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Napirendi javaslat  

 

1. Az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat 

(H/1486. szám)  

(Pokorni Zoltán és dr. Pósán László (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló törvényjavaslat (T/4122. szám)  

(Általános vita)  

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán  (Fidesz), a bizottság elnöke és  
  
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Pichler Imre László (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Hiller István MSZP)  
Dr. Kolber István (MSZP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Osztolykán Ágnes (LMP) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
Brájer Éva (Fidesz) Pánczél Károlynak (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) megérkezéséig Cseresnyés Péternek (Fidesz)  
Sági István (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
  
Dr. Kardon Béla főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Dr. Kis Norbert miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Szarka Gábor kabinetfőnök (Honvédelmi Minisztérium)  
Rádli Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Dr. Erőss Gábor, az LMP szakértője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Az előttünk lévő napirendi javaslat némileg eltér a 
korábban, a múlt héten kiküldöttől, hiszen második pont a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről 
szóló pont a hétvégén lett nyilvánvalóvá, hogy a kormány kérése az volt pénteken, hogy ezt 
tárgyaljuk meg a héten. Kértem Zsuzsát, hogy akit lehet, érjünk el telefonon, próbáltam én is 
telefonozni.  

Most vesszük fel a napirendre. A Házszabály szerint bármit akár az ülésen is 
felvehetünk a képviselők kétharmados szavazatával. Ez alapján kérdezem, hogy ki az, akinek 
megjegyzése, észrevétele van a kiküldött három napirendi ponthoz. Parancsolj! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az ön által elmondottak 

miatt nem tudjuk támogatni a mai napirendi pontokat. Elhiszem, hogy ez nem a bizottság 
hibája, most jövök a rendkívüli házbizottsági ülésről, ott is szóvá tettem, hogy méltatlannak 
tartjuk ezt az eljárást. Sajnos, már nem először tapasztaljuk. 

Egyébként az egészben még az az érdekes, hogy kezdetben a kormány sürgősséggel 
szerette volna tárgyaltatni ezt a törvényjavaslatot, amit ma fogadtunk volna el, a jövő héten 
kezdődött volna az általános vitája, gondolom, hogy akkor a jövő hét elején vagy a hét 
második felében került volna a bizottságunk elé ez a törvényjavaslat. Ehelyett visszavonásra 
került a sürgősségi javaslat, annak érdekében, hogy most el tudjon kezdődni az általános 
vitája. 

Tehát úgy érzem, hogy itt egy kis paradoxonról van szó. Nem tudom, hogy minket 
próbáltak-e esetleg, de nem sikerült elérni, a frakciónk jelen lévő egyik tagját sem, ma reggel 
értesültünk sms-ben, és ennél komolyabbra tartjuk ezt a 32 oldalas törvényjavaslatot, hogy ezt 
most így el tudnánk fogadni napirendként.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érthető a megjegyzés. Nekem csak Dóra telefonszáma 

volt meg, és hezitáltam, hogy a kisbaba közben zargassam őt ezzel a hétvégén. 
Arra kérném majd, ha lehet, a bizottsági munkatársakat, hogy minden bizottsági tag 

mobiltelefonszámát kérjük el. 
 
EDELÉNYI ZSUZSÁNNA, a bizottság tanácsadója: Megvan, de kör sms-t csak a 

gépről tudok küldeni, ez pedig péntek este volt. 
 
ELNÖK: Annak örülök, ha itt megvan a bezárt irodaházban, de jobban örülnék, ha az 

én telefonomban is meglenne, és akkor nyugodtan tudnék telefonálni mindenkinek. Akkor 
talán ezeket a dolgokat csökkenteni tudjuk. 

Szavazzunk a napirendről. Kérdezem, ki az, aki a három napirendi ponttal egyetért. 
Kérem, most szavazzunk! (Szavazás.) 18 igen. Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) 2 nem. 

2 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a kiegészített napirendet elfogadtuk. 
Tájékoztatásul közlöm, hogy Osztolykán Ágnes alelnök asszony engem kért meg, 

hogy helyette majd szavazzak. Itt van egy papír, hogy a jobb kezemmel hogyan kell szavazni, 
a bal kezemmel pedig én is tudom, hogy hogyan akarok. Tehát az ő szavazatát majd én fogom 
leadni. 
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Az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló H/1486. számú 
határozati javaslat 

Az első napirendi pontunk, bizottsági javaslatunk, amit ketten jegyzünk, Pokorni 
Zoltán és Pósán László képviselők indítványa, majd megkérem, hogy Pósán László a 
javaslattevő, az előterjesztő nevében nyilatkozzon. A feladatunk, hogy az ehhez a határozati 
javaslathoz benyújtott módosító javaslatokról döntsünk. 

A módosító javaslatok megtárgyalása 

Öt pontból áll az ajánlás. Az 1. pont Gyüre Csaba képviselőtársunk javaslata, aki 15-
ről 17-re javasolja kiegészíteni a bizottság tagjait, így egy kicsit a belső rendjét is átalakítja, a 
KDNP plusz egy, az MSZP plusz egy tagot delegálna. A két főt így osztja el. 

Kérdezem a javaslattevőt. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány véleményét, legyen kedves, aki a 

kormányt képviseli, Kardon Béla főosztályvezető úr, hogy foglaljon helyet az asztalfőn. Vagy 
kormány- vagy tárcaálláspont, általában ilyen esetekben csak tárcaálláspontot tudnak 
mondani. 

 
DR. KARDON BÉLA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jó napot 

kívánok! Kardon Béla vagyok, tárcaálláspontot mondanék. Először is üdvözöljük az eseti 
bizottság létrejöttét. Az, hogy az eseti bizottság összeállítása, illetve az eloszlása a képviselő 
urak és hölgyek között hogyan történik, erről a tárca nem kíván állást foglalni, az 
Országgyűlés ügyének tekintjük. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem foglal állást. Képviselői kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs 

jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazzunk akkor a módosító javaslatról. A javaslattevő nem 
támogatta. Kérem, most szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon! 
(Szavazás.) 2 igen. Aki ellene van, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 13 nem. Aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Osztolykán Ágnes tartózkodott, tehát 5 tartózkodással nem kapta 
meg az egyharmadot. 

A 2. pont Farkas Gergely, Dúró Dóra, Ferenczi Gábor képviselőtársaink és bizottsági 
társaink javaslata. Gyakorlatilag a társelnöki posztot kiveszi, illetve az ellenzéki 
képviselőcsoportok hatáskörébe utalja, szemben az eredeti javaslattal, amelyik egyértelművé 
tette volna, hogy az elnököt a Fidesz, a társelnököt pedig az MSZP adja. 

Itt a beérkezett jelölések alapján dönt az Országgyűlés. A módosító javaslat szerzői 
nagyrészt itt vannak. Parancsolj! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Csak röviden. Arra vonatkozik a módosító 

javaslatunk, hogy az eseti bizottságok esetén eddig is az volt a szokás, hogy több eseti 
bizottság vagy ne adj’ isten vizsgálóbizottság működik a parlamentben, és mindig ezeket az 
ellenzéki pártok egymás között egyeztetik, hogy melyikben, ki lesz az alelnök vagy elnök. 
Mivel most, jelen pillanatban is van arról szó, hogy más eseti bizottság is fel fog állni, ezért 
nem szeretnénk előre deklarálni, hogy az MSZP legyen az alelnök, lehet, hogy az lesz a 
végeredménye, hanem a többinek a tükrében az ellenzéki pártok egymással egyeztetve 
döntsék el, hogy hová, kit delegálnak alelnökként. Tehát ez bővíti a lehetőségek körét az 
alelnök esetében, nem pedig deklarálja, hogy csak az MSZP lehet a bizottság elnöke. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Javaslattevő, Pósán László? 
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DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Én személy szerint nem támogatom. Ennek 

elsősorban két oka van. Az egyik az, hogy tartok tőle, hogy nehezen tudnának az ellenzéki 
oldalon konszenzusra jutni, és akkor ebből a szempontból azt a célt, amit ennek az eseti 
bizottságnak a létrehozásával el kívánunk érni, az belefulladna sok esetben ilyen kisstílű 
csatározásokba.  

De a másik, ami ennél egy kicsit jogilag konkrétabb, az az, hogy úgy tudom, Pánczél 
képviselő úrnak van egy olyan módosítója, amely egy házszabályi állásfoglalásra hivatkozik, 
és azt gondolom, hogy azt illik figyelembe venni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tárcaálláspontot tudunk-e? 
 
DR. KARDON BÉLA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Úgy 

gondoljuk, hogy ez nem a tárca hatáskörébe tartozó kérdés. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Képviselői hozzászólás? Parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Csak reagálni szeretnék Pósán képviselőtársamra, 

hogy ha nem tudnak az ellenzéki pártok konszenzusra jutni, akkor az elnök fog dönteni, ez 
benne is foglaltatik ebben a módosító javaslatban. 

 
ELNÖK: Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ugyanezt akartam mondani, hogy volt jó néhány olyan 

eset a Magyar Országgyűlés történetében, amikor az ellenzéki pártok nem tudtak megegyezni, 
és emiatt mindenféle bonyodalmak léptek fel. Szerintem ebből indult ki Pósán 
képviselőtársam érvelése is. 

Itt viszont, ha megnézzük a szöveget pontosan, akkor azt mondja, hogy a 
képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján az elnök tesz javaslatot. Tehát abban az 
esetben, ha nincs megegyezés, akkor egyébként ez a kérdés el fog dőlni, tehát elnök és 
társelnök akkor is lesz egyébként, ha netán nem sikerül konszenzust kialakítani. 

Tehát az a veszély, ami számos esetben az Országgyűlés munkájában fennállt az 
elmúlt években, az a veszély itt nem áll fenn. Ha az ellenzéki pártoknak ez elfogadható, akkor 
én hadd ne döntsem el a társelnök személyét előzetesen. 

 
ELNÖK: Michl József! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. Hasonlót akartam én is mondani. Azt 

gondolom, hogy eddig is megadtuk a lehetőséget, hogy az ellenzéki pártok maguk közül 
válasszanak, döntsenek bizonyos esetekben. Úgy gondolom, az, hogy ha volt is néha olyan 
eset, amikor nem sikerült ez a döntés, most ez itt jól kiküszöböli a problémát. Tehát én is 
támogatom a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Sós Tamás! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Mi pedig az eredeti javaslatot támogatjuk. Azt gondoljuk, 

hogy az segíti a munkát. 
 
ELNÖK: Pánczél Károly! 
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PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Itt, 
ebben a módosításban azért két dologról is szót kell ejteni. Az egyik a társelnök vagy alelnök 
kérdése. A jobbikos módosító javaslat is előkerül majd itt a következőkben, miszerint a 
Házszabály nem nagyon ismeri ezt a fogalmat, tehát alelnököt ismer, a társelnök nem igazán 
használatos. 

Ugyanakkor én magam is el tudom fogadni ezt a módosító indítványt, hogy 
egyeztessenek az ellenzéki pártok egymás között, ha nem tudnak egyezségre, akkor majd ott 
az elnök döntsön. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kucsák László! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök én is 

mindenkit. Mindezek után csak szeretném ismételten, ha erre mód van, az előterjesztő vagy a 
társelőterjesztő figyelmébe ajánlani, hogy mindezekre való tekintettel nem tudja-e mégis 
befogadni ezt a javaslatot, hogy esetleg egy ilyen indítványként menjen tovább? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Pósán László! Felszólítást kaptál. (Kucsák László: Csak kérést.) 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tulajdonképpen nem ragaszkodom körömszakadtáig 

az álláspontomhoz. Meggyőző érveket hallottam, úgyhogy legyen, bízzuk a parlament 
kollektív nagy bölcsességére. (Dr. Hiller István: Az szokott működni, igen!) 

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom, szavazunk. Ki az, aki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 4 nem. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

Megkapta a bizottság többségi szavazatát. 
A 3. pont Gyüre Csaba képviselőtársunk javaslata, társelnök helyett alelnök. 

Javaslattevő? 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Dr. Gyüre Csaba javaslatával egyetértesz? (Dr. Pósán László: Igen.) Ez 

ellentétben áll az előzővel. (Dr. Pósán László: Ez ugyanaz, mint a 4. pont.) Ez a 3. pont. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Igen, de ugyanaz, mint ami a 4. pontban van. 

(Cseresnyés Péter: Kapcsolódóval lehet elintézni. Önmagában nem lehet elintézni, csak 
kapcsolódóval.) Bocsánat, egy megjegyzés. 

Egy dolog miatt mégsem lehet egyetérteni vele, mert nem konzekvens, az utolsó 
mondatban nem vezeti át a módosítását. 

 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. KARDON BÉLA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Úgy 

gondoljuk, hogy ez egy olyan kérdés, amihez ha hozzászólnánk, akkor túllépnénk a 
hatáskörünket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vita? Hiller István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN: Tisztelettel emlékeztetem a bizottságot, hogy ennek a most 

létrehozandó albizottságnak az elődje, meg annak az elődje, meg minden olyan bizottság, 
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amely az oktatási és tudományos bizottságnak alárendelve működött, minden társelnökkel 
működött. Mindig. Történetesen kormánypárti elnökkel és ellenzéki társelnökkel, szívesen 
mondok egy társelnököt, az Akadémia jelenlegi elnöke, Pálinkás elnök úr, amikor képviselő 
volt, ennek társelnöke volt. Ez volt a rendszer. Személytől függetlenül javaslom, hogy ezt 
tartsuk meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egy apró hozzászólás csak, hogy nincs alárendelve ez a 

bizottság nekünk. Tehát elszakad, mi itt vitatjuk, de utána a maga útján jár. 
Köszönöm szépen. Egyéb képviselői kérdés, hozzászólás, vita? Pósán László! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Hiller képviselő úrnak igaza van, abból a 

szempontból valóban, hogy ez így jött létre egykor, amikor Pálinkás elnök úr volt a társelnök. 
De ha jól olvastam Pánczél képviselő úr módosításának az indoklását, akkor azután született 
egy olyan házbizottsági állásfoglalás, amelyik az értelmezés kérdését e tekintetben 
módosította. 

Tehát időben ez egy későbbi stádium, mint ahogyan egykoron az volt. De magával az 
elvvel én ugyan egyet tudnék érteni, csak még egyszer mondom, hogy anélkül, hogy a 
Házszabály nagy és bölcs ismerője lennék, de állítólag ez a helyzet van, és emiatt az érvelést, 
amit a képviselő úr módosítása tartalmaz, el tudom fogadni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha van egy ilyen állásfoglalás, akkor szerintem két 

dolgot tehetünk. Egy: vagy megváltoztatjuk a Házszabályt, vagy pedig a Házszabályhoz 
igazítjuk ezt a bizottsági vezetési struktúrát.  

Mivel most a Házszabály megváltoztatására ebben a pillanatban egyébként nincs 
lehetőségünk, nem nagyon tudunk mást tenni, különösen, ha van egy ilyen állásfoglalás, 
minthogy ezt elfogadjuk. 

Én el tudnám fogadni egyébként a társelnököt is, csak akkor azt szabályozni kellene, 
hogy mit jelentene. A társelnök érzésem szerint egy kicsit többet jelent, mint az alelnök, tehát 
az egy valamivel erősebb pozíció, de a definíció szerint ezt a Házszabály most nem ismeri. Ha 
lesz Házszabály-módosítás, akkor akár ki is térhetünk erre, addig szerintem nem. 

Úgyhogy a két javaslat közül, a 3. és a 4. közül pedig javasolnám elnök úrnak, hogy a 
4-est szavazzuk meg, hiszen a 3-asban van egy belső ellentmondás is. Tehát a mondat felében 
a társelnököt átírja alelnökre, a második felében pedig hagyja társelnöknek. Tehát Pánczél 
Károly módosító indítványa az, ami konzekvensen végigviszi a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szerintem meg tudjuk jegyezni ezeket a szempontokat, én most 

már maradnék az eredeti sorrendnél, tehát hogy 3-as, 4-es. Parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Csak abban szeretnék segítséget kérni, hogy akkor az 

utolsó mondattal most ilyen esetben mit kell kezdeni, mert ott benne maradt az, hogy az 
MSZP jelöli a társelnököt, az előbb pedig elfogadtuk azt, az volt a többségi szavazás. Akkor 
ilyen szituációban mi a helyzet? 

 
ELNÖK: Csinálunk egy koherenciazavart kiküszöbölő bizottsági javaslatot. Ez lesz. 
A 3-asra menjünk akkor. Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, most szavazzon! 

(Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodott? (Szavazás.) 20 tartózkodás. 
A bizottság egésze. 

A 4-es Pánczél Károly képviselő úr javaslata. Pósán László! 
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DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Ezt támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja. A tárca nem foglal állást. Kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs 

jelzés.) Szavazás. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 17 igen. Osztolykán Ágnes is támogatja. 
Aki ellene van? (Szavazás.) 3 nem. 

Az 5-ös Gyüre Csaba javaslata. Nem társelnök, hanem két alelnök. Pósán László! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a javaslattevő. A tárca nem foglal állást. Képviselői kérdés, 

hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás. Kérem, aki támogatja a javaslatot, most emelje fel 
a kezét! (Nincs jelzés.) Aki ellene van? (Szavazás.) 20 nem. 

A bizottságunk egyharmada sem támogatta. 
Javaslatot teszek akkor egy közös bizottsági javaslatra, amelyik a 4-est és a 2-est 

ötvözi. Most nem teszek arra kísérletet, hogy felmondjam, de az eljárásrendet a 2-esből, az 
elnevezéseket a 4-esből meríti. Kell-e, hogy ezt bővebben kifejtsem? (Nincs jelzés.) Nincsen 
erre igény. A javaslattevő, Pósán László egy ilyen bizottsági javaslatot tud támogatni. A tárca 
nem foglal állást. 

Képviselői hozzászólás, kérdés, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás. Akkor kérem, hogy aki 
egy ilyen javaslattal egyetért, szavazzon! (Szavazás.) 17 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) 3 
nem. 

A bizottság többsége támogatta. 
Akkor ezt szövegezzük meg. A napirendi pontot lezárom. Kardon Béla 

főosztályvezető úrnak köszönöm, hogy segítette a munkánkat. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 
katonai felsőoktatásról szóló T/4122. számú törvényjavaslat 

A következő pont a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, 
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló törvényjavaslat. 

Tisztelettel üdvözlöm dr. Kis Norbert miniszteri biztos urat, és arra kérem, foglaljon 
helyet az asztalfőn. Illetve a Honvédelmi Minisztériumból nekem Szarka Gábor kabinetfőnök 
úr van felírva, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból Rádli Katalin. Köszönöm szépen. 

Az általános vitára való alkalmasságról történő szavazás a feladatunk. Megadnám a 
szót Kis Norbertnek, hogy röviden ismertesse a törvényjavaslat lényegét. Ha lehet, a napirendi 
vita során elhangzottak miatt térjen ki arra is, hogy miért kell ezt ilyen tempóban vitatnia a 
parlamentnek, ha lehetséges.  

Dr. Kis Norbert miniszteri biztos szóbeli kiegészítése 

DR. KIS NORBERT miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. Akkor rögtön kezdeném a 
sürgősséggel. 

Elkezdett júliusban működni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ideiglenes szenátusa, 
amely január 1-jéig megpróbálja elkészíteni az egyetem működésének megkezdéséhez 
szükséges valamennyi szabályzatot. Ez egy rendkívüli volumenű munka. Ahhoz, hogy január 
1-jére már olyan szabályzatok alkossák az egyetem működésének alapját, amelyekben a 
fenntartó és az egyetem viszonyára vonatkozó speciális rendelkezések érvényesülnek 
egyfelől, másfelől a megfelelő harmonizáció, jelenleg nagyon különböző ágazati felsőoktatási 
szabályok harmonizációja megtörténik, és ez a szabályzatokban is implementálódik, ezért 
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fontos, hogy minél előbb elfogadják és hatályba lépjen ez a törvény, és az ideiglenes szenátus 
már ezekkel az új szabályokkal alkothassa meg január 1-jéig a szabályzatait. 

Ennek megfelelően a hatálybalépés fő szabálya a törvény kihirdetésétől számított 8. 
nap, és egyes rendelkezésekre vonatkozóan pedig a január 1-je. Ennyit röviden az 
előterjesztés, a javaslat sürgősségéről. 

Összefoglalnám röviden, hogy a miniszteri indoklás általános részében meghatározott 
indokok miért is hívták életre ezt a törvényjavaslatot, miért szükséges ez. 

Egyfelől, ahogy a törvényjavaslat címéből is kiderül, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemre vonatkozó speciális, alapvetően a felsőoktatási törvénytől eltérő speciális 
rendelkezéseket tartalmazza. Ez az egyik vonulata a törvényjavaslatnak. A másik pedig a 
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatás egyes képzési ágainak szakminiszteri 
felügyelet alá helyezése, és az ehhez szükséges jogi keretek megteremtése. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel kapcsolatban már a XXXVI. törvény, amelyben 
az Országgyűlés megalapította ezt az egyetemet, rögzítette az általános felsőoktatási 
szabályokhoz viszonyított speciális fenntartói státuszt. Három szakminiszter gyakorolja 
együttesen az egyetem fenntartói jogait, azonban a létrehozatalról és az előkészítésről szóló 
XXXVI. törvény nem ment bele azokba a részletekbe, hogy a fenntartói jogok az általános 
egyetem, állami egyetem fenntartói jogokhoz viszonyítva milyen sajátosságokkal 
rendelkeznek. 

Itt egyes specialitásokra alapvetően azért van szükség, hogy a három szakminiszter 
együttesen érvényesíthesse a közszolgálat humánpolitikai és ezzel összefüggő szakmai 
igényeit, létszámtervezési igényeit az egyetem működésében, és ennek folyományaként az 
egyetem úgy tudjon működni, hogy igazodik az ágazatirányítók szakpolitikai és 
létszámtervezési elképzeléseihez, azaz a forrásokkal úgy tud gazdálkodni, hogy az a 
leghatékonyabb és legeredményesebb legyen. 

Ennek megfelelően van néhány olyan felügyeleti jogosítvány, amelyet a fenntartók 
megkapnak, de mindez az autonómiát, tehát az oktatás és a kutatás szabadságát nem 
veszélyezteti. 

A vezetői és oktatói jogviszonyokkal kapcsolatban a jogelőd intézményekre 
vonatkozóan eltérő szabályok, adott esetben alacsonyabb rendű jogszabályok rendelkezései 
működtek ez idáig. Itt el kellett végezni egy harmonizációt, tehát a Rendőrtiszti Főiskola, a 
Nemzetvédelmi Egyetem, az államigazgatási karra vonatkozó, az oktatói állományra, adott 
esetben a hallgatói állományra vonatkozó nagyon eltérő szabályoknak egy bizonyos szintű 
harmonizációját elvégzi ez a törvényjavaslat. 

A hallgatói jogokkal kapcsolatban is vannak specialitások a felsőoktatási törvényhez 
viszonyítva. Ez döntően abból fakad, hogy a hallgatók jelentős részének a hallgatói 
jogviszonya mellett párhuzamosan van egy szolgálatjelölti, tisztjelölti, honvéd tisztjelölti, 
rendőr tisztjelölti jogviszonya, és ebből következően a szakmai és morális elvárások 
magasabbak, mint egy átlagos állami felsőoktatási intézményben. Ebből fakadnak azok a 
rendelkezések, amelyek a feddhetetlenséget szabják a felvétel előfeltételeként, bizonyos 
életkori korlátok vannak, a politikai tevékenységgel, összeférhetetlenséggel kapcsolatos 
speciális szabályok vannak a hallgatókra vonatkozóan. 

Ez tehát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vonatkozó rendelkezések halmaza. 
A másik szabályhalmaz négy képzési ágat, a közigazgatási, a rendészeti, a katonai és a 

nemzetbiztonsági képzési ágat helyezi szakminiszteri felügyelet alá. Ez idáig is így működött 
a gyakorlatban, a rendészeti és a katonai képzési ág, de a szabályozás némileg homályos volt, 
hiszen nem a képzési ágat helyezte szakminiszteri felügyelet alá, hanem egy intézményt. 
Amíg csak egy intézményhez kötődnek ezek a képzési ágak, addig ez nem is okoz problémát, 
de elvileg nem zárható ki hosszabb távon, hogy szembesül a szakminiszter olyan kérdéssel, 
ami már más állami felsőoktatási intézményt is érint. 
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A közigazgatási képzési ágban más állami egyetemek, sőt nem állami egyetemek is 
érdekelve vannak. Itt a közigazgatásért felelős miniszter szakmai felügyeleti jogát hozza létre 
ez a törvény, egyrészt az államilag finanszírozott és önköltséges létszámok 
meghatározásában, ami azért szükséges, hogy ez a képzési ág a diplomásaival, a felvétellel 
igazodjon a közigazgatási létszámtervezéshez, másfelől van beleszólása a képzési és kimeneti 
követelmények oktatási miniszter által történő meghatározásában, hiszen egyetértési joga van. 
Harmadsorban pedig programengedélyezési joga van, tehát ebből állnak össze a 
szakminiszteri felügyeleti jogok. 

Végezetül hangsúlyoznám, hogy ezzel együtt a törvénynek az általános háttér-
joganyaga a felsőoktatási törvény, azaz ahol nincsenek speciális rendelkezések ebben a 
törvényjavaslatban, ott változatlanul a mindenkori felsőoktatási törvény rendelkezései 
irányadóak. Tehát főszabályként az általános felsőoktatási ágazatirányítás és 
ágazatszabályozás alapján működik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Az általános vitára alkalmasságról kell majd döntenünk, 

ezért kérem, hogy a vita során, hacsak egy mód van rá, akkor a részletes vitát ne előlegezzük 
most meg. Természetesen senkitől nem fogom elvenni a szót, mert túl sok részletet idéz fel, 
ez csak egy jámbor óhaj, hogy találkozni fogunk még a részletes vita kapcsán. 

Kérdés, hozzászólás, vita, egyelőre egyben tervezem, ha túl sok lesz az észrevétel, 
akkor választjuk majd külön. Cseresnyés Péter! 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Lehet, hogy olyan hozzászólást 
fogok mondani, amit pont elnök úr az előbb mondott, hogy ne mondjuk el, mert lehet, hogy a 
részletes vitára utaló lesz a gondolat, amit… 

 
ELNÖK: Rontod a pozícióidat? (Derültség.) 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): … el fogok mondani. Én egy katonavárosból jövök, 

ahol már nincsenek katonák, mert megszűnt minden laktanya, viszont nagyon sok nyugdíjas 
katonatiszt él ott, és jó néhány aktív tiszttel találkoztam az elmúlt időszakban, akik úgy érzik, 
hogy az identitásukat veszítik el azzal, hogy megszűnik egy önálló katonai képzés, eltűnik a 
neve annak az egyetemnek, annak a főiskolának, ahol ők végeztek, vagy ahol most végeznek 
az utódaik. 

Tulajdonképpen kérdést szeretnék feltenni, és nem is tudom, hogy jó helyen mondom-
e, hogy a törvénybe ez beilleszthető-e vagy szabályozni szabad-e, hogy nem lehet-e 
megoldani azt, hogy a katonai képzést, a tisztképzést a kar elnevezésével is erősítsük meg, a 
kötődést magához az intézményhez, mert ezt nehezményezik sokan, ezt hiányolják sokan. A 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemből Zrínyi Miklós neve, amihez kötődtek az egyetem 
kapcsán, el fog tűnni, és most egy általános, egy nem teljesen beazonosítható egyetemi 
képzésben vesznek részt, ahol képeznek közszolgákat, képeznek rendészeti dolgozókat és 
képeznek katonatiszteket is. Tulajdonképpen egy kérdést szeretnék feltenni, hogy ezt szabad-
e, lehet-e egyáltalán törvényen belül szabályozni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás? Hiller István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Amit a miniszteri biztos úr elmondott, az a saját 

gondolatrendszerében teljesen koherens és érthető. Én az egészről akarok egy mondatot 
mondani, és nem önmagában a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. 



 13 

Azt én nagyon meggondolatlannak tartom, hogy létrehoznak egy egyetemet, miközben 
a felsőoktatási törvény teljes változás alatt van. Ez valami olyan gondolati zavar, ami 
természetesen a létrehozandó vagy létrehozás alatt álló egyetemet is még legalább kétszer az 
Országgyűlés elé fogja hozni, de ez legyen a többség dolga. A magyar felsőoktatásban viszont 
valóban kezdenek olyan átláthatatlan és kaotikus helyzetek előállni, ami a működés 
veszélyeztetésének határára vitte az ágazatot. 

Mindannyian tudják, hogy több tízmilliárd forint kivonása fog megtörténni két éven 
belül. Ehhez képest létrehoznak egy új egyetemet. Én értem, hogy az új egyetem létező 
karokból áll, csak azt ne mondják, hogy nem kerül semmibe. 

Más tekintetben, és ez is majd a vitának egy részletesebb szakaszában megemlítésre 
vagy kifejtésre érdemes, itt is csak jelezni szeretném, hogy egy felsőoktatási intézmény, 
amely most kerül létrehozásra, közben a felsőoktatási törvényük, vagy az a koncepció, ami 
éppen úgy tűnik, elfogadásra került, elmondja, hogy átmeneti időszakra gondolnak csak 
egyetemeket Magyarországon, zárójel. Én ezt egy tényleg elképesztő dolognak tartom, de 
majd a fordítók meg tolmácsok ezt elmondják, hogy ez mégis hogyan illeszkedik bele ebbe az 
egész nemzetközi életbe, hogy Magyarországon átmeneti időszakig van egyetem, aztán 
lesznek főiskolák és tudományegyetemek. Legfeljebb olyan egyetem, ami nemzeti érdekből 
tudományegyetem, merthogy ez szerepel a felsőoktatási törvény koncepciójában. 

Akkor tessék már megmondani nekem, hogy ez az egyetem, amit éppen akkor hoznak 
létre, amikor felsőoktatási törvényt módosítanak, a létrehozás után néhány évvel ez akkor 
tudományegyetem lesz vagy főiskola? Vagy pedig nemzeti érdekből külön kategóriába kerül? 

Tehát nem kellene ezt egy kicsit tényleg komolyabban véve átgondolni, hogy mit 
művelnek?  

Az utolsó gondolat. Egy felsőoktatási intézmény létrehozatala történik, ahol a 
mindenkori oktatási miniszter, oktatási ügyekért felelős miniszter a fenntartói testületben 
nincs benne. Tudom, van ilyen-olyan joga. Szakmailag tényleg nonszensz, ne haragudjanak! 
Azért van egy kormánynak oktatási ügyekért felelős minisztere, hogy az országban folyó 
oktatási ügyekért feleljen. Önök létrehoznak egy felsőoktatási intézményt, amiből kihagyják 
az oktatási ügyekért felelős minisztert, amit aztán megfűszereznek ilyen-olyan jogokkal, hogy 
de azért majd az embere ott ülhet. Egyszerűen az ágazat számára megkérdőjelezhető az 
egésznek a komolysága. 

Ezt egyébként már a korábbi törvény vitájánál is elmondtam, a véleményem csak 
megerősödött. Tartom magamat ahhoz, hogy a részletekről nyilván a plenáris ülésen érdemes 
majd szót ejteni, de mi mégiscsak a magyar törvényalkotás szakbizottsága vagyunk, az 
oktatási ügyekért felelünk.  

Amit Cseresnyés képviselő úr mondott, az pedig gyakorlatilag az összes érintett 
szakmára igaz. Nem akarom a pozícióit rontva, támogatni. De az nem megy, tényleg nem 
megy, hogy törvényt csinálnak, közben hoznak létre egy intézményt, amiről fogalmuk nincs, 
hogy a törvény szerinti szabályozás a jövőjét hogyan befolyásolja, egy olyan felsőoktatási 
intézményt, amiben a mindenkori oktatási ügyekért felelős tárca és minisztérium gyakorlatilag 
nulla szerepet kap, jelképes szerepet kap. 

Én ezt egy nagyon rossz iránynak tartom. Precedens lesz. Értem, hogy nagyon akarják, 
vannak néhányan, ma nagyon befolyásos emberek, akik ezt akarják, ezt értem. De minden 
kormányban lesznek majd befolyásos, erős emberek, akik majd nem ebben a témakörben, 
hanem a számukra fontos témakörben akarnak majd ilyen-olyan érdekből egyetemet. Ez 
mindazt, amit Eötvös óta ez az ország a magyar felsőoktatásban, mint egységes ágazatban 
felépített, minden hagyományt totál felrúg. 

Ezért mi ezt nem fogjuk támogatni, és a parlamenti vitában hasonló véleményt fogunk 
megfogalmazni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Én is köszönöm. Osztolykán Ágnes kérte, hogy képviseljem az ő 
véleményét. Ő nem támogatja a javaslatot, illetve azt kéri, hogy Erőss Gábor szakértő úrnak 
adjunk szót. A bizottságnak döntenie kell arról, hogy ad-e szót a meghívott vendégünknek. 
Kérem, hogy szavazzunk róla, hogy kívánunk-e szót adni Erőss Gábornak. Aki igennel 
szavaz, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) 15 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 
tartózkodás. 

Kérlek, hogy amennyiben lehet, röviden foglald össze. 
 
DR. ERŐSS GÁBOR, az LMP szakértője: Egészen röviden alelnök asszony 

távollétében, csak hogy három mondat elhangozzon az LMP nevében is. Szó volt már arról, 
hogy az utolsó pillanatban derült ki, hogy ezt tárgyalni fogjuk. Ez nekünk így nehéz. Kérem, 
hogy hassanak oda, hogy a kevesebb erőforrással rendelkező frakciók is érdemi, tartalmi 
munkát tudjanak folytatni. Ehhez egy hétvége kevés. Ez volna a bevezető mondat. 

A második, hogy nagyon csalódottan tapasztaljuk, hogy Rétvári államtitkár úrnak a 
bizottsági jegyzőkönyvből is visszakereshető ígérete ellenére gyakorlatilag már csomagol a 
Természettudományi Múzeum. Ez tényleg jegyzőkönyvből visszakereshető, ő ígéretet tett 
arra, hogy az új egyetem létrehozása nem fogja ezt érinteni.  

Itt egy többmilliárdos beruházáson van túl ez a múzeum, és most ez kérdőjeleződik 
meg, illetve íródik felül, és további közpénzeket költ, illetve fog költeni a kormány arra, hogy 
a most berendezkedett múzeumot részben vagy egészében elköltöztesse. 

Végül az utolsó bővített mondatom pedig az, hogy ismerünk nyugati példákat arra, 
hogy a katonai felsőoktatás egyfajta ilyen állami elit-felsőoktatással ötvöződik, a francia 
példa, az „école polytechnique” például létezik, ugyanakkor az LMP a jelenlegi magyar 
helyzetben inkább aggodalommal figyeli a közigazgatás militarizálását, és úgy érezzük, hogy 
ennek a feltételei most inkább nem adottak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Kucsák László képviselő úr kért szót. Parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én az elhangzottaktól függetlenül is 

szeretném megkérdezni, hogy valóban, amikor a köznevelésről szóló törvény, a felsőoktatási 
törvény itt a következő időszakban napirenden lesz, akkor mindezekre való tekintettel, és 
különösen az utóbbihoz kapcsolódva, milyen módon gondolja a tárca elképzelni azt, hogy 
akkor ez valóban harmonizálni tud, egybe tud fésültetni a felsőoktatásról szóló törvényben 
foglalt elképzelésekkel, hogy másról most ne ejtsünk szót. 

Tehát szeretném, ha erre mindannyiunk számára kapnánk megnyugtató választ. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Pósán László alelnök úr kért szót. Parancsolj! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Ha jól értettem, akkor a közszolgálati egyetemnek a 

különböző képzési területeivel kapcsolatosan az illetékes szakminiszterek azok, akik 
úgymond ott bele tudnak szólni a képzés mikéntjét illetően, kimenetelét illetően, és így 
tovább. Jól értettem? 

A kérdés a következő. Ma Magyarországon jó néhány jogi kar folytat hároméves 
úgynevezett igazgatás-szervezői képzést. Ezek akkreditált képzések. A kérdés arra 
vonatkozik, hogy ennek a szabályozásnak a bejövetelével a korábbi akkreditációk hatályukat 
veszítenék, vagy hogyan kell ezt érteni? Elvileg ugyanis ezek a mostani jogi szabályozás 
szerint ugyanúgy ezt a típusú képzést folytathatják. Annak is megvan a kimeneti 
követelményrendszere, stb. 
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Tehát mennyiben fog akkor ez ettől eltérni? Lesz-e itt valamiféle más természetű 
szabályozás vagy sem? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Egyéb hozzászólást nem látok. Egy pár gondolatot én is 

hozzáfűznék az elhangzottakhoz. 
István, neked igazad van abban, hogy ez egy nehéz helyzet. De szerintem, ha a 

közszolgálati egyetem létrehozásának a célját komolyan veszi a kormány, márpedig komolyan 
veszi, akkor nem ahhoz kell igazodnia, hogy most csúszik vagy nem csúszik a felsőoktatási 
törvény, hanem a saját tempójában kell előkészíteni a dolgot, bízva abban, hogy a lehető 
legpontosabb információi vannak a majdani törvény koncepciójáról. Mondjuk egy kormány 
esetében ez feltételezhető, hogy a saját berkein belül tudja, hogy mi szerepel ott. 

Máskor én inkább azt szoktam hallani az ellenzéki képviselőktől, hogy az nem jó, 
hogy a nagy törvényre várva, minden kérdést halogatunk. Most pedig mintha fordítva ültél 
volna a lóra, hogy halogassuk ezt a törvényt a nagy törvényre várva. Ez nem szemrehányás, 
inkább csak próbálom egy ilyen tágasabb keretben megvilágítani a hozzászólás irányát, hogy 
hol ez a baj, hol az a baj, tehát a sapka hol itt van, hol ott. 

Az egyetem létrehozása szempontjából szerintem menni kell előre, és amennyit én 
tudok a koncepcióról és a részleteiről, ez az egyetem működőképes lesz az új törvényi keretek 
között is. 

Valóban ez egy sajátos intézmény, ahogyan korábban is sajátos volt a Zrínyi, a 
rendőrtiszti. Az államigazgatási nem, az betagozódott a nagy oktatási hálózatba, de a 
képzések és a foglalkozások, a diplomák miatt ez mindig is egy specialitás volt az eddigi 
felsőoktatási szisztémában is. 

Az utolsó megjegyzés. Azt majd, hogy hogyan nézzen ki a végleges elfogadott 
törvényben a fenntartói testület, azt nyilván a parlament mérlegelni fogja. Ha jól sejtem, az 
MSZP-nek lesz olyan javaslata, hogy az oktatásért felelős tárca is foglaljon ott helyet, 
találkozni fogunk ezzel a kérdéssel. 

Valóban sok érv szól emellett, így is elég számos már ez a testület, tehát a 
belügyminiszter, pláne nem is biztos, hogy mindig egybeesik a nemzetbiztonságért és a 
rendészetért felelős tárca, most éppen egybeesik, de lehet, hogy pár év múlva máshogyan lesz. 
Tehát a rendészetért felelős miniszter, a nemzetbiztonságért felelős miniszter, a 
honvédelemért felelős miniszter, a közigazgatásért felelős miniszter és az oktatási miniszter. 
Egy kisebb kormányülést lehet ott tartani a fenntartói testületben. 

Nyilván az is szempont, hogy az egész operatívan működőképes legyen, ezt fogja 
majd mérlegelni a parlament a módosítótok kapcsán. 

Az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Én magam általános vitára 
alkalmasnak látom a törvényjavaslatot, és kérem is a képviselőtársakat, hogy kezdjük el ennek 
a törvénynek a vitáját. 

Van-e egyéb hozzáfűznivaló? (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő képviselőjének 
adom meg a szót. Kis Norbert, illetve Szarka Gábor kabinetfőnök úr majd eldöntik, hogy 
hogyan osztják meg egymás között a válaszokat. 

Dr. Kis Norbert miniszteri biztos válaszai a vitában elhangzottakra 

DR. KIS NORBERT miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Az első észrevételre, kérdésre reagálnék, amelynek a lényege az volt 
számomra, hogy ez a törvényjavaslat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jogutódjaként 
működő egyetemi kar elnevezésében érzékeltetheti a hadtudományi katonai képzés vagy 
honvédtiszti képzés folytonosságát és hagyományait. Nem szerencsés az, hogy ha az 
Országgyűlés határozza meg egy egyetemi kar elnevezését. Arról már rendelkezett a XXXVI. 
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törvény, amely létrehozta az egyetemet, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
egyetemi karként működjön, de az elnevezést rá kell bízni az egyetemre. 

Az egyetem fenntartói testülete állást foglalt már ebben a kérdésben és a 
hadtudományok, illetőleg a honvédtisztképzés, mint név, meg kellene hogy jelenjen az 
egyetemi kar elnevezésében. Erről a szervezeti és működési szabályzat, illetve az alapító 
okirat rendelkezik. 

Hozzáteszem zárójelben, majd ha szükséges, kabinetfőnök úr kiegészít, hogy a 
honvédképzésben, a honvédtisztképzésnek az elmúlt mondjuk 170 éves történetében nagyon 
sok névváltozáson ment át az az intézmény, amely éppen a felsőoktatás vagy felsőfokú 
szakemberképzés felelőse volt. (Dr. Hiller István: Akkor legyen Zalka Máté!) 

Azt gondoljuk, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elnevezés is, abban a 
hadtudományi kar megfelelő elnevezése érzékeltetni fogja mindenki számára, hogy itt a jó 
hagyományok folytatásáról van szó. 

A második kérdés, észrevétel Hiller képviselő úrtól. Néhány mondatában az egyetem 
létrehozását, annak az időzítését érintette. Nem kell hangsúlyoznom, hogy nem ez a törvény 
hozza létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, hanem a parlamentnek egy márciusi döntése. 
Tehát az időzítést így érdemes kezelni. 

Az, hogy az átalakulóban lévő felsőoktatási szabályozáshoz való viszony, az ütemezés 
mennyire szerencsés, mennyire nem, ahogy említettem már a bevezetőben, ennek az 
egyetemnek a működését, a működés alapját a mindenkori felsőoktatási szabályozás fogja 
jelenteni, akár új törvény, akár módosítások az Ftv.-ben, azok mindenkor, hacsak ez a törvény 
nem tartalmaz specialitást, érvényesülni fognak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. 

Az nyilván nem zárható ki, hogy ha az alapstruktúrát, tehát mondjuk a szenátus 
jogosítványait érintő általános módosítások vannak, akkor egy-két ponton újra kell gondolni a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem szabályozását is. De ha megnézik ezt a törvényjavaslatot, 
azért olyan alapintézményekből indul ki a törvényjavaslat, tehát mondjuk a szenátus döntési 
jogkörei, amelyek úgy látjuk, hogy az új felsőoktatási törvényben is megmaradnak és 
fennmaradnak. 

Az, hogy egyetem lesz-e a Nemzeti Közszolgálati Egyetem néhány év múlva az új 
koncepció fényében, hadd mondjam azt, hogy ha a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
vagy a Rendőrtiszti Főiskola vagy éppen a felsőfokú államigazgatási képzés megmaradna 
abban a szeparált formában, ahogy az elmúlt években vagy évtizedekben működött, úgy 
szinte bizonyos, hogy ezek az egyébként nélkülözhetetlen intézmények nem tudnának 
egyetemi szinten maradni. Tehát ha a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet megőriznénk 
a mostani állapotában, szinte bizonyos, hogy nem tudna egyetem maradni, az RTF 
felsőoktatási intézményi státusza is lehet, hogy megkérdőjeleződne néhány év múlva. 

Tehát az egész integráció egyik, ha nem a legfontosabb célja az, hogy ezeket az 
erőforrásokat, ennek a három közszolgálati irányultságú felsőoktatási intézménynek az 
erőforrásait összevonja, és megpróbáljon úgy egy minőségi és akár nemzetközi szinten is 
versenyképes intézményt fejleszteni, hogy az erőforrásokkal jobban gazdálkodik. Így már 
lehet esélye annak, hogy ez az egyetem egyetem marad hosszú távon is, és idővel még az 
elitképzés is helytálló jelző lehet az egyetem vonatkozásában. 

Hozzáteszem halkan, mert volt rá utalás, hogy mibe fog ez kerülni. A három 
integrálódó intézménynek az ez évi eredeti előirányzata összesen 7,3 milliárd volt. Tehát ez a 
három intézmény ebben az évben ezekkel az előirányzatokkal, ha a hármat összeadjuk, 7,3 
milliárdból működött. Elkészült az egyetem jövő évi költségvetése, amely nyilván egyelőre 
még az egyeztetések és a nagy költségvetési vitának a tárgya, de már most látható, hogy 6,3 
milliárd forint, tehát egy egész milliárddal mérsékelni lehet az összevont és erőforrásaiban 
koncentrált egyetem jövő évi költségvetését. 
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Az oktatásért felelős miniszter hiánya a fenntartói testületben. Az oktatásért felelős 
miniszter a jövőben is meghatározza azoknak a képzési programoknak a képzési és kimeneti 
követelményeit, amelyek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működnek. Tehát az oktatási 
miniszternek a programok, az oktatás minőségét illető szabályozási, miniszteri rendeleti 
szabályozási jogosítványai a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vonatkozásában is 
megmaradnak. Annyi a plusz ebben a törvényjavaslatban, hogy a három szakminiszter 
egyetértési jogot gyakorol majd az oktatási miniszter rendeletét illetően. Tehát az oktatási 
miniszter, mint az állami intézményrendszer fenntartói jogai és ebből következően 
szabályozási, ágazatirányító jogosítványai a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vonatkozásában 
is fennmaradnak, az intézményfenntartói jogosítványai. Tehát hogy hány rendőrtisztre, hány 
honvéd tisztjelöltre van szükség, mekkora költségvetés szükséges ehhez, ebben nem látjuk 
szükségesnek az oktatási miniszter jelenlétét, a három szakminiszter ezt egyeztetve, az 
összehangolt életpálya-stratégiának megfelelően el tudja dönteni. Ezek azok a fenntartói 
jogosítványok, amelyek indokolják azt, hogy a három szakminiszterre korlátozódjon a 
fenntartói testület. 

Én a Természettudományi Múzeummal kapcsolatos szakértői felvetésre nem tudok 
reagálni, hogy éppen csomagolnak vagy nem csomagolnak, elnök úr, ez nem része a 
törvényjavaslatnak, én ezzel kapcsolatban nem tudok állást foglalni. 

Az utolsó felvetés Pósán képviselő úr részéről. Jelenleg 7 jogi kar vagy igazgatási 
alapképzésben vagy igazgatási mesterképzésben. Ezek változatlanul folynak a jövőben is. Az 
újdonság, amit ez a törvényjavaslat is tartalmaz, hogy a 2013-tól induló tanévben már a 
közigazgatásért felelős miniszter engedélyére van szükség, hogy a program folytatódjon, tehát 
hogy új évfolyamnak meghirdessenek programot. 

Ez arra utal, hogy hozzá kell nyúlni a KKK-khoz ezeknél a programoknál, sokkal 
jobban össze kell hangolni a közigazgatás valós szakmai igényeivel. Azok az intézmények, 
amelyek ebben partnerek, és nem úgy tekintenek jogi karként az igazgatási képzésre, mint 
egyfajta jogi bachelorra, hanem valóban olyan képzésként, amely a tisztviselői utánpótlásról 
szól, és nem a jogász utánpótlás neveléséről, akkor vélhetően megkapják ezt az engedélyt. 

De egyelőre a jövő tanévtől minden külön procedúra nélkül ezek a programok 
indulhatnak, folytatódhatnak. Amiről majd a szakminiszternek állást kell foglalnia, hogy 
azokat a szűkös állami erőforrásokat, amelyek az igazgatási képzési ágban az állami 
finanszírozásra felhasználhatók, azokat hogyan osztja el nyolc részre, aprózza szét, vagy a 
nagyobb részét koncentrálja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. 

Ez a tétje ennek a szakminiszteri felügyeletnek. Ezek szűkös erőforrások, tehát éves 
szinten alig éri el az 500-at az államilag finanszírozott helyek száma az igazgatási képzésben. 
Ezt lényegesen meghaladja egyébként a jogászképzésnek az állami finanszírozása. Nagyon 
fontos lenne, hogy ha létrejön a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, akkor ezeket a szűkös 
forrásokat a lehető legnagyobb mértékben koncentrálja a szakminiszter egy egyetemre, nem 
szüntetve meg, nem számolva fel az igazgatási képzést a jogi karokon. 

Ha megengedi, elnök úr, akkor átadnám a szót kabinetfőnök úrnak. 
 
ELNÖK: Kabinetfőnök úr, parancsoljon! 

Dr. Szarka Gábor kabinetfőnök válaszai a vitában elhangzottakra 

DR. SZARKA GÁBOR kabinetfőnök (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm képviselő úr kérdését, aki aggódott a katonai képzés 
identitásának a kérdésében. Szeretném megnyugtatni a képviselő urat és válaszolni erre a 
kérdésre, hiszen több helyen hangzik el ez a fajta aggódás, ami érthető is. 

Úgy gondolom, tapasztalatok alapján is, hogy az önálló tisztképzés identitása a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, bár a nevében ott volt ez a fajta képzési dolog, de már 
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évekkel elveszítette az önálló identitását. Nem tudom, tudják-e a képviselő urak, hogy ezen az 
egyetemen az utóbbi időben, pontosan azért, hogy egyáltalán az egyetemi lét 
fennmaradhasson és a hallgatói létszámot olyan szinten tartsák, illetve egy másik fontos igény 
volt, hogy a bevétel termelése, tehát egy alulfinanszírozott intézménynél a bevételek 
kiegészítése miatt olyan képzések indultak be, amelyeknek semmilyen közük nem volt a 
honvédelmi tárca igényeihez. Ennek nyomán több ezer fő hallgató járt erre az egyetemre, de 
összesen 4-500 tiszti hallgató volt, néhány száz tiszti továbbképzés, és biztonságpolitikai 
képzésen még néhány száz hallgatót képeztünk, de több mint ezer, de inkább kétezer körüli 
volt az a szám, amely egyáltalán nem katonai képzésben vett részt. Tehát ha valaki bement 
erre az egyetemre, ebbe az intézménybe, akkor azt láthatta, hogy ott civil emberek, civil 
hallgatók járnak-kelnek papucsban, mindenhogyan, és néha katonák is ott masíroznak 
közöttük. 

Tehát ezt a fajta képzés a Nemzetvédelmi Egyetemen már elveszítette az identitását 
korábban. 

Azért, hogy ez helyreállhasson, azért gondoltuk úgy, hogy egy szinttel magasabbra 
helyezzük ennek az intézménynek a tétjét, és miközben a civil képzéseket kivezetjük, illetve 
átadjuk olyan intézménynek, amelyiknek az egyetemen belül ott van a helye, aközben 
pontosan megerősítjük az identitását a Hungária körúton lévő katonai képzésnek. 

Tehát azt szeretném kérni, hogy nyugtassa meg a nyugdíjasainkat az országban, 
bárhol, ahol jár, és mondja el, hogy pontosan most állítjuk helyre azon a karon, profiltisztítás 
után a katonai képzést és koncentráljuk ebben az intézményben, illetve a hadtudományi karon. 

Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy megnyugtató változás áll be, és a 
Ludovika zászlóalj megalakításával teljes mértékben helyreáll ott a katonás identitás. 

Egy másik kérdés, említette a közigazgatás militarizálását. Természetesen a cél nem 
az, hanem éppenséggel az, hogy tekintettel a nyugdíjszabályok megváltozására, egy olyan 
életpályamodellt alakítottunk ki, amin a három terület megtalálja az átmenetet, egyik a 
másikból, és az ehhez szükséges képzéseket tudjuk megadni. Tehát ahhoz, hogy ne veszítsünk 
el egy nagyon drágán kiképzett katonát vagy rendőrt, ezért olyan képzéseket is biztosítunk 
számukra, amelyeknek egy második karrierben a közigazgatás más területén megtalálják a 
helyüket a közigazgatás rendszerében, és így nem a TESCO biztonsági őreként vagy éppen 
múzeumi teremőrként kell viszontlátnunk alezredeseket, ezredeseket, hanem a helyén 
kezelve, a közigazgatásban az állam tudja ezeket az embereket továbbra is alkalmazni és a 
helyén a tudásukat felhasználni. 

Tehát azt gondolom, hogy ez a félelem nem igazi félelem. Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm. Akkor a vitát lezárom. Az általános vitára való alkalmasságról 
kell hogy döntsünk. Kérem, hogy aki igennel kíván szavazni, az most szavazzon! (Szavazás.) 
14 igen. Aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Osztolykán Ágnes is nemmel szavaz, tehát 4 nem. 
Aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

A bizottságunk általános vitára alkalmasnak tartotta. 
Bizottsági előadót kell jelölnünk. Én Pósán László alelnök urat jelölöm. Kérdezem, 

hogy az ellenzék kíván-e előadót állítani. (Dr. Hiller István: Mikor lesz ennek a vitája?) 
Szerintem holnap este. (Dr. Hiller István: Elmondjuk, igen. Meddig kell a nevet megjelölni?) 

 
EDELÉNYI ZSUZSÁNNA, a bizottság tanácsadója: Ma. 
 
ELNÖK: Szóljatok vissza, hogy ki fogja elmondani a kisebbségi véleményt. 

Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom. 
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Köszönöm szépen miniszteri biztos úrnak, kabinetfőnök úrnak, főosztályvezető 
asszonynak a jelenlétét. 

Az egyebek keretében van-e bármi, amit be kell jelenteni? (Nincs jelzés.) Nincs 
jelentkezés. Akkor a bizottsági ülést bezárom, jó étvágyat kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 08 perc)  

  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


