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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
RITTER IMRE (nemzetiségi képviselő), a bizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Poštovane Dame i Gospodo! Srdačno Vas pozdravljam na današnjoj sjednici
Odbora za nazodnosti Mađarskog Parlamenta!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A horvát után magyarul is tisztelettel és szeretettel
köszöntöm önöket a Magyarországi nemzetiségek bizottsága mai ülésén.
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülését ezennel megnyitom. A jelenléti
ív alapján megállapítom, hogy 11 bizottsági tag van személyesen jelen; Alexov
Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Szuperák Brigitta
ukrán nemzetiségi szószólót, valamint Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló
helyettesítéssel bízta meg Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószólót. Ezáltal 13
szavazattal kezdhetjük meg a bizottsági ülést.
Először a napirend elfogadásáról kell döntenünk. A napirendi javaslatot
előzetesen írásban megküldtük. Kérdezem, a napirenddel kapcsolatban van-e
valakinek észrevétele, kiegészítése. (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor kérem, hogy
aki az írásban megküldött napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm. Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.
Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló T/10856. számú törvényjavaslat
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése
alapján
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése
alapján
(Vitához kapcsolódó bizottság)
Az 1. napirendi pont: a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló T/10856. számú törvényjavaslat; a) döntés részletes vita
lefolytatásáról a határozati házszabály 32. § (2) bekezdése alapján; b) 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.
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése
alapján
Az a) pont alapján először döntenünk kell a részletes vita lefolytatásáról a
határozati házszabály 32. § (2) bekezdése alapján.
Javaslom, hogy az 1-145. §, illetve az 1-2. melléklet, tehát a törvényjavaslat
egésze tekintetében folytassuk le a részletes vitát. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban
valakinek észrevétele, kiegészítése. (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor felteszem
szavazásra.
Határozathozatal
Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.
Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadtuk.
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b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése
alapján
Következik b) pontként a bizottság véleményének kialakítása a határozati
házszabály 36. § (5) bekezdése alapján.
A nemzetiségi napirendi pont kezdeményezésekor kiemeltük, hogy ez a
törvényjavaslat a 2021. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslattal szoros
összefüggésben van, ezt a Házbizottság elfogadta, és ennek alapján nemzetiségi
napirendi ponttá nyilvánította. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel a ponttal
kapcsolatban kinek van véleménye, hozzászólása, észrevétele. (Jelzésre:) Megadom a
szót Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószólónak.
Hozzászólások
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, elnök
úr. Tisztelettel köszöntöm a kollégákat, illetve a vendégeinket.
Tavaly én voltam ennek a törvényjavaslatnak a kezelője itt a bizottságon belül.
Eredetileg úgy beszéltük meg elnök úrral, hogy megint én vinném, de más, rendkívül
fontos programok miatt nem tudom vállalni. Szétküldtem viszont egy javaslatot,
amelyet most újranéztem, és látom, hogy egy-két dolgot nem vittem át benne, ami az
eredeti szövegemben benne volt; ezt majd a részletes vita során megvitatjuk. Azt
szeretném kérni a szószólóktól, illetve elnök úrtól is, hogy ezt az anyagot nézzék át,
gondolják át.
Ezenkívül van még egy másik verzió, amit tavaly benyújtottunk, és lepattantunk
vele, illetve tavalyelőtt is benyújtottuk, tavalyelőtt is lepattantunk vele. Most egy új
indoklással esetleg még el lehetne indulni azzal is, de azt majd még átgondolom, mert
ma reggel kaptam meg azt a szövegszerű javaslatot, amely elvileg, végül is lényegét
tekintve ugyanaz, mint tavaly volt, csak mondom, az indoklás egy kicsit más.
Meglátjuk, hogy mennyire tudunk ezzel elindulni.
Két dolgot mindenképpen meg kell oldanunk, és ez mindkét törvényben
valamilyen módon meg kell hogy jelenjen, amit ebben a szétküldött anyagban meg is
írtam, hogy a felhasználás határidejét, illetve a tartalékképzés lehetőségét valamilyen
módon ültessük be ebbe a két jogszabályba. Biztos, hogy van még sok egyéb is, hiszen
beszéltünk itt több dologról, de valószínűleg az országos önkormányzatok
szempontjából ez most a legfontosabb. Tehát ha ebben nem tudunk előrelépni, akkor
ebből az országos önkormányzati gazdálkodásban előbb-utóbb komolyabb feszültség
lesz, hiszen olyan törvényi kötelezettségek vannak, amelyeket nem tudnak végrehajtani
a jelenlegi helyzetben az országos önkormányzatok. Köszönöm szépen, ennyit
szerettem volna csak elmondani.
szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szolga József horvát szószóló úrnak adom meg a

SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Üdvözlöm a
tisztelt megjelenteket, vendégeket.
Csatlakozva Paulik Antalhoz, annyit szeretnék mondani, hogy ismételten nem
került bele az államháztartási törvény módosításába az a szakasz, amit feszegettünk,
hogy legyünk kivéve a költségvetési támogatások alól. Ezt valamikor mindenképpen,
lehet, hogy a részletes vitára való felkészüléskor napirendre kellene tűzni, hogy tudunke ebben kapcsolódni egy módosító javaslattal, van-e erre fogadókészség, vagy megint
nincs. És akkor feküdjünk rá a költségvetési törvény mellékletére, ott, ahol le van írva,
hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok a pénzeket fel tudják használni a következő
év december 31-éig, tehát van már egy kialakult gyakorlat, akkor miért lennének az

7
országos önkormányzatok mások, és akkor valamennyit előbbre lépünk a felhasználást
illetően. A többi meg a részletekben van elrejtve. Úgyhogy ha tudunk egyeztetni a
felelős államtitkárral, akkor próbáljunk meg konkrét törvénymódosító javaslatot
beadni. Ha meg nem, akkor, mondom, helyezzünk hangsúlyt a költségvetési törvény
mellékletére. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel vagy hozzászólás? (Nincs
jelentkező.)
Emlékeztetek rá, ahogy az ülés előtt már jeleztem, hogy a mostani napirendi
ponttal kapcsolódunk a megalapozó törvényjavaslathoz. Az ülést követően e-mailben
és telefonon rögtön keresni fogom Banai Péter Benő államtitkár urat, és rövid úton
kezdeményezek még e hét során, még a pénteki ülésnapot megelőzően egy egyeztetést
ezekben az elszámolási kérdésekben. S ahogy ezt a múlt heti ülésünkön is mondtam,
azt gondolom, ebben a helyzetben különösen, amikor az idei költségvetésnél is értek
bennünket elvonások, és nagy valószínűséggel a ’21-es költségvetési törvényben is
korlátozott lehetőségeink lesznek, így különösen elvárható, hogy akkor legalább a
szabályozási kérdésekben maximális rugalmasságot tanúsítsanak.
Amint kaptam időpont-visszajelzést, Varga Szimeonnak mint a költségvetési
albizottság elnökének és Szolga Józsefnek is, illetve amennyiben hét közben van, akkor
Paulik Antalnak is szólunk, és ezt az egyeztetést lefolytatjuk.
Amennyiben nincs más észrevétel vagy hozzászólás a napirendi ponthoz, akkor
a bizottsági vélemény előadójának megválasztása van hátra.
Amint Paulik Antal jelezte, ő egyéb fontos elfoglaltsága miatt pénteken
valószínűleg nem tud itt lenni. Úgyhogy Varga Szimeont kértem előzetesen, hogy ő
legyen az, aki a bizottsági véleményt előadja. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban más
javaslat vagy észrevétel. (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor felteszem szavazásra.
Határozathozatal
Aki egyetért vele, hogy Varga Szimeon legyen a parlamenti általános vitában a
bizottsági vélemény előadója, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm. Megállapítom, hogy 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadtuk.
A bizottsági vélemény előadására az általános vitában június 12-én, pénteken,
várhatóan 15 percben lesz lehetőség.
Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom.
Egyebek
A 2. napirendi pontot, az egyebeket megnyitom. Tájékoztatom a bizottságot,
hogy a holnapi napon is lesz bizottsági ülés, a részletes vita lefolytatása miatt délután
14.30 órakor - az időpont körülbelül négyszer változott.
Csak egy mondatban szeretném jelezni, amit Szolga József is felvetett,
természetesen tudtuk mi is, hogy ma is meg holnap is egy-egy napirendi pont miatt kell
ülést tartsunk, de olyan a határozati házszabály, amit ki is küldtünk mindenkinek, hogy
a kapcsolódást csak ma és az ülés megkezdése előtt lehetett megtenni, ugyanakkor
viszont a részletes vitát, ami a holnapi napirend lesz, azt pedig csak az ülés megkezdése
után lehet lefolytatni. Tehát fizikailag nem lehetett a határozati házszabály értelmében
ezt a két napirendi pontot összevonni. Ilyen a házszabály, nem tudunk ezzel mit
kezdeni.
A második megjegyzésem: a T/10742. számú, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája 2020.
június 4-én, csütörtökön este volt. Köszönöm Kissné Köles Erika szlovén szószólónak
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a bizottság nevében történő felszólalását. Úgy látszik, ha ő szólal fel, az mindig késő esti
órákban van. (Derültség.) Rendkívül pozitív volt nemzetiségi szempontból
gyakorlatilag valamennyi frakció vezérszónokának a hozzászólása, kifejezetten jó érzés
volt hallgatni. Hogy a köznevelési törvény módosításáról egyébként más dolgok miatt
milyen vita lesz, meg hogyan lesz elfogadva, az egy dolog, de a nemzetiségi módosító
pontokban - és a törvényjavaslatnak körülbelül az egyharmada nemzetiségi
módosításokat tartalmaz -, abban gyakorlatilag teljes egyetértés volt.
A következő tájékoztatás: ahogy ki is küldtük, a 2021. évi központi
költségvetésről szóló T/10710. törvényjavaslat általános vitája ezen a héten, 10-11-12én, szerda-csütörtök-pénteken zajlik, mindhárom napon 20 perc hozzászólásunk van.
A szerdai napon ezt én fogom megtenni; csütörtökön Varga Szimeonnal megosztva, ő
fogja kezdeni és én fejezem be; pénteken pedig szintén nekem lesz 20 percem; és ahogy
az előző napirendi pontnál megbeszéltük, pénteken, a megalapozó törvénynél Varga
Szimeonnak szintén 15 perce lesz. Úgyhogy akinek lehetősége van rá, itt tud lenni,
tudjon erről.
Kérdezem, az egyebekben van-e valakinek más bejelentenivalója, észrevétele.
(Nincs ilyen jelzés.) Nincs.
Az ülés berekesztése
Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést. Az ülést berekesztem.
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15 perc)

Ritter Imre
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea

