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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 2 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban: 
ELNÖK: Milé dámi, vázsení pányi! Hovorkinye a hovorcovia! 

Pozdravujem Vász na dnyesnom zaszadnutyí Víboru národnosztyí v 
Magyarszku. Tiezs vítam v nasom kruhu prítomíh nasih hosztyí! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A ma esedékes szlovák nyelvű köszöntő alapján 
remélem, azért rá lehetett ismerni. Tisztelettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a 
Magyarországi nemzetiségek bizottságának tagjait és külön is tisztelettel dr. Szalayné 
dr. Sándor Erzsébet nemzetiségi ügyekért felelős helyettes ombudsmant és kollégáját, 
Török Tamást. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága mai elég korai ülését ezzel 
megnyitom.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait és a jelen lévőket, hogy a mai ülésünket 9 óra 
15-ig lehetőleg be kéne fejeznünk, mert az érvényben lévő szabályozásoknak és 
szigorításoknak megfelelően az utánunk következő bizottsági ülés előtt a kötelező 
szellőztetést és fertőtlenítést meg kell oldani.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, kilenc fő 
bizottsági tag személyesen van jelen, továbbá Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi 
szószóló helyettesítéssel bízta meg Szuperák Brigitta ukrán nemzetiségi szószólót, 
valamint Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Ritter 
Imre német nemzetiségi képviselőt, Farkas Félix alelnök úr itt van már a fehérház és a 
Parlament között úton, röviden meg fog jönni. Serkisian Szeván Simon örmény 
szószóló nem jelezte távolmaradását, így 11 szavazattal kezdjük meg a mai ülésünket.  

A napirendi pontokat előzetesen írásban kiküldtük. Kérdezem a bizottság 
tagjait, van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kiegészítése, észrevétele. (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor felteszem szavazásra, aki az írásban kiküldött napirenddel 
egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a napirendet az írásban kiküldöttek szerint 11 egyhangú igen szavazattal 
elfogadtuk.  

Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye 

hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló T/13631. 

számú törvényjavaslat  

a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 

alapján 

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 

alapján 

Első napirendi pontunk az egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód 
követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló T/13631. 
számú törvényjavaslat, melynek előterjesztője az Igazságügyi bizottság. Ennek 
keretében a) pontként: döntés részletes vita lefolytatásáról a határozati házszabály 32. 
§ (2) bekezdése alapján, b) pontként 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) pontként: 
döntés részletes vita lefolytatásáról a határozati házszabály 32. § (2) bekezdése alapján. 
Javaslom, hogy a 1-18. §, tehát a törvényjavaslat egésze tekintetében folytassuk le a 
vitát. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) 
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Amennyiben nincs, felteszem szavazásra, aki ezzel egyetért, az kérem, hogy 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás, ellenszavazat nélkül 11 
egyhangú igen szavazattal elfogadtuk.  

B) pontként a bizottság véleményének kialakítása a határozati házszabály 36. § 
(5) bekezdése alapján tájékoztatom a bizottságot, hogy a nemzetiségi napirendi pont 
kezdeményezését a törvényjavaslat nemzetiségi vonatkozásai miatt a Házbizottság 
indokoltnak tartotta, ezért alakíthatjuk részletes véleményünket. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e valakinek véleménye, észrevétele, hozzászólása a napirenddel 
kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Most az idő szűkére való tekintettel nincsen.  

Én annyit tennék csak hozzá, hogy természetesen átnéztük részletesen a 
törvényjavaslatot, amelynek a lényege, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
besorolásra kerülne az Ombudsmani Hivatalba a nemzetiségért felelős helyettes 
ombudsman hatáskörébe. Mivel az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatósági határozatot 
hoz egy más eljárási renddel, mint, ami az Ombudsmani Hivatalnak az eddigi 
tevékenysége, ez felvet kérdéseket arra vonatkozóan, hogy ezt a kettőt hogy lehet 
egymással szinkronba hozni. Illetve, hogy egyáltalán az Ombudsmani Hivatalhoz most 
már minden beérkező, ilyen típusú vagy jellegű problémafelvetés milyen 
eljárástípushoz kerüljön, és ezt ki döntse el, és ennek mi lenne a legjobb változata. 
Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon erősen érinti nemcsak elsősorban és jelentős 
mértékben a roma közösséget, de valamennyi nemzetiséget is.  

Amennyiben további észrevétel vagy hozzászólás nincsen, akkor a bizottsági 
vélemény előadóját kell megválasztanunk. Az előzetes egyeztetések alapján Kissné 
Köles Erika alelnök asszony, szlovén nemzetiségi szószólót javaslom a bizottsági 
vélemény előadójának. Alelnök asszonnyal előzetesen egyeztettünk, és bólogat is. 
Kérdezem, hogy van-e más javaslat a bizottság részéről. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, 
akkor felteszem szavazásra: aki egyetért azzal, hogy a bizottsági vélemény előadója a 
parlament 2020. november 17-i, keddi ülésén Kissné Köles Erika legyen, az kérem, 
hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy tartózkodás, 
ellenszavazat nélkül 11 igen szavazattal elfogadtuk. Az általános vitában 15 perces 
felszólalásra lesz lehetőség. Ezzel az első napirendi pontot lezárom.  

