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Napirendi javaslat  
 

1. Az MTA munkájáról és a tudomány helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

szóló országgyűlési határozati javaslat (H/6882. szám)  

(Módosító javaslat megvitatása)  

 

2. A magyar műszaki értelmiség napjáról szóló határozati javaslat (H/7944. szám) 

(Lezsák Sándor (Fidesz), dr. Latorcai János (KDNP), Balczó Zoltán (Jobbik) és 

Jakab István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Döntés a képviselői indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita)  

 

3. A felsőoktatási kollégiumok működésének jogszabályi háttere  

Előadó: dr. Seifert Tibor, az ELTE rektori főbiztosa 

 

4. Egyebek  

 



 4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke    
 
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke   
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Pichler Imre László (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Hiller István MSZP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Dúró Dóra (Jobbik)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Bodó Sándor (Fidesz) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
Brájer Éva (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz) megérkezéséig Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Sági István (Fidesz) dr. Hoppál Péternek (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Kardon Béla tudománypolitikai főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Dr. Seifert Tibor, az ELTE rektori főbiztosa  
Makkai Márta igazgató (Állami Számvevőszék)  
Balogh József (Óbudai Egyetem)  
Dékány Donát (BME)  
Mendrey László elnök (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete)  
Nagy Dávid elnök (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) 
Ringhofer Ervin alelnök (Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 7 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Az ülést megnyitom. Négy napirendi pontunk van 
az egyebekkel együtt. Az első napirendi pont az MTA munkájáról és a tudomány helyzetéről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat, amelyhez egy módosító javaslatot 
nyújtottak be képviselőtársaink. A második napirendi pont a műszaki értelmiség napjáról 
szóló határozati javaslat, a harmadik napirendi pont pedig a felsőoktatási kollégiumok 
működésének jogszabályi hátteréről szóló javaslat megbeszélése, ide hívjuk majd Maruzsa 
Zoltán helyettes államtitkár urat, illetve várjuk őt. Kérdezem, kinek van a napirenddel 
kapcsolatban észrevétele, van-e vita, hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazás 
van. Aki elfogadja, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú. 

Az MTA munkájáról és a tudomány helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
szóló H/6882. számú országgyűlési határozati javaslat  

Módosító javaslat megvitatása 

Az első napirendi pontunk tárgya a kiosztott módosító javaslat, Balczó Zoltán, Dúró 
Dóra, Farkas Gergely, Szávay István javaslata. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
a javaslattevők itt vannak. Az előterjesztő maga a bizottság, tehát a bizottság az, aki a 
beszámolót a jelen formájában előterjesztette, tehát nekünk kell majd a javaslatra igent vagy 
nemet mondani. Az asztal másik vége láthatóan üres, tehát nincs kormány, akire lesni lehet, 
hogy vajon mit mond, nekünk kell megítélnünk a javaslatot. Gergely, Dóra, parancsoljatok! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót. Kicsit rendhagyó módon nyújtottuk 

be ezt a módosító javaslatot, olyan értelemben, hogy ha jól tudom, akkor határozati 
javaslatokhoz, ilyen határozatokhoz nem szoktak ilyen módosító javaslatot benyújtani, az 
leginkább csak egy elfogadásról vagy az elutasításról szól. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy 
ha már az Országgyűlés foglalkozik ilyen és más hasonló fontos jelentésekkel, akkor azon túl, 
hogy az Országgyűlés elfogadja vagy elutasítja, ezen túlmenően érdemes lenne egy olyan 
pontot is megfogalmazni a határozati javaslatban, amely a kormány munkáját segíti, a 
kormány számára egyfajta felhívással élni.  

Amiket mi ebben a négy gondolatjelben, négy mondatban megfogalmaztunk, azok 
mind az MTA jelentésében találhatóak, tehát azok alapján írtuk meg ezt a módosító javaslatot, 
és nem konkrét objektív célokat jelölnek ki, inkább csak egyfajta iránymutatás a kormány 
számára, hogy a magyar tudományos élettel kapcsolatban milyen előremutató javaslatokat 
lenne érdemes megtenni. Éppen azért nem akartunk itt objektív célokat lefektetni, mert mi is 
tisztában vagyunk azzal, hogy ennél bonyolultabb akár csak a hazai politikai helyzet is, mint 
hogy itt a kormány el tudná magát kötelezni egy ilyen határozati javaslatban bizonyos célok 
érdekében, de úgy gondolom, hogy egy ilyen iránymutatás mindenképpen a kormány 
segítésére lehet. Éppen ezért én bízom abban, hogy a bizottság is úgy fogja értékelni, hogy 
ezzel nem rovunk a kormányra teljesíthetetlen feladatokat, ugyanakkor útmutatást nyújtunk 
neki, és azon túl, hogy az Országgyűlés elfogadja ezt a jelentést, ezt a négy pontot is 
belefoglaljuk a határozati javaslatba, és reményeink szerint így kerülne elfogadásra ez az 
indítvány. Köszönöm.  
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ELNÖK: Én is köszönöm. Mindazonáltal az Emberi Erőforrások Minisztériumából 
jelen van Kardon Béla… Maruzsa Zoltán államtitkár úr és Kardon Béla, elnézést, a Bélát 
régebbről ismerem, ez az udvariatlanság oka, de a titulust nem tudom megjegyezni soha, Béla.  

 
DR. KARDON BÉLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Főosztályvezető, 

tudománypolitikai főosztályvezető. 
 
ELNÖK: Helyes, a tudománypolitikai főosztályvezető úr és a helyettes államtitkár úr 

segítségünkre van. Megtudhatjuk a tárca véleményét a javaslatról?  
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca véleményét 

már múlt hétfőn is elmondtam a parlamentben, nem kívántuk támogatni ezt a javaslatot, 
pusztán technikai okból, mert ez véleményünk szerint, álláspontunk szerint nem a 2009-2010-
es beszámolóhoz való. Gyakorlatilag az abban foglaltakat illetően örülünk annak, hogy ilyen 
egyetértés van a kormányzattal, azt gondoljuk, hogy folyamatosan teljesülnek azok a kérések, 
amelyeket a javaslat tartalmaz, tehát a kutatásra, fejlesztésre, az Akadémia támogatására 
fordított összegek eddig is emelkedtek, az OTKA költségvetése megnőtt, tehát nem értjük 
igazából ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselői hozzászólás, vélemény, vita van-e? (Jelzésre:) Pósán 

László alelnök úr, tessék, parancsolj! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Bár nekem is volt módom ezt 

elmondani, most megismétlem, hogy egy jóval korábbi időszaknak a teljesüléséről készített 
beszámolót az Akadémia, és annak a beszámolónak az elfogadása vagy nem elfogadása az 
illetékes bizottság jogköre, hatásköre, ezzel kapcsolatban terjeszt elő a parlament plenáris 
ülése számára valamilyen javaslatot. Ezek a módosító felvetések, még akkor is, hogy 
mindegyiknek a szellemével, tartalmával egyet is lehet érteni, formálisan és jogilag sem ehhez 
a bizottsági határozathoz illeszkednek, következésképpen azt gondolom, hogy ennek valóban 
nem itt van a helye. Ezt külön kezelni, ez egy teljesen más műfaj, úgyhogy én is azt 
gondolom, hogy ezt így nem kell támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e egyéb hozzászólás akár a javaslattevők részéről, akár más frakciók 

részéről? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk akkor a módosító javaslatról! A 
bizottság támogatja-e, elfogadja-e azt? Ki az, aki igennel kíván szavazni? (Szavazás.) Kettő, 
köszönöm. Ki az, aki nemmel kíván szavazni? (Szavazás.) Öt. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 7 tartózkodás. A bizottság nem támogatta a javaslatot.  

Van más dolgunk ezzel kapcsolatban? (Edelényi Zsuzsánna: Nincs.) Nincs, mert az 
eredeti javaslatot mi terjesztettük be, tehát arról nekünk külön szavaznunk nem kell. 
Köszönöm.  

A magyar műszaki értelmiség napjáról szóló H/7944. számú határozati javaslat 
(Döntés a képviselői indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

A második napirendi pontunk Lezsák Sándor, Latorcai János, Jakab István és Balczó 
Zoltán képviselő urak határozati javaslata a magyar műszaki értelmiség napjáról címet viseli. 
A javaslattevők nem képviseltetik magukat a bizottsági ülésen. Kérdezem, hogy van-e a 
tárcának álláspontja az országgyűlési határozati javaslattal kapcsolatban.  
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Dr. Kardon Béla (Emberi Erőforrások Minisztériuma) véleménynyilvánítása 

DR. KARDON BÉLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Feltételezem, hogy 
eljutott a bizottsághoz a véleményünk, amit írásban adtunk, azt csak egészen röviden 
foglalnám össze… 

 
ELNÖK: Hibás a feltételezés, nem érkezett meg hozzánk.  
 
DR. KARDON BÉLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nyilván a parlamenti 

képviselet vagy az iroda fog valamilyen szinten gondoskodni arról, hogy elérkezzen a 
bizottsághoz… 

 
ELNÖK: Nem az ön hibája.  
 
DR. KARDON BÉLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Röviden az a lényeg, 

hogy örömmel vettük, támogatjuk. Az, hogy ennek Bánki Donát születésnapja, június 6-a 
legyen a napja, egy kiváló kezdeményezés lehet, és akkor erre akár egy országos 
rendezvénysorozatot is fel lehet fűzni, lehet ennek egy nyitó alkalma a parlamentben vagy a 
Magyar Tudományos Akadémián, lehet ennek egy fókuszált iránya, amely mindig egy más 
felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben jelenik meg, ahol a rendezvény fő helyszíne 
van, és egyébként ezzel párhuzamosan több helyszínen történhetnek az események az 
országban. Én egy kicsit olyannak tekintem ezt, hogy mint ahogy a kutatók éjszakája a 
tudományos életformát népszerűsíti, a magyar műszaki értelmiség napja a műszaki pályát 
tudná hasonlóképpen népszerűsíteni. Ez egy nemes kezdeményezés, támogatjuk. A részletek 
kidolgozására természetesen szükség lesz, és kérdés, hogy lehet-e erre forrást szerezni, ami 
sokszor el szokott hangozni. Köszönöm.  

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Én is köszönöm. Hadd szóljak én is hozzá! 
Tiszteletreméltó a kezdeményezők névsora, és ezért egy kicsit kellemetlen helyzetben 

vagyok, mert én nem értek egyet ezzel a javaslattal. Azzal együtt, hogy a magyar műszaki 
értelmiség ügyét, a műszaki tudományok fontosságát reklámozni, népszerűsíteni, ilyen 
akciókat a magyar tudomány napján, éjszakáján, délutánján, hajnalán (Derültség.), delén 
folyamatosan érdemes csinálni, ez rendben van, de ha erről a Magyar Országgyűlés, 
Magyarország Országgyűlése egy döntést hoz, ezzel a döntéssel egy struktúrát alkot, és ez a 
struktúra engem, bár nem éltem akkor, de történelemtanárként az ’50-es évek 
tudományfelfogására emlékeztet. Éppen az „értelmiségi” szó zavar ebben a dologban, mert az 
’50-es évek tudományfelfogása éppen az értelmiségi létet utasította el, és így alakult ki az a 
furcsaság, amit szakértelmiséginek hívtak, ahol egy fosztóképzővel éppen ellentétbe került 
önmagával a jelzett szó, mert az értelmiség éppen attól értelmiség, hogy struktúrában lát, a 
világot akarja megérteni, hogy kreatív módon, önállóan viszonyul ehhez, és amikor 
elszakították - szovjet mintára - az egyetemektől, az akadémiai kutatóintézetekbe száműzve 
magát a kreatív kutatást, és csak a szakma közvetítését, mechanikus átadását adták az 
egyetemek feladatául, egyfajta felsőfokú szakmunkásképzőként definiálva az egyetemeket, na 
az volt maga a sztálinizmus vagy magyar vonatkozásában a Kádár-rendszer.  

Kicsit ezt a fajta megosztottságot, ezt a régi gyökerű struktúrát őrzi szerintem ez a 
javaslat, nyilván nem szándékoltan, hanem a szereplők kulturális beágyazottsága, életkora 
kapcsán. De nekünk nem az a dolgunk, hogy a hétköznapi nyelvben őrzött sztereotípiákat 
megerősítsük, hanem az, hogy végiggondoljuk valóban egy tudománypolitika nézetrendszere 
alapján, hogy akarjuk-e erősíteni, vagy van-e egyáltalán ilyen, hogy műszaki értelmiség, 
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bölcsészértelmiség, zenészértelmiség, matematikusértelmiség és logaritmusvonásra képes 
értelmiség. Nincs. Értelmiség van. És amint ezt elkezdjük osztályozni, akkor szerintem egy 
rossz tudománypolitikai logika csapdájába kerülünk.  

Még egyszer: nyilván nem ez a szándék, a szándék a műszaki pályák, területek 
népszerűsítése, de ez egy alkalmatlan tárgy erre, én ezt gondolom. Én tehát a magam részéről 
ezt nem látom jónak, és ezért nem is fogom támogatni. Ez az én véleményem. 

Illett volna átadnom az elnöklést ilyenkor az alelnöknek, de ezt elfelejtettem, így aztán 
most én adom meg a szót a többieknek. Tessék parancsolni! (Dr. Pósán László jelzésére:) 
Laci, parancsolj! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ha emlékeim 

nem csalnak, akkor egy pár esztendővel ezelőtt volt már egy ugyanilyen előterjesztés az 
oktatási bizottság előtt, akkor legfeljebb a beterjesztők nem ezek voltak, de szintén a magyar 
műszaki értelmiség napjával kapcsolatosan volt javaslat. Teljesen más politikai felállással, de 
az Oktatási és tudományos bizottság akkor is úgy foglalt állást, hogy ilyen megközelítésben 
akkor a tudomány világa minden szeletének ki lehetne találni egy külön napját, és akkor 
viszont az egész elveszítené egy kicsit a komolyságát. Énszerintem az, hogy van magyar 
tudomány napja, és a magyar tudomány napjához kapcsolódóan magyar tudomány hete 
rendezvények is vannak szerte az országban, az kellőképpen felöleli a magyar tudomány 
minden szeletét. Ezen belül lehet nagyobb hangsúlyt adni esetleg a műszaki tudománynak, én 
ezt nem vitatom, de személy szerint azt gondolom, hogy külön műszaki tudományt vagy 
éppen orvostudományt vagy bármit így külön-külön szelektálni nem kellene. Énszerintem a 
magyar tudomány ünnepe önmagában bőségesen elegendő ehhez, ez a véleményem. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Dúró Dóra. Parancsolj, 

Dóra! 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm a szót. Én nem értek egyet azzal, hogy ne kellene 

támogatnunk legalább a tárgysorozatba-vételét, illetve általános vitára alkalmasnak tartom, 
bár elfogadom azokat az érveket, amelyeket itt az elnök úr és az alelnök úr elmondott, de úgy 
gondolom, hogy sokkal fontosabb az a valódi szándék, amely e mögött a határozati javaslat 
mögött áll, és egyébként beleilleszkedik abba a műszaki tudományokkal kapcsolatos 
kormányzati álláspontba is, hogy kiemelten kezelik ezeket a felsőoktatásban is, és a 
későbbiekben hosszú távú stratégiai ágazatként tekint rá a kormányzat is, amiben a Jobbik is 
osztja a kormány véleményét. Úgy gondolom, az alelnök uraknak az a szándékuk, hogy egy 
ilyen szimbolikus nappal egy évben egy napon még külön felhívjuk a figyelmet ennek a 
fontosságára, épp ezért én támogatásra javaslom a határozati javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Máriusz, a te kezed van fenn? (Révész Máriusz: 

Igen.) Parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én is valahogy úgy vagyok vele, 

hogy értem, mit mond az elnök úr, részben egyet is értek vele, de csak részben, mert a mai 
világban, a mi világunkban, az elmúlt 20-25 évben egy olyan folyamat ment végbe ebben az 
országban, amely rendkívüli módon felértékelte a kommunikáció szakos meg sorolhatnám - 
nem akarok megbántani senkit -, tehát ezt az egész szférát, és a műszaki értelmiség bizony a 
megbecsültségét tekintve az elmúlt 20 évben folyamatosan lefelé haladt. A Tudományos 
Akadémia elnöke is többször elmondta, hogy ezen célszerű lenne változtatni, a reálszakokat 
erősíteni kellene az általános iskolában, illetve a közoktatásban, és miközben értem egyébként 
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az elnök úr aggályát, én azt gondolom, hogy szerintem most Magyarországon hasznos lenne, 
hogyha ennek a területnek egy kicsit nagyobb hangsúlyt biztosítanánk.  

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni ehhez? (Jelzésre:) Pósán László! Fideszes 

belvita…  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, csak egy félmondatot szeretnék 

megjegyezni. Ha a felsőoktatási beiskolázásokat nézzük, ha jól tudom, az ott megfogalmazott 
kormányzati prioritások a műszaki, az informatika, a természettudomány és az agrárium. Ha 
ezek mentén gondolkodunk, akkor a magyar műszaki értelmiség napja mellett a magyar 
agrárértelmiség napját is be kellene hozni, a magyar informatikusok napját is be kellene 
hozni, és a magyar természettudományos érdeklődésű értelmiségek napját is be kellene hozni 
- ezzel megint nem akarok megbántani senkit. Én csak azt mondtam, hogy a „magyar 
tudomány” definícióban mindegyiket a helyén lehet kezelni, megfelelő 
hangsúlyeltolódásokkal nagyobb figyelmet is lehet ráirányítani. Szerintem kár lenne a 
tudományterületek között ilyen típusú szituációt előidézni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dúró Dóra, parancsolj! 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Annyiban vitatkoznék Pósán alelnök 

úrral, hogy az Országgyűlés ebben a ciklusban fideszes kezdeményezésre számos olyan 
szimbolikus határozati javaslatot fogadott el, például a kuláküldözések áldozatairól vagy a 
Felvidékről kitelepítettek előtti tisztelgésül, ahol szintén lehetett volna még folytatni a sort, és 
lehetne is egyébként. Attól még ezek a határozati javaslatok azoknak az embereknek, akiket 
ez érintett, fontosak, és ugyanígy van ezzel a határozati javaslattal is. (Dr. Pósán László: Ez 
igaz.) Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Úgy látom, hogy sikerült mindenkinek a mérleg egyik-másik serpenyőjébe érveket 
helyezni, most már csak mérlegelni és dönteni kell. Ki az, aki támogatja a határozati javaslat 
általános vitára való alkalmasságát? Aki igen, az, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 7 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
9 tartózkodás. A bizottság többsége tartózkodott, ha jól látom, 7 igen és 9 tartózkodás az 
arány.  

Lezártuk a napirendi pontot.  

A felsőoktatási kollégiumok működésének jogszabályi háttere 

A következő napirendi pont a felsőoktatási kollégiumok működésének jogszabályi 
háttere - egy kicsit rejtélyes és enigmatikus a cím. Kérem is, hogy dr. Seifert Tibor, az ELTE 
rektori főbiztosa - legalábbis nálam ez a titulus szerepel - foglaljon helyet az asztalnál, 
valamelyik mikrofon közelében, illetve szót kért még, és ezt előre jelezte, Makkai Mária, az 
Állami Számvevőszék igazgatója, aki a kollégiumok helyzetét vizsgálta, igazgató asszony, 
tessék egy olyan széken helyet foglalni, amelynek a közelében van mikrofon, mert ez nagyban 
megkönnyíti a jegyzőkönyv elkészítését.  

Elnöki bevezető 

Hogy jutottunk ide? Számos egyetem kollégiuma, illetve a Budapesti Kollégiumok 
Szövetsége fordult a bizottsághoz, hogy ezt a kérdést tűzze napirendre, hiszen talán egy évvel 
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ezelőtt a kormány hozott egy határozatot, amely szerint ki kell dolgozni annak a lehetőségét, 
hogy integrált, tehát nem az egyetemekhez, főiskolákhoz kötődő, hanem egy egységes, állami 
fenntartású kollégiumi hálózatot, hallgatói jóléti szolgálatot hozzon létre. A kormány nem 
döntötte el, hogy ezt megteszi-e vagy sem, hanem ennek az alternatívának a kimunkálására 
felkérte, ha jól emlékszem, a fejlesztési minisztert. Ez a munkaanyag el is készült egy 
háttértanulmány formájában, és nyilván Maruzsa helyettes államtitkár úr majd tolmácsolja, 
hogy hol áll most ez a folyamat.  

Az egyetemek és azok intézményei - érthető módon - nagy érdeklődéssel figyelték ezt 
a döntést és a döntésből fakadó háttérmunkát is, és arra kérték a bizottságunkat, hogy tűzze 
ezt napirendre, hogy el tudják mondani a saját szempontjaikat, illetve hogy mi mérlegelni 
tudjuk, hogyan viszonyulunk ehhez.  

Nem kívánunk döntést hozni ezen napirendi pontnál, maximum a véleményünket 
osztjuk meg egymással és a kormánnyal, hogyha van ilyen véleményünk, akár külön-külön, 
akár mint bizottság.  

Államtitkár úr, azt gondolom, a legtakarékosabban akkor bánunk az idővel, hogyha 
számos kérdésre ön megelőlegezetten válaszol, tehát elmondja, hogy most hogy állunk ebben 
a folyamatban.  

 

Dr. Maruzsa Zoltán (Emberi Erőforrások Minisztériuma) tájékoztatója 

DR. MARUZSA ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm a szót. A 
feladatot valóban a fejlesztési tárca kapta meg, és ennyiből az illetékességünk meglehetősen 
korlátozott. Érdeklődtem náluk, hogy hogyan áll ez az anyag, és azt a választ kaptam, hogy ez 
a mai napig nem nyilvános, tehát egy munkaanyagról beszélünk, és az a tanulmány, amely 
elkészült, és amely annak a hatásvizsgálatát, költségvonzatait tartalmazza, az hivatalosan 
hozzánk, a házba még a mai napig nem érkezett meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy az én 
részemről erről, már csak azért is, mert más tárcához tartozik, tájékoztatást adni most nem áll 
módomban. Örömmel megtenném egyébként, hogyha az anyag hivatalos, ismert és végleges 
lenne már a számomra. A helyzet annyiból azért szerencsés, hogy az oktatási bizottság 
véleményére természetesen mi magunk is kíváncsiak vagyunk, tehát szeretném jelezni, hogy 
amikor ez a vélemény vagy ez a tanulmány majd hivatalosan is ismert lesz számomra, akkor 
egyébként szívesen venném, amikor mi kialakítjuk ezzel kapcsolatosan az álláspontunkat, 
hogyha megismerhetném a bizottság jelen lévő képviselőinek az álláspontját ebben a 
kérdésben.  

Seifert főigazgató urat elég régóta ismerem mint egykori kollégistája, ezt, azt hiszem, 
elmondhatom, ilyen értelemben a kollégiumok üzemeltetését, működtetését belülről is láttam 
annak idején, van róla véleményem. Azt talán megelőlegezett véleményként el tudom 
mondani, hogy a tárcának nincs olyan egyértelmű és kialakult álláspontja, amely szerint ezt az 
összevonási, közös irányítás, igazgatás alatt álló projektet egyértelműen támogatná, de, 
mondom, nem ismerjük az erre vonatkozó NFM-előterjesztést, az nem hivatalos. Amennyiben 
az meggyőző adatokat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy ez racionális, értelmes, 
kivitelezhető, fenntartható, akkor a tárca véleménye természetesen alakulhat. Azt azonban 
szeretném elmondani, hogy szakmai szempontból a kollégiumok, szakkollégiumok 
természetesen hagyományosan az egyetemi szférához kötődtek, kötődnek, és ilyen értelemben 
azért nyilván erősen megfontolandó ennek egy ilyen üzemeltetési szempontú kivitele más 
fenntartásba. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm.  
Minden képviselő előtt ott van „A felsőoktatási kollégium mint univerzitás” címet 

viselő anyag, amelyet a parlament oktatási bizottsága számára foglaltak össze, nagyon 
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udvariasan két oldalon, követhető módon, ez nyilván egy sokkal terjedelmesebb háttéranyagra 
támaszkodik. Illetve minden képviselőtársunk megkapta a felsőoktatás PPP-konstrukcióban 
működő diákotthonainak, kollégiumainak a számvevőszéki ellenőrzésére vonatkozó 
kivonatot, ez is másfél oldal, tehát egy befogadható terjedelem. Főbiztos úr, tessék 
parancsolni! Seifert Tiboré a szó.  

