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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 39 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit! Úgy látom, határozatképesek vagyunk. Két napirendi
pontunk van: az első a tárgybeli, a nemzeti közszolgálati egyetem létesítéséről szóló
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása, a másik az egyebek. Aki
módosítani kívánja a napirendet, az, kérem, most jelezze. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen.
Úgy látom, hogy szavazhatunk. Kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Aki egyetért vele,
kérem, emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm, úgy látom, hogy egyhangú. Van
ellenszavazat? (Szavazás.) Nincsen.

Az egyebek keretében beszéljük meg a délutáni ülést, hogy mikor kell, kell-e, és
hogyan fogunk értesíteni benneteket, jó? (Általános helyeslés.)

A nemzeti közszolgálati egyetem létesítéséről szóló T/2487. számú törvényjavaslat

Módosító javaslatok megvitatása

Az első napirendi ponthoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása a feladatunk.
Tisztelettel köszöntöm Kiss Norbert miniszteri biztos urat – jól mondom a titulusodat,
Norbert? (Kiss Norbert: Igen, köszönöm.) -, a KIM, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium által felkért miniszteri biztost.

Az 1. pont Kaufer Virág és Szilágyi Péter javaslata, amely a preambulumot kívánja
kiegészíteni. Kérdezem, hogy jelen van-e az javaslattevő képviseletében valaki. (Erőss Gábor
jelzésére:) Szakértőként? (Erőss Gábor: Igen.) Parancsolj, kérlek, foglalj helyet az asztalnál,
hogy rögzíteni tudjuk, amit mondasz. Ágnes nincs itt. Kérdezem, hogy a szakértőnek – a
nevedet legyél kedves! (Erőss Gábor bemutatkozik.) -, Erőss Gábornak szót adunk-e.
(Közbeszólások: Igen.) Szavazzunk róla! Aki egyetért vele, kérem, jelezze. (Szavazás.)
Köszönöm, szót adunk Erőss Gábornak. Gábor, parancsolj! Egy mikront keress magadnak az
asztalnál! Kívánsz-e érvelni – gondolom, ezért jelentkeztél – a javaslat mellett? Parancsolj!

ERŐSS GÁBOR, az LMP szakértője: Egész röviden – nem vagyok ehhez szokva.
Köszönöm a lehetőséget. Tehát csak egész röviden szeretnék érvelni. A preambulum az
egyetem általános misszióját fogalmazza meg, és úgy gondoltuk, hogy ha már most létrejön
egy ilyen új intézmény, amellyel kapcsolatosan persze számos fenntartást fogalmazunk meg,
de ha létrejön egy ilyen, akkor érdemes azt a világszerte és az Európai Unióban is elfogadott
alapelvet követnie, hogy a közpolitikák, a tényeken, adatokon, bizonyítékokon alapuljanak, és
hogy a jövendő közigazgatási elit, amelyet ez az intézmény fog képezni, ennek a feladatnak is
megfeleljen. Egyébként az LMP úgy érzi, hogy mondjuk az elmúlt húsz év különböző
közpolitikai kudarcai részben annak is tudhatóak be, hogy elmaradtak a tényeken és adatokon
alapuló döntések, és gyakran érzületek, vélemények alapján születtek ezek. Tehát hogyha ez a
jövendő közigazgatási elit tényeket és adatokat venne alapul, akkor, azt hiszem, sikeresebb
lenne a jövő Magyarországa. Ezért gondoltuk, hogy fontos ezt a preambulumba beiktatni.
Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő álláspontját kérdezem. Norbert,
parancsolj!

KISS NORBERT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen.
Az előterjesztő nem támogatja ezt a javaslatot.
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ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.)
Én tenném ezt meg, hogyha más jelentkező nincsen.

Angolul talán ez az evidence base kurrens, divatos kifejezés - épp az Akadémián, talán
az elmúlt két hónapban három elemből álló vitasorozaton vagyunk túl -, ez rendben is van, sőt
az Egyesült Államok odáig ment, hogy a világ legdrágább és legsikertelenebb közoktatási
reformja után törvénybe iktatta, hogy csak olyan reformot lehet csinálni, ami tudományosan
igazoltan hasznos. (Derültség.) Ez egy érdekes dolog. Egyébként ez a világ legdrágább és
legsikertelenebb közoktatási reformja az volt, hogy csoportbontásokat indítottak mindenütt az
Egyesült Államokban, és kiderült, hogy a csoportbontásoknak semmilyen hatása nincs a
gyerekek teljesítményére, ellenben nagyon-nagyon sok pénzbe került. (Dr. Hiller István: De
született utána egy nagyon híres sláger Pinktől! – Derültség.) Tehát magával a gondolattal,
azt gondolom, azonosulunk, a tényeken alapuló, tudományosan megalapozott, a nemzetközi
mérések, a hazai tudományosság megállapításait figyelembe vevő fejlesztéspolitika a jó.
Számomra nem ez a kérdés, hanem az, hogy ezt itt a preambulumba be akarjuk-e iktatni, vagy
pedig mint evidenciát – hogy szóismétléssel éljünk - adottnak vesszük, és nem a
preambulumban való hangsúlyozását, hanem a gyakorlatban való megvalósítását tartjuk
fontosnak.

Az előterjesztő nem támogatja a preambulum kiegészítését. Van-e más hozzászólás?
(Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal, Kaufer Virág és
Szilágyi Péter javaslatával, az most szavazzon. (Szavazás.) Aki nem ért vele egyet, az most
tegye! (Szavazás.) 9 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) A többség tartózkodott, és nem kapott
igen szavazatot az evidencia beiktatása a preambulumba.

A második csoportban Hiller István képviselőtársunk javaslatai szerepelnek. Úgy
látom, hogy a 2., a 3., a 8., a 9., a 10., a 14., a 16. és a 17. – még egyszer: 2., 3., 8., 9., 10., 14.,
16. és 17. – javaslatok összefüggnek, és mindegyiknek az a közös gyökere, hogy a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet kiveszi a jogszabályból, megtartva annak az önállóságát,
önálló intézményi létét. Valamint közös vonása a módosító javaslatoknak, hogy a fenntartó
testületet is kiveszi, azaz nem hozza létre, a javaslathoz képest megszünteti, vagy így nem
alakulna meg. (Dr. Hiller Istvánnak:) Kérdezem, István, hogy pontonként szavazzunk, vagy
lehet egyben tárgyalni erről a csoportról? (Dr. Hiller István: Egyben.) Egyben. Tehát akkor a
javaslattevő ezzel egyetért. Van-e valakinek ellenvetése? (Senki nem jelentkezik.) Az én
javaslatom tehát az, hogy a 2., a 3., a 8., a 9., a 10., a 14., a 16. és a 17. pontokat egyben
vitassuk meg. (Nincs ellenvélemény.) Nincs ellenvetése senkinek.

(Dr. Hiller Istvánnak:) István, parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Ahogy az elnök úr összefoglalta a
javaslataim lényegét, az korrekt. Koncepcionális különbség a javaslatom az előterjesztéshez
képest; koncepcionális a különbség, hiszen a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet én
ebbe az integrációba nem venném bele. Ezt azzal kívánom indokolni, hogy egy olyan, 1806-
os törvénnyel létrehozott, 1872-ben útjára indított, és azóta gyakorlatilag jogi értelemben
kontinuus felsőoktatási intézmény önállóságát szüntetné meg az előterjesztés, amely ezáltal az
önálló felsőoktatási intézményként működő magyar katonatisztképzést is megszüntetné. A
közép-európai országok, magyarul az egykori Osztrák-Magyar Monarchia, illetve Habsburg-
birodalom, illetve Franciaország kivételével a NATO tagjai közül egyetlenegy esetben nem
fordult elő, hogy létező, önálló katonatisztképző felsőoktatási intézmény önállóságát
megszüntetni, és azt integrációba viszi. Ezért azt gondolom, hogy ez téves. Erről szól a
javaslatom, tehát hogy az önálló magyar felsőoktatási intézményként működő
katonatisztképzést nem szüntesse meg az integráció.

A második csoport… Mondhatom?
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ELNÖK: Persze!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): …a fenntartó kérdésével foglalkozik. Értem, hogy a
fenntartói kérdésben ez egy átmenetről szóló törvényi előterjesztés, ebben az esetben sem
tartom azonban a fenntartói tanácsot megfelelő intézménynek, hanem ugyanúgy, mint más
felsőoktatási intézmény normál működésekor, itt is szükségesnek tartok kijelölni egy felelős
minisztert és a részt vevő tárcákért felelős tárcavezetőt; az ő indítványára és javaslatára
vitassák meg a kérdéseket, és mivel felsőoktatási intézményről van szó, amelynek átmeneti
kezelése időszakára szól az előterjesztés, ezt más, mint az oktatásért felelős miniszter, azt
javaslom, ne végezze el. Ebben a fázisban ugyanis nem a közszolgálatiság kérdése, hanem a
felsőoktatási intézmény, az új felsőoktatási intézmény létrehozása a kérdés, ez pedig az
oktatásért felelős miniszter koordinálásával kell hogy történjék.

Egyben jelzem azt a fenntartásomat, hogy az előterjesztés az oktatásért felelős
minisztert semmilyen szinten nem említi meg, és én azt nonszensznek tartom, hogy egy
felsőoktatási intézmény létrehozásakor se a javaslatban szereplő fenntartói tanácsban, se más
összefüggésben az oktatásért felelős miniszter nem szerepel. Ez szerintem egy súlyos
koncepcionális tévedés. Abban az esetben, amikor az intézmény működik, akkor is
szükségesnek tartom az oktatásért felelős miniszter felelősségét meghatározott ponton
megnevezni, de egy felsőoktatási intézmény létrehozásakor az oktatásért felelős minisztert
kihagyni, nem megfelelő helyen megjelölni, azt én súlyos koncepcionális tévedésnek tartom.
Erről szól a javaslatom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő képviseletében, Norbert, parancsolj!

KISS NORBERT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen.
Azzal a javaslattal kapcsolatban, amely a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet ebből az
integrációból kivenné, azt tudom mondani, hogy az előterjesztő ezt a javaslatot nem
támogatja. Egy állami egyetemből állami egyetemi kar lesz az általános jogutódlás
szabályainak megfelelően, nincs szó tehát arról, hogy megszűnne egy nagy múltú intézmény;
a státusza változik, az intézményi működési háttér módosul, de nincs szó arról, hogy
megszűnne a honvédelmi képzésnek ez a tradicionális, nagy múltú intézménye. Valóban arról
van szó, hogy ez egy új koncepció, amit a javaslat tartalmaz, ennek megfelelően nem
illeszthető össze az előterjesztő elképzeléseivel, javaslatával, ennek megfelelően nem
támogatja az előterjesztő.

A második javaslat a fenntartói testület összetételére vonatkozik. A módosító
javaslatból mi azt olvassuk ki, hogy a három miniszter, ami az eredeti törvényjavaslatban
szerepel, nevezetesen a közigazgatási, a rendészetért felelős és a honvédelemért felelős
miniszterek helyett három másik minisztert javasol ez a módosító javaslat, tehát az oktatásért
felelős miniszter, a közigazgatási és a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben
gyakorolja a fenntartói jogokat. Tehát ugyanúgy, ahogy az eredeti javaslatban, egy kollektív
fenntartói joggyakorlásra irányul ez a módosító javaslat, és nem arra, hogy egy miniszter
gyakorolja a fenntartói jogokat. Ahogy a múltban, illetve a jelenben a rendvédelmi képzésben
és a honvédelmi felsőoktatásban az oktatási miniszter fenntartói jogokat nem gyakorol, ennek
megfelelően radikális változást az oktatási miniszter fenntartói joggyakorlásában ez a javaslat
nem jelent, olyan radikális javaslatot, mint amelyet Hiller képviselő úr érzékeltetett. Annyi a
változás, hogy a jövőben – éppen azért, amit a preambulum tartalmaz - a rendészetért felelős,
a honvédelemért felelős és a közigazgatásért felelős miniszter egymással összehangoltan
határozza meg a kormányzati, közigazgatási humánpolitika irányait, terveit és igényeit, és ezt
közvetítse a nemzeti közszolgálati egyetem felé, ezt szolgálja ez a döntési mechanizmus, ez az
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intézményi mechanizmus, hogy egy fenntartói kollégium jön létre. Új koncepció, amit a
módosító javaslat tartalmaz, ennek megfelelően az nem illeszthető össze az előterjesztő
eredeti javaslatával; hangsúlyozva természetesen azt, hogy a jövőben is a felsőoktatási
törvény lesz az, amely az általános szabályozója értelemszerűen a nemzeti közszolgálati
egyetemnek, azaz az oktatási tárca a jogalkotás oldaláról természetesen a jövőben is
meghatározója lesz a nemzeti közszolgálati egyetem működének, hiszen a mindenkori Ftv. az
általános törvényi háttere az NKE működésének. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e képviselői hozzászólás, kérdés, kiegészítés? (Dr. Kolber
István jelzésére:) Parancsolj!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A kormányzati válasz indít arra, hogy néhány szót azért szóljak. Az irányítással,
illetőleg a fenntartói jogok gyakorlásával kapcsolatosan azt gondolom, azt éreztem ki a
válaszból, hogy itt alapvető félreértés van, hiszen a Hiller képviselőtársunk által javasolt
szerkezet egy merőben más megoldást javasol. Míg a korábbiak szerint egy fenntartói testület
gyakorolná ezt a jogosítványt egy három felelős miniszter által nyilván delegált és közösen
kijelölt fenntartói testület útján, itt egy merőben más megoldás szerepel, hiszen a fő felelős az
oktatásért felelős miniszter lenne. Ez összhangban van az alkotmányos szabályokkal,
összhangban van a kormány tagjainak feladatait, a munkamegosztást tartalmazó törvényi és
különböző rendeleti szabályokkal, és én azt gondolom, hogy összhangban van tulajdonképpen
a dolognak a lényegével, hiszen ez egy felsőoktatás a dolog végső lényegét tekintve, és ezen
az alapon az egyes felsőoktatási intézmények fenntartói jogosítványait gyakorolhatnák azok a
szakminiszterek, akikhez az adott szakterület éppenséggel tartozik, legyen az például a
műszaki terület vagy más egyéb, agrár vagy más egyéb terület.

Ezen kívül a javaslat szerint a fenntartói jogok gyakorlásának a szerkezete, a
jogosítványok telepítése is más, és én magam is emellett érvelnék, hiszen megadja azt a
lehetőséget az oktatásért felelős miniszternek mint a felsőoktatásért egyébként általánosan
felelős kormányzati tényezőnek, hogy ezt a jogot ő gyakorolja, azonban két olyan ágazati
miniszter egyetértésével tehetné ezt meg, akik a javaslat szerint érintettek a képzéssel
kapcsolatos területeken.

Én tehát úgy gondolom, hogy a javaslat annál mélyebb és struktúráját tekintve is
lényegében vagy lényegesen eltérő, mint ahogy most itt a válaszból érzékeltem. Ezért én azt
javaslom, azt kérem, hogy ezt ismételten gondolják át, és támogassák. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e további hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Én
tennék ilyet.

Azt gondolom, hogy meg kell őrizni az egységes ágazati felügyelet és ágazati irányítás
elvét - én a beterjesztett törvényjavaslatot nem látom ezzel ütközőnek. Megjegyzem: az
egységes ágazati irányítás tíz évvel ezelőtt, az első Orbán-kormány idején alakult ki, az
orvosegyetemek, a mezőgazdasági képzést folytató főiskolák és egyetemek, a műszaki
intézmények korábban ágazati, tehát speciális ágazati irányítás alatt voltak, az integrációval,
illetve az új törvénnyel tíz évvel ezelőtt alkottuk meg az egységes ágazati felügyelet elvét és
gyakorlatát. Ebben mindig is speciális volt a fegyveresek képzését folytató intézmények
felügyelete, tehát a Rendőrtiszti Főiskoláé, illetve a Zrínyi Egyetemé, ezt a specialitást viszi
tovább bizonyos értelemben a most előttünk lévő javaslat. Ez nem érinti az oktatásért felelős
miniszter átfogó ágazati felügyeletének a kérdését, és – folytatom – nem érinti a gazdasági
területet, a költségvetési gazdálkodást felügyelő minisztériumnak a költségvetés átláthatóságát
érintő jogköreit, amit a tavalyi évben vitattunk elég sokszor, módosítottuk is a felsőoktatási
törvényt, tehát a – mondjuk így az egyszerűség kedvéért: - Matolcsy-féle tárca költségvetési
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felügyeleti ügyeit, és nem érinti a Fejlesztési Minisztérium vagyongazdálkodási felügyeleti
kérdéseit. Tehát az ágazati, felsőoktatásért felelős miniszternek van egy jogalkotási,
minőségvédő szempontja, a költségvetésért felelős miniszternek a folyó költségvetés
ellenőrzöttségét, átláthatóságát ellenőrző szempontja, a vagyongazdálkodásért felelős
miniszternek pedig a felelős állami vagyongazdálkodás érintő szempontja. Tehát legalább
még plusz kettő, összesen három miniszter átfogó illetékességébe tartozik. Ezen belül a
képzés irányát tekintve van a közigazgatást, a rendvédelmet és a honvédelmet felügyelő

minisztereknek egy, a képzés sajátosságait megjelenítő, képzési célokat megjelenítő
illetékessége. Így gyakorlatilag hat tárca illetékességeit kell elrendeznünk, és szerintem ezt
részben a most előttünk lévő törvényjavaslat, részben a vita alatt lévő, átfogó
felsőoktatásitörvény-felülvizsgálat reményeim szerint jól megteszi. Én ennyit fűznék hozzá.
Tehát én sem támogatom a módosító javaslat elfogadását.

(Dr. Hiller István jelzésére:) Parancsolj, István!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nem akarom húzni az időt. Szerintem itt most
koncepcionális különbség van, arról szól ugyanis a történet, hogy ez a törvényjavaslat nem a
nemzeti közszolgálati egyetemről szól, hanem a nemzeti közszolgálati egyetem létesítéséről
szól. Ez egy olyan fázisról szól, amikor is három, jelenleg önállóan működő felsőoktatási
intézményből létrejön egy integrált, új felsőoktatási intézmény. Az egységes irányítási
struktúráról, amiről az elnök úr beszélt, ugyan van kritikus véleményem, de alapjaiban a tételt
elfogadom. Csakhogy itt most nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy a nemzeti
közszolgálati egyetem hogy működik, és hogy ezt a kialakult működést egy milyen fenntartói
struktúra irányítja – ezt tegnap a parlamenti vitában Pósán képviselő úr is többször kifejtette,
szerintem megértettem, amit mond, meg az igazságügyi minisztérium részéről az államtitkár
úr is -, hanem a létrehozatal fázisáról. Ezért azt gondolom, hogy abban, hogy hogyan jön létre
egy új felsőoktatási intézmény, ebbe az oktatásért felelős miniszternek meghatározó szerepet
kell játszania. Amennyiben a nemzeti közszolgálati egyetemről beszélünk, majd miután
létrejött és valahogy működik, akkor ezt a vitát annak idején érdemes lefolytatni. De mivel ez
egy új felsőoktatási intézménynek - amelyről külön törvényjavaslat szól - a létesítéséről, nem
egy intézményről, hanem egy folyamatról szóló törvényjavaslat, egy felsőoktatási intézmény
létrehozásáról szóló folyamatról szóló törvényjavaslat, azt gondolom, igazam van, amikor
ebben az oktatásért felelős minisztert megnevezem. De mivel azt gondolom, hogy a tisztelt
képviselők értik a véleményt, az is világos, amit az elnök úr mondott, nem nagyon látom
akadályát a döntésnek a magam részéről, mert az a különbség, amiről beszélünk, világos.
Akkor lenne értelme tovább érvelni, hogyha nem értenénk egymás véleményét.

ELNÖK: Köszönöm. A javaslattevő a vita lezárását javasolja. (Kiss Norbertnek:) Az
előterjesztő nevében kívánsz reagálni, Norbert? (Kiss Norbert: Nem, köszönöm.) Köszönöm.
Akkor szavazhatunk. Van-e valakinek kifogása az ellen, hogy egyszerre szavazzunk az
általam felsorolt 8 pontról? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést.

Egyszerre fogunk dönteni a 2., a 3., a 8., a 9., a 10., a 14., a 16. és a 17. ajánlási
pontról. Aki támogatja a javaslatokat, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 3 szavazat. Aki
ellene van, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Aki tartózkodott, az most
jelezheti. (Szavazás.) 3 tartózkodással, 3 igen szavazattal a többség elutasította a javaslatot.

A következő csomag Szilágyi Péter javaslatainak a halmaza: a 4., az 5., a 6., a 7., a
11., a 12., a 13., a 15. és a 18. ajánlási pontok. Ezekben az a közös, hogy mindegyik javaslat
arra fókuszál, hogy egy évvel meghosszabbítsa az előkészítési folyamatot, tehát ’12.
december 31-ére, illetve ’13. január 1-jére – bocsánat, tévedtem egy napot, tehát ’13. január 1-
jére – tolja ki azt. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében érvelni? (Senki nem jelentkezik.)
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Nem látok jelzést. Az előterjesztőé a szó. Támogatja-e a kormány vagy az előterjesztő a
javaslatokat?

KISS NORBERT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen.
Az előterjesztő nem támogatja a javaslatokat.

ELNÖK: Köszönöm. Elfelejtettem megkérdezni, hogy van-e valakinek kifogása az
ellen, hogy egyszerre tárgyaljuk az általam felsorolt pontokat (Nincs jelzés.), nem látok ilyen
jelzést, tehát egyszerre tárgyaljuk.

Az előterjesztő nem támogatja a javaslatot. Van-e képviselői hozzászólás, kérdés?
…Egy évvel tolnánk meg az előkészítési folyamatot… (Senki nem jelentkezik.)  Nincs ilyen
jelzés. Úgy látom, hogy szavazhatunk.

Ki az, aki támogatja Szilágyi Péter javaslatait? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellene
van? (Szavazás.) 14 szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 szavazat. Tehát
3 tartózkodás és 3 igen szavazat mellett a bizottságunk elutasította a javaslatokat.

Köszönöm szépen, Norbert, hogy eljöttél, és segítettél a módosító javaslatok
megvitatásában.

Egyebek

Egyebek napirendi pont. Szeretném, ha felírnátok: március 17-én 13 óra, Réthelyi
miniszter úr törvényben előírt éves meghallgatásának az időpontjául ez az időpontot javasolta.
Közben odanézek, ez nem változott, igaz, Lajos? (Eff Lajos nemet int.) Nem változott. Tehát
jövő hét csütörtöke. Nem a legjobb a vidéki képviselők szempontjából a csütörtöki időpont,
de tekintettel a miniszterek erős igénybevételére, az európai uniós elnökségre, nem
ragaszkodtam ahhoz, hogy kedden vagy szerdán hallgassuk meg a miniszter urat. Tehát
csütörtökön, 1 órakor lesztek kénytelenek részt venni a bizottsági ülésen. (Az elnök Edelényi
Zsuzsánnával egyeztet.)

A következő időpont, amit, kérlek, jegyezzetek meg, április 7-e, csütörtök, szintén
13 óra. Ez annak az időpontja, amit többször javasoltatok, hogy a szakképzés kérdését
tekintse át a bizottságunk. Két tárcát, Czomba Sándor államtitkár urat, illetve Hoffmann
Rózsa államtitkár asszonyt hívtam meg ennek a kérdésnek a megvitatására. A szakképzés
kérdéseit vitatjuk meg tehát április 7-én, csütörtökön, 13 órakor.

A másik kérdés a mai bizottsági ülés, tehát hogy a csatlakozó módosító javaslatok
miatt össze kell-e ülnünk ma délután. Ez a kérdés végül is a mi kezünkben van, ha van
csatlakozó módosító javaslat, akkor összejövünk, ha nincs csatlakozó módosító javaslat, nem
jövünk össze - ezt senki se tekintse nyomásgyakorlásnak (Derültség.), ez egyszerű tényközlés
a részemről. Ez délután hány órára derül ki? (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) A
vita tart fél 4-ig… (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Meddig lehet benyújtani? (Az
elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Akkor az előre tervezett 6 órás időpont nem is jó.
(Edelényi Zsuzsánna: Az egy körülbelüli időpont, ott van lábjegyzetként.) Gyerekek, a
modernkori kizsákmányolás legellenszenvesebb eszköze a mobiltelefon (Derültség.), de
nagyon kérek mindenkit, hogy kapcsolja be, és legyen készenlétben, hogy elképzelhető, hogy
este - mert ez már este - 6 és 8 között össze kell jönnünk a Parlamentben. A hányas termet
néztük ki magunknak? (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Tehát mindenkit
értesítünk. Ennek az alternatívája az, hogy nem ma, hanem holnap jövünk össze - én inkább a
mai összejövetelt javaslom. Elfogadható ez így? (Általános helyeslés.) Tehát Edelényi
Zsuzsánna mindenkinek jelezni fog, feltehetően 6 óra környékén, 6 és 7 között, hogy kell-e
bizottsági ülést tartanunk még ma este - ha kell, akkor a Parlamentben fogjuk ezt megtenni - a
benyújtott csatlakozó módosító javaslatok megvitatására.

(Jelzésre:) István és Zoltán jelezte, hogy szólni kíván, illetve Kolber István is.
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Természetesen senkinek, sem kormánypárti, sem
ellenzéki képviselőnek a jogát nem csorbítva szívesen ajánlanám egy rokonbizottság érdekes
gyakorlatát az elnök úrnak: ez a kulturális bizottság, ahol ilyen esetben egyfajta szabadon
választott közvélemény-kutatás folyik; nem lehet előírni sem megkérdezni, de fel lehet mérni
olyan vágyakat és igényeket, mozgatórugókat, amelyek egy esetleges kapcsolódó módosító
indítvány megfogalmazására irányulnak. Ezt javaslom…

ELNÖK: Nehéz volt, de megértettük. (Derültség.)

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ez még a barokk diplomáciát tanító időszakomból
való volt (Derültség.), de talán érthető.

ELNÖK: Köszönöm. Élni fogunk ezzel az általad említett lehetőséggel… (Az elnök
Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Talán a szakértő úron keresztül nyerhetünk információt.

(Kőszegi Zoltánnak:) Zoltán, parancsolj!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Csak azt akartam megkérdezni, hogy legkésőbb
meddig derül ki, hogy van-e ilyen kapcsolódó módosító indítvány. (Közbeszólások: A
részletes vita lezárásáig.)

ELNÖK: A részletes vita lezárásáig, ami a vitában részt vevő szereplők eltökéltségén
múlik, feltehetőn valahol 6 és 7 óra között derül ki.

Van-e valakinek tudomása arról, hogy képviselőtársai csatlakozó módosító javaslatot
kívánnak benyújtani? A fideszes képviselők arcára nézve úgy látom, hogy nincs ilyenről
tudomásunk… (Dr. Pósán László: 150-nel készülünk…! - Derültség, közbeszólások.)