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása címmel 

benyújtott T/13647. számú törvényjavaslat  

a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 

alapján 

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 

alapján 

Második napirendi pontunk Magyarország Alaptörvényének kilencedik 
módosítása, a T/13647. számú törvényjavaslat. a) pontként részletes vita 
lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján. b) pontként a bizottság 
véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján mint vitához kapcsolódó 
bizottság. A törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján megtalálható, a bizottság 
titkársága a törvényjavaslat linkjét előzetesen kiküldte, így mindenki 
áttanulmányozhatta azt.  

A) pontként döntés a részletes vita lefolytatásáról. Javaslom, hogy az 1-12. cikk, 
tehát a törvényjavaslat egésze tekintetében folytassuk le a vitát. Kérdezem, hogy van-e 
ezzel kapcsolatban valakinek más véleménye, észrevétele. (Nincs jelentkező.)  Ha 

nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) 



7 

Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 11 igen 

szavazattal elfogadtuk. 

A b) pont a bizottság véleményének kialakítása a határozati házszabály 36. § (5) 

bekezdése alapján. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek Magyarország 

Alaptörvényének 9. módosítására vonatkozó törvényjavaslattal kapcsolatban 

véleménye, hozzászólása, észrevétele. (Jelzésre:) Megadom a szót Paulik Antal szlovák 

szószólónak.  

 

PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. Én is 

tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és vendégeinket. Átnéztem ezt a módosítást. 

Ez sorrendben, ahogy elhangzott, a kilencedik. Igazából két érdemi pontja van, vagy 

végül is három érdemi részből áll. Azt kell mondjam, hogy ezek egyike sem az, amely 

közvetlenül érinti a magyarországi nemzetiségeket. Ugyanakkor a törvényjavaslat 

harmadik, legjobban, leghosszabban kidolgozott része, amely a rendkívüli állapot, 

vészhelyzet és a többi, tehát a rendkívüli helyzetek kezeléséről szól, ahhoz lenne nekem 

egy nagyjából kétmondatos hozzáfűznivalóm. 

Ez a szükséghelyzet, szükségállapot, rendkívüli állapot, rendkívüli helyzet és a 

többi, hadiállapot - ne adja isten -, ezek mind olyan helyzetek, amelyek rendkívüli 

hatalmat és rendkívüli lehetőségeket biztosítanak a kormány számára vagy akár 

rugalmasan. Az egyik oldalról ezt látjuk, hogy egy rugalmas, viszonylag gyors 

reagálással tudjanak kezelni helyzeteket, ugyanakkor ez magában hordozza azt a 

veszélyt, hogy nem figyelnek minden aspektusára ennek a dolognak. (Farkas Félix 

megérkezik.)  

Érthető, hogy ez a mostani tapasztalatok alapján került bele ebbe a módosítási 

csomagban. Azt kell mondjam, hogy a tavaszi időszakban, amikor ez a járvány miatti 

rendkívüli helyzet állt fenn, akkor a köznevelésben bevezetésre került a távoktatás 

rendszere. Nem csak romákat érintően, sok helyről jelezték, hogy ez elég problematikus 

különböző gyerekek számára, hiszen egyrészt, ezt a budapesti szlovák iskolából tudom 

közvetlenül, hogy van olyan gyerek, akinek nemhogy internet, talán még áram sincs a 

házukban. Tehát ezeket nagyon nehéz volt kezelni. Gondolom, a romáknál még inkább 

Kelet-Magyarországon, mert ez azért mégiscsak Budapest környéke. Nem tudom, hogy 

talán utalni kellene rá, és lehet, hogy érdemes megemlíteni, hogy azért a rendkívüli 

helyzeteknél, amikor a kormány különböző intézkedéseket bevezet, legyen figyelemmel 

arra, hogy a nemzetiséghez tartozó, esetleg perifériákon, hátrányos helyzetben élők ne 

kerülhessenek még rosszabb helyzetbe, mint amilyen helyzetben egyébként vannak. 

Tehát arra oda kéne figyelni, hogy ezeknek a közösségeknek a helyzete ne romoljon 

azáltal, hogy különböző intézkedéseket elfogad a kormány. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás, észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Én egy mondatot szeretnék hozzátenni. Ez mindig kérdés, hogy mi az, ami 

közvetlenül érinti a nemzetiségeket, és mi az, ami nem. Attól, hogy mindenkit érint 

valami, és nem speciálisan csak az adott nemzetiséget, ettől még a nemzetiséget az én 

felfogásom szerint érinti. Azt gondolom, hogy ebben az Alaptörvényben, ha csak azt a 

két mondatot nézem, ami nagyon egyszerűen, de úgy érzem, hogy a nemzetiség jövője, 

megmaradása szempontjából különösen fontos, ezt a pontot emelném ki, hogy 

„Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között önkéntes 

elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet 
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fennmaradásának alapját. Családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek 

viszony. Az anya nő, az apa férfi.” Ez nemcsak a nemzet fennmaradásának, hanem a 

nemzetiségeink fennmaradásának még hatványozottabban az alapja, és az egyik 

legfontosabb eleme. Azt gondolom, hogy ez igen súlyosan és mélyen érinti a 

magyarországi nemzetiségeket is.  

Ha további hozzászólás nincs, akkor a jegyzőkönyv részére megjegyzem, hogy 

Farkas Félix alelnök úr megérkezett, üdvözlöm, és innentől kezdve akkor 12 szavazattal 

vagyunk.  

A bizottság véleménye előadójának megválasztása következik. Az előzetes 

egyeztetések alapján Szuperák Brigitta, ukrán nemzetiségi szószólót javaslom a 

bizottsági vélemény előadójának. Kérdezem, hogy van-e valakinek más véleménye vagy 

javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért 

azzal, hogy Szuperák Brigitta, ukrán nemzetiségi szószóló legyen a bizottsági vélemény 

előadója, kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? 

(Senki sem jelentkezik.) Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. A bizottság 12 igen 

szavazattal elfogadta. A bizottsági vélemény előadására november 18-án, szerdán, a 

plenáris ülés 9. napirendi pontja keretében 15 percben kerülhet majd sor. Ezzel a 

második napirendi pontot lezárom.  

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével 

összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 

programsorozat sikeres megrendezéséhez és megszervezéséhez 

kapcsolódó rendelkezésekről szóló T/13668. számú törvényjavaslat 

a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 

alapján 

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 

alapján 

A harmadik napirendi pontunk az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím 

viselésével összefüggésben az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat 

sikeres megrendezéséhez és megszervezéséhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 

T/13668. számú törvényjavaslat. Szintén döntés részletes vita lefolytatásáról a 

határozati házszabály 32. § (2) bekezdése alapján, és b) pontként 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 előzetesen kiküldte, így mindenki 

áttanulmányozhatta azt.  

Döntés részletes vita lefolytatásáról. Javaslom, hogy a részletes vitát az 1-16. §, 

valamint 1., 2. melléklet, azaz a törvényjavaslat egésze tekintetében folytassuk le. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek ettől eltérő véleménye vagy észrevétele. (Senki sem 

jelentkezik.) Ha nincs, felteszem szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) 

Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság 12 egyhangú szavazattal 

elfogadta. 

A bizottság véleményének kialakítása következik a határozati házszabály 36. § 

(5) bekezdése alapján. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek véleménye, 

hozzászólása, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.)  
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Amennyiben nincs, akkor a magam részéről nagyon röviden, amit fontosnak 

tartok megjegyezni és kiemelni, hogy 2010-ben volt Pécs városa Európa Kulturális 

Fővárosa, és én akkor még foglalkozásom révén is mint könyvvizsgáló, illetve nagyon 

sok kulturális rendezvényre is jártam Pécsre, és nekem akkor egy kicsit elszomorító 

volt és keserű szájízt adott, hogy a tervezett beruházások legnagyobb része nem készült 

el 2010-re, egy sor kulturális programra nem kerülhetett sor, ami meg lett hirdetve, és 

az építkezések miatt még sok mindent nem lehetett élvezni, vagy még annak a 

szépségét is elrontotta, ami egyébként, ha hozzá se nyúltak volna, is szép Pécsben. 

Utólag aztán, évekkel később elkészültek. Mondjuk ezért lehetséges, hogy például a 

Kodály Központban most már minden második évben az országos német napot, a 

német kultúrgálát ott tartjuk, mert most már van a kulturális fővárosnak köszönhetően 

egy olyan helyiség, ahol 700-800 emberrel lehet zenekari, énekkari és egyéb dolgokat 

csinálni.  

Tehát nagyon örülök annak, hogy most, három évvel a rendezvény előtt a 

beruházásokra és a szervezésre is remélem, megfelelő intézkedés születik, és ezek 

időben el fognak készülni a 2023. évre, és ha ez a kulturális sokszínűségről szól, akkor 

azt hiszem, ebben mi tehetünk a legtöbbet, hogy a magyar kultúra mellett a nemzetiségi 

kultúrát felvonultassuk, amivel egyúttal a Veszprémbe látogatóknak is egy jelentős 

személyes élményt adhatunk.  

Hiszen az nagyon szép és jó, ha magyar színházi előadásokat meg énekkarokat, 
zenekarokat és minden mást látnak, de azért minden ide látogató román, szerb, horvát, 
szlovák, bolgár vagy bármelyik nemzetiségből érkezőknek az ad valóban egy személyes 
élményt és érintettséget, ha adott esetben egy szlovák, horvát, szerb nyelvű előadást is 
láthat, táncegyüttest is hallhat, énekkart is hallhat, ami valóban megfogja, és a sajátjává 
teszi ezt a rendezvényt, úgyhogy én arra szeretném felhívni majd a figyelmet, hogy ezt 
időben előkészítsük, és valóban itt nekünk is majd ebben fel kell készülni, hogy milyen 
rendezvényeket tudunk odakoncentrálni, ott csinálni külön-külön és együtt is Európa 
kulturális fővárosa alkalmából.  

Amennyiben további hozzászólás vagy vélemény nincsen, a bizottsági vélemény 
előadójának megválasztása következik. Az előzetes egyeztetések alapján Ritter Imre 
német nemzetiségi képviselőként szívesen megtenném a bizottsági vélemény 
előadását. Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata vagy észrevétele ezzel 
kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki ezzel 
egyetért, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás, 
ellenszavazat nélkül, 12 igen szavazattal elfogadtuk. A napirend megtárgyalására a 
parlament november 20-a, pénteki ülésének 4. napirendi pontja keretében kerül sor, 
itt is 15 perc időkeret áll majd rendelkezésre. Ezzel a 3. napirendi pontot lezárom. 

Az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, 

valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/13670. 

számú törvényjavaslat  

a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 

alapján 

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 

alapján 

Negyedik napirendi pontunk: az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és 
elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/13670. 
számú törvényjavaslat. A) pontként döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § 
(2) bekezdése alapján, b) pontként a bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § 
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(5) bekezdése alapján mint a vitához kapcsolódó bizottság. A törvényjavaslat az 
Országgyűlés honlapján megtalálható, a bizottság titkársága a törvényjavaslat linkjét 
kiküldte, így mindenki áttanulmányozhatta. 

A) pontként tehát döntés a részletes vita lefolytatásáról: javaslom az 1-34. §, azaz 
a törvényjavaslat egésze tekintetében a vita lefolytatását. Kérdezem, van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek más észrevétele, javaslata. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
felteszem szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás, ellenszavazat nélkül, 12 igen szavazattal 
elfogadtuk. 

B) pontként a bizottság véleményének kialakítása a határozati házszabály 36. § 
(5) bekezdése alapján. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek véleménye, 
hozzászólása, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Megadom a szót Paulik Antal 
szlovák szószólónak. 

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Igazából csak egy megjegyzés: nem túl régen tárgyalta a bizottságunk két körben is, és 
most lesz a plenáris előtt a részletes vitája az egyes törvényeknek az elektronikus 
nyilvántartások és ügyintézések tárgyú módosításáról szóló jogszabálytervezetnek, 
amely szintén megnyitja egyébként az anyakönyvi eljárásról szóló törvényt. Tehát 
igazából az az észrevételem, hogy nem nagyon értem, hogy mi a mögöttes tartalma 
annak, hogy két különböző benyújtott jogszabály van most a plenáris ülés előtt, hiszen 
ez az anyakönyvi eljárásról szóló törvénynek a módosítása.  

Ráadásul vannak olyan paragrafusai a mostani módosító csomagnak, mint amik 
az elektronikus regisztráció, illetve az arról szóló jogszabályoknál is meg van nyitva. Ott 
jeleztük, beszéltünk róla, hogy oda kell figyelnünk, hogy ugyan most azt a pontot nem 
nyitották meg, amely az elektronikus ügyintézés kapcsán a személyi azonosító 
okmányoknak az adattartalmát tartalmazza, most sincs, tehát ebben a mostani 
csomagban sem szerepel kifejezetten ennek a pontnak a megnyitása, viszont 
valószínűleg oda kell rá figyelnünk, hogy az elektronikus nyilvántartások bevezetése, 
magának az eljárásrendnek az elektronizálása nagyban hozzájárulhat ahhoz - és ezt 
annak idején a plenárison is elmondtam -, hogy nemzetiségeknek nemzetiségi nyelvű 
személyi okmányai legyenek. Ugye, azt tudjuk, hogy eddig arra volt lehetőség, hogy a 
személyi igazolványon két nyelven szerepeljen a magyar állampolgároknak, ha kérték, 
tehát nemzetiségi és magyar nyelven is szerepeljen a neve, viszont ugyanezt nem 
engedte a rendszer a jogosítványok és a szintén személyi azonosításra alkalmas útlevél 
esetében. Most nyilvánvaló, hogy ezt majd, amikor esetlegesen az adattartalmakat 
fogják rendeletben szabályozni az egyes okmányoknál, ott érdemes lesz odafigyelnünk 
és megkeresnünk majd az aktuális illetékes két tárcát folyamatosan, hogy ne 
feledkezzünk meg arról, hogy tegyük lehetővé. Hiszen, ugye a személyi okmányok új 
rendszerében lesz olyan adattartalom, ami magán a személyi okmányon ugyan nem 
szerepel, viszont a chipen keresztül elektronikusan, akit érint, illetékesek számára 
hozzáférhető. Tehát ad absurdum, és erre van példa Európában a környező 
országokban, a nemzetiséghez tartozó, nemzetiségi nyelvű személyi okmánnyal 
rendelkezik, amelyet, ha rendőri vagy más intézkedés kapcsán nem érti azt a nyelvet, 
amin ki lett állítva a személyi okmány, akkor a chipen keresztül minden további nélkül 
megtalálja a rendszerben magyar nyelven.  

Tehát erre oda kell figyelnünk legalábbis olyan szinten, hogy legalább az 
adattartalmak megjelenjenek, ezt követően, hogy hogyan tudjuk azt személyi 
okmányokon megjeleníttetni, az majd egy következő lépés lesz. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek vele én is, és ezt 
jeleztük is az előző bizottsági ülése a minisztérium illetékeseinek, hogy ebben kérünk 
majd egy egyeztetési lehetőséget, mert a mostani eljárásban ezt a módosítást nem 
tudjuk beterjeszteni, és kezdeményezni fogjuk majd az ez irányú módosítást. 
Kérdezem, van-e valakinek még ezzel kapcsolatban vagy ehhez kapcsolódóan 
észrevétele, hozzászólása. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor a bizottsági vélemény 
előadójának megválasztása következik. Az előzetes egyeztetések alapján Alexov 
Lyubomir alelnök urat, szerb nemzetiségi szószólót javaslom a bizottsági vélemény 
előadójának. Ő ma egyéb elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni, de egyeztettem vele, és 
vállalja ezt. Kérdezem, van-e a bizottság részéről más javaslata vagy észrevétele. (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki ezzel egyetért, az kérem, hogy 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás, ellenszavazat nélkül, 12 
igen szavazattal elfogadtuk a bizottsági véleménye előadójaként alelnök urat. 
November 18-án, szerdán a plenáris ülés keretében szólalhat fel az általános vitában 15 
percben. Ezzel a negyedik napirendi pontot lezárom.  

Egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13679. szám) 

a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 

alapján 

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 

alapján 

Az ötödik napirendi pontunk, az egyes választási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/13679. számú törvényjavaslat. a) pontként: döntés részletes vita 
lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján. b) pontként: a bizottság 
véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján mint vitához kapcsolódó 
bizottság. A törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján megtalálható, a bizottság 
titkársága a törvényjavaslat linkjét kiküldte, így mindenki áttanulmányozhatta. 

Tehát a) pontként tehát döntés a részletes vita lefolytatásáról. Javaslom, hogy a 
törvényjavaslat egésze, tehát az 1-77. §, valamint az 1. melléklete tekintetében 
folytassuk le a vitát. Kérdezem, hogy van-e valakinek más észrevétele vagy 
hozzászólása. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, felteszem szavazásra, aki ezzel egyetért, az 
kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás, ellenszavazat 
nélkül, 12 egyhangú szavazattal elfogadtuk. 

A b) pont a bizottság véleményének kialakítása a határozati házszabály 36. § (5) 

bekezdése alapján. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek véleménye, 

hozzászólása, észrevétele a törvényjavaslattal kapcsolatban. (Jelzésre:) Megadom a 

szót Varga Szimeon bolgár szószólónak. 

 

VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én is üdvözlöm a bizottság 

tagjait és a vendégeket. Múlt héten, november 11-én a Magyarországi nemzetiségek 

bizottsága Önkormányzati, költségvetési és külügyi albizottsága előtt meghallgathattuk 

dr. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöklének a tájékoztatóját, amiben ő 

részletesen kitért a magyarországi nemzetiségeket érintő módosításokra, és ott 

meggyőződhettünk arról, hogy csupán technikai módosításokról van szó. Igaz, most 

ennek a törvénynek nincsenek megnyitva azon passzusai, amelyekhez mi még az 

előzőekben eszközöltünk volna módosítást. Úgy gondolom, akkor csak ezzel tudunk 

foglalkozni. Nevezetesen, jeleztem elnök úrnak, hogy akkor ebben a témában én 

felszólalnék az Országgyűlésben. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek a 

törvényjavaslattal kapcsolatban további hozzászólása, észrevétele. (Senki sem 

jelentkezik.) Ha nincs, akkor én egy pontra szeretném felhívni a figyelmet, és szeretném 

kérni, hogy ezt még a felszólalás előtt majd próbáljuk tisztázni. Az 54. §-ban a törvény 

a 310. § (2) bekezdésében azt írja, hogy „Ha a nemzetiségi önkormányzat az (1) 

bekezdés szerinti időközi választás előkészítésének és lebonyolításának költségeihez 

szükséges fedezettel nem rendelkezik, a költségeket a központi költségvetés előlegezi 

meg.” 

Jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy ha valamelyik nemzetiségi önkormányzat 

feloszlatja magát, és új választás kiírására kerül sor, akkor a megválasztandó 

nemzetiségi önkormányzatot terheli a választás lebonyolításának a költsége? (Többen 

bólogatnak.) Nem találtam most erre utalást. Ez a települési önkormányzatoknál is így 

működik? (Közbeszólás: Igen!) Jó. Csak én ezt egy kicsit furcsának tartottam, mert egy 

települési önkormányzatnak van saját költségvetése és saját bevételei, megteheti, de 

mondjuk, ha egy megyei nemzetiségi önkormányzatnál feloszlatásra kerül, olyan 

költségekkel jár a megszervezése, hogy nem is tudom, hogy valaha a megyei 

nemzetiségi önkormányzatnak lesz-e annyi bevétele, meg egyáltalán, ez hogy 

számolható el. Tehát én személy szerint első hallásra ezzel nem értek egyet, és nem is 

tudom, hogy életszerűen ez hogy működhet, hiszen az újonnan megválasztott 

nemzetiségi önkormányzatnak ellehetetleníti a helyzetét hosszú időre.  

Azt gondolom, hogy ennek majd még egy kicsit utána kellene nézzünk, mert 

innentől kezdve gyakorlatilag, ha olyan ok adódik, amiért adott esetben indokolt is a 

feloszlatása egy nemzetiségi önkormányzatnak, de ez szinte ellehetetleníti azt, hogy ott 

a továbbiakban nemzetiségi önkormányzat működjön.  

Kérdezem, hogy van-e valakinek esetleg a törvényjavaslattal kapcsolatban 

további véleménye, észrevétele, megjegyzése. (Jelzésre:) Paulik Antal, szlovák 

szószóló! 

 

PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. Két 

mondatban arra reagálnék, amit itt végül is ilyen beszélgetésfolyam keretében 

megpróbáltunk tisztázni. Tehát az albizottsági ülésen rákérdeztünk erre a pontra. 

Farkas Félix roma szószóló kvázi érintettként, hiszen most perpillanat van folyamatban 

egy Bács-Kiskun megyei ügy, ha jól emlékszem, a megyei önkormányzat feloszlatta 

magát, és újraválasztás következik.  

Elhangzott a beszélgetés során, hogy körülbelül 90 millió ennek a költsége. 

Tehát gyakorlatilag az öt év alatt, ameddig egy megyei önkormányzat működhet, az 

nem termelődik ki abból az állami támogatásból, amit, ha a maximális pontszámokat 

éri el mindenféle feladatalapú támogatásban is, akkor sem tudja kitermelni magának 

egy megyei önkormányzat. Tehát valószínűsíthetően a szándék az, hogy ne oszoljanak 

fel. Viszont, ami már feloszlott, annak utólagosan ez a szabályozása, ha erre is érvényes 

lesz - mert nem tudjuk, mikor kerül sor az újraválasztásra -, akkor az azért elég erősen 

meghatározza majd ennek a megyei roma önkormányzatnak a mozgásterét a jövőben. 

Köszönöm.  

 

ELNÖK: Köszönöm. Erre emlékszem, és bennem is megmaradt a 70 millió is, 

de azt hittem, hogy ez csak egyfajta likviditási segítséget jelent a lebonyolításban, de 
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nem azt, hogy ezt egy az egyben ráterhelik az adott nemzetiségi önkormányzatra. Hát 

70 millió forintot egy megyei nemzetiségi önkormányzat mikor fog összeszedni? Nem 

egy ciklusban, még több ciklusban sem. Ez teljesen életszerűtlen. 

Azzal egyetértek, hogy okkal, ok nélkül ne szűnjenek meg tucatjával nemzetiségi 

önkormányzatok, és ez irányban lehet szigorításokat tenni, de ezzel teljesen 

ellehetetlenítem onnantól kezdve az adott nemzetiségi önkormányzatot. Nem beszélve 

arról, hogy valóban itt most már egy megszűntnél utólagosan van egy olyan 

törvénymódosítás, ami már csak azért is aggályos lehet, mert utólagos az adott 

helyzetre vonatkoztatva. Kérdezem, hogy van-e valakinek még kérdése. (Jelzésre:) 

Farkas Félix alelnök úr! 

 

FARKAS FÉLIX roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen. Jómagam tettem fel a kérdést a Választási Bizottság elnökének, éppen a Bács-

Kiskun megyei területi roma önkormányzat feloszlatása kapcsán. Én még rosszul is 

tudtam, mert azt hittem, hogy 70 millió forintba kerül, de aztán kiderült, hogy 90 millió 

forint. Ez még súlyosabb helyzet a később majd megalakuló nemzetiségi 

önkormányzatnak, hiszen ezt az összeget nemhogy öt éven belül, hanem harminc éven 

belül sem fogja tudni kigazdálkodni, mert más egyéb bevétele nincs.  

Nem vagyok benne biztos, de úgy tudom, hogy a települési önkormányzatokra 

nem vonatkozik ez a törvény, hanem csak a nemzetiségi önkormányzatokra, bár jobban 

meg kell majd még néznem ezt a passzust, mert ahogy nézegettem meg érdeklődtem, 

azt mondják, hogy nem vonatkozik a települési önkormányzatokra. Ez az egyik rossz 

hír, hogy 90 millió forintot kell nekik majd visszafizetniük valamikor, valaha, de a 

másik problémája viszont az, hogy nem is pályázhatnak. Tehát a pályázati lehetőségből 

is ki vannak zárva, hiszen tartozásuk van, nullás igazolást nem kapnak, és bizony-

bizony még ez az egy lehetőségük is elveszik hosszú évekre, mert egyszerűen el lesznek 

lehetetlenítve. 

Én még azt is jobbnak tartom, ha valahol feloszlik, akkor ne is alakulhasson 

inkább másik a választás idejéig, mert akkor nem lesz teher a következő nemzetiségnek. 

Tehát, ha feloszlik, akkor feloszlott. Akkor gondolják át. Abban a ciklusban nem lesz 

ott kisebbségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, de a következő ciklustól 

tiszta lappal indulhat egy következő. Tehát biztos vagyok benne, hogy senki sem fogja 

konszolidálni az összeget, mert biztos, hogy nem lehet. Azt mondom, hogy egy ilyen 

javaslattal esetleg még élhettünk volna, vagy nem tudom, hogy van-e még erre 

valamiféle lehetőség, de szomorú. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, abban megállapodhatunk, hogy 

megkérem Varga Szimeon, bolgár szószóló urat is - akit egyúttal javasolnék majd a 

bizottsági vélemény előadójának az előzetes egyezetetések alapján -, hogy ezt a kérdést 

próbáljuk meg körbejárni. Egyrészt én nem hallottam még olyan pályázatról, ahol az 

önkormányzati választás költségeinek a lebonyolítására lehetett volna pályázni, 

másrészt valóban jelentős mértékben problémásnak érzem ezt a pontot.  

Akkor, ahogy említettem, ha további hozzászólás, észrevétel nincs, akkor az 

előzetes egyeztetések alapján Varga Szimeon, bolgár nemzetiségi szószólót javaslom a 

bizottsági vélemény előadójának.  

Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, más javaslat. (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, felteszem szavazásra. Aki ezzel egyetért, az kérem, 
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hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás, ellenszavazat nélkül, 

12 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Varga Szimeonnak november 18-án, szerdán a 8. 

napirendi pont keretében lesz 15 perces időkeretben lehetősége az általános vitában 

felszólalni a bizottság nevében. Ezzel az 5. napirendi pontot lezárom.  

Döntés a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba delegálandó 

személyekről 

(Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 42. § (3) bekezdés a) pontja alapján) 

A 6. napirendi pontunk öntés a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba 
delegálandó személyekről, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 42. § (3) bekezdés a) pontja alapján. Korábban kiküldtük a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. levelét. A levélben foglalt kérés értelmében döntenünk 
kell a delegálandó személyekről a Nemzetiségi Támogatási Bizottságba. Jelenleg 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, Sianos Tamás görög nemzetiségi szószóló és 
Szolga József horvát nemzetiségi szószóló képviseli a bizottságunkat.  

2020. november 13. péntek 16 óráig kértem be véleményeket a tárgyalandó 
napirendi pontokhoz. Az egyeztetések alapján ugyanezt a három főt terjesztenénk elő. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy egyeztetem az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetségével, hiszen három elnököt is javasolnak az ONÖSZ 
részéről a bizottságba, két miniszterelnökségi és egy belügyminisztériumi tag mellett. 
Racskó Erzsébet arról tájékoztatott, hogy az ONÖSZ is ugyanazt a három embert fogja 
javasolni a ciklus hátra lévő részére, akik eddig is voltak a Nemzetiségi Támogatási 
Bizottságban.  

Mindezek alapján én azt javaslom, hogy a Farkas Félix roma nemzetiségi 
szószóló, Sianos Tamás görög nemzetiségi szószóló és Szolga József horvát nemzetiségi 
szószólókat delegáljuk az országgyűlési mandátum lejártáig a Nemzetiségi Támogatási 
Bizottságba. Van-e ettől eltérő vélemény vagy javaslat vagy észrevétel. (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, felteszem szavazásra. Aki ezzel egyetért, az kérem, hogy 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás, ellenszavazat nélkül, 12 
egyhangú szavazattal elfogadtuk. A határozatot haladéktalanul megküldöm a bizottsági 
ülés után a BGA Zrt.-nek. Köszönöm a delegáltak eddigi munkáját, és eredményes 
munkát kívánok a továbbiakban is. Minél gyorsabb munkát, hogy minél hamarabb 
hozzájuthassanak a nemzetiségi civil szervezeteink, önkormányzataink és 
intézményeink a támogatási pénzekhez. Ezzel a 6. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

A 7. napirendi pont az egyebek. Tájékoztatom a bizottságot, hogy az 
Önkormányzati költségvetési és külügyi albizottság napirendjén volt a KSH 
főosztályvezetője meghallgatása, illetve a 2021. évi népszámlálás előkészítésével 
kapcsolatos kérdések. Főosztályvezető úr küldött egy részletes levelet, valamint 
megküldte magát a leendő kérdőívet is. Ezt a bizottság tagjainak és az Országos 
Nemzetiségi Önkormányzatnak is kiküldtem. Kérem, hogy mindenki tanulmányozza, 
és amennyiben szükséges, illetve, akinek észrevétele, módosítási kérése van, az tegye 
meg. Én első ránézésre úgy láttam, hogy a megbeszéltek szerint állították össze a 
kérdőívet, és nemzetiségi szempontból generálisan rendben van.  

A másik megjegyzésem, hogy a „Magyar falu” programban, ahogy ezt jeleztem 
többször, az előzetes tárgyalások alapján lehetőségünk van 500 millió forinttal 
pályázni, illetve részt venni benne. Végig beszéltük, hívtuk mindegyik országos 
nemzetiségi önkormányzatot, amelynek ötezer fő alatti településen van köznevelési 
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intézménye, illetve valamennyi helyi nemzetiségi önkormányzatot, végül a horvát 
nemzetiségi önkormányzatnál van két olyan intézményük, ahol átvették a tulajdont, 
tehát tulajdonban vannak, illetve, ahol volt olyan előkészített beruházás, felújítás, 
amellyel ezt le tudtuk fedni, annak érdekében, hogy a többi helyen mindenhol még csak 
folyamatban volt a tulajdonátvétel.  

A „Magyar falu” programnál pedig alapfeltétel, hogy tulajdonban legyen az adott 
intézmény, úgyhogy így a horvátok két települését terjesztettük tovább. Remélem, hogy 
erre minél hamarabb döntés születik, ezért kérek mindenkit, és javaslom, hogy a 
tulajdonátvételekkel igyekezzünk, hogy a többieknek, másnak is legyen erre lehetősége. 
Örülök, hogy ezt sikerült összehozni.  

A harmadik, hogy az ELTE BTK görög szaka, újgörög munkacsoport helyzete 
kapcsán itt már néhány hete van eszmecsere az ELTE-vel. Pénteken újólag kértem egy 
időpontot, a múlt héten találkoztunk volna az ELTE kancellárjával és a dékán úrral, de 
akkor a rendkívüli plenáris ülés miatt ezt el kellett halasztani. Most valószínűleg 
szerdán fogunk találkozni. A mai nap folyamán ígérték, hogy a konkrét időpontot 
megmondják.  

Tájékoztatom továbbá a bizottságot, hogy a mai napon a plenáris ülésen a 
T/13098. számú a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. 
L. törvényjavaslat végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági 
jelentések részletes vitájára kerül sor. A vitában Alexov Lyubomir szerb szószóló, 
bizottságunk alelnöke szólal majd fel.  

Úgy szintén a mai napon kerül a parlament elé, ahogy Paulik Antal szlovák 
szószóló már jelezte a T/13262. számú az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és 
elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat, melynek 
a részletes vitájában Paulik Antal fog felszólalni a bizottságunk részéről. Mindkét 
törvényjavaslatnál az összegző módosító javaslatról döntésre és a zárószavazásra is a 
holnapi, keddi ülésnapon kerül sor. Kérdezem bizottságunk tagjait, hogy egyebekben 
van-e valakinek olyan bejelentenivalója, észrevétele, amelyet meg kíván tenni. Szolga 
József, horvát szószólónak adom a szót. 

 
SZOLGA JÓZSEF horvát nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Köszöntöm a bizottság tagjait, és a megjelent vendégeinket. Szomorú kötelességemnek 
kell hogy eleget tegyek: tegnap elhunyt Győrvári Gábor igazgató úr, a Krleža Horvát 
Központ igazgatója, aki köznevelési szakember volt, és több nemzetiség érdekét is 
képviselte a minisztériumi szervezetekben. Ha kezdeményezhetném, hogy adózzunk 
neki egyperces néma felállással? A Covid áldozata, mert akkor fertőződött meg, amikor 
kötelezettségének tett eleget. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Őszinte részvétünk! (A bizottság tagjai egyperces néma felállással 

emlékeznek az elhunytra.)  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és elnézést kérek, hogy 

hétfőn ilyen hajnalban kellett kezdjük, de összeszaladtak a mai napon a plenáris és a 

bizottsági ülések. Ugyanakkor köszönöm mindenkinek, hogy rendkívül hatékonyan és 

időben tudjuk befejezni az ülést, éppen azért, hogy a járványra való tekintettel a 

következő ülést megfelelően elő tudják készíteni.  
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A következő ülésig mindenkinek jó egészséget és jó munkát kívánok! Ezzel az 
egyéb napirendi pontot és egyben az ülést is lezárom. Köszönöm.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 51 perc) 

  

Ritter Imre 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Horváth Éva Szilvia 

 

 
 