 

Dr. Seifert Tibor (ELTE) el őadása 

DR. SEIFERT TIBOR, az ELTE rektori főbiztosa: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Először is nagyon szeretném megköszönni, hogy a bizottság a napirendjére vette ezt az 
anyagot, úgy gondoljuk, hogy a magyar felsőoktatásban ez egy nagyon fontos kérdés. Egy 
picit arról, hogy miért a budapesti kollégiumok kezdeményezték ezt, vagy miért a budapesti 
egyetemek kezdeményezték ezt, hiszen - mint a szövegben leírtuk - ennek az öt egyetemnek a 
rektora, az öt egyetemnek a kollégiumokkal foglalkozó vezetői, illetve az öt egyetem hallgatói 
önkormányzati vezetői mind aláírták azt a bizonyos nyilatkozatot, amit mi igyekeztünk 
eljuttatni négy minisztérium vezetőjéhez, illetve más személyekhez is, akiktől többnyire 
pozitív véleményeket kaptunk. Például Matolcsy úrtól kaptunk nagyon pozitív véleményt, 
Kövér úrtól kaptunk nagyon pozitív véleményt, az elnök úrtól korábban, egy korábbi közös 
beszélgetésünk alapján kaptunk pozitív véleményt, és a korábbi helyettes államtitkár úrtól, 
akit most Maruzsa Zoltán váltott fel, szintén pozitív véleményt kaptunk.  

Amiből mi kiindultunk, amit Maruzsa helyettes államtitkár úr felvázolt, az az, hogy a 
kollégiumok valóban rendkívül szorosan, szervesen beépültek az egyetemek életébe, tehát 
nem igazán tartanánk jónak az egyetemektől elválasztani a kollégiumokat. A kollégiumokban 
nem csak - én úgy szoktam nevezni, hogy - éjjeli menedékhelyet adunk a hallgatóknak, 
hanem a kollégiumokban sok esetben fizikálisan is működnek oktatási intézmények, vannak 
olyan egyetemek, ahol a kollégiumi épületben tanszékek vannak, ahol a kollégiumi épületben 
oktatás folyik, illetve sok minden, ami az egyetemen nem tud megvalósulni, a 
kollégiumokban valósul meg, magam szoktam azt mondani, amit a kollégáim itt mottóként 
felírtak, hogy az értelmiségi szocializáció legfontosabb eszköze és helye a felsőoktatási 
kollégium. Amikor maga az egész európai egyetemi rendszer kialakult - Bolognára szoktuk 
ezt visszavezetni -, akkor is úgy jött létre ez a dolog, hogy a hallgatók és oktatók együttélése, 
együtt lakása, együtt munkálkodása, tehát a kollégium már akkor, a kezdetektől fogva 
rendkívül szervesen kötődött magához a felsőoktatási intézményhez, és végig így épült ez ki. 
Vannak korábbi kezdeményezések, például a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány, működött 
néhány évvel ezelőtt ez a közalapítvány - magam tagja voltam ennek a közalapítványnak, 
felsőoktatási kurátora voltam ennek az alapítványnak, van itt még egy kolléga, aki ott volt -, 
és ott is mindig erre helyeztük a hangsúlyt.  

Kicsit mellbe vágott minket, amikor ez az elképzelés felmerült. Lehet, hogy az 
államtitkár úrnak igaza van, hogy van benne racionalitás, esetlegesen lehet gazdaságosabban 
működtetni úgy, de amikor ez az elképzelés napvilágra került, illetve nem került napvilágra, 
mivel nem hivatalos, de mégiscsak tudunk róla, hogy hogyan képzelik ezt el, hogy az 
egyetemekhez nagyon szervesen hozzákötődő, fizikálisan hozzákötődő épületeket hogyan 
tudnak leválasztani róluk. Ekkor határozta el ez az öt budapesti nagy egyetem, hogy 
megpróbálunk tenni valamit ennek érdekében, hogy megpróbáljuk felhívni a figyelmet arra, 
hogy talán nem jó ez.  

Természetesen mi magunk is úgy gondoljuk, hogy az új felsőoktatási törvényhez kell 
igazítani a dolgot, ezt próbáltuk leírni ebben a két oldalban - és köszönöm szépen, hogy ezt 
udvariasnak nevezte, de mivel sok egyéb dolgot kell elolvasniuk, ezért próbáltuk meg két 
oldalban összefoglalni -, és egyáltalán nem akarunk szembemenni az elképzelésekkel. Egyet 
szeretnénk: hogy ezek a kollégiumok, amelyek minőségiek, még tovább tudják a minőségi 
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színvonalukat fejleszteni, ehhez kapják meg az erkölcsi, és amennyiben lehetséges, az anyagi 
támogatást. Ezekben a kollégiumokban tényleg nagyon komoly munkák folynak, és - ahogy 
itt leírtuk - ezeket szeretnénk továbbvinni.  

Mi ezt tehát gondolatébresztőnek, gondolatfelvetésnek tartottuk, és nagy tisztelettel 
várnánk a tisztelt bizottsági tagok véleményét, és a segítségüket abban, hogy hogyan lépjünk 
tovább. Amint a végén azt fel is vázoltuk, a hátam mögött ülő kollégák, akik különböző 
egyetemek kollégiumi vezetői - Semmelweis Egyetem, Óbudai Egyetem, Műszaki Egyetem 
kollégiumi vezetői, illetve kollégiumi hallgatói önkormányzati vezető is van velünk -, azért 
vagyunk itt, hogy megpróbáljunk segítséget nyújtani. Kinek évtizedes, kinek több évtizedes 
tapasztalata van már ebben a vezetésben, nem akarom itt Maruzsa elnök urat öregíteni, de a 
mi ismeretségünk több évtizedre tevődik vissza, tehát tényleg segítséget szeretnénk nyújtani. 
És azt gondoljuk, most, amikor a felsőoktatási törvényhez a kormányzati rendeletek, a 
különböző kormányrendeletek folyamatosan jelennek meg, valamilyen rendeletben vagy egy 
rendeletnek egy részében szabályozni kellene a felsőoktatási kollégiumokat, például sok 
esetben jön az ÁNTSZ, és nem tudja megkülönböztetni a középiskolai kollégiumot a 
felsőoktatási kollégiumtól, mert az ÁNTSZ-nek van ugyan egy rendelete, de az a középfokú 
oktatási kollégiumokra vonatkozik, és jön, és ugyanazt kéri számon egy felsőoktatási 
kollégiumon, ahol már 20-22-25 éves emberek élnek, és nem 12-14 éves gyerekek. Ezért 
gondoljuk, hogy magában a szabályozásban, és azért van ez itt - nem mi adtuk ezt a 
blikkfangos címet, ami a megjelent itt harmadik napirendi pontként -, hogy valahol a 
szabályozásban is meg kellene ezt jelentetni, hogy ez egy más kollégium, tehát nem keverni a 
közoktatási kollégiumokkal a felsőoktatási kollégiumokat, és valóban a felsőoktatási 
kollégiumokban egy egészen más világ van, egy egészen más életforma van, és véljük, 
valljuk, látjuk, tudjuk, példa is van itt rá, hogy nagyon komoly emberek tudnak azokból a 
közösségekből kinőni, és mind ott alapozódtak meg, ott alapozódnak meg, és reméljük, hogy 
a jövőben is ott fognak megalapozódni.  

Köszönöm szépen a lehetőséget.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Kíván-e még más meghívott vendégünk hozzászólni ehhez 

a bevezetőhöz? (Makkai Mária jelzésére:) Én egy kicsit különvenném a PPP-s 
tapasztalatokat, hogyha nem haragszik, igazgató asszony, először magát az alapkérdést 
nézzük meg, mert érintkezik ugyan a tárgyán keresztül a PPP-s vizsgálat ezzel, de másra 
irányul a dolog.  

Képviselő hölgyek és urak, van-e véleményük, javaslatuk? (Jelzésre:) Laci, 
parancsolj, Pósán László alelnök úr! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Maximálisan egyetértek azzal, 

hogy egy egyetemnek a kollégium szerves része, és gyakorlatilag képtelenség egy országos 
központból mindenféle kollégiumot egységes logikával működtetni, mert ahány egyetem, 
annyiféle, de még egy egyetemen belül is több kollégiumépület lehet, ahány, annyiféle, 
mindegyiknek megvan a maga sajátossága, erénye, hátránya, atmoszférája, és így tovább. És 
azért azt is tegyük hozzá, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedek alatt kialakult - hogy ez 
jó vagy nem jó, azon persze lehet vitatkozni, de mégiscsak hozzátartozik az egyetemekhez az 
-, hogy egyfajta versenyképesség szempontjából nagyon-nagyon sok mindenen túlmenően a 
kollégium is egy tényező. Amikor a diák jelentkezik valahova, megnézi a szülő is, hogy 
mekkora a kollégiumi kapacitás, mennyibe fog az neki kerülni, mennyi az esélye annak, hogy 
a gyereke kollégiumba kerülhet, vagy éppen albérletbe kényszerül - nem ugyanazok az anyagi 
kondíciók természetesen -, arról nem is beszélve, hogy jó néhány hazai felsőoktatási 
intézményünkben az angol nyelvű képzés révén elég komoly külföldi hallgató van, akik 
nagyon komoly pénzt fizetnek ezért, ott a kollégiumi, diákotthoni - nem is tudom, minek 
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nevezzük - elhelyezés pedig egy kulcsfontosságú dolog, azt a képzéstől egész egyszerűen 
végképp nem lehet leválasztani, mert aki ilyenre jelentkezik, a kettőt egységben kezeli. 
Úgyhogy én ebből a szempontból azzal az előterjesztéssel, amit az igazgató úr itt volt kedves 
elmondani, egyetértek, és magam is azt gondolom, hogy ez a helyes. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nem akarok én… (Dúró Dóra jelzésére:) Parancsolj, Dóra! 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Mondhatja az elnök úr is. 
 
ELNÖK: Köszönöm, hogy rutinosan előreküldesz. (Derültség.) Nem akarok az ördög 

ügyvédje lenni, mert egyetértek azzal, hogy ez most nincs napirenden, de azért ne csapjuk be 
magunkat a tekintetben, hogy itt minden rendben van! Nincs rendben, és nemcsak a PPP-s 
dolgokra gondolok, hanem arra is, hogy rendezetlen és szabályozatlan, hogy mit értünk 
kollégium alatt, mit értünk kollégiumi nevelés alatt. Bizony vannak pusztán diákszálló 
funkciót ellátó intézmények, amelyek, bár lehet nem vagyok naprakész, ma már elkülönülnek 
és más normatíva szolgál ezekre, és más azokra, akik valóban nyújtanak nyelvi képzést, 
tartalmas - a mi időnkben még így mondták: tartalmas, bár nem tudom, mi az a tartalmatlan 
szabadidő -, mindenesetre a tervezett, a pedagógiai programmal összeillesztett szabadidős 
programokat, netán az adott szakterülethez kötődő stúdiumokat, tehát valóban erősen 
integrált, egészen a sáv másik széléig, a szakkollégiumi rendszerig, amit persze mitizálunk, 
köszönhetően a szakkollégiumok sikeres önmarketingjének és sikeres eredményeinek, valódi 
eredményeinek is, amely szintén sokszínű, maga a szakkollégiumi vonal sem homogén, 
mármint ami a minőségét, a szervezési formáját illeti. Tehát ha másra nem jó egy ilyen munka 
és a kormánynak egy ilyen utasítása, hogy ezt mérje fel a kormányzat, akár az NFM, akár az 
EMMI, arra jó kell hogy legyen, hogy rendet tegyen a kategóriarendszerben, mert - szemben 
Lacival - azt gondolom, hogy azért nem minden egyedi, vagy ha egyedi is, típusokba kell 
vonnunk őket, és típusonként kell definiálni és finanszírozni, adott esetben ellenőrizni, hogy a 
közpénzért mit tesznek ezek az intézmények.  

A másik szempont, hogy jó-e, hogy a felsőoktatási intézmények azzal akarják a 
szülők, a diákok továbbtanulási szándékait befolyásolni, hogy én tudok adni kollégiumi 
kapacitást, ám te nem tudsz. Ez nem jó. Kétségtelenül úgy van, ahogy elmondod, Laci, de az 
lenne a jó, ha nem ez lenne a továbbtanulást befolyásoló markáns vagy egyik markáns elem, 
hanem valóban az ott nyújtott tudás hasznossága, a majdani munkaerő-piaci beválás reménye, 
annak a mélysége; ha ez egy másodlagos, sokadlagos szempont lenne, és a kollégium a mögé 
húzódna be, aki a legjobb tudást vagy a legkeresettebb tudást nyújtja - az vitakérdés, hogy mit 
értünk ez alatt. Szól tehát érv amellett, hogy ezt a nagyon erős kötődést egy intézmény és egy 
kollégium között átgondolja és lazítsa a kormány, különösen akkor, hogyha hozzá akar nyúlni 
az intézményi struktúrához, különösen akkor, hogyha kapacitásfölöslege van, és akkor, 
hogyha látja, hogy vannak olyan településeink, olyan alig keresett egykori főiskolai 
intézményeink, amelyeknek a működőképessége, fenntarthatósága erősen kétséges - erősen 
kétséges! -, és ezeket a kollégiumi kapacitásokat vajon ennek az időnek a meghosszabbítására 
kell-e használni, vagy pedig inkább oda érdemes átcsoportosítani, ami valóban keresett, 
valóban perspektivikus a diák meg a társadalom szempontjából. Nem tudom, érthetően 
fogalmazom-e meg az esetleges másik álláspontot. Csak azt mondom, hogy van a mérleg 
serpenyőjében a kormány részére elgondolandó feladat.  

Én azt tudom tanácsolni, és annak örülnék, ha a bizottságunk úgy foglalna állást, hogy 
azt tanácsolja a kormánynak, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által végzett munkát 
tekintse át, abból szűrjön le olyan kategóriarendszert, definíciós rendszert, ami a nagyon 
szerteágazó kollégiumi szolgáltatásokat mérhetővé teszi; nem tudom, hány ilyen kategóriának 
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kell lennie, kettőnek, négynek vagy hatnak, de biztos, hogy nem annyinak, ahány kollégium 
van, ami mérhetővé és finanszírozhatóvá teszi.  

Egy külön probléma az egy településen belül működő kollégiumok együttműködése és 
egymást segítő hálózatba szervezése. Ezt maguk is felismerték, nem véletlen, hogy létrejött a 
fővárosi kollégiumok szövetsége, és felismerte azt, hogy nem biztos, hogy csak azon egy 
egyetem adott karának a működését kell szolgálnia, hanem bizony kisegítheti az adott 
egyetem másik karát vagy nota bene egy másik budapesti intézményt. Ez fokozottan igaz 
mondjuk egy Debrecen méretű városra, ott ez megoldódott az egységes városi egyetemek 
létrehozásával 12 évvel ezelőtt, ez Budapesten vált így külön, jószerével Győr kivételével az 
egy város, egy intézmény elvét fenn tudtuk tartani, hogyha jól gondolom, tehát nem hoztunk 
létre egy városon belül különálló intézményeket, Győrött van még ez a különállás, hogy a 
tanítóképző még Sopronhoz tartozik, nem a Győri Egyetemhez. Tehát Budapest esetében 
indokolt ez a felszólítás, hogy egy településen belül az egy kollégiumi hálózatos működés 
lehetőségeit gondolja végig, ahol, nem megtagadva a pedagógiai oldalát a kollégiumnak, a 
címben is szereplő univerzitás eszméit, de mégiscsak egy jobb kapacitáskihasználás 
szempontját is odatéve az asztalra ezek mellé a szempontok mellé.  

Én ebben a két pontban tudnám a magunk tanácsát összefoglalni, azzal együtt, hogy 
van elég feszültség most a felsőoktatásban - finanszírozás, diákhitel, kapacitásgazdálkodás -, 
én most ezt a kérdést eltolnám, tehát nem hoznék olyan döntést, amivel a kormány a 
felkészülésre feladatot adott, tehát nem látom időszerűnek ezt a döntést. A főváros esetében 
egy ilyen hálózatos együttműködés kereteit kellene kimunkálni, országos szinten pedig egy 
kategóriarendszer lenne szükséges a szolgáltatások ellenőrizhetősége és finanszírozása miatt.  

Tessék parancsolni! Dóra, parancsolj! 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az utóbbi gondolattal, hogy ezt a 

kategóriarendszert alakítsuk ki, egyetértek, és ezáltal szerintem ösztönözni is lehetne az 
intézményeket az irányba, hogy fejlesszék a kollégiumi tevékenységüket, az ott folyó munkát, 
és akkor esetleg magasabb kategóriába kerülve magasabb normatívához juthatnának hozzá. 
Ez tehát egy ösztönzőként mindenképpen egy fejlődést indíthatna el azokban a 
kollégiumokban is, ahol még ez egyelőre alacsonyabb szinten működik. 

Hogyha a kollégium lakhatási funkcióját vesszük figyelembe, akkor elképzelhető, 
hogy ez a budapesti hálózat vagy a települési hálózati rendszer indokolt lehet, és a lakhatás 
szempontjából a kihasználtságot növelheti, de hogyha az egyetemhez tartozását, az egyetem 
életének a részeként tekintjük a kollégiumot, akkor viszont sokkal problémásabbnak látom 
azt, hogy egy ilyen települési szintű hálózat létrejöjjön, ez nagyon nagyban megbonyolítaná 
ezt, és félő, hogy el is veszítené a kollégium az egyetemhez tartozó jellegét, hogyha ez így 
megvalósulna. Egyébként az anyag… 

 
ELNÖK: Nem haragszol, Dóra, hogyha egy adomát elmesélek? 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Nem, tessék! 
 
ELNÖK: Amikor a lágymányosi területre telepítettük az ELTÉ-t, a legnagyobb 

ellenállás abból volt, hogy a TTK-sok azt mondták, hogy nehogy már szociológusokkal 
legyünk együtt. (Derültség.) Tehát ott úgy kérték ki maguknak, mint egy harlemi gettóban a 
beköltözőket. A TTK-sok és a szociológusok… (Osztolykán Ágnes: A fehérek!) Tessék? 
(Osztolykán Ágnes: A harlemi gettóba a fehérek beköltözését.) …A fehéreken háborodnak fel 
a feketék, a rasszista feketék. Tehát értem én ezt persze, de azért szemléljük egy kicsit… Jó, 
adoma, zárójel bezárva. Tessék folytatni! 
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DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Értem. Nem csak arra gondoltam, hogy ez a hallgatókban 
milyen ellenállást vagy nemtetszést váltana ki, bár ezt sem mondanám elhanyagolható 
szempontnak, de nagyon sok munkaszervezési problémát okozhatna, hogyha a különböző 
intézmények teljesen különböző szakos hallgatói mondjuk valamilyen más helyzet alapján, 
szociális helyzetük alapján, tanulmányi eredményük alapján vagy bármilyen olyan 
szempontok alapján, aminek az ő közös munkájukhoz egyébként nincsen köze, kerülnének be 
egy épületbe úgymond, és azokat a foglalkozásokat, amelyek az ő szakterületükhöz 
kapcsolódnak, így sokkal nehezebben lehetne megszervezni a kollégium közösségében, tehát 
ezt a veszélyt látom ebben elsősorban.  

Másrészt azt is megkérdőjelezném, hogy valaha lesz-e olyan helyzet, hogy egy 
jelentkezőnél nem lesz szempont az, hogy milyen a kollégium, és hogy van-e a kollégium. A 
kollégiumi férőhely magának az egyetemnek, az intézménynek a része, és ahhoz, hogy egy 
felsőoktatási intézmény valóban versenyképes legyen, ahhoz neki szükséges kollégiumi 
férőhelyet is biztosítania, ez is az egyik elvárása lehet a jelentkezőnek, túl azon, hogy milyen 
tudást és milyen ismeretet kap, mennyire lesz képes a munkaerőpiacon elhelyezkedni azzal a 
tudással, végzettséggel, amit megszerez. Ez is a része a felsőoktatási tanulmányoknak, hogy 
kollégiumi férőhelyet biztosít az intézmény. Ez tehát bizonyos tekintetben egy természetes 
velejárója egy intézménynek, én tehát nem tartom ördögtől való dolognak azt, hogy ezt is 
figyelembe veszik a jelentkezők, amikor választanak az intézmények között. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. (Michl József jelzésére:) Tessék, Jóska! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Röviden, csak egy példával én is hadd segítsek a 

gondolkodásban! Létezik Budapesten a Szent Ignác Jezsuita Kollégium, amely pont arra egy 
jó példa, hogy mindenfelől jött és mindenféle szakon tanuló hallgatók remekül megvannak 
együtt, és óriási eredményt érnek el akár a közösségépítésben, akár a jövőre vonatkozó 
kapcsolati tőkéjük építésében, mert azt gondolom, a kollégiumi munkának az az egyik 
legnagyobb hozadéka, hogy valóban olyan személyes kötődések alakulnak ki, amelyek a 
későbbi szakmai életükben is óriási segítséget jelentenek a fiataloknak. Éppen erre abszolút 
alkalmas lehet egy olyan kollégium is, amelybe sokféle egyetemen vagy sokféle szakon 
tanuló hallgató vesz részt, én tehát nem húznám meg ilyen élesen a vonalat abban, hogy 
biztosan csak az a jó megoldás, hogyha az adott egyetemhez kötjük a kollégiumot, biztos, 
hogy itt sok jó megoldás lehet. Éppen ezért hasznos szerintem is erről a közös gondolkodás, 
és én is egyet tudok érteni azokkal a javaslatokkal, amelyeket az elnök úr előbb elmondott. 
Gondolkodjunk ezen tovább, itt nincs olyanfajta szoros határidő-problémánk, hogy azonnal 
megoldást kell találnunk, viszont a felvetést megköszönjük, és tényleg érdemes róla 
gondolkodni.  

 
ELNÖK: (Hangosítás nélkül:) Sosem értettem Madách Falanszter színében azt a 

furcsa igekötőt, amit Lucifer mond: „Mi a tudvágyat szakhoz nem kötők, átpillantását vágyjuk 
az egésznek.”. (Derültség.) Ez a klasszikus értelmiségi megfogása… (Dr. Hoppál Péter: 
Mikrofonba is mondd le, légy szíves!) Tessék? (Dr. Hoppál Péter: Mikrofonba is mondd el, 
légy szíves! - Derültség.) Nem kell. (Derültség. - Osztolykán Ágnes jelzésére:) Parancsolj, 
Ágnes! 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Én azt gondolom, egy nagyon 

fontos dologról beszélünk, és amikor elolvastam ezeket a papírokat, akkor úgy kibújt belőlem 
egy kicsit a kisördög, mert visszaemlékeztem arra, hogy én vidéken jártam egyetemre, és 
egy… kollégiumnak hívták ugyan, de hogy minek volt nevezhető Miskolcon, a pályaudvar és 
a kocsmák árnyékában megbúvó selyemréti bölcsészkollégium, azt inkább nem mondanám el. 
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A ’90-es években, ’93-tól ’98-ig laktunk ott, és - hogy is mondjam? - az nem volt nevezhető 
nemhogy egyfajta szellemiséget vagy az egyetemen tanultaknak a továbbvivését szolgáló 
helyszínnek sem, hanem még a lakhatásra is eléggé alkalmatlan helynek volt nevezhető. De 
nem volt sokkal különb a helyzet - a Miskolci Egyetemről beszélünk - benn, magában az 
egyetemvárosban sem, az olyan kollégiumokban, ahol a folyosó legvégén, minden egyes 
emeleten a folyosó legvégén 20 fős zuhanyzók és elképzelhetetlen, harmadik világbéli 
helyzetek vannak még mindig. Én is jártam olyan egyetemi helyszíneken, ahol, igen, már 
vannak nagyon modern kollégiumok, amelyek egy teljesen modern, nyugati színvonalat 
mutatnak, de én azt gondolom, hogy az egy nagyon jó cél és egy nagyon jó út, hogy az 
egyetemi kollégium legyen egy olyan hely, ahol az ember az egyetemen megszerzett tudást 
vagy a tudásvágyát még inkább ki tudja teljesíteni, és jártam Amerikában is ilyen 
campusokban, sőt éltem is ott, volt szerencsém ott élni iksz ideig, azért mi ettől a világtól még 
eléggé messze állunk, és azt gondolom, hogy ha nagyon őszinték akarunk lenni magunkhoz, 
akkor azok a fiatalok, akik vidékről járnak egy másik városba egyetemre, elsősorban lakhatási 
célra használják az egyetemi kollégiumokat. Azt gondolom, hogy az egy nagyon jó cél, 
amiről önök beszélnek, és nagyon fontos, és azt gondolom, hogy adna egyfajta komoly 
kiegyensúlyozottságot a felsőoktatásban részt vevő fiataloknak, de azt gondolom, hogy ettől 
még nagyon messze vagyunk - de cáfoljanak meg, hogyha nem így látják! Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Hangosítás nélkül:) Én is köszönöm. Én még mindig azt gondolom, hogy 

jobb így járnunk ezt az ügyet, és utána áttérni a PPP-sekre… (Mikrofonba:) Még mindig az a 
tanácsom, hogy kicsit később vegyük a PPP-s beruházásokat. Ringhofer Ervinnek adnám meg 
a szót, mert ő még eddig nem beszélt, utána a rektori főbiztos úrnak, Seifert Tibornak… 
(Jelzésre:) Bocsánat, Ervin után Gergely következik.  

 
RINGHOFER ERVIN (Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség): Köszönöm 

szépen a szót. Ringhofer Ervin a kollégiumi szövetség alelnöke vagyok, amely a nevétől 
eltérően a közoktatási kollégiumoknak a régóta létező szakmai szervezete. Az előbb említett 
Nemzeti Kollégiumi Közalapítványban együtt dolgoztunk, és jelzem, hogy ott sikerült 
kidolgozni - aztán ki tudja, hol porosodik - egy kategóriarendszert, tehát látható, hogy a 
kérdések évek, sőt mondhatnám, hogy a felsőoktatás expanziója óta ugyanazok, és látható, 
hogy ugyanazok a nem létező válaszok születnek állandóan. Középiskolai szemmel nézve én 
azért jeleznék egy-két olyan dolgot, amit főként Budapesten át kellene gondolni. Az egyik az, 
hogy a budapesti felsőoktatás, az egyetemi rendszer rettenetesen tagolt, tehát azt gondolom, a 
kollégiumi helyzet megoldatlanságának az egyik oka, szerintem amúgy a fő oka a 
felsőoktatási rendszernek az a fajta tagoltsága, amely azt eredményezi, hogy egyidejűleg 
léteznek, ha úgy tetszik, XXI. századi körülményeket kínáló kollégiumok, és ugyanabban a 
városban vannak rettenetes, XIX. századi helyek is tárgyilag is, szakmailag is. Ezt nem lehet 
titkolni. Tehát az nem normális, hogy az amúgy nem olcsó felsőoktatásba bekerülő 
diákoknak, hallgatóknak messze nem azonosak az életkörülményei, a tanulásai esélyei, a 
kulturális esélyei. Tehát ez amellett szólna, hogy egy egységesebb kezelés legyen a 
fővárosban legalább, mint az ország messze legnagyobb felsőoktatási centrumában. 

Ugyanakkor az, amit elmondtak, az egyetemekhez való szakmai tartozás, szerintem ott 
is hihetetlen különbség van; van, amelyik nem igaz, tehát már csak jogilag tartozik az 
egyetemhez, szakmailag, tartalmilag nem, ismerjük el. 

Azt gondolom, lehet, hogy egy kétkörös megoldás lenne értelmes. Az egyik, hogy az 
egyetemekhez szakmailag valóban integráltan tartozó intézmények maradjanak az 
egyetemeknél, és a többi intézmény alkalmasint egy közös irányítású, és ha úgy tetszik, 
egységesítő törekvés mentén, egy egységes, akár - nem muszáj, hogy kormányzati irányítás 
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alatt - önkormányzati, hallgatói vagy egyetemi önkormányzati irányítás alatt, például a helyek 
elosztásában, a körülmények megteremtésében. 

Az a paradoxon van, hogy milliárdokat, sőt szerintem tízmilliárdokat fordított az 
ország az egyetemi kollégiumi hálózatra, és emellett vannak még botrányos állapotok és 
hiányhelyzet. Tehát azt mondanám a középiskolai tapasztalatok alapján, hogy egy 
keretszabályozás, ami tartalmilag leír minimumfeltételeket, az óhatatlanul fontos lenne, mert 
elnézést, én azt gondolom, hogy a középiskolás gyereknek nincs magasabb higiénés igénye, 
mint egy egyetemista hallgatónak, miközben az ÁNTSZ ott néha lóbálja a lábát és vakarja a 
fejét. Tehát egy minimumfeltétel, hogy mit nevezünk bentlakásra alkalmas intézménynek, azt 
gondolom, hogy ez mindenkinek jó lenne, akkor is, ha ez bizonyos intézmények számára 
kritikus lenne, akár a megszűnést is jelenthetné, vagy egy gyorsított fejlesztési igényt. Tehát 
nem lehet azt mondani, hogy befejeződött a felsőoktatásban az egyetemi fejlesztésre való 
igény, mert biztos, hogy kell még.  

A másik az egységesebb hozzájutás. Volt diákjainkon keresztül látom, hogy bődületes 
különbségek vannak, számomra elfogadhatatlan különbségek vannak szociális szempontból és 
tanulmányi szempontból is a kollégiumhoz való jutásban, függően attól, hogy melyik 
egyetemre, melyik főiskolára kerül. Szerintem ez nem elfogadható egy városon belül. Ezen 
valószínűleg gondolkodni kellene. 

Az eddigi erőfeszítésekben van, ami kormányzati forrásból történt, van, ami az 
egyetem forrásaiból történt. Vannak nagyon nagy forrásbevonási képességgel rendelkező 
egyetemek, műszaki egyetemek, és vannak, amelyek jóval kevésbé, de a szerencsétlen diák 
azért még nem kell, hogy - elnézést - 20-személyes koedukált zuhanyozóban zuhanyozzon, 
csótányokkal versenyezve, pusztán azért, mert egy másik felsőoktatási intézménybe 
keveredett. Ő is magyar gyerek, ugyanúgy megérdemelné, ha úgy tetszik. 

Keretszabályozás. Például úgy látom, hogy mindmáig kerületenként, városonként 
változik az orvosi ellátáshoz való hozzáférés. Látszólag távoli kérdés, de aki egy 
kistelepülésről egész héten ott van az egyetemen vagy esetleg heteken keresztül, hazautazás 
nélkül, annak korlátozott ma a legtöbb városban az orvosi ellátása, még az alapellátásokhoz 
való hozzájutásának a lehetősége is. Egy nagyon egyszerű, szerintem egy kétmondatos, 
hárommondatos szabályozással el lehetne rendezni, hogy méltó legyen az emberi élethez. 

A felsőfokú szakképzésről: ez most változóban van, hogy hová kerül. Lássuk be, hogy 
van egy olyan életkor-tartomány, ahol a gyerekek, a fiatalok egy része a közoktatásban, 
szakképzésben tanul, és alkalmasint e pillanatban még ugyanolyan papírt kap, mint egy 
felsőoktatásban működtetett OKJ-s képzésben. A két diák esélyei között ég és föld a 
különbség, hogy kap-e kollégiumot, és milyen kollégiumot kap, miközben majd ugyanez lesz 
a végeredménye. 

Tehát szülői, családi, diák, hallgatói, tanulói szempontból nagyon nem átjárható a 
rendszer, és nagyon nem egyenlít ki esélykülönbségeket. 

Tehát azt gondolom, hogy ha készül ilyen anyag, akkor javaslatom szerint legyen egy 
minimum keretszabályozás, utána pedig Budapesten örömmel kínálnám fel esetleg az 
együttgondolkodást is. Próbáljanak meg egy olyan rendszert kialakítani, még mindenféle 
kormánydöntés előtt, ami az átjárhatóságot, a szintek közelítését engedi, mert a mostani 
állapot feltehetően nem normális. A külföldi hallgatók ittléte szempontjából riasztó tud lenni 
némelyik intézmény, illetve kollégium. Nem jó reklám. 

 
ELNÖK: A nagyrészt fővárosi kezelésben lévő kollégiumok egyike-másika ma 

többségében OKJ-s képzésben részt vevő, nem diákkorú, hanem inkább hallgatókorú 
fiatalokat lát el. (Ringhofer Ervin: Igen.) Amit én nem tartok bajnak egyébként, de 
rendezetlen a dolog, hogy az önkormányzat által fenntartott kollégiumok és az egyetemek 
által fenntartott kollégiumok között mi az együttműködés, a feladatmegosztás. Amit 
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említettél, Ervin, a Műszaki Egyetem most, ezekben a hónapokban hozza létre az első 
szakorvosi, ilyen kvázi egyetemi háziorvosi pontját, vagy már megvan? (Ringhofer Ervin: 
Van.) Akkor elfelejtettek meghívni a megnyitóra, csak a tervekről értesültem pár hónappal 
ezelőtt. Tehát 2012-ben jött létre. 

Farkas Gergely! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm. A javaslat kapcsán csak annyit szeretnék 

elmondani, hogy önkritikát gyakorolva, itt azért úgy gondolom, hogy ebben a témakörben 
nem feltétlenül mi, képviselők vagyunk a legtöbb tudással ellátva. Most leginkább kollégiumi 
sztorikat hallottunk, én is szívesen mesélnék az Eötvös kollégiumi élményeimről vagy a 
kollégiumi bulikról, érdekes dolgokat lehetne mesélni. De én inkább arra szeretném itt 
ösztönözni a jelen lévő hallgatói vezetőket, kollégiumi vezetőket, hogy osszák meg velünk a 
tapasztalataikat, sokkal több tudás összpontosul náluk, ők látják a problémákat, nekik 
lehetnek elképzeléseik a jövőre vonatkozólag. Használjuk ki azt a lehetőséget, hogy végre 
nem egy olyan szituáció adódott, hogy egy már megjelent, nyilvánosságra került 
törvényjavaslat vagy rendelet kapcsán kell még az elfogadásig hátralévő egy-két hétben 
véleményt nyilvánítani, hanem esetleg ezekkel a most elhangzó hallgatói véleményekkel is, 
vagy akár más véleményekkel is tudjuk befolyásolni a kormány döntéseit. 

Szeretném kérni, amennyiben élnének ezzel a lehetőséggel a jelen lévő hallgatói 
vezetők, hogy mondják el ők a véleményüket, hogy ők milyen problémákat látnak, milyen 
elképzeléseik lennének. 

 
ELNÖK: Mérlegelik majd a felszólítást. Tessék parancsolni! 
 
DÉKÁNY DONÁT (Budapesti Műszaki Egyetem): Jó napot kívánok! Dékány Donát 

vagyok a Műszaki Egyetemről. Alelnök asszonynak a hozzászólására szerettem volna 
reagálni, amit korábban elmondott, most látom, hogy sajnos, kiment a teremből. Azt mondta, 
hogy egy kicsit idilli képet festett, és arra szeretnék reagálni, hogy valóban a kollégiumi 
kérdést folyamatosan talán két vonalon lehet felépíteni. Az egyik mindig egy infrastrukturális 
kérdés, hogy hány négyzetméteren lakik a hallgató, van-e meleg víz, hányan zuhanyoznak 
együtt, van-e csótány, az ÁNTSZ hová sorolja be, engedélyezik-e, stb., és ennek megvan a 
létjogosultsága, sőt talán ez az egyik legfontosabb feladata a kollégiumnak, hogy egy 
bizonyos minőségi szintet minden kollégium megugorjon, és egy egységes szolgáltatást 
lehessen nyújtani mindenki számára. 

Én arra szeretnék ráerősíteni, hogy amikor elindul egy közös gondolkodás, akkor 
ebben a kezdeményezésben le is van írva, hogy mi szeretnénk a másik oldalt is erősíteni, hogy 
szülessen olyan szabályozás, olyan módszertan, ami azt ösztönzi, hogy ezekben a már 
infrastrukturálisan egy bizonyos szintet megütő kollégiumokban működjenek olyan 
rendszerek, olyan mechanizmusok, amelyek a hallgatóknak az ottani szakmai munkáját, 
személyiségfejlődését, értelmiségi szocializációját segítik elő. Gondolok itt olyanokra, mint 
önkormányzatiság, nevelőtanári rendszerek, mentorálás, leírtunk egy pár példát ebben az 
anyagban. Én is a saját tapasztalataimra támaszkodom leginkább, jó néhány évet éltem 
kollégiumban, és bátran vállalom bárki előtt mindmáig, hogy a kollégiumban töltött éveim 
legalább annyit adtak nekem, mint az egyetemi diplomám. 

Azt szeretném, ha ez a példa országos szinten elterjedne, van jó néhány ilyen 
kollégiumi rendszer az országban, és nagyon büszkék rá általában azok az emberek, akik 
ebben élnek, és nagyon-nagyon sokat köszönhetnek neki. 

Hisszük azt, hogy ezt ki lehetne terjeszteni akár országos szintre, megfelelő támogató 
jogszabályi környezettel. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen Dékány Donátnak. A HÖOK következik. Parancsolj! 
 
NAGY DÁVID (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Megszólítva éreztük magunkat képviselő úr 
által. Bevallom, hogy mérlegeltem, nagyon sokáig gondolkodtam, hogy hozzászóljunk-e 
ehhez a témához. 

Ennek az az oka, hogy mint bizonyára önök is tudják, a térítést, juttatást szabályozó új 
kormányrendelet nagyon régóta várat magára, mondhatom, hogy egy évvel ezelőtt ígértek már 
nekünk egy tervezetet, azóta ilyet nem láttunk, és úgy gondolom, hogy a kollégiumok 
szabályozása, ha úgy fogjuk fel, hogy a kollégium egy szociális juttatás, akkor mindenképpen 
ennek egy része, azonban csak egy szűk szegmense. Ha nem szociális juttatásként fogjuk fel, 
akkor viszont hallgatói szolgáltatásként kell felfogni, és akkor is ennek a rendeletnek a része. 
Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a Budapesti Kollégiumok Szövetségétől már érkeznek 
az ötletek, amelyeket egyébként az érintett hallgatói önkormányzatokkal le is egyeztettek, 
amit nagyon köszönünk, én azt gondolom, hogy a közös gondolkodás jó, és kell, hogy legyen, 
viszont részét kell hogy képezze annak a szerves egésznek, ami majd az egész térítést és 
juttatást hivatott szabályozni. Ugyanis jelenleg még az 51/2007-es kormányrendelet - a maga 
összes hibájával és előnyével - szabályozza azokat a rendelkezéseket, amelyekről itt most 
tulajdonképpen beszélgetünk. 

Egy szót vagy egy gondolatot szeretnék még hozzáfűzni az előttem szólók által 
elmondottakhoz. Igen, a problémák jogosak, a kollégiumok felszereltségi szintje nagyon nagy 
skálán mozog, a komfortfokozata nagyon nagy skálán mozog, azonban nem biztos, hogy egy 
központi irányítás megoldja ezt. A közoktatási kollégiumok részéről viszont jött az a javaslat, 
hogy a sztenderdek felállítása, a sztenderdek előírása - talán ez lehet az az út, amit a 
későbbiekben járni kell. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Balogh József jelzésére:) Jelezte még, hogy hozzá kíván 

szólni. Tessék parancsolni! 
 
BALOGH JÓZSEF (Óbudai Egyetem): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Balogh József vagyok az Óbudai Egyetemről, és több apró megjegyzésem és 
észrevételem lenne. Az egyik az, hogy szó esett itt a férőhely-kihasználtságról és a 
kapacitáskihasználtságról. Én úgy gondolom, hogy Budapest ebből a szempontból országosan 
is kiemelkedik, több mint kétszerese általánosságban a túljelentkezés az összes kollégiumi 
férőhelyre, legalábbis ebben az öt felsőoktatási intézményben, amelyet mi itt képviselünk.  

A másik dolog: Pósán képviselő úr mondandójához szeretnék kapcsolódni, mert igenis 
nagyon komoly szerepe van a versenyképességben és a hallgatói jelentkezésekben a 
felsőoktatási intézményekbe - bár lehet, hogy nem kellene, hogy így legyen - annak, hogy 
méltó, megfelelő és jó körülmények vannak-e, de ez egyben nagyon komoly felelősséget is 
utal az állami vezetés részére, az egyetem állami vezetése részére. Úgy gondolom, hogy 
annak idején, pont a ’90-es években - az alelnök asszony említett példákat, hogy ő hol volt 
kollégista - jöttek azok a lehetőségek az NKK-nak az alapítványán, a Nemzeti Kollégiumi 
Közalapítványon keresztül azok a lehetőségek, hogy akár vizesblokkok felújítására, akár 
közösségi helyiségek létrehozására, akár tanulóközpontok kialakítására komoly beruházásokat 
és forrásokat lehetett elnyerni. Tehát ha egy egyetem, egy intézmény komolyan, felelős 
gazdaként figyelte a saját felsőoktatási intézményét, és igenis törekedett arra, hogy a 
hallgatóinak megfelelő minőségben életteret, lakhatási teret, tanulási teret, mellette tartalmas 
szabadidős programokat is biztosítson, akkor az, én úgy gondolom, meglépte ezt, megpályázta 
a forrásokat, saját forrásokat, saját pénzeket, saját bevételeket csoportosított át ahhoz, hogy 
megfelelő, XX., illetve majdan XXI. századi körülményeket biztosítson a hallgatói számára. 
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Én úgy gondolom, hogy én egy ilyen intézmény képviselője vagyok, és a kollégáim, 
munkatársaim is ilyen intézményekben, ezen elvek szerint szeretnének dolgozni, és ezeket 
szeretnénk végrehajtani, megoldani. Ehhez próbáltuk mi felajánlani azt a fajta anyagot, azt a 
sok háttérmunkát, amit elkészítettünk, és azt, hogy valóban szülessen egy olyan jogszabály a 
Juttér rendeletben esetleg, amelyben megvannak ezek a kategóriák.  

El kell mondani még azt a dolgot, hogy a ’90-es évek jogszabályi háttere, sajnos 
pontosan a Juttér rendelet is és az utána következő szabályozások is behatárolták azt a 
lehetőséget, hogy rendesen lehessen gazdálkodni. Amikor a kollégiumi térítési díjak be 
vannak betonozva, nincs átjárhatóság az egyes komfortkategóriák között, a térítési díjakat sem 
lehetett - hogy úgy mondjam - sávosan elmozgatni. Bár erre is volt lehetőség, mert életben 
volt egyszer egy olyan rendelet, egy ilyen Juttér rendelet, amikor A, B, és C típusú kollégiumi 
kategóriák voltak, amelyek közül az egyikben az alapszolgáltatásért, a másodikban a 
többletszolgáltatásokért, a harmadikban pedig kifejezetten a fejlesztésekre vonatkozóan 
lehetett térítési díjat emelni, ez most rossz szó a mai gazdasági helyzetben, de ahol ezt 
felvállalták, és le tudtak ülni az egyetemen belül a hallgatói önkormányzattal, és a hallgatói 
önkormányzat egyetértésével ezeket a jogszabályokat házon belül tudták érvényesíteni, és 
térítési díjat emeltek, majdan ezt visszaforgatták felújításokra, korszerűsítésre és fejlesztésre, 
annak a végén, én úgy gondolom, mindenhol egy köszönet és egy sokkal minőségibb, 
lakhatóbb élettér volt.  

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hoppál Péter kért szót, és utána megadnám a szót az Állami 

Számvevőszék két képviselőjének, Makkai Máriának és Horváthné Herbáth Máriának. Péter, 
parancsolj! 

 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Szerintem nagyon fontos, hogy erről a kérdésről most egy ilyen párbeszéd zajlik, és nagyon 
fontos az is, hogy ebben a két oldalban, ami nagyon tömör és nagyon időszerű összefoglalása 
a felsőoktatási kollégiumrendszer megújításának, megjelennek olyan irányelvek és olyan 
igények, amelyekre talán 20 éve szükség lett volna. Mert hogyha a történet gyökereihez 
megyünk vissza - nem akarok hosszan beszélni -, a „kollégium” szónak a gyökere a latin 
„collegare”, azaz „összegyűjteni”, „egybegyűjteni”, tehát a régi időszakban egy 
intézményrendszert jelölt a „kollégium”. Az 1940-es évek végétől ez a fogalom lezüllött 
szálláshely fogalommá, a diákszálló fogalmává, sajnos idejutottunk az elmúlt évtizedekben. 
Az angolszász modellben azonban ma is látható, és elevenen működik az az 500 éves 
hagyományrend, ami 1948-ig Magyarországon is tipikusan működött, tehát hogy egy 
intézményrendszerről beszélünk a kollégium esetén. Gondoljunk az oxfordi college-okhoz 
való kötődésére a különböző diákoknak vagy ismert, nagy művészeknek, színészeknek, 
politikusoknak, sportolóknak! Ők identitáselemként határozzák meg, hogy melyik college-hoz 
tartoztak. Ez ma nagyon nincs így Magyarországon, nagyon nincs így, és erre lenne nagy 
szükség.  

Én is úgy látom tehát, hogy egy nagyon jó lépés ez a lista, amiket tenni kell, hogy az 
elmúlt 20-22 évben valóban semmi nem történt, sőt talán negatív folyamatként érhető tetten, 
amit az alelnök asszony is mondott, hogy a rendszerváltás utáni időkben talán féltek is egy 
kicsit a felsőoktatási kollégiumok, hogy ne legyen egyfajta szigorú rend, egyfajta belső 
rendszabály alapján működő kollégiumi élet, hanem legyen szabadság, a diktatúra után a 
hallgató mint a felsőoktatási önkormányzat része, maga határozza meg a saját maga 
életkörülményeit a kollégium keretein belül. Azt hiszem, hogy ez a 20 év most már eltelt, és 
most már valóban igazuk van a volt hallgatóknak, a jelenlegi hallgatóknak és az 
intézményvezetőknek, hogy egyfajta rend helyreállítására szükség lenne ebben a szektorban.  
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Azt hiszem, hogy a minták adottak, és nem egyfajta naftalinszagú visszagondolásra 
utalnék, hogy nézzük meg, mi volt ’48 előtt Magyarországon, nem; nézzük meg, hogy mi van 
a XXI. század angolszász világában! Az egy jó modell, egy működő modell 500 éve, 
kikezdhetetlen, a legkiválóbb felsőoktatási intézmények pontosan ugyanabból a körből 
kerülnek ki. Mi hiába törekszünk az első 200 felsőoktatási intézmény közé, a világ első 200 
felsőoktatási intézménye közé, nem tudunk bekerülni. Talán ez is a minőségi felsőoktatási 
előrelépés egyik eszköze lehet, hogyha ez az integráltabb és identitást adó, és igenis a 
kollégiumok keretein belül nem kell szerintem félni tőle, legalábbis én, egy többgenerációs 
pedagóguscsalád tagjaként így látom, és volt közoktatási intézményvezetőként így látom, volt 
felsőoktatási oktatóként így látom, nagyon fontos lenne az, a hallgatók is igényelnék azt, és 
igenis szükséges lenne az intézményrendszernek is, hogy identitást adó és a szakkollégiumok 
működési elvét az egész kollégiumi rendszerre kinyitó és ott azt stabilizáló otthon legyen, ne 
pedig lakóhely vagy szálláshely, ahogy önök kiválóan megfogalmazták. Ebben szerintem a 
párbeszéd most elindult, ez egy üdvös pillanat. Nem tudom, hogy egyébként a 
törvényalkotásnak és az új felsőoktatási törvénynek van-e lehetősége ezeket a kereteket még 
beljebb szabályozni. Nyilvánvaló, hogy a Rektori Konferenciának és a felsőoktatási 
intézményrendszernek a belső autonómiáján belül van erre eszközrendszere, tudom, hogy ez 
pénzigényes kérdés is, tehát ilyen értelemben a költségvetés helytállásáról is szó kellene hogy 
legyen időben, de az elmozdulás iránya, mindenképpen az önök által felvetett iránya, hogyha 
egy kicsit meg szabad sózni vagy fűszerezni - látom a volt hallgatók és a jelenlegi hallgatók 
egyetértő bólogatását -, mindenképpen egyfajta, a ma szakkollégiumokban ismert és tetten 
érhető identitást adó és a felsőoktatás minőségét is javító kollégiumi rendszer létrehozása. 

Ebben az infrastrukturális lépések szerintem lezajlottak. Magam is voltam 
felsőoktatási kollégista, ugyanolyan szörnyű körülmények között, mint Ági, már az elmúlt 5-
6-7 évben azért megtörténtek ezek az uniós beruházások, tehát ha úgy tetszik, akkor egy ilyen 
perióduson túl vagyunk, itt az ideje a tartalmi szabályozásnak. Üdvözlöm a lépéseket, és 
szerintem nagyon fontos lenne a párbeszéd további folytatása. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tessék parancsolni, igazgató asszony! 
 
MAKKAI MÁRIA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy ebben a témában 
módunk nyílik egy pár mondatot mondani. Nem kell megijedni, szó nincs róla, hogy a teljes 
jelentésünket ismertetni szeretném, de egy-két dologra szeretnék rávilágítani, ami azt 
gondolom, hogy a témához mégiscsak kapcsolódik. 

Hogy mindenki értse, hogy miről is van szó, júliusban hoztuk nyilvánosságra a 
jelentésüket, amely a PPP-konstrukcióban megvalósult kollégiumi és diákotthoni beruházások 
hasznosulásáról szól. 

Itt elhangzott már a beszélgetés során, hogy a kollégiumi férőhelyek elegendőek, nem 
elegendőek, kapacitás-kihasználtság, stb., mi mit tudtunk megállapítani 2004-2011-ben a 
férőhelyeket tekintve? 

Azt látjuk, hogy PPP-konstrukcióban - és most csak PPP-konstrukcióról beszélek - 
4460 diákotthoni férőhely jött létre és majdnem 13 ezer kollégiumi férőhely korszerűsödött, 
felújítása történt meg. 

Mindenki tudja, hogy a PPP-konstrukciónak mi a lényege, de azért hadd mondjak egy-
két dolgot, hogy ezt egy magánpartner saját forrásából, de többnyire hitelből valósította meg, 
az ő tulajdonában vannak ezek a megépült diákotthonok, és bérleti szolgáltatási szerződés 
keretében az intézmények, a felsőoktatási intézmények fizetik a díjat. 

Most miért gondoltuk, hogy kapcsolódhatunk ehhez a témához? Többek között azért 
is, mert azt azért látni kell, hogy ebben a PPP-konstrukcióban felépült diákotthonoknak, 
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illetve korszerűsödött kollégiumoknak ahhoz, hogy ott egyáltalán lakni tudjanak a diákok, 
tehát valamilyen szolgáltatást kapjanak, pláne minőségi szolgáltatást - ahogy utalt rá az egyik 
hozzászóló is -, ezért díjat kell fizetni. Ennek a díjnak már több mint az 50 százalékát ma is az 
állami költségvetés fizeti, tehát ezek nem olcsó dolgok. 

Hadd mondjam el, hogy az ellenőrzésünk kapcsán 2006-2010 között csak a 
minisztériumi hozzájárulás több mint 10,3 milliárd forint volt, és akkor még a normatív 
kiadásokról nem beszéltünk. Azt lehet valószínűsíteni, hogy a hátralévő időszakban több mint 
65 milliárd forintot kell majd minisztériumi hozzájárulásként fizetni ahhoz, hogy egyáltalán 
legyen az a diákotthon, ami PPP-ben épült meg, illetve a kollégium meg tudjon maradni. 

Mit láttunk nagyon röviden, a kihasználtsággal kapcsolatosan? Azt láttuk, hogy 
összességében, ez az ország legkülönbözőbb helyén épült, a budapesti egyetemeket érintően 
nyilván nem mindegyiket érintette, az ELTE-t nem érintette, de érintette az óbudai egyetemet 
a diákotthon szempontjából, a Budapesti Műszaki Egyetemet, a Corvinus Egyetemet. Tehát 
mit látunk? 

Országos szinten is azt mondhatjuk, hogy a kihasználtsága egészen jó, olyan 90 
százalék fölött van. Ugyanakkor ez nem Budapest, de el kell mondanom, és azt gondolom, 
hogy a gondolkodást ezzel is tudjuk segíteni, hogy sajnos vannak, elsősorban vidéki részeken 
olyan kollégiumok, diákotthonok, amelyeknek a kihasználtsága bizony, csökken, van, ahol 
drasztikusan csökken. Hogy egy-két példát is mondjak, ilyen a Károly Róbert Főiskola, ilyen 
a Szent István Egyetemnek a jászberényi vagy a Szarvason megépült kollégiuma, Szolnokon, 
de ilyen Dunaújvárosban is a kollégium. 

Ez azért mindenféleképpen elgondolkodtató, mert felújított, korszerűsített vagy 
vadonatúj diákotthonokról van szó. 

Mit láttunk még, amire szeretném most egy kicsit más szempontból felhívni a 
figyelmet? Néztük, hogy üzemeltetés, fenntartás szempontjából mit látunk, és tettünk 
összehasonlítást a nem PPP-konstrukcióban épült kollégiumokkal, diákotthonokkal, hogy mi 
újság van az üzemeltetési és közüzemi ráfordítások során. 

Azt kell látni, hogy az úgynevezett hagyományos, tehát nem ilyen konstrukcióban 
megépült, felújított kollégiumoknál drágább mind a kettő, egy diákotthon majdnem 20 
százalékkal drágább, mint ami hagyományos módon épült vagy korszerűsödött, a 
kollégiumok is drágábbak, ott 2,2 százalékkal. 

Azt is láttuk sajnos, hogy ami a minőségi szolgáltatás, tehát ami a hallgatónak, aki a 
kollégiumban vagy a diákotthonban van, fontos, ezt biztosító pótlásokról és felújításokról 
tulajdonképpen az intézményeknek egy jó részének, akik ebben a konstrukcióban valamilyen 
módon szerepeltek, nincs információjuk. Tehát nem tudják, hogy az a magánpartner ezt 
megcsinálta vagy nem csinálta meg. 

Ehhez kapcsolódott és ezzel szeretném a végén zárni, hogy természetesen több 
megállapításunk volt, ezt én most nem részletezném, hogy a szerződések nem voltak 
szerencsések, hogy sajnos, a felsőoktatási intézmények viselnek minden kockázatot, tehát 
árfolyamot, kamatot, inflációt, mindenféle adózási kockázatot, hogy nem lehet tudni, hogy 
maradványértéken majd egyáltalán a tulajdonukba kerülhet-e, hogy mennyiért kerülhet, ilyen 
problémák voltak. 

Azt is láttuk, hogy ha az elvárt szolgáltatási színvonal nem teljesült, akkor a 
szankciókkal nem mindig tudtak élni, van, amikor nem is voltak érdekeltek az intézmények. 
Erre azért szeretném felhívni a figyelmet, mert előállt olyan helyzet, hogy az történik, hogy a 
magánpartner, tehát aki felújított vagy épített, ő üzemelteti a diákotthont vagy a kollégiumot. 
Igen ám, de ezt több esetben az az intézmény, aki megrendelője volt ennek az egésznek, 
annak a társasága csinálja valójában. 

Tehát ha nem jó az elvárt színvonal, szankciót nem fog javasolni, hogy 
alkalmazzanak, mert saját magát büntetné meg az az intézmény. Azért ezek érdekes dolgok. 
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Ennek megfelelően nyilván, amelyek szerződésbeli problémák, hogy 
semmiféleképpen nem volt előnyös az intézmények számára, tettünk erre is javaslatot, de ez a 
múlt, ha úgy tetszik. A jövőt illetően nem javaslattal éltünk, hanem figyelemfelhívással, 
valamennyi általunk ellenőrzött felsőoktatási intézmény vezetőjéhez fordultunk azzal, hogy 
bár úgy láttuk mi is, hogy a PPP-konstrukcióban megvalósult kollégiumi projektek esetében 
még a kihasználtság nem veszedelmes, még jó, mondhatnám így is, de a demográfiai 
helyzetet ismerve, az oktatáspolitikai intézkedéseket ismerve, mindenféleképpen azt kértük és 
javasoltuk nekik, hogy mérjék fel, elsőként a 2012-2013-as tanévre, hogy hogyan alakulnak a 
kollégiumi kihasználtságok.  

Készítsenek egy középtávú stratégiát ezzel kapcsolatosan, mert bármikor változhat, 
ma még minden jó Budapesten is, de lehet, hogy két év múlva már nem így lesz. Tehát 
mindenféleképpen azt szerettük volna elérni, hogy készüljenek fel valamilyen módon a jövőt 
illetően, és hogy mindenről nyilván bennünket is, de nem mi vagyunk ebből a szempontból 
fontosak, hanem a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot és az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát is tájékoztassák, hogy ha szükség van rá, akkor tudjanak intézkedni. 

Köszönöm szépen a lehetőséget, és remélem, hogy hozzá tudtunk a közös 
gondolkodáshoz járulni, és javaslom is majd, hogy a későbbiekben az egész jelentést - nyilván 
részletesen van benne sok minden - a gondolkodáshoz és a döntéshozatalhoz, ha úgy 
gondolják, használják fel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok az ÁSZ-jelentéssel kapcsolatos hozzászólást. 

Próbálom összefoglalni a vitát, ha megengedik az urak, vagy hozzá akarnak még szólni? 
(Jelzésre:) Parancsoljon! 

 
DR. SEIFERT TIBOR, az ELTE rektori főbiztosa: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Nagyon örülök ennek a dolognak, ami az ÁSZ-tól elhangzott, és annak különösen örülök, 
hogy az ELTE nem ment bele a PPP-be. Nem véletlenül hoztuk mi ide ezt az anyagot, itt 
látom most az összefüggést. 

Tehát 13 kollégiuma van az ELTE-nek, ebből 5 szakkollégium, 8 úgynevezett 
hagyományos kollégium, tehát nem szakkollégium. Nem véletlenül nem mentünk ebbe bele, 
mert mi is azt látjuk, hogy sokkal olcsóbban tudjuk üzemeltetni, mint azt a bizonyos PPP 
üzemeltetési forma. Ebben az anyagban mi ezt is hangsúlyozzuk, önköltségről beszélünk 
ebben az anyagban, üzemgazdálkodásról beszélünk, s a többi, s a többiről beszélünk, tehát 
minket, azt gondolom, alátámaszt ez a dolog, hoztam is magammal egyébként az anyagot, 
tehát mi már használjuk.  

A másik dolog, amire szeretnék reagálni: itt is elhangzott a szélsőség, az előző 
beszélgetésben is elhangzott, és az elnök úr is mondta, hogy két szél van egész a 
legegyszerűbb 20 ágyas… 20 ágyas is lehet, de 20 fős zuhanyzóktól és nem tudom mitől 
elmenve egészen a kétágyas-fürdőszobás kollégiumokig. Valóban azt sem látom, hogy ha ezt 
egységesen irányítják, akkor hogy fogják megoldani azt a helyzetet, hogy ki kerül egy 
20 zuhanyállásos-mosdós kollégiumba, és ki kerül a kétágyas-fürdőszobás kollégiumi 
szobákba, pláne abban az esetben, amikor az ELTE például önerőből 4 milliárdot tett bele 
most, és talán Közép-Európa legkorszerűbb kollégiumát hozta létre - érzem a felszólítást, az 
elnök úr kap majd meghívót ennek a kollégiumnak az átadására (Derültség.) - műfüves 
futballpályával, hallgatói kulturális centrummal és egyéb más dolgokkal.  

Hogy hogyan és miképpen különülnek el, nem különülnek el, szintén az elnök úr 
említette a mi egyik karunk hozzáállását egy másik karhoz Lágymányoson. Én azt szoktam 
mondani, és ezt is sikerült megvalósítanunk, hogy az ELTÉ-n a kollégisták az ELTÉ-sek, 
ugyanis a kollégiumokban együtt laknak a szociológusok a TTK-sokkal…  
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ELNÖK: Oh, borzalom! (Derültség.)  
 
DR. SEIFERT TIBOR, az ELTE rektori főbiztosa: …, együtt laknak a jogászok a 

bölcsészekkel, és erre törekedtünk, ezt igyekeztünk megvalósítani. Ott próbáltuk meghozni, 
hogy ez egy valóban egyetemi kollégium, és egyetemi kollégiumok legyenek ezek. Sőt 
szakkollégisták együtt laknak nem szakkollégistákkal, olyan értelemben, hogy például a 
Nándorfehérvári úti kollégiumunkban egy szint szakkollégiumi szint, a Bolyai 
Szakkollégium, amely az ország egyik legjobb szakkollégiuma, egy másik szinten pedig nem 
szakkollégisták laknak, de majdnem hogy utánpótlást adnak a szakkollégistáknak, tehát ők is 
felnőnek hozzájuk minden tekintetben, már átveszik, amit éppen a képviselő úr mondott itt, 
hogy az egy példa. Tehát ezzel a példával is próbálunk élni.  

Még egyszer szeretném megköszönni a lehetőséget, és mi valóban ezeket próbáltuk 
meg felvázolni, hogy mi a jövő útja. A jövő útja nem az persze, hogy csak pénz, csak pénz, 
csak pénz, hanem a meglévő pénzzel való okosabb gazdálkodás, de azt gondolom, hogy maga 
az intézmény - már amelyik intézmény persze alkalmas erre, és ezt akarja vállalni - tudja 
megoldani a legokosabban a kollégiumi gazdálkodást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Ha megengedik, akkor megpróbálom röviden összefoglalni, hogy mit javaslunk a 

fényes tekintetű kormánynak, és talán ez megnyugtatja a kollégiumok jelen lévő képviselőit 
is. Azt javasoljuk, hogy üljön össze az NFM, az NGM, az EMMI és a KIM felsőoktatásban 
érintett helyettes államtitkári kara, akik egyébként anno a kormánydöntésben is a feladatot 
kapták. Az első helyen nyilván az NFM, a Fejlesztési Minisztérium volt a kijelölt, de ez a 
négy tárca érintett a dologban, ők tekintsék át a kormánydöntés végrehajtását! Ezzel 
kapcsolatban a mi álláspontunk az - ha jól olvasom a szavakat meg a jeleket -, hogy ezt a 
döntést most nem látjuk aktuálisnak, ennek a kérdésnek a napirendrevétele a felsőoktatást 
érintő meghatározó kérdések után kerüljön újból a kormány elé, most ne. Ám, addig is 
érdemes tovább dolgozni - akár ennek a háttéranyagnak a kapcsán - a felsőoktatási 
kollégiumok szabályozását illetően egy tartalmat leíró, egységesebb kategóriarendszer, 
finanszírozási rendszer, illetve ennek az ellenőrzési szempontjai kapcsán.  

A harmadik pont, hogy érdemes az egy településen belüli kollégiumok 
együttműködésének, hálózatos együttműködésének, kapacitáskihasználásának a lehetőségeit 
átvizsgálni az érintett intézmények bevonásával. Ez nyilván a fővárosban rejti a legnagyobb 
perspektívát, de nem mellékes néhány vidéki város sem, különösképpen hogyha figyelembe 
vesszük, hogy a közoktatásban szerepet vállaló kollégiumok egy része elindult a felsőfokú 
szakképzés, illetve az érettségit követő OKJ-s képzésben részt vevő fiatalok ellátásában, és itt 
ezt a három feladatot, tehát a hagyományos felsőoktatást, a felsőfokú szakképzést, az OKJ-s 
képzést és a közoktatást egy-egy nagyobb városban érdemes áttekinteni, a fővárosban is 
egyébként.  

Én ezt a három pontot látom mint közös véleményt, ami talán megnyugtatja egy kicsit 
a kollégiumokat is, de mégiscsak előrevisz a rendteremtés, az áttekinthetőség érdekében.  

Kíván-e valaki hozzáfűzni ehhez az összefoglalóhoz valamit - nem az államtitkár úrra 
gondoltam, mert ott értelemszerű, persze, hanem a képviselő hölgyekre, urakra. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. (Dr. Maruzsa Zoltánnak:) Zoltán, akkor parancsolj! 

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. 

Azt gondolom, mindhárom javaslattal, kezdeményezéssel tudunk azonosulni. Jó hírként 
rögtön el tudom mondani azt, hogy csütörtök reggel, 9 órára nekem a napirendemben már 
szerepel is egy egyeztetés erről a kollégiumi kezdeményezésről, amit az NFM megtett. 
Hogyha ebben kismértékben közreműködött az, hogy itt napirendre került ez a kérdés, akkor 
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ennek igazából örülünk, mert - amennyire engem tájékoztattak - ez hónapok óta egy ilyen 
Csipkerózsika-álmot alvó dolog volt… 

 
ELNÖK: Nyilván véletlen ez az egybeesés.  
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Megmondom 

őszintén, hogy én ott természetesen örömmel tolmácsolom a ma elhangzottakat, és érdeklődve 
fogjuk mi is követni az eseményeket. Hogy miért az NFM kapta ezt, erről talán annyit 
mondanék, hogy vagyonról van szó, a vagyon pedig oda van telepítve, az EMMI részéről mi 
természetesen a szakmai álláspontunkat fogjuk ezen a megbeszélésen képviselni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki ehhez a napirendi ponthoz 

hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Lezárjuk a napirendi pontot.  

Egyebek 

Az utolsó napirendi pontnál, az egyebeknél én egy dolgot szeretnék kiemelni. A múlt 
héten is kaptunk már egy ilyen kérést, de most is: a Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete azt kéri a képviselőktől, valószínűleg nemcsak a bizottsági tagoktól, hanem 
mindenkitől - igen, minden képviselőtől -, hogy az állami feladatátvállalás, irányítás bonyolult 
átadás-átvételi kérdéseit megvitatandó egy nyílt parlamenti vitanapot szervezzünk a nemzeti 
köznevelési törvény ügyében. Két műfajról van szó, László részben… Itt van még a Mendrey 
Laci? (Mendrey László: Igen.) Itt van. Az egyik a parlamenti vitanap, ahol a képviselők a 
tőlük megszokott magas színvonalon megosztják egymással az eszméiket, néha még 
tapasztalatot meg eszmét is cserélnek, ezek nagyon hatékonyak és konstruktívak szoktak 
lenni, mindig jó eredménnyel zárulnak. (Derültség.) A másik a bizottsági vitanap, aminek 
általában a Felsőházi terem ad otthont, ahol egy-egy kitüntetett témát vitat meg egy-egy 
bizottság, és ahol nyilván nemcsak a képviselők, hanem mások is hozzászólhatnak egy 
megszokott rendben és időkeretben. Nem tudom, ti melyikre gondoltatok, vagy melyiket 
kezdeményezitek. Én egyikre sem tudok ígéretet tenni, azt tudom csak megígérni, hogy 
jelzem, hogy van egy ilyen kérés, ezt a frakcióvezetők, illetve a Házbizottság a napirendjére 
szokta tűzni, ott eldöntik, hogy lesz-e ilyen vagy sem; a szakmai kérdések mellett nyilván 
politikai szempontokat is mérlegelnek ennek a döntésnek a meghozatalakor. De hogy 
pontosan értsem, Laci, hogy ti mit szeretnétek, segítséget kérnék.  

 
MENDREY LÁSZLÓ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Mondhatom?  
 
ELNÖK: Igen.  
 
MENDREY LÁSZLÓ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Köszönöm 

szépen a lehetőséget. Tisztelt Bizottság! Nem tisztem hírolvasó bemondóként szerepelni, de 
muszáj egy hírt megosztanom önökkel, amelynek kvázi a cáfolata is elhangzott már, de nem 
is tudom, melyiknek higgyek. Nem lesz pedagógus-béremelés a jövő évi költségvetésben 
tátongó 300-350 milliárdos lyuk miatt, a szükséges megszorítások miatt, értesült az Origo. 
Ennek a cáfolata úgy hangzott el, hogy felhívtak engem az Info Rádiótól, hogy Hoffmann 
Rózsáék ezt cáfolták, de nem tudom, még nem láttam, önök ezek szerint még nem is hallottak 
róla, bár Révész képviselő úr talán igen, ha nézte… (Révész Máriusz: Nem néztem.) Nem 
nézte. 

Ez is az oka többek között annak, hogy ezt a lehetőséget kérjük. Tisztában vagyunk a 
képviselők közötti párbeszéd fontosságával, szükségességével, nagyjából az eredményét is 
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látjuk és értékeljük is, ami rendelkezésünkre áll, ha mi nem tudunk megszólalni a plenáris 
ülésen, ellenben egy ilyen bizottsági ülésen igen… 

 
ELNÖK: Nyílt nap a neve. 
 
MENDREY LÁSZLÓ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): … bizottsági 

nyílt napon, akkor természetesen ezt kezdeményezzük, október 25-ei határidővel, tehát itt 
azért van egy határnap megjelölve, éppen azért, mert ismereteim szerint 30-áig kell dönteni az 
önkormányzatoknak arról, hogy mi az, amit átvesznek, és mi az, amit nem. És főleg ennek a 
hírnek az ismeretében és a cáfolatának az ismeretében nem tudom, hogy melyiknek higgyek. 

Azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy igenis, átnézzük, hogy hol tart a 
köznevelési törvény végrehajtása, különös tekintettel arra, hogy január 1-jén az államosítás, 
mint jéghegy, ott áll előttünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átélhettük, hogy az aktuálpolitika ütőerén tartjuk az 

ujjbegyünket, most aztán abszolút. Én tolmácsolni fogom ezt a javaslatot és kérést, a frakciók 
közül majd ki-ki maga véleményt formál, és vagy szervezünk vagy nem szervezünk nyílt 
napot. Hozzáteszem, hogy 25-e elég húzós, rövid határidőnek tűnik, nem beszélve arról, hogy 
talán 19-e után 20-21-22-23-a munkaszüneti nap, négy nap, a parlament sem üzemel azon a 
héten. Tehát ilyeneken múlik a történelem, hogy szabadságra mennek a fagylaltárusok. Jó, 
nyilván igyekszem figyelembe venni ezt a 25-ét, de a dátum nem tűnik egyszerűnek, csak 
jelzem. 

 
MENDREY LÁSZLÓ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Tisztelettel 

tudomásul vettem. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kíván-e még valaki ehhez hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem. Van-e más 

egyebek? Parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Hiller képviselőtársunk elment az ülésről menet közben, 

remélem, nem azért, mert a PPP-témánál nem akart már itt lenni, viszont a legutóbbi ülésen, 
még az egyebeknél vetett fel egy kérdést, és ahogy kérted, elnök úr, én utánajártam. Az Iványi 
Gábor lelkész úr által működtetett iskolákra kérdezett rá képviselő úr.  

Én a minisztériumban gyűjtött információk alapján azt tudom elmondani, hogy több 
mint 3 hónappal ezelőtt közölték velük, hogy ne aggódjanak, mert szerződéskötésre kerül sor, 
a szerződés elő van készítve. A menetrend szerint azoknál az illetékeseknél jár körbe, akiknek 
az ellenjegyzést rá kell tenniük. Az is lehet, hogy azóta már ez az aláírás megtörtént, mert ma 
nem tudtam újra kontrollálni, hogy hol tart a szerződés aláírása. De mindenképpen, ahogy 
elnök úr az elmúlt ülésen is jelezte, abszolút természetes módon, mint egyesülettel továbbra is 
szerződést köt az állam, tehát nyugodtak lehetnek mind a tanárok, mind a diákok. 

 
ELNÖK: Köznevelési megállapodást. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köznevelési megállapodást, így van. Tehát nyugodtak 

lehetnek mind a tanárok, mind a diákok. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Más egyebek jelzést nem látok, az ülést bezárom. A 
vendégeinknek köszönöm a részvételt és a munkát. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 44 perc)  
 

  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese és Pavlánszky Éva 

 
 