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A szocialisták arcát én nem nézem, de jó eséllyel
mondom, hogy bennünk nem munkál most ilyen vágy. (Derültség.)

ELNÖK: (Erőss Gábornak:) Gábor, tudsz ilyenről? (Erőss Gábor: Nincs róla
tudomásom.) Nincs tudomásod róla. Ez nem jelenti azt, hogy nincs, de te nem tudsz most
ilyenről. A Jobbiknál?

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Nálunk elképzelhető, hogy lesz, de még nem biztos.
(Derültség.)

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Dr. Pósán László: Tartalékban 200 be van tározva
nálunk is! - Közbeszólások. - Dr. Hiller István: Ilyen probléma nincs. - Derültség.) Drága
színházjegyet ne vegyetek estére, azt javaslom.

Azt kérem, Zsuzsa, hogy akkor is kapjunk egy sms-t, ha nincs ülés. (Dr. Hiller István:
Jó, az helyes!) Akkor mindenki megnyugodva hátradől. Tehát a Zsuzsa fog küldeni egy
üzenetet, hogy nem szükséges bizottsági ülést tartanunk.

(Dr. Hiller István jelzésére:) István, parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Bocsánat, az előbb említett másik kérdésről is lehet
most szólni?

ELNÖK: Melyik is volt az? A meghallgatás?
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A meghallgatás.

ELNÖK: Persze!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A szakképzés dolgában azt szeretném kérni és
javasolni, hogy minthogy a kormány és a kamara között megállapodás van, és a kamara igen
jelentős letéteményese az egész ügynek, ezért miközben értelemszerűen az Országgyűlés és
annak bizottsága a kormány felett gyakorol ellenőrző funkciót, de ebben az esetben
szerencsésnek tartanám, ha a kamara elnöke is meghívást kapna mondjuk egy olyan
megbeszéléssel, hogy jöjjön is el. Szerencsés, hogyha Parragh elnök úr itt ül, hiszen nagyon
sokat… (Nem érteni.) ezért felelős.

ELNÖK: Ez szerepel a tervek között, egyetértek.
Még annyit talán, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke, Bazsa György kérte,

hogy bizottságunk vitassa meg, illetve tűzze napirendre a MAB munkájáról készített
beszámolót. Én nem látom annak akadályát, hogy ezt valamikor április közepe táján
megtegyük. Előzetesen április 12-e, kedd tűnik jónak, de addig még annyi minden alakulhat,
hogy ezt inkább csak olyan előrejelzésként írjuk fel.

Van-e más? (Jelzésre:) Kolber István. Parancsolj, István!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Réthelyi
miniszter úr meghallgatása nyilván a bizottság feladatainak teljesítése kapcsán az egyik
legfontosabb vagy legjelentősebb, a kormány ellenőrzéséhez kapcsolódó tevékenysége.
Ugyanakkor a bizottság Oktatási, tudományos és kutatási bizottság, több miniszter felelősségi
körét is érinti. Annak érdekében, hogy ezt az ellenőrzési jogot a teljes portfóliónk tekintetében
gyakorolhassa a bizottság, úgy gondolom, szükséges lenne Matolcsy, illetőleg Fellegi
miniszter urak meghallgatása is, akik főképpen a kutatási, innovációs területeket, bizonyos
értelemben tudománypolitikai területeket is érintő feladatokat visznek. Erre tennék javaslatot.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Matolcsy miniszter úrral az időpont-egyeztetés elindult, és
a tárca azt kéri, hogy tekintettel az európai uniós elnökségre ezt inkább a II. félévre tegyük. A
Házszabály úgy szól, hogy „évente” kell ezt megtenni, az évbe belefér a II. félév is. Fellegi
miniszter úrral még nem kezdtük el az egyeztetést, de jelzésed alapján ezt ki fogjuk bővíteni
ezzel.

Van-e más? (Nincs jelentkező.) Más jelzést nem látok, lezárom a bizottsági ülést,
mindenkinek jó munkát! Szavazás kezdődik 15-20 perc múlva.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 15 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


