség)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 31 perc)
Elnöki bevezető
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Уважаеми Дами и Господа! Приветствам ви с уважение и обич на
днешното заседание на комисията на Hационалностите в Унгария. Tisztelt
Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket a magyarországi
nemzetiségek mai bizottsági ülésén. A kicsit rendhagyó megszólítás azért volt, mert
hétközben eszembe jutott, hogy mégiscsak illik, hogy a nemzetiségi bizottság ülésén
mindig elhangozzék valami nemzetiségi nyelven, de hogy ez ne németül legyen, ezért
felvetettem - és akivel tudtam beszélni, egyetértett -, hogy minden bizottsági ülésen
más-más nemzetiség nyelvén próbálom köszönteni a bizottságot, amihez kérem a
segítségeteket. Tudva azt, hogy a nyelvi kompetenciák 6-7 éves korra kialakulnak,
ezért mondanám, hogy ma bolgárul próbáltam köszönteni a bizottságot, ezt a
biztonság kedvéért mondtam.
A határozatképesség megállapítása
A bizottsági ülésen való helyettesítéssel kapcsolatban jelzem, hogy Giricz Vera
ruszin nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Szolga József horvát
nemzetiségi szószólót, Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló helyettesítéssel
bízta meg Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószólót, dr. Serkisian Szeván Simon
örmény nemzetiségi szószóló pedig helyettesítéssel bízta meg Szuperák Brigitta ukrán
nemzetiségi szószólót. Így megállapítom a jegyzőkönyv részére, hogy 10 fő bizottsági
tag személyesen van jelen, és 13 szavazattal kezdjük meg munkánkat. A bizottság
határozatképes.
A napirend elfogadása
A napirendi javaslatot írásban kiküldtük. Kérdezem, hogy van-e azzal
kapcsolatban bárkinek észrevétele vagy kiegészítése. (Nincs jelentkező.)
Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért az írásban megküldött
napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene?
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Ellenszavazat és tartózkodás nem volt.
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
napirendet.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10303. szám)
(A Magyarországi nemzetiségek bizottsága önálló indítványa)
(Állásfoglalás kialakítása a HHSZ 46. § (1) bekezdése alapján)
Az 1. napirendi pont a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
módosításáról szóló T/10303. számú törvényjavaslat, a Magyarországi nemzetiségek
bizottsága önálló indítványa, ezen belül állásfoglalás kialakítása a határozati
házszabály 46. § (1) bekezdése alapján előterjesztőként. Először is szeretném
megköszönni minden nemzetiségi szószólónak, akik 2020. május 7-én, csütörtökön
estig részt vettek a NEK-törvény módosító javaslatának általános parlamenti
vitájában, ami - azt gondolom -nemzetiségi szempontból sikeresen zajlott le. Egyúttal
köszöntöm megjelent vendégeinket, dr. Fürjes Zoltán államtitkár-helyettes urat,
Tircsi Richárdot, Mihályi Györgyöt és Gábriel Zsanettet. Államtitkár-helyettes urat
arra kérem, hogy ha az asztalhoz kíván ülni, akkor tegye meg. (Megtörténik.)
Köszönöm szépen
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Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy még csütörtök este, valamint másnap
délelőtt a Miniszterelnökséggel és az Igazságügyi bizottsággal előkészítettük a
módosító javaslatot. 2020. május 11-én államtitkár-helyettes úrral, valamint Paulik
Antal szlovák nemzetiségi szószólóval - a mi esetünkben előterjesztőként, államtitkárhelyettes úr a kormány részéről - részt vettünk az Igazságügyi bizottság ülésén, ahol
az Igazságügyi bizottság által benyújtott módosítást lényegében egyhangúlag
elfogadták. A módosítást előzetesen kiküldtük mindenkinek írásban összesen 27
pontban, meghatározóan kodifikációs pontosításokat, technikai módosítást
tartalmaz, illetve egy esetben, a 25. §-nál a módosítás a jogrendszer egységességét
szolgálja, mivel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke és a 3. cikk (3) bekezdése
azon jelentős nemzetiségi dokumentumokban foglalt rendelkezések közé tartoznak,
melyek a nemzetiségek védelmét szolgálják. Ez indokolja az ezekre történő utalással
kiegészíteni a nemzetiségek jogairól szóló törvény preambulumát.
A bizottságnak meg kell határoznia, hogy milyen formában nyújtja be az
előterjesztői tájékoztatót, a határozati házszabály 46. § (1) bekezdésének a) pontja
szerint a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokban foglalt mely
módosításokkal ért egyet, vagy a b) pont alapján az a) pont szerinti tájékoztatást a
Törvényalkotási bizottság ülésén fogja szóban előterjeszteni. Javaslom, hogy
természetesen az a) pont alapján írásban adjunk tájékoztatást, hogy mely
módosításokkal ért, vagy nem ért egyet a bizottság. Ennek megfelelően az
előterjesztői tájékoztató szerint a Magyarországi nemzetiségek bizottsága, mint
előterjesztő, a mai ülésén arról dönt, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény módosításáról szóló T/10303. számú törvényjavaslathoz az
Igazságügyi bizottság által benyújtott T/10303/2. számú, részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatban foglalt módosítással egyetért.
Határozathozatalok
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek más véleménye,
észrevétele. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene?
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Ellenszavazat és tartózkodás nem volt.
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
A felhatalmazásokat kell megtennünk. Először is a bizottság felhatalmazza az
elnököt, hogy a Törvényalkotási bizottság ülésén a Törvényalkotási bizottság esetleges
saját módosító javaslatával - amely nyilvánvalóan nem ellentétes a bizottság
előterjesztői szándékával -, vagy nyelvhelyességi, jogtechnikai módosítással
kapcsolatban a bizottság elnöke állást foglaljon. Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel
egyetért. Kérem, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki
van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Ellenszavazat és tartózkodás nem
volt. Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Tájékoztatom a bizottságot, hogy amennyiben a Törvényalkotási bizottság
további módosításra irányuló szándékot fogalmaz meg, akkor a bizottságunknak is
üléseznie kell, de valószínűleg erről nem lesz szó.
Másodszor, a bizottság ezen ülésén felhatalmazza a bizottság elnökét, hogy az
összegző módosító javaslat benyújtását követően az egységes javaslattervezetet
megküldje a TAB elnökének. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.)
Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag
elfogadta.
Végül harmadsorban, a bizottság tagjai felhatalmazzák az elnököt, hogy a
bizottsági jelentés és az összegző módosító javaslat vitájában a plenáris ülésen
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felszólaljon. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.
Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Ellenszavazat és tartózkodás
nem volt. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. Ezzel az 1. napirendi pontot
lezárom.
Egyebek
Az egyebekben szeretném előrebocsátani, hogy letettem a nagyesküt, hogy
legkésőbb 11 óráig el fogjuk hagyni a termet másik bizottsági ülés miatt. Szeretném
azonban a bizottsági ülés után a bizottság tagjait meghívni egyrészt a földszint 41-44.
számú irodába, a bizottság új titkárságára. Másrészt berendezésre került a földszint
45-48. számú helyiségben a nemzetiségi parlamenti szószólók részére egy
tárgyalóterem, amit átvettünk. Szeretném a szószóló uraknak ezt is bemutatni, és
megbeszélnénk egyúttal ennek a tárgyalónak a későbbi használatát is. Ezt javaslom,
tehát ott majd informálisan is folytathatjuk a parlamenti ülésig a beszélgetést és az
egyeztetést.
Amit egyebekben szeretnék gyorsan elmondani, az a következő. Egyrészt
tájékoztatok mindenkit, hogy a Házbizottság csütörtöki döntése alapján a mai napon
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló 13 órakor napirend előtt szólal fel a plenáris
ülésen. A felszólalásának címe: “Megemlékezés a roma ellenállásról a roma bátorság
és ifjúság napján”.
Másodszor, tájékoztatom a bizottság tagjait és a megjelenteket, hogy a
Házbizottság csütörtöki döntésének megfelelően az Országgyűlés 2020. május 19-i,
keddi, azaz holnapi ülésnapján 1. napirendi pontként a kulturális intézményekben
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló T/10098. számon nyilvántartott
törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitájára kerül sor. Bizottságunkat Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony
képviseli a vitában.
Harmadszor, tájékoztatom a bizottság tagjait és a megjelenteket, hogy a
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásának
a lehetséges ütemezésére vonatkozó tervezetet előzetesen kiküldtük mindenkinek.
Kérem, hogy a tervezett határidőket mindenki vegye figyelembe a nemzetiségi
igényeink kialakítása során.
Végül negyedszer, a bizottsági ülést követően mindenkit szívesen várok, hogy
lemenjünk a bizottsági irodába, illetve a szószólói tárgyalóba.
Az ülés berekesztése
Kérdezem, hogy egyebekben van-e valakinek hozzászólása, megjegyzése,
kiegészítése. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a
mai megjelenést. Az ülést bezárom. Mindenkit várunk a földszint 41-44-es irodába.
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 44 perc)
Ritter Imre
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika

