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Helyettesítési megbízást adott 

Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 
nemzetiségi képviselőnek  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló Szuperák Brigitta ukrán 
nemzetiségi szószólónak  
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Dr. Arczt Ilona, a Bizottsági Főosztály munkatársa  
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Dr. Lovassy Ádám főosztályvezető (Miniszterelnökség)  
Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) 

Megjelentek 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes  
Dr. Török Tamás titkárságvezető (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Salgó Ferenc helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Spoštovani gospod podpredsednik vlade, spoštovane Gospe in 
Gospodje!Vljudno in prisrčno vas pozdravljam na današnji seji odbora narodnosti na 
Madžarskem. A szlovén nyelvű köszöntés után - remélem, hogy megismerhető volt 
magyarul is - jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a megjelent szószólókat, munkatársainkat, 
meghívottakat, a megjelent érdeklődőket. Név szerint külön is szeretném köszönteni 
dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet asszonyt, a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettest, dr. Török Tamás urat, az Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatala titkárságvezetőjét, valamint dr. Lovassy Ádám urat, a 
Miniszterelnökség főosztályvezetőjét.  

Tájékoztatom önöket, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr 
miniszteri meghallgatását a veszélyhelyzetből adódóan biztonsági okokból el kellett 
halasztanunk. Amint az egészségügyi biztonsági helyzet lehetővé teszi, soron kívül új 
időpontot fogunk keresni a miniszteri meghallgatásra. A miniszterelnök-helyettes úr 
szerencsére jó egészségnek örvend, és mindenkinek a megértését kéri. Ezért a 
korábban megküldött napirendi javaslatot tegnap módosítottuk, és egy újat küldtünk 
ki. 

A jegyzőkönyv részére a jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképest. 11 fő bizottsági tag személyesen van jelen. Kreszta Traján román 
nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre német nemzetiségi 
képviselőt, Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg 
Szuperák Brigitta ukrán nemzetiségi szószólót, tehát 13 szavazattal tartjuk az 
ülésünket. 

Kérdezem, hogy a tegnap este kiküldött napirendi javaslathoz képest van-e 
valakinek módosítási igénye, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor kérem, 
hogy aki egyetért és elfogadja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Ki volt ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 13 
egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk a napirendet. 

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 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pontunkban részletes vitát folytatunk le a határozati házszabály 
44-45. §-a alapján mint vitához kapcsolódó bizottság az Európa Kulturális Fővárosa 
2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 
programsorozat sikeres megrendezéséhez és megszervezéséhez kapcsolódó 
rendelkezésekről szóló T/13668. számon benyújtott törvényjavaslat egészére, azaz az 
1-16. § és az 1-2. melléklet tekintetében. Az előterjesztő képviseletében köszöntöm 
még egyszer dr. Lovassy Ádám urat, a Miniszterelnökség főosztályvezetőjét. 

Javaslom a bizottság 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 dr. Lovassy Ádám urat, hogy kíván-e állást foglalni a határozati házszabály 
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44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban. Ha igen, akkor megadom a szót a 
főosztályvezető úrnak. 

 
DR. LOVASSY ÁDÁM főosztályvezető (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! A törvényjavaslat a hivatkozott házszabályi rendelkezéseknek 
megfelel, mind az Alaptörvény, mind pedig a jogalkotásról szóló törvény előírásainak 
eleget tesz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 

ezzel kapcsolatban észrevétele, kiegészítése. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének, kérem, hogy kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 13 egyhangú igen 
szavazattal elfogadtuk. 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 képviselői módosító indítvány nem 
érkezett. Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására. Kérdezem a bizottság 
tagjait, van-e valakinek erre irányuló javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Kérdezem, 
hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez vagy kiegészítést tenni. (Senki sem 
jelentkezik.)  

Ha nem, akkor én szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a plenáris ülés 
általános vitájában tett felszólalásomban is jeleztem, hogy kezdeményezni fogok egy 
megbeszélést dr. Navracsics Tibor kormánybiztos úrral, Porga Gyula polgármester 
úrral, valamint Ovádi Péterrel, Veszprém város országgyűlési képviselőjével, mivel a 
honlapon fenn lévő, nemzetiségekre vonatkozó rész tarthatatlan. Tegnap délután a 
polgármester úrral, aki egyeztetett a többiekkel, megállapodtunk abban, hogy 
csütörtökön, 17 órakor Veszprémben, a városházán fogunk találkozni, egyeztetünk és 
reményeim szerint ezt az enyhén kifogásolható részt rövid úton korrigálni tudjuk. 

A törvényjavaslathoz nem érkezett képviselői módosító javaslat és a bizottság 
további módosításra irányuló 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. Amennyiben 
nincs más észrevétel (Nincs jelentkező.), kérem, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) 
Ellene volt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 13 egyhangú igen szavazattal a bizottság 
a részletes vita lezárásáról döntött.  

Javaslom, hogy fogadjuk el a részletes vitáról szóló jelentést. Ennek 
megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló dokumentumok benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, 
kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 13 egyhangú igen szavazattal döntött a bizottság a 
jelentés elfogadásáról és annak benyújtásáról. 

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. Ahogy a 
törvényjavaslat általános vitájában, úgy a további plenáris vitaszakaszban is szívesen 
képviselem a bizottság véleményét. Kérdezem, hogy a bizottsági tagok közül van-e 
valakinek más javaslata vagy észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor felteszem 
szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy Ritter Imre német nemzetiségi képviselő legyen a 
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bizottsági előadó, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 
Tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 13 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk. 

A bizottsági vélemény előadására a részletes vitaszakaszban hat percben lesz 
lehetőség, hogy melyik napon és mikor kerül sorra, az a csütörtöki házbizottsági ülés 
után kerül véglegesítésre. Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. 

Az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/13670. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

A 2. napirendi pontunkban részletes vitát folytatunk le a határozati házszabály 
44-45. §-a alapján, mint vitához kapcsolódó bizottság, az anyakönyvi eljárások 
egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/13670. számon benyújtott törvényjavaslat egészére, azaz az 1-
34. § tekintetében. Az előterjesztő képviseletében ismét köszöntöm dr. Lovassy Ádám 
főosztályvezető urat. Javaslom a bizottság tagjainak, hogy a részletes vitát két 
szakaszban folytassuk le. Kérdezem, hogy van-e ezzel szemben valakinek 
ellenvéleménye vagy észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, a részletes vita első 
szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Kérdezem főosztályvezető urat, hogy kíván-e 
ebben állásfoglalást tenni. (Jelzésre:) Megadom a szót. 

 
DR. LOVASSY ÁDÁM főosztályvezető (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! A törvényjavaslat a házszabályi rendelkezéseknek megfelel, az 
alaptörvényi követelményeket és a jogalkotásról szóló törvény általi követelményeket 
teljesíti. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e ezzel 

kapcsolatban valakinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a 

törvényjavaslat megfelel a határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésének, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 13 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. Ezzel a részletes vita első szakaszát 
lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselő által 
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék 
benyújtásáról. Ehhez a törvényjavaslathoz képviselői módosító indítvány nem 
érkezett. Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására. Kérdezem a bizottság 
tagjait, van-e valakinek erre vonatkozó javaslata. (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
nincs, akkor kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni vagy kiegészítést tenni. 
(Jelzésre:) Megadom a szót főosztályvezető úrnak. 

 
DR. LOVASSY ÁDÁM főosztályvezető (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! Tájékoztatom a bizottságot, hogy a mai napon délelőtt ezt a 
törvényjavaslatot az Igazságügyi bizottság is tárgyalta. Ott kodifikációs és 
nyelvhelyességi módosításokra került sor, azt a bizottság elfogadta. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom a bizottságot, és felvetném, hogy 

eredetileg Alexov Lyubomir képviselőtársunk kezelte ezt az előterjesztést, ő szeretett 
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volna hozzászólni, de az egészségügyi szabályok miatt váratlanul nem vehetett részt 
az ülésünkön. Nem módosítási igényként, de a későbbiekre vonatkozóan biztos, hogy 
kell majd egyeztetnünk még, ugyanis a törvény szerint az országos nemzetiségi 
önkormányzatoknak az általuk összeállított és vezetett nemzetiségi utónévjegyzéket a 
honlapjukon közzé kell tenni. Ennek meg van határozva a pontos tartalma. Ennek a 
hatályba lépése 2021. március 1-jén lesz. Komoly nyomozómunka után eljutottunk 
odáig, hogy a 12 nemzetiségnek a könyvben kiadott utónévjegyzék-listája az 
időközben megszűnt Aranyhal Könyvkiadó után most a Sprinter Kiadóhoz tartozik, és 
Radván Sándor nevű úr rendelkezik az elektromos változattal. De hogy a szerzői jogok 
és a hozzáférés hogyan oldható meg, azt még nem sikerült tisztázni. A nemzetiségek 
saját maguk készítették elő, de vannak nemzetiségek, például a szerbeknél, ahol mind 
ez idáig nem sikerült megtalálni, hogy elektronikus formában kinek van meg, vagy hol 
van meg. Hozzá kell tenni, hogy ezek a kétezres évek legelején készültek el, tehát most 
már másfél évtizede. Más a helyzet a németeknél. Nekünk külön füzetben, könyvben 
jelent meg, és megvan elektronikus változatban is, ugyanakkor nem azzal az 
adattartalommal, mint amit a törvény előírt, tehát például a nemzetiségi utónévnek 
megfelelő magyar utónév egyetlen német nemzetiségi névnél sincs meg, mert ez nem 
volt szempont. Nem volt lehetőségünk most ebben a pandémiás időszakban és ilyen 
rövid időszak alatt ezt letisztázni. Én csak jelzem, hogy mindenképpen egyeztetnünk 
kell majd a következő három hónapban, hogy hogyan tudunk megfelelni március 1-
jén a törvény előírásának a közzétételre vonatkozóan. Ebben kérném majd az 
államtitkárság segítségét is. Nem tudom, kíván-e ehhez hozzászólni, csak 
tájékoztatásként gondoltam, hogy ezt jelezzük. 

 
DR. LOVASSY ÁDÁM főosztályvezető (Miniszterelnökség): A jelzést 

köszönettel vettem, és még a mai napon továbbítom a minisztérium vezetői részére. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek még észrevétele 

vagy hozzászólása a napirendhez. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor 
megállapítom, hogy nem érkezett képviselői módosító javaslat, és a bizottság további 
módosításra irányuló 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, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság ellenszavazat és tartózkodás nélkül 13 igen szavazattal egyhangúlag 
döntött a részletes vita második szakaszának és a részletes vita lezárásáról. 

A bizottsági vélemény előadóját kell megválasztanunk. A törvényjavaslat 
általános vitájában Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószólót kérte fel a bizottság, 
akinek a felszólalását ezúton is köszönöm. Lyubomir az egészségügyi biztonsági 
szabályok miatt nagy bizonyossággal jövő héten a részletes vitában nem tud itt lenni. 
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek javaslata, vagy vállalná-e valaki 
helyette a bizottsági vélemény tolmácsolását. (Farkas Félix: Szuperák Brigittát 
javaslom.) Jó, tehát Szuperák Brigittára vonatkozóan hangzott el javaslat. Más 
javaslat, vélemény van-e? (Nincs jelentkező.) Elnézést, én csak mint vésztartalék 
jelentkeztem volna, úgyhogy a saját jelentkezésemet visszavonom. 

Felteszem szavazásra: aki egyetért azzal, hogy Szuperák Brigitta ukrán szószóló 
legyen a bizottsági vélemény előadója, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, 
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hogy 13 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. 
A részletes vitában szintén 6 percben lesz lehetőség felszólalni. 

Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom. Főosztályvezető úrnak és a 
munkatársainak köszönöm a részvételt. Az előbbi kérdésre majd még visszatérünk. 
Köszönöm szépen. 

Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye 
hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló T/13631. 
számú törvényjavaslat  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

A 3. napirendi pontunkban részletes vitát folytatunk le a határozati házszabály 
44-45. §-a alapján mint vitához kapcsolódó bizottság az egyes törvényeknek az 
egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról 
szóló T/13631. számon benyújtott törvényjavaslat egészére, azaz az 1-18. § 
tekintetében. Javaslom a bizottság tagjainak, hogy a részletes vitát két szakaszban 
folytassuk le. Van-e valakinek kifogása vagy ellenvéleménye? (Senki sem jelentkezik.) 
Ha nincs, akkor a részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének.  

Az előterjesztő Igazságügyi bizottság ma egy maratoni délelőtti ülést tartott, 
nem tudnak itt lenni akadályoztatás miatt, de részükről természetesen megfelel, és 
azt gondolom én is. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele 
vagy véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki 
egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésének, kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Tartózkodás, ellenszavazat nélkül, 13 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk. 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 bizottság az eddigi gyakorlatban a képviselői módosító javaslatokról nem foglalt 
állást, amennyiben nincs valakinek más véleménye, akkor ezt most sem tesszük. 
Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására. 

Az előzetes egyeztetések alapján az egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód 
követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló T/13631. 
számon benyújtott törvényjavaslathoz bizottságunk módosító szándékot fogalmazott 
meg, azt szövegszerűen elő is készítette, majd az első változatot a tegnapi napon 
minden bizottsági tagnak, az országos elnököknek, valamint az érintett tárcáknak és 
kollégáinak megküldtük. A javaslatot természetesen több körben is egyeztettük az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával, vezetőjével és helyettes ombudsman 
asszonnyal, illetve az illetékes tárcákkal is.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait és a jelen lévőket, hogy a szokásoknak 
megfelelően a módosító szándékunkat tegnap délután minden parlamenti frakciónak 
és független képviselőnek is megküldtem, biztosítandó az általunk megfogalmazott és 
benyújtandó módosító szándékkal kapcsolatos esetleges észrevételek előzetes 
egyeztetését. A menet közbeni pontosításokat és az indokolás rövidítését, 
egyszerűsítését követően ma kora délelőtt kiküldtük a javasolt módosítás végleges 
változatát, valamint most papír alapon is mindenkinek hozzáférhetővé tettük a 
teremben. 
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Módosító szándékunk lényege és indoklása röviden. Az Ajbt. a következő III/C. 
fejezettel egészül ki: 

(3) bekezdés: ha a beadványtevő nem nyilatkozik vagy mindkét eljárás 
megindítását kéri, az alapvető jogok biztosának a (4) bekezdésben foglalt kivétellel az 
Ebktv. szerinti eljárást kell megindítania és erről a beadványtevőt 10 napon belül 
tájékoztatnia kell. A beadványt az Ebktv. szerinti kérelemnek kell tekinteni.  

(4) bekezdés - és ez a módosítás lényege -: ha a Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak érvényesülésével összefüggő ügyben a beadványtevő nem 
nyilatkozik, vagy mindkét eljárás megindítását kéri, az alapvető jogok biztosa a 
Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének a javaslata 
alapján dönt, hogy az e törvény szerinti vagy az Ebktv. szerinti eljárást indokolt-e 
megindítani.  

A módosítás rövid indokolása: a nemzetiség vagy nemzetiséghez való tartozás 
miatti hátrányos megkülönböztetést sérelmező beadványok esetén nem célszerű az 
Ebktv. szerinti eljárás automatikus elsőbbségét törvényben rögzíteni. Szakmai és 
munkaszervezési okokból is indokolt, hogy ezekben az ügyekben a nemzetiségi 
biztoshelyettes tehessen javaslatot az alapvető jogok biztosa számára, hogy azokat az 
Ájbt. vagy az Ebktv. szerinti eljárásrendben kell-e vizsgálni, és ennek megfelelően 
kerüljenek a nemzetiségi biztoshelyettes titkárságára vagy az elkülönült szervezeti 
egységhez.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek erre vonatkozó további 
javaslata, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor én még azzal 
egészíteném ki, csak a forma és a rend kedvéért, hogy további tíz módosító pont van, 
de az mind vagy helyesírási, kodifikációs vagy egyéb technikai módosítás, ha már 
módosítást nyújtunk be a törvényjavaslathoz, annak tartalmi jelentősége ezenkívül 
nincs. 

Ha nincs kiegészítő észrevétel, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, 
hogy az írásban megküldött bizottsági módosító javaslatot a bizottságunk benyújtsa, 
kérem, hogy kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság 13 
egyhangú igen szavazattal a módosító javaslat benyújtása mellett döntött. 

A bizottság tehát nem foglalt állást módosító javaslatról, viszont saját módosító 
szándékot fogalmazott meg, ezért a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot 
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. Tartózkodás? (Szavazás.) Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom, hogy 13 egyhangú igen szavazattal a részletes vitát lezárjuk.  

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. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. Megállapítom, hogy 13 egyhangú igen 
szavazattal elfogadtuk a javaslatot. 

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. A 
törvényjavaslat általános vitájában Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószólót 
kérte fel a bizottság, akinek ezúttal is köszönöm a felszólalását. A bizottsági vélemény 
előadójának a következő parlamenti vitaszakaszban úgyszintén Kissné Köles Erika 
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szlovén szószólót, a NEB Köznevelési, kulturális és egyházügyi albizottságának 
elnökét javaslom.  

Kérdezem, hogy van-e valakinek esetleg más javaslata vagy észrevétele. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért a 
javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás, ellenszavazat 
nélkül, 13 egyhangú szavazattal Kissné Köles Erika fogja a bizottsági véleményt 
előadni, úgyszintén a részletes vitában, hat percben lesz erre lehetőség. 

A napirendi pontot ezzel lezárom. 

