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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a megjelent szószólókat, munkatársainkat, a 
meghívottakat, a sajtó képviselőit. Külön köszöntöm dr. Salgó László helyettes 
államtitkár urat és munkatársát, dr. Vincze Veronika főosztályvezető asszonyt, az 
Igazságügyi Minisztériumból, valamint dr. Kiss Balázs osztályvezető urat, az Alapvető 
Jogok Biztosa Hivatalától.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság ülése a belső televíziós 
hálózaton közvetítésre kerül.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 11 fő 
bizottsági tag személyesen van jelen, Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló 
helyettesítéssel bízta meg Ritter Imre német nemzetiségi képviselőt... (Dr. Serkisian 
Szeván Simon megérkezik az ülésre.) A másikat nem mondom, mert Serkisian Szeván 
úr megérkezett. Tehát akkor helyesbítek: 12 fő van személyesen jelen, 1 fő 
helyettesítéssel. Tehát 13 szavazattal a bizottság határozatképes.  

A napirendi pontokat előzetesen írásban kiküldtük. Kérdezem, hogy van-e azzal 
kapcsolatban bárkinek észrevétele, módosító javaslata. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, 
akkor felteszem szavazásra: aki a kiküldött napirendekkel egyetért, és azt elfogadja, 
kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Ellene volt? (Senki sem jelentkezik.)  

Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló T/14800. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

1. napirendi pontunk: részletes vitát folytatunk le a HHSZ 44-45. §-a alapján 
mint vitához kapcsolódó bizottság a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
T/14800. számon benyújtott törvényjavaslat egészére, azaz az 1-6. § tekintetében.  

Köszöntöm még egyszer helyettes államtitkár urat az előterjesztő Igazságügyi 
Minisztérium képviseletében.  

Javaslom a bizottság tagjainak, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassuk 
le. Ha nincs ez ellen észrevétel… (Nem érkezik jelzés.), akkor a részletes vita első 
szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Megadom a szót az előterjesztő képviselőjének.  

 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Álláspontunk szerint megfelel.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek ezzel 

kapcsolatban észrevétele, hozzászólása. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor aki 
egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § 
(1) bekezdésének, kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ellene volt? (Senki sem jelentkezik.)  

Megállapítom, hogy 13 egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadtuk.  
Ezzel a részletes vita első szakaszát le is zárom.  
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Áttérünk a második szakaszra, amelyben állást foglalhatunk a képviselők által 
benyújtott módosító indítványról, illetve dönthetünk saját módosító szándék 
benyújtásáról.  

Ehhez a törvényjavaslathoz két képviselői módosító indítvány érkezett. A 
bizottság a korábbiakban azt a gyakorlatot folytatta, hogy az önálló képviselői módosító 
indítványokkal kapcsolatban nem foglalt állást, és ezt javaslom most is, amennyiben 
nincs más vélemény ezzel kapcsolatban. (Nem érkezik jelzés.)  

Lehetőség van saját módosítási szándék benyújtására. Előzetesen ilyen 
szándékot nem jelzett senki. Kérdezem, hogy van-e esetleg jelenleg ilyen szándék. 
(Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor megállapítom, hogy a 
törvényjavaslathoz beérkezett két képviselői módosító indítványról a bizottság nem 
foglalt állást, és a bizottság további módosításra irányuló szándékot sem fogalmazott 
meg, ezért a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be.  

Javaslom, hogy ezzel zárjuk le a részletes vita második szakaszát. Aki ezzel 
egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodott? 
(Senki sem jelentkezik.) Ellene volt? (Senki sem jelentkezik.) 

Megállapítom, hogy 13 egyhangú igen szavazattal a részletes vita második 
szakaszát lezártuk.  

Javaslom a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását. 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. Tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 
Ellene volt? (Senki sem jelentkezik.) 

Megállapítom, hogy 13 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk. 
Végezetül a bizottság vélemény előadójának megválasztása következik. A 

bizottsági vélemény előadója a parlamenti általános vitában Paulik Antal szlovák 
nemzetiségi szószóló volt, javaslom, hogy a következő vitaszakaszban is szószóló úr 
képviselje a bizottsági véleményt. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek más 
javaslata vagy észrevétele. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor felteszem 
szavazásra: aki egyetért azzal, hogy Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló legyen a 
bizottsági előadó, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 
Tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ellene volt? (Senki sem jelentkezik.)  

Megállapítom, hogy 13 egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadtuk. 
A bizottsági vélemény előadója a következő plenáris vitaszakaszban 6 percben 

szólalhat fel. 
Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. Megköszönöm az Igazságügyi 

Minisztérium részéről államtitkár úrnak, főosztályvezető asszonynak a jelenlétet és a 
közreműködést. (A meghívottak távoznak az ülésről.)  

Egyebek  

A 2. napirendi pont az egyebek. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a tegnapi 
napon Soltész Miklós államtitkár úrral közösen Pusztavámon tartottunk 
sajtótájékoztatót, ahol bejelentettük a helyi nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott nemzeti köznevelési intézmények 2021. évi beruházási, felújítási, működési 
nemzetiségi támogatásait, összesen 1 milliárd 294 millió 600 ezer forint összegben. A 
sajtótájékoztatóról kiosztásra került egy rövid tájékoztató.  

A támogatásból egyrészt a 65 német nemzetiségi önkormányzati fenntartású 
intézmény összesen 1 milliárd 99 millió 600 ezer forint, Kópháza Horvát NÖ által 
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fenntartott Nakovich Általános Iskola és Óvoda 50 millió forint, Mátraszentimre 
Szlovák NÖ által fenntartott Felső-mátrai Zakupszky Általános Iskola és Óvoda 
80 millió forint, a nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott 
Mikszáth Kálmán Szlovák Általános Iskola 60 millió, valamint Méhkerék Román 
Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott óvoda 5 millió forint támogatásban 
részesült. Méhkeréken korábban az átalakult települési önkormányzat volt a fenntartó, 
az új választást követően nem alakult át a települési önkormányzat, tehát külön van 
most román helyi nemzetiségi önkormányzat, és az így megalakult helyi nemzetiségi 
önkormányzat vette át tavaly a méhkeréki óvoda fenntartását a korábbi átalakult 
települési önkormányzattól. Remélem, nem annyira bonyolult, és érti a bizottság. 

Másodsorban felhívnám mindenkinek a figyelmét - erről is kiosztottunk most 
egy tájékoztatót -, hogy február 15., hétfőtől elérhetők a „Magyar falu” program 2021. 
évi első pályázati kiírásai, jellemzően az 5 ezer fő, illetve egyes esetekben a 2 ezer 
lélekszám alatti települések részére. Ezekre jellemzően a települési önkormányzatok 
pályázhatnak, de a nemzetiségekkel érintett településeken érdemes a nemzetiségi 
önkormányzatoknak, nemzetiségi egyesületeknek ez ügyben egyeztetni a települési 
önkormányzattal, és ennek megfelelően benyújtani pályázatokat, hiszen például a 
települési önkormányzat tulajdonában lévő tájházakra, közösségi házakra meg 
közösségi terek kialakítására a települési önkormányzat tud benyújtani a „Magyar falu” 
programra pályázatot, függetlenül attól, hogy adott esetben az egy nemzetiségi tájház 
vagy nemzetiségi közművelődési vagy művelődési központ vagy közösségi tér.  

Harmadsorban: szintén kiosztottuk az ülés előtt, a tegnapi napon érkezett dr. 
Kontrát Károly úrtól, a Belügyminisztérium államtitkárától a 2021. február 16-án kelt, 
a „nemzetiségi név feltüntetése” tárgyú átirat a bizottságunkhoz. Ahogy említettem, ezt 
kiosztottuk. Pótlólag mindenkinek elektronikus úton természetesen megküldjük.  

Első olvasatra - illetve röviddel az ülés előtt Paulik Antal szószóló úrral is 
egyeztettünk, illetve Alexov Lyubomir alelnök úrral is - az 1. pontban, azaz „a 
nemzetiségi névnek az útlevélen való feltüntetése” ügyében pozitív előrelépés van, 
amennyiben a Belügyminisztérium kezdeményezi a kormánynál, hogy a nemzetiséghez 
tartozók a nemzetiségi nevüket kérelmükre a személyazonosító igazolványhoz hasonló 
módon az útlevélen is feltüntethessék. Az erre vonatkozó szabályozási javaslatot a 
Belügyminisztérium előkészítette, ennek egyeztetése megkezdődött, a törvényjavaslat 
várhatóan még az Országgyűlés 2021 tavaszi ülésszakán benyújtásra kerül. Arra 
vonatkozóan majd egyeztetünk, hogy ezt a Belügyminisztérium nyújtsa-e be, vagy 
pedig a nemzetiségi bizottság nyújtsa be.  

A másik két pontban viszont, a „nemzetiségi név viselése hivatalos névként” - és 
az okmányok első oldalán történő feltüntetése -, illetve a „nemzetiségi név feltüntetése 
a személyazonosító igazolványon” -a névsorrend - esetében egyelőre nem kívánják a 
szabályozás módosításának a kezdeményezését. Ezzel együtt, én azt gondolom, hogy 
ezt napirenden kell tartsuk, különösen arra tekintettel, hogy az elektronikus 
tartalommal ellátott igazolványok esetében már nincs fizikai korlátja a feltüntetésnek, 
és az is egy előrelépés lenne, ha ezt elérnénk legalább, hogy elektronikus tartalomban 
az általunk kívánt módon kerüljenek feltüntetésre. Onnan már csak egy lépés, hogy 
esetleg a látható módon is ez feltüntetésre kerüljön. 

Végül: a holnap délelőtti házbizottsági ülésen kerül megvitatásra és 
véglegesítésre a következő két hét parlamenti programja, amelyet haladéktalanul ki 
fogunk küldeni. Ennek megfelelően fog alakulni bizottságunk következő ülése is, 
melynek várható időpontja vagy március 1-je, hétfő délelőtt, amennyiben olyan 
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törvényjavaslat kerülne közben benyújtásra, amelyhez kapcsolódnunk kell, vagy pedig 
március 2-a délután. Ezt a csütörtöki ülést követően ki fogom majd küldeni. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek egyrészt az általam elmondottakkal 
kapcsolatban vagy egyéb bejelentenivalója észrevétele. (Jelzésre:) Megadom a szót 
Kissné Köles Erika szlovén szószólónak, alelnök asszonynak.  

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm szószólótársaimat és valamennyi 
megjelent, a bizottság munkája iránt érdeklődőt. Nekem kérdésem lenne, egészen 
konkrétan a tegnapelőtt már szóba hozott, illetve napirendi pontként is szerepelt 
nemzetiségi utónévjegyzékkel kapcsolatban. Konkrétan az a kérdésem, hogy például a 
mi nemzetiségi közösségünk rendelkezik azzal az anyaggal, amit 2004-ben a 
nemzetiségi utónévkönyv összeállításánál is szerepeltettünk, hogy ettől függetlenül, a 
megküldött levélben javasoltaknak megfelelően ki kell-e kérnünk a kiadótól, aki szerzői 
jogi védelem alatt tartja ezt az anyagot, ezt a két táblázatot, mely a nemzetiségi férfi és 
nemzetiségi női utóneveket tartalmazza. Tudniillik az országos önkormányzat 
hivatalvezetője érdeklődött a kiadónál, illetve aki jegyzi ezt az anyagot, és meglehetősen 
kemény százezrekért adnák ki. Nekünk viszont megvan, elektronikusan fönn a 
honlapon. Tehát szükséges lépések köteleznek-e bennünket bármilyen további 
cselekedetre? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nem tudok rá konkrét választ adni. Én azért kértem Hollerné Racskó 

Erzsébetet, az országos önkormányzat elnökét, írásban is megküldtem neki, utána 
többször telefonon is kerestem és beszéltem vele, hogy ezt az Országos 
Önkormányzatok Szövetsége fogja össze, mert ez, ugye, 12 nemzetiséget érint. Németek 
mi eleve külön csináltuk. Az elnök asszony azt mondta, hogy ez elsősorban jogi kérdés, 
ő beszélt a kiadóval, és majd a jogi oldalról ezt megnézik. Nem tudom, hogy ez most 
védelem alatt áll, nem áll védelem alatt; kell-e fizetni, nem kell fizetni. Akinek megvan, 
ezek szerint nálatok megvan - nem tudom, hogy a többieknél is megvan-e, vagy pedig 
ki kell kérjék a kiadótól. Nem tudok rá válaszolni, majd megkeresem megint az elnök 
asszonyt. (Paulik Antal jelzi szólási szándékát.) De megadnám Paulik Antal szlovák 
szószólónak a szót.  

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Én csak annyit 

szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a teljes kiadvány áll védelem alatt véleményem 
szerint, ami azt jelenti, hogy 12 nemzetiség nevei. Annak idején a Nemzeti és Etnikai 
Hivatal koordinálta ennek a kiadását, a hivatal kérte fel az egyes nemzetiségi országos 
önkormányzatokat, hogy állítsák össze a saját anyagaikat. Ezt megkapta a kiadó, és 
kiadta.  

Beszéltünk erről egyébként az ONÖSZ elnök asszonyával, illetve szerintem talán 
még az Iván is ott volt, a horvát elnök. A mi értelmezésünk szerint, de talán jó lenne 
kikérni a Miniszterelnökségtől, bár nem tudom, hol van meg, az irattárban, egy 
szerződés a kiadóval, mert a mi véleményünk szerint, miután szellemi termékként az 
országos önkormányzat állította össze, tehát ha valami védelem alatt áll, az országos 
önkormányzatnál vannak a jogok. 

Az kérdés, mert ugye, nem akarjuk megjelentetni a teljes könyvet, egyik 
nemzetiség sem, mert miért, tehát mindenki a saját maga által összeállított anyagot 
szeretné nyilván megfeleltetni az előírásoknak. És ahogy én tudom, akivel én 
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beszéltem, mindenkinek megkerült, mert végül is mi állítottuk össze, tehát a 
nemzetiségek állították ezt össze.  

Úgyhogy jó lenne egy ilyen szerződést látni, lehet, hogy a kiadónak van a 
birtokában egy régi, 2004-es szerződés. Az a baj, hogy a hivatal megszűnt, a hivatal 
utódszervezete a Miniszterelnökség főosztálya. Elvileg irattárban meg lehetne találni, 
ha valaki utána menne, de nem tudom.  

Tehát az én véleményem, és egyelőre ebben maradtunk az elnök asszonnyal, 
hogy nem fűződik a kiadónak semmiféle jogosultsága ehhez a kiadványhoz per pillanat, 
abban a formában, amelyben most meg kell jelentetnünk.  

 
ELNÖK: Én azt kérném mindenkitől - én is fogok megint írni, meg felhívom 

elnök asszonyt -, mindenki kérdezzen vissza a saját nemzetiségnél, hogy megvannak-e 
mindenhol az adatok, hiszen, ha megvannak, azokat ki kell majd egészíteni a magyar 
megfelelőkkel meg egyebekkel. De tény, hogy az ősszel elfogadott törvénymódosítás 
szerint nem kiadni kell könyvben, hanem a honlapra kell feltenni adott formában, adott 
elérhetőségekkel, visszakeresési lehetőségekkel, illetve ezt rendelkezésre kell 
bocsássuk az egyes kormányzati hivataloknak, amelyek az anyakönyvek kiállításához, 
egyebekre használják. Tehát ezt szerintem az önkormányzatok jogászai el tudják 
dönteni, hogy kell-e itt bármilyen jogdíjat fizetni vagy nem.  

Én kötve hiszem, hogy egy 17 éves szerződést vissza lehetne keresni majd, de 
gondolom, ha a szerződés szerint jogosult lenne rá, akkor a kiadó fog ezzel reklamálni, 
és fog vele jönni. Mert egyébként az a kiadó is megszűnt már, tehát az sincs, csak az 
utódja. (Jelzésre:) Kissné Köles Erikának adom meg a szót.  

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke: 

Elnézést, nem akarom ezzel húzni a szót. Igazából, ami miatt nem akarunk mi sem csak 
úgy eltekinteni a kérdés felett, ezek a jogi vonatkozásai a dolognak, tehát adott esetben 
mennyire használható az az utónévjegyzék akkor, ha mi ezzel a jogutóddal végül is 
egy… - nem jut eszembe a neve, ki jegyzi most azokat a szerzői jogokat, amely egyébként 
valóban a kiadóé volt. Konkrétan tudok dolgokat mondani: nálunk a férfi névjegyzékért 
– a legkisebb egyébként a könyvben a szlovéneké – 296 ezer forintot kérnek, hogy azt 
kiadja. A női valahogy 900 ezerig megy föl összességében. Tehát ez nem egy kis összeg, 
erre, gondolom, az országos önkormányzatok nem terveztek költséget. Tehát ennek 
van azért egy ilyen vetülete is.  

A másik viszont valóban az, hogy adott esetben az anyakönyvezésnél nem 
lesznek-e problémák, ha azt választjuk, hogy miután nekünk megvan az anyagunk, nem 
foglalkozunk a kikérésével. De akkor most már több vonalon érdeklődnek. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Én kérem Paulik Antal urat is, hogy az elnök asszonnyal beszéljen. Én 

újra megkérem. Szerintem nyilvánvalóan az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 
Szövetségének ebben egységesen kellene fellépni, nem a 12 nemzetiségnek külön-külön 
tárgyalni meg utánanézni. És erre nyilván a szövetség elnöke jogosult, hogy 
leegyeztesse, és egységesen valamennyi nemzetiség nevében legyen egy jogilag is 
alátámasztott megoldás. Úgyhogy én ebben kérném a segítséget. Én is fogok beszélni 
elnök asszonnyal. 

Ha nincs más felvetés, észrevétel… (Nem érkezik jelzés.), akkor mondanám, 
hogy a holnap délelőtti házbizottsági… Bocsánat, azt hiszem, hogy elmondtam már, 
ugye? (Közbeszólások: Igen!) Akkor nincs egyéb bejelentenivaló. 
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm mindenkinek a részvételt, és jó egészséget kívánok a következő 
ülésünkig. Az ülést ezzel bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 25 perc) 

  Ritter Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 


