Ikt. sz.: NEB-41/16-3/2020.
NEB-8/2020. sz. ülés
(NEB-41/2018-2022. sz. ülés)

Jegyzőkönyv
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Napirendi javaslat
1.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/10742. szám)
(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, a bizottság elnöke
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló
Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló
Rónayné Slaba Ewa Maria dr. lengyel nemzetiségi szószóló
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
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló Szolga József horvát
nemzetiségi szószólónak
A bizottság titkársága részéről
Schweighoffer Anita bizottsági munkatárs
Meghívottak
Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár (Emberi
Erőforrások Minisztériuma)
Dr. Madarász Hedvig főosztályvezető (Emberi Erőforrások
Minisztériuma)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 30 perc)
Elnöki bevezető
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Szanowni Państwo! Serdecznie witam Państwa na dzisiejszym posiedzeniu
Komisji narodowości żyjących na Węgrzech! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A lengyel
köszöntés után - aki esetleg ismerte fel - magyarul is tisztelettel és szeretettel
köszöntöm önöket a Magyarországi nemzetiségek bizottsága mai ülésén. A
Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a megjelent
szószólókat, munkatársainkat és az 1. napirendi ponthoz érkezett Kisfaludy László
EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkár urat, valamint dr. Madarász Hedvig
főosztályvezető asszonyt.
A határozatképesség megállapítása
A jegyzőkönyv részére megállapítom, hogy a bizottság 12 tagja személyesen van
jelen. Giricz vera ruszin nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Szolga József
horvát nemzetiségi szószólót, így 13 szavazattal kezdjük meg a bizottsági ülést.
A napirend elfogadása
A napirendi javaslatot előzetesen kiküldtük. Kérdezem, hogy van-e azzal
kapcsolatban bárkinek észrevétele, kiegészítése. (Nincs jelentkező.)
Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki a kiküldött napirenddel egyetért,
kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a
bizottság 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
egyhangúlag elfogadta.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/10742. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Vitához kapcsolódó bizottság)
Az 1. napirendi pont a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosítására vonatkozó T/10742. számon benyújtott törvényjavaslat, melynek
egésze, azaz az 1-22. § tekintetében folytatjuk le a részletes vitát. Köszöntöm még
egyszer az előterjesztő képviseletében megjelenteket. Javaslom a bizottságunk
tagjainak, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassuk le. Van-e valakinek kifogása
vagy ellenvéleménye? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor a részletes vita első
szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi
rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Megadom a szót államtitkár-helyettes úrnak.
KISFALUDY LÁSZLÓ, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes
államtitkára: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszöntöm önöket. Köszönjük
szépen a lehetőséget. A köznevelési törvény módosítására vonatkozó javaslat
nemzetiségeket érintő részei, úgy gondolom, közös elégedettségünkre,
megelégedettségünkre fognak szolgálni. Külön most nem szeretném ezeket
részletezni, de természetesen amennyiben kérdésük merül fel, akkor készséggel
válaszolunk. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e
azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1)
bekezdésének. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
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Köszönöm. Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyetértettünk. Ezzel a részletes vita első szakaszát le is zárom.
Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselő által
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék
benyújtásáról. Ehhez a törvényjavaslathoz egy képviselői módosító indítvány érkezett.
A bizottságunk az eddigi gyakorlatban képviselői módosító javaslatokról nem foglalt
állást. Javaslom, hogy most is ezt tegyük. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban
bárkinek észrevétele vagy véleménye. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor
megállapítom, hogy a bizottság nem foglalt állást a képviselői módosító javaslatról, és
a bizottság további módosító szándékot sem fogalmazott meg, ezért a bizottság
részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be.
Szeretném hozzátenni, és a magam részéről a bizottságunk nevében is
megköszönni a törvényjavaslat előkészítése során végzett közös munkát, aminek az
eredménye az, hogy nem kell módosítót benyújtanunk, mert minden, ami a
törvényjavaslatban szerepel, az gyakorlatilag az egyetértésünkkel szerepel benne. Már
a tegnapi ülésen is kitértem arra, hogy úgy látom, a parlamenti vita során is a
törvénymódosító javaslat nemzetiségi részeivel mindenki egyetértett, és nem volt
azokkal kapcsolatban semmilyen kifogás, úgyhogy azt köszönöm ezúton is.
Javaslom mindezek után, hogy zárjuk le a részletes vita másodok szakaszát,
ezzel együtt a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag lezárja.
Határozathozatalok
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 benyújtásáról. Aki ezzel egyetért,
kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a
bizottság 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
elfogadta.
A bizottsági vélemény előadójának megválasztása van még hátra. A
törvényjavaslat általános vitájában Kissné Köles Erika szlovén szószólót kérte fel a
bizottság a bizottsági vélemény előadójának. Javaslom, hogy a következő parlamenti
vitaszakaszban ismét Kissné Köles Erika szlovén szószólót, a NEB Köznevelési,
kulturális és egyházügyi albizottságának elnökét kérjük fel. Kérdezem, hogy van-e
ezzel kapcsolatban valakinek más javaslata, véleménye. (Nincs jelentkező.)
Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért vele, kérem, hogy
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal
egyhangúlag Kissné Köles Erikát bíztuk meg a bizottsági vélemény előadójának. A
plenáris vitaszakaszban 6 percben lesz lehetőség felszólalni. Hogy mikor, az majd a
holnapi házbizottsági ülésen fog eldőlni. Ezzel az 1. napirendi pontot - megköszönve
vendégeinknek a részvételt és a munkát - lezárom. (Kisfaludy László és dr. Madarász
Hedvig távozik a bizottsági ülésről.)
Egyebek
A 2. napirendi pont az egyebek. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a
tegnapi napon a Miniszterelnökség jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárságáról
kaptam egy e-mailt, hogy közigazgatási egyeztetés keretében megküldték a 2021. évi
népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló előterjesztés
tervezetét. Próbáltuk az ülést megelőzően kideríteni, hogy ki kapta meg: az országos
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önkormányzatok elnökei közül nem mindenki, de többségében úgy néz ki, hogy
megkapták. Tehát megkapták a szlovákok, a németek, de nem kapták meg például a
ruszinok. Tudomásom szerint a szószólók közül közvetlenül csak én kaptam meg,
vagy nekem küldték. Kérdezem, hogy jól tudom-e (Közbeszólások: Igen.), mert akkor
a bizottsági ülést követően mindjárt kiküldjük mindenkinek. Már előkészítettük az emailt. Titkos másolattal jön, és nem tudja az ember, hogy kinek ment még ki, azért
kell így rákérdeznem. A bizottsági ülés rögtön ki fogjuk küldeni. Mivel 2020. június
12-én, péntekig kell megküldenünk az észrevételeinket, ezért azt kérem, hogy
legkésőbb 11-én, csütörtök délután, ha lehet, az országos önkormányzattal egyeztetett,
ha nem, akkor a saját véleményt, észrevételt küldjétek meg.
A másik egyebekben történő bejelentenivaló: ahogy a tegnapi ülésen ígértem,
az ülést követően a 2011. évi T/10710. számú, illetve a T/10856. számú, a 2021. évi
központi költségvetési törvénnyel, illetve megalapozó törvénnyel kapcsolatban a
Paulik Antal által küldött észrevételt alapul véve megküldtem az anyagot a
Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárának, Banai Péter Benő
úrnak, és kértem tőle még erre a hétre egy egyeztetési lehetőséget. Remélem, ez
holnap vagy holnapután meg fog történni.
Végül a harmadik - és ezzel kapcsolatban megint azt szeretném kérni, hogy
ülés után maradjunk néhány percet -, hogy ma délelőtt volt a költségvetési bizottsági
ülés, és gyakorlatilag biztos, hogy jövő héten csütörtökön délután is lesz költségvetési
bizottsági ülés, valószínűleg a későbbi órákban, illetve kaptunk egy tervezetet a
bizottsági ülésekről. Ez alapján formálisan is jövő héten csütörtökön délelőtt 10
órakor lesz a Magyarországi nemzetiségek bizottságának ülése, amiről tudtunk előre,
de a költségvetési bizottsági ülésről nem. A bizottsági ülés után szeretnék erről egy
pár mondatot beszélni, hogy akkor hogyan csináljuk, vagy mi legyen.
Az ülés berekesztése
A magam részéről nincs más egyebekben. Kérdezném, hogy kinek van
egyebekben bejelentenivalója, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor
köszönöm szépen mindenkinek a nagy számban való részvételt. Nagyon rég volt, hogy
12-en voltunk a bizottsági ülésen. Ezzel a bizottsági ülést lezárom formálisan is.
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 42 perc)
Ritter Imre
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika