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása címmel 
benyújtott T/13647. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 4. napirendi pontunk: részletes vitát folytatunk le a határozati házszabály 
44-45. §-a alapján mint vitához kapcsolódó bizottság Magyarország Alaptörvényének 
kilencedik módosítása, a T/13647. számon benyújtott törvényjavaslat egészéről, azaz 
az 1-12. cikk tekintetében. Tisztelettel köszöntöm dr. Völner Pál államtitkár urat, az 
Igazságügyi Minisztérium államtitkárát, dr. Salgó Ferenc urat, az Igazságügyi 
Minisztérium helyettes államtitkárát és dr. Vincze Veronika főosztályvezetőt az 
előterjesztő képviseletében. Javaslom a bizottság tagjainak, hogy a részletes vitát két 
szakaszban folytassuk le. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele vagy 
kifogása? (Senki sem jelentkezik.)  

Ha nincs, akkor a részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. 
Kérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban állást foglalni. (Jelzésre:) 
Megadom a szót államtitkár úrnak. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 

ezzel kapcsolatban észrevétele, véleménye. 
Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy az 

törvényjavaslat a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének megfelel, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 13 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom. 

A második szakaszban állást foglalhatunk a képviselő által benyújtott módosító 
indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék benyújtásáról. Ehhez a 
törvényjavaslathoz két érvényes képviselői módosító indítvány érkezett, további két 
módosító indítvány vissza lett utasítva. A bizottság az eddigi gyakorlat szerint 
képviselői módosító javaslatokról nem foglalt állást. Ezt javaslom most is, ha nincs 
ezzel szemben más vélemény. Lehetőség van saját módosító szándék benyújtására. 
Ezt a bizottság korábban nem tette meg. Kérdezem, hogy van-e valakinek erre 
vonatkozó javaslata. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, kérdezem, államtitkár úr kíván-e 
hozzászólni vagy kiegészíteni a törvényjavaslatot. (Jelzésre:) Megadom a szót. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Az Igazságügyi bizottság is tárgyalta, és nem támogattuk a képviselői 
javaslatot, csak tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait. 

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

észrevétele, véleménye még a napirenddel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
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akkor megállapítom, hogy a bizottság nem foglalt állást a képviselői módosító 
javaslatokról. A bizottság további módosító szándékot sem fogalmazott meg, ezért a 
bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be. 

Határozathozatalok 

Javaslom, zárjuk le a részletes vita második szakaszát és ezzel együtt a részletes 
vitát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 13 igen szavazattal a részletes vita lezárásról 
döntött. 

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 ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül 13 igen szavazattal elfogadtuk a javaslatot. 

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása van hátra. Ahogy a 
törvényjavaslat általános vitájában Szuperák Brigitta ukrán nemzetiségi szószóló vett 
részt, amit ezúton is köszönök, úgy javaslom, hogy a részletes vitában is ő képviselje a 
nemzetiségi bizottság álláspontját. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban 
észrevétel, esetleges más javaslat? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy Szuperák 
Brigitta ukrán nemzetiségi szószóló képviselje a bizottság véleményét, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 
a javaslatot. A részletes vitában szintén 6 percben lesz lehetőség majd felszólalásra. 
Az időpontja a csütörtöki házbizottsági ülés után lesz végleges, amit rögtön meg fogok 
küldeni mindenkinek. Ezzel a 4. napirendi pontot lezárom. 

Egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló T/13679. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Az 5. napirendi pontunk következik. Részletes vitát folytatunk le a határozati 
házszabály 44-45. §-a alapján, mint vitához kapcsolódó bizottság, az egyes választási 
tárgyú törvények módosításáról szóló T/13679. számon benyújtott törvényjavaslat 
egészére, azaz az 1-77. §, valamint az 1. melléklete tekintetében. Köszöntöm még 
egyszer államtitkár urat és munkatársait ezen napirendi pont keretében és az 
előterjesztő képviseletében. Javaslom a bizottság 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) bekezdésének. 
Kérdezem államtitkár urat, hogy ebben állást kíván-e foglalni. (Jelzésre:) Megadom a 
szót. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Megfelel a házszabálynak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 

ezzel kapcsolatban észrevétele, véleménye. 
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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.) A bizottság véleménye szerint - 13 igen szavazattal egyhangú 
a döntés - a törvényjavaslat megfelel a 44. § (1) bekezdésének. Ezzel a részletes vita 
első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra, melyben állást foglalhatunk a képviselő által 
benyújtott módosító indítványokról, illetve dönthetünk saját módosító szándék 
benyújtásáról. Ehhez a törvényjavaslathoz hat érvényes képviselői módosító indítvány 
érkezett, kettő további vissza lett vonva. A bizottság az eddigi gyakorlatban a 
képviselői módosító javaslatokról nem foglalt állást. Javaslom, hogy most is ezt 
tegyük, amennyiben nincs ezzel szemben más vélemény. Lehetőség van saját 
módosítási szándék benyújtására. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek ilyen 
irányú javaslata. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor megkérdezem 
államtitkár urat, hogy kívánja-e kiegészíteni. (Jelzésre:) Nem. 

Kérdezem a bizottságunk tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) 
Megadom a szót Varga Szimeon bolgár szószólónak. 

Hozzászólások 

VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Köszöntöm államtitkár urat. Én csak röviden szeretném megköszönni államtitkár úr 
elismerő szavait a november 18-i plenárison általam, a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága által előadott véleménnyel kapcsolatban. Jó volt hallani. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Korábban albizottsági ülésen is részletesen 

tárgyaltuk, és örülünk annak, hogy valóban a nemzetiségi bizottság által korábban 
felvetett több módosítás is megfelelő formában bent van. Én csak a jegyzőkönyv és a 
későbbiek miatt vetném fel továbbgondolkodásra majd, hogy ami most először fordul 
elő, hogy területi nemzetiségi önkormányzat feloszlása esetén az időközi választás 
költségeit megelőlegezik a területi önkormányzatnak. Viszont ezt tovább gondolva ez 
nem egy életszerű dolog, hiszen pályázati pénzből ezt nyilván nem lehet visszafizetni, 
hiszen azt csak a pályázat céljára lehet felhasználni, feladatalapúra szintén nem. Egy 
területi önkormányzat úgymond sima működési támogatása egy évben 2-2,5 milliárd, 
több nem lehet. Egy 90 milliós választási költséget körülbelül 45 év alatt lehetne 
visszafizetni, tehát ez nyilvánvalóan nem életszerű, nem beszélve arról, hogy ha ne 
adj’ isten, később bármikor megszűnne egy területi nemzetiségi önkormányzat, akkor 
a vagyonával együtt a kötelezettségei is az országos nemzetiségi önkormányzatra 
szállnak. Nyilván látom a mögötte lévő szándékot, és nagyon bízom benne, hogy nem 
sűrűn fog ilyen előfordulni a jövőben, de előfordulhat, mint ahogy most is látjuk. Azt 
gondolom, ezt majd a későbbiekben tovább kell gondolni és egy megoldást találni, 
mert ugyanez hasonló elvek szerint megy, mint a települési önkormányzatoknál, csak 
a települési önkormányzatoknak van saját bevétele, amit arra használ fel, amire akar, 
a nemzetiségi önkormányzatnak pedig nincs. Ez egy óriási különbség. De, 
hangsúlyozom, nem kívánunk most itt módosítást ezzel kapcsolatban, de kérem, hogy 
ezt gondoljuk végig, és egy következő alkalommal ezt a helyzetet valahogy fel kell 
oldanunk majd. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még valakinek észrevétele, 
megjegyzése a napirendi ponttal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, 
akkor megállapítom, hogy a bizottság nem foglal állást képviselői módosító 
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javaslatról, és a bizottság további módosító szándékot sem fogalmazott meg, ezért a 
bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be. 

Határozathozatalok 

Javaslom, zárjuk le a részletes vita második szakaszát és ezzel együtt a részletes 
vitát. Ki az, aki ezzel javaslattal egyetért? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Tartózkodás? (Szavazás.) Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom, hogy 13 egyhangú igen szavazattal a javaslatot elfogadtuk. 

Javaslom, hogy fogadjuk el a részletes vitáról szóló jelentést! 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. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy 13 egyhangú igen 
szavazattal elfogadtuk. 

A bizottsági vélemény előadójának megválasztása következik. A 
törvényjavaslat általános vitájában Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólót kérte 
fel a bizottság - köszönöm a felszólalását -, és a részletes vitában is őt javaslom.  

Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata vagy észrevétele. (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért, hogy Varga Szimeon 
bolgár szószóló képviselje a bizottsági véleményt, az kérem, hogy kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? (Szavazás.) Ellenszavazat? (Szavazás.) 
Nem volt ilyen, így megállapítom, hogy 13 szavazattal elfogadtuk. Szintén hat 
percben, és a csütörtöki házbizottság döntése szerint kerül majd sor a részletes vitára.  

Ezzel az 5. napirendi pontot lezárom. Köszönöm az államtitkár úrnak és 
munkatársainak a részvételt és az előterjesztésben nyújtott segítséget.  

Egyebek 

A 6. napirendi pontunk az egyebek. Én öt dologra szeretnék röviden kitérni. 
Egyrészt tájékoztatom a bizottságot, hogy az ELTE BTK Újgörög Munkacsoport 
költözésével kapcsolatban 2020. november 18-án, szerdán, a Kossuth téren - félig 
majdnem a Duna jegén - személyes egyeztetés volt az ELTE kancellárjával és 
munkatársaival, természetesen a görög szószóló elnök és a munkatársai bevonásával. 
Ennek az eredménye rövid úton az volt, hogy a munkacsoport költöztetését azonnali 
hatállyal leállították, és menet közben egyeztetve a tanszékkel, illetve a görög országos 
önkormányzattal és a szószólóval, 2020. január hónapban megküldik 
bizottságunknak egyeztetésre az Újgörög Munkacsoport elhelyezésére vonatkozó 
hosszú távú javaslatukat. A megbeszélésről a görög országos önkormányzat egy 
hosszabb emlékeztetőt írt, ezt ma délelőtt írásban kiküldtük mindenkinek. 

Második pontként a tanárképzés átalakításával kapcsolatban Alexov Lyubomir 
szerb nemzetiségi szószóló küldött egy felvetést. Ő szeretett volna erről ma 
beszámolni, de az ismert okok miatt nem tud itt lenni. A lényege, hogy az egységes 
tanárképzés kapcsán a számunkra lényeges pedagógus szakoknál a szaktárgyi 
kreditpontok számának csökkentésével megítélése szerint kedvezőtlenebb helyzetbe 
kerülünk. Én szeretném megkérni Kissné Köles Erika albizottsági elnököt, hogy az 
alelnök úr felvetését, amit szintén a mai nap délelőtt küldtünk ki írásban, hogy 
tanulmányozzák át, és kezdeményezzünk majd az ELTE-vel ez ügyben egy 
egyeztetést. 

Harmadik pontként megemlíteném a korábban már tárgyalt kis nyelvekkel 
kapcsolatban, hogy most megnyílt az online nyelvvizsgáztatás lehetősége, de csak hat, 
úgymond nagy nyelvre, a kisebb nyelvekre nem. Úgyszintén azt javaslom, hogy Kissné 
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Köles Erika, albizottságunk elnöke és jómagam is akkor ezzel kapcsolatban felvesszük 
a kapcsolatot az ELTE Origóval, és megnézzük, hogy van-e lehetőség az online 
nyelvvizsgázás kiterjesztésére a kisebb nyelvek esetében is. 

Negyedszer: szeretném jelezni, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes asszony, dr. Szalainé dr. Sándor Erzsébet 
kérésére megküldtük a bizottság tagjainak, az országos elnököknek és 
meghívottaknak az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló 
keretegyezmény tanácsadó bizottsága által kiadott 5. Magyarországról szóló 
véleményt. A tanácsadó bizottság munkatársai még 2019. december elején több 
városban, több nemzetiséggel is tartottak konzultációt, folytattak vizsgálatot. 
Javaslom mindenkinek a dokumentum részletes áttanulmányozását. 

Végül ötödször: Pintér Sándor miniszter úr miniszteri meghallgatására az 
előzetes egyeztetések alapján a 2020. december 10-én, csütörtökön, 10 órakor 
kezdődő NEB-ülés keretében kerül majd sor. Korábban kértem a bizottság tagjait, 
hogy a kérdéseiket előzetesen írásban a mai napig küldjék meg. Ez idáig Alexov 
Lyubomir szerb és Paulik Antal szlovák szószólótól érkezett írásos kérdés, illetve az 
alelnök úr jelezte, hogy az ülést követően a romák részéről is megküldik a kérdéseket.  

Kérdezem, hogy van-e szándékában még valakinek írásban kérdést 
megküldeni? (Jelzésre:) Igen, Szolga József horvát szószólónak adom meg a szót. 

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

Köszöntöm a bizottság tagjait, a meghívott vendégeinket, jelenlévőket. Sajnálom, 
hogy a miniszterelnök-helyettes úr meghallgatása elhalasztásra került, mert - 
kapcsolódva a Pintér Sándor belügyminiszter úr meghallgatásához, amit Paulik úr is 
leírt - elég problémás helyzetbe fognak kerülni nemcsak a helyi önkormányzatok, 
hanem az országos önkormányzatok is, mert a jelenleg érvényben lévő költségvetési 
törvény 9. számú melléklete, illetve a jövő évi 10. számú melléklete alapján lesz egy 
rendezetlen helyzet december végén és a januári időszakban.  

Magyarán ez azt jelenti, hogy a jelenlegi állapot szerint az országos 
önkormányzatoknak le kell nullázniuk a számláikat, tehát mindent el kell költeni, 
úgyhogy nulla forinttal indíthatják a következő évet. Tehát a decemberi bérekre, amit 
január 5-éig kell kifizetni, nincs fedezet, mert a következő megelőlegezés, a ’21. évi 
költségvetési törvény szerint, ami jelenleg hatályban van, az február 15-éig kell az első 
rátát megküldeni.  

A másik probléma pedig az, hogy nincs fedezet arra, tehát ha le lesznek 
nullázva a számlák, akkor a közüzemi díjakon kívül nem lehet kifizetni semmilyen 
olyan költséget, ami decemberről húzódik át, például ha a bankköltség januárit vagy 
decemberit terhel, azt nem fogják elismerni a ’21. évi támogatásban, vagy 
telefonköltséget vagy egyéb elszámoló számlákat, amik esetleg márciusban 
jelentkeznek, mert január 31-éig lehet kifizetni. Idézném is: személyi juttatásokat, 
szociális hozzájárulási adót, illetve közüzemi díjakat lehet január 31-éig kifizetni a ’21. 
évi támogatás terhére, ami áthúzódik decemberről, tehát már semmilyen költséget 
nem lehet.  

Tehát nem lehet tervezni ma olyan maradványt, ami kötelezettséggel terhelt, 
tehát meg fognak bukni az országos önkormányzatok és intézményeik a jelenleg 
hatályos törvény szerint, tehát ha a kormány nem fog intézkedni. Illetve én pedig 
javasolnám, hogy a bizottságunk kezdeményezzen egy sürgősségi kormányrendeletet 
a veszélyhelyzetre tekintettel, hogy ezeket a problémákat oldjuk meg, mert egyébként 
vége lesz az országos önkormányzatoknak. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadnám a szót, én kérem a bizottság 
tagjaitól, mert legalább öt-hat olyan téma van, amiről informálisan egyeztetnünk 
kellene és arról véleményt is cserélhetünk, de ezeket külön nem akartam napirendre 
venni, mert az utolsó pillanatig nyitva volt, hogy a miniszterelnök-helyettes úr tud-e 
jönni, mert szeretett volna jönni. De azt kérem - mivel ez elmaradt -, hogy az ülés 
hivatalos lezárása után, amint megszűnik a közvetítés, maradjunk itt és beszéljünk át 
egy pár dolgot, többek között ezt is. Nekem is volt tegnap egy hosszabb 
megbeszélésem Soltész Miklós államtitkár úrral több témáról, amiről szeretnék 
mindenkit tájékoztatni és egyúttal egy egyeztetést is tartani. Tehát akinek egyebekben 
most még bejelentenivalója van, természetesen átadom a szót, utána hivatalosan 
lezárnám az ülést, és kérem, hogy az ülés közvetítésének befejezése után mindenki 
maradjon még itt egy informális egyeztetésre.(Jelzésre:) Paulik Antal szlovák 
szószólónak adom meg a szót. 

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

Nem bejelentés, inkább kérdés, tudniillik volt az a két eset, amit jeleztem az egyik 
előző ülésen a pedagógusképzés problémáival kapcsolatban. Én még nem kaptam 
visszajelzést a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől. Az ELTE-től szóban tájékoztatott 
engem az a személy, aki annak idején azzal fordult hozzám, hogy segítsünk annak a 
programnak az elindításában, amit egy dékáni döntés értelmében csak két főtől 
indítottak volna, a doktori képzést az ELTE szláv és balti nyelvek tanszékén. Ezt 
állítólag szóban visszavonta a dékán. Nem tudom, kaptunk-e erre írásos választ. Azért 
kérdezem, mert ez a levél a bizottság nevében ment ki az ELTE felé, a Pázmány felé 
én magam küldtem el. Ha oda jön vissza válasz, akkor hozzám fog érkezni, de nem 
tudom, az ELTE-től érkezett-e válasz erre a felvetésre. 

 
ELNÖK: Nem találkoztam vele. A Pázmánynál egyébként tavaly is ilyen 

probléma volt, akkor az óvodapedagógus-képzés tekintetében három vagy négy fővel 
nem indítottak képzést. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek még az 
egyebekben valamilyen bejelentése. (Nincs jelentkező.) 

Az ülés berekesztése 

Ha nincs, akkor köszönöm mindenkinek a részvételt. Az ülést bezárom. 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 22 perc) 

  Ritter Imre 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Farkas Cecília 


