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Napirendi javaslat  

 
1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: 

a) A Nemzeti Pedagógus Kar tagságának önkéntességéről szóló 
törvényjavaslat (T/442. szám)  
(Ikotity István (LMP) képviselő önálló indítványa)  
 

b) Egyes törvényeknek a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését 
közvetlenül veszélyeztető sporttevékenységek tilalmával kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/444. szám)  
(Dr. Schiffer András, dr. Szél Bernadett, Ikotity István (LMP) képviselők 
önálló indítványa)  
 

c) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/776. szám)  
(Varju László (független) képviselő önálló indítványa)  
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Kucsák László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP), a bizottság alelnöke  
Kunhalmi Ágnes (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ikotity István (LMP), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Halász János (Fidesz)  
Simon Róbert Balázs (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Szabó Szabolcs (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dunai Mónika (Fidesz) megérkezéséig Kucsák Lászlónak (Fidesz) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Remélhetőleg a nyáron 
mindenki kipihente magát. 

A mai első ülésnapon már adódik is némi feladatunk, nevezetesen három 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről kell döntést hoznunk.  

A napirendi javaslatot kiküldtük, azt mindenki megkaphatta. Három javaslat 
szerepel benne, illetve az egyebek. Van-e bárkinek a napirenddel kapcsolatban egyéb 
felvetése, kiegészítenivalója? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor szavazhatunk 
a napirendről.  

Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. A napirendet elfogadtuk. Akkor vágjunk is bele.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

a) A Nemzeti Pedagógus Kar tagságának önkéntességéről szóló 
T/442. számú törvényjavaslat 

Az első indítvány a Nemzeti Pedagógus Kar tagságának önkéntességéről szóló 
törvényjavaslat, Ikotity István képviselő úr önálló indítványa.  

Képviselő úr, kíván-e érvelni mellette? (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! Amikor ez a törvény el lett fogadva, akkor erről nem esett szó, hogy ez 
kifejezetten egy olyan dolog, amikor automatikusan, tehát nem kötelezően, hanem 
automatikusan válnak tagjaivá a pedagógusok. 

Én azt a javaslatot teszem - többféle megkeresés okán is -, hogy legyen 
lehetőség egyrészt arra, hogy megszűnhessen a pedagógus-munkakörrel létesített 
jogviszony megszűnésével a pedagógus kari tagság, tehát ez, azt gondolom, 
technikailag is fontos, másrészt pedig egy írásbeli lemondó nyilatkozattal ki lehessen 
lépni ebből a karból, illetve ez ne zárjon ki más kamarai jogviszonyt.  

Engem ez a kötelezőség, automatikusság - elnézést, csak a szóbeli érvekhez - 
arra emlékeztet, amikor egy piros nyakkendőt kellett a nyakunkba venni, amit aztán 
nem lehetett semmilyen módon levenni. Automatikus volt, és semmilyen lehetőség 
nem volt, illetve ha valaki mégis belevágott, akkor megnézhette magát. Én azt 
kezdeményezem, és azt kérem, hogy legyen lehetőségük a pedagógusoknak egy ilyen 
jellegű szabadságra, hogy a tagságukról lemondhassanak, ha erre igényt tartanak, ha 
ezt szeretnék.  

Köszönöm szépen. (Dr. Hoffmann Rózsa jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hoffmann Rózsa képviselő asszony, tessék 

parancsolni! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Először is egy kérdést szeretnék feltenni a képviselő úrnak: azok, akik önt 
megkeresték, mit mondtak önnek, milyen hátrányuk származott idáig abból, hogy ők 
a Nemzeti Pedagógus Kar tagjai? És ha majd válaszol rá, akkor még folytatnám a 
hozzászólásomat.  
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IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Tulajdonképpen nem konkrét 

hátrányokról van szó, hogy bizonyos hátrányokban részesülnek, hanem egyszerűen 
arról, hogy automatikusan tagjai lettek egy testületnek. Tulajdonképpen azt is 
sérelmezték, hogy azzal, hogy ők aláírják a szerződésüket, a kinevezésüket, mintegy 
kisbetűsen automatikusan tagjává válnak ennek a szervezetnek. Mindössze ezt a 
lehetőséget szeretnénk, hogy dönthessenek egy csatlakozási szándékról. Kifejezetten 
olyanról, hogy ők emiatt kellemetlenül éreznék magukat, vagy valamiféle hátrány 
érné őket, szó sincsen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Hoffmann Rózsa jelzésére:) Képviselő 

asszony, tessék parancsolni! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Akkor tulajdonképpen csak erősítette azt a véleményt, hogy ez egy állami 
iskolarendszer lett most, hiszen csak az állami intézményekben és az önkormányzati 
óvodákban dolgozók lettek tagjai a Nemzeti Pedagógus Karnak.  

Pusztán arról van szó, hogy nevesítve van, hogy egy olyan karnak a tagjai, 
amely lehetőségeket kínál számukra, hogy bármikor bekapcsolódhassanak abba a 
munkába, amelyet a kar szervez. Semmiféle kényszer, semmiféle kötelezettség nem 
hárul rájuk, ugyanúgy, ahogy ránk sem hárul állampolgárként - ugyan rendelkezünk 
szavazati joggal, de ha nem megyünk el szavazni, ma már nem jön értünk a rendőr. 
Úgyhogy én nem tudom támogatni ezt, mert ott voltam a Nemzeti Pedagógus Kar 
megalakulásánál, és hallottam több tucat olyan véleményt, amely mind arról szólt, 
hogy köszönik, mert ez egy lehetőség: bármikor bekapcsolódhatnak, aktivizálhatják 
magukat. Úgyhogy én a magam részéről nem támogatom ezt a törvényjavaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan a kérdés az, hogy újra kívánjuk-e 

nyitni azt a vitát, amiről már egyébként korábban szavazott a parlament. Tehát, ha jól 
értem, a mostani beadvány ezt célozza. Van-e további hozzászólás? (Ikotity István 
jelentkezik.) Képviselő úr, parancsoljon! 

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Csak reagálni 

szeretnék: erről a részéről nem volt részletes vita tudomásom szerint. 
Tulajdonképpen jó az, hogy van lehetőség bekapcsolódni, pusztán azt a jogot 
szeretnénk tiszteletben tartani, hogy ha valaki erre valamilyen oknál fogva mégsem 
tart igényt, akkor lehetősége legyen erre. Eleve már a technikai javaslat is 
megfontolandó, hogy ha megszűnik a pedagógus munkaköre, akkor ő ennek ellenére 
mégis a Nemzeti Pedagógus Kar tagja marad, tehát gyakorlatilag nem tud ebből a 
szervezetből kilépni akkor se, nem szűnik meg automatikusan a jogviszonya ezzel a 
karral.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak a pontosság kedvéért: volt erről vita, még az 

előző parlamenti ciklusban, és a parlament szavazott róla, tehát én erre utaltam, hogy 
újra kívánjuk-e ezt nyitni vagy sem.  

Van-e további hozzászólás, vagy szavazhatunk? (Farkas Gergely jelentkezik.) 
Farkas Gergely képviselő úr, parancsoljon! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Valóban volt erről vita, és 

ezért én is hadd reagáljak Hoffmann Rózsa felvetésére. Ha ő azt látja ebben, hogy ez 
egy lehetőség, akkor úgy gondolom, hogy ez akkor is lehetőség lenne, ha nem lenne 
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mindenki automatikusan tagja, hanem ha szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor 
belép ebbe a karba, és ott kifejti a véleményét. Ilyen téren ezt két oldalról is meg lehet 
közelíteni, úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon komoly érv lehet. 

Illetve szó volt arról is, hogy milyen hátrány érheti az embereket. Azért ennek a 
Pedagógus Karnak előbb-utóbb lesznek majd véleményei, nyilatkozatai az oktatási 
törvényekhez, lesznek majd hozzáfűznivalói, és igenis lehet, hogy majd valakinek, aki 
ennek tagja, a nevében is meg fog jelenni ennek a Pedagógus Karnak egy olyan 
nyilatkozata, amellyel ő nem tud egyetérteni. 

Úgy gondolom, hogy ez egy reális felvetés, ha már itt felvetettük azt, hogy 
mégis milyen hátrányai lehetnek az illetőnek. Igenis lehetnek olyan hátrányai, hogy 
egy olyan testületnek a tagja, amely megnyilatkozik bizonyos kérdésekben, és ő 
azokkal az állásfoglalásokkal nem tud egyetérteni. 

Úgy gondolom, hogy ezt tiszteletben kéne tartani. Nem véletlen vetettük fel mi 
a korábbiakban is már, hogy mi sem tartjuk jónak ezt az automatikus tagságot. Aki 
szeretne élni azzal a lehetőséggel, amit Hoffmann Rózsa is elmondott, annak igenis 
van lehetősége belépni, és kifejteni az álláspontját.  

Tehát mi fogjuk támogatni a tárgysorozatba-vételét ennek az indítványnak.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még további hozzászóló? (Szabó Szabolcs 

jelentkezik.) Tessék parancsolni, képviselő úr! Szabó Szabolcs.  
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm a szót. Én csak egy mondat erejéig 

kérnék egy részszót. Ugye sem a pártom, sem én magam nem voltam tagja az előző 
parlamentnek, amelyik ezt elfogadta, tehát csak szeretném jelezni, hogy az Együtt-PM 
és én magam sem értünk egyet a kötelező kar létrehozásával. Lehet, hogy én rosszul 
emlékszem, de mikor megalakult ez a bizonyos Pedagógus Kar, mintha a 
megválasztott vezető maga mondta volna, hogy esetleg ezt érdemes lenne 
felülvizsgálni. Rémlik, mert ez nem most volt már az utóbbi napokban, de úgy 
emlékszem, hogy ő maga felvetette ezt a kötelezőtagság-problémát.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? Nem látok. Akkor 
szavazás következik. Aki támogatja Ikotity István önálló indítványának 
tárgysorozatba-vételét, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem. A bizottság nem vette tárgysorozatba.  

b) Egyes törvényeknek a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy 
érzelmi fejlődését közvetlenül veszélyeztető sporttevékenységek 
tilalmával kapcsolatos módosításáról szóló T/444. számú 
törvényjavaslat  

Következik az egyes törvényeknek kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi 
fejlődését közvetlenül veszélyeztető sporttevékenységek tilalmával kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Három képviselő indítványa ez, LMP-képviselők. 
Kíván-e valaki az ő nevükben itt a bizottságban érvelni mellette? Ikotity képviselő úr 
parancsoljon!  

Hozzászólások 

IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Röviden 
ismertetném, bizonyára látták már. Amiről itt szó van, részletesen nem szeretném 
elmondani, de ugye két helyen is törvénymódosítást – a sporttörvényben és a büntető 
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törvénykönyvben is – javasolunk. Az ennek a sürgősségnek az oka, bizonyára tudják, 
a nyár elején, júniusban történt egy konkrét baleset, ami, ha nem ott történt volna, 
hanem az ország egy eldugott zugában, akkor könnyen lehet, hogy abból olyan dolog 
is származhatott volna, ami akár, egészen konkrétan emberélet-veszteséggel is 
járhatott volna.  

Azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy engedje tovább ezt a javaslatot, hiszen 
minden nappal, minden órával fennáll a veszélye annak, hogy újra ilyen rendezvény 
fog lezajlani, és újra ilyen helyzet áll elő. És bizony itt a bizottságnak konkrét 
felelőssége van, azt gondolom, ezek felé az emberek, gyerekek felé is.  

Szeretném kiemelni azt, hogy nem mi szeretnénk a szabályozást végrehajtani. 
Ez a javaslatunk a kormánynak ad lehetőséget arra, hogy kormányhatározattal 
állapítsa meg, hogy melyek azok a sportok, sportágak, amelyekre ez kiterjed. Ez 
pusztán egy ajtót nyit meg, hogy lekorlátozzuk, hogy ne tegyük lehetővé azt, hogy 
máskor is előforduljon ehhez hasonló eset. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Jelzésre:) Vinnai képviselő 

úr, parancsoljon!  
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! A 

sporttörvény úgy szabályozza ezt a kérdést, hogy gyermekek, kiskorúak törvénytelen 
sporttevékenysége most sem lehet a törvény szerint. Azzal a céllal egyet lehet érteni, 
amit képviselőtársaim benyújtottak, de azt gondolom, hogy ez a gyermekvédelmi 
törvény szabályozásával vagy módosításával érhető el, és az én információim szerint 
az igazságügy-miniszternél, tehát a Trócsányi miniszter úrnál van ez a kérdés. 
Benyújtotta már az EMMI ezt a javaslatot, és ez hamarosan nyilvánosságra fog 
kerülni.  

Azt gondolom, hogy nagyon fontos az az alapelv, és a felelősséget is 
mindannyian vállaljuk, hogy ilyenek ne történjenek, de nem a sporttörvényt kell 
módosítani ehhez. Hiszen a sporttörvény szerint most sem lehet ilyen – idézőjelben 
mondom, hogy – rendezvényeket tartani vagy eseményeket, amelyek a kiskorú 
gyermekek testi épségét veszélyeztetik. Úgyhogy a magam részéről így látom ezt a 
kérdést, és nem támogatom ezt a módosítást.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Jelzésre:) Ikotity képviselő úr, 

tessék! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Reagálni szeretnék, köszönöm. 

Ha a törvény nem engedte volna meg ezt, akkor, azt gondolom, hogy erre nem került 
volna sor már a nyár elején sem. Ez teljesen egyértelművé teszi azt, hogy ilyenre ne 
kerülhessen sor. Másfelől pedig azt gondolom, hogy az, hogy ez benyújtás alatt van - 
azt tudom csak megismételni, hogy itt minden nap, minden óra számíthat ebből a 
szempontból, és - ez késlekedést jelent, amennyiben azt gondolom, hogy személyes 
felelősségünk is jelentős. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak annyit engedtessék megjegyezni, hogy a 

törvény nagyon sok mindent tilt egyébként. Ennek ellenére vannak rablások is és sok 
minden egyéb bűncselekmény. Ezt csak arra mondom, hogy a törvényben leírtak és 
bizonyos jelenségek megvalósulása között egyenes összefüggés sajnálatos módon 
nincsen. A szép új világ, majd, ha elkövetkezik egyszer, valamilyen távoli utópiával, 
akkor előfordul, hogy lesz ilyen. Tehát azért, mert a törvény ezt nem teszi lehetővé, de 
mégis tesznek ilyet, az azt jelenti, hogy törvényellenes cselekedet. Erre utalt Vinnai 



 9 

képviselő úr, ha jól értettem. Most sem szabad ilyet tenni, következésképpen van jogi 
konzekvenciája, kell hogy legyen jogi konzekvenciája az ilyen lépéseknek.  

Az pedig, hogy a tárcának a munkálkodása e téren már ott tart, hogy tárcaközi 
egyeztetésen van, én azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy nem késlekedtek, 
hanem a nyarat ezzel töltötték. Én nagyon bízom benne, hogy ez nagyon rövid időn 
belül valóban a parlament elé kerül, és nem önmagában csak ezt a kérdést kívánja 
szabályozni, hanem vélhetően egy szerteágazóbb és a kérdéskört több oldalról jobban 
körüljáró szabályozó lenne. Bízunk benne, hogy így lesz.  

Határozathozatal 

Van-e további észrevétel, megjegyzés? (Nincs jelentkező.) Akkor szavazhatunk. 
Ki az, aki támogatja a második indítványt? Tehát a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy 
érzelmi fejlődését közvetlenül veszélyeztető és a többi című indítványt. Aki igen, az, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Két tartózkodás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem. Nem 
vettük tárgysorozatba.  

c)  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló T/776. számú törvényjavaslat 

Következik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi törvény módosításához 
benyújtott javaslat. Varju László képviselő úr indítványa.   

Kíván-e valaki érvelni ezen javaslat mellett? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem 
látok. Kíván-e valaki véleményt mondani? (Kucsák László jelentkezik.) Kucsák 
képviselő úr, tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Lehet, hogy Varju képviselő urat nem 
tájékoztatták a társai, hogy ennek a kérdéskörnek a vitája is nemrégiben zajlott 
egyébként, és aztán a parlamentben döntés is született ebben az ügyben.  

Egyébként megítélésünk szerint ez a javaslat egy értelmezhetetlen és 
alkalmazhatatlan irányú javaslat. Megítélésünk szerint joghatás kiváltására egyébként 
ebben a megfogalmazásban alkalmatlan, és ennek esetleges elfogadása szembemenne 
az egyetemes sport, a fair play és a becsületes játék szellemiségével, úgyhogy 
mindezekre való tekintettel mi a magunk részéről nem javasoljuk a tárgysorozatba-
vételét. 

Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Van-e további észrevétel, megjegyzés? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Akkor szavazunk. Kérem, aki egyetért Varju képviselő úr indítványával, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tíz nem. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás.  

A bizottság ezt nem vette tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Az egyebek címszó alatt van-e bárkinek olyan felvetése, ami megtárgyalandó? 
(Ikotity István jelentkezik.) Ikotity képviselő úr, tessék parancsolni! 
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IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Egyetlen jelzéssel szeretnék élni: egy kezdeményezésünk van folyamatban, 
természetesen a hivatali úton járunk majd el, a bizottsági elnök felé írásban 
benyújtjuk, ez pedig a Magyar Nemzeti Bank elnökének felkérése, hogy a 
bizottságunk előtt tájékoztatást adjon a feladatkörével kapcsolatban. Ez a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló törvény 131. §-ának (4) bekezdése szerint feladata is. Ezt a 
szabályos módon be fogjuk majd nyújtani, csak ennyit szerettem volna jelezni. 

Köszönöm. (Dr. Hiller István jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, Hiller képviselő úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretnék 

arra javaslatot tenni, hogy a következő bizottsági ülésre a bizottság vezetése foglalja 
össze azokat a témákat, amelyeket még a tavaszi parlamenti ülésszakon tettek, 
tettünk, hogy ezek ne merüljenek feledésbe, és teremtse meg arra a módot, bár ez 
minden képviselőnek egyénenként is joga, de ha ezt így szervezetten tesszük, talán 
átláthatóbb, hogy talán a következő parlamenti ülésnapokra, a jövő hét közepéig 
tegyünk javaslatot, hogy a most elkezdődött parlamenti ülésszakban milyen napirendi 
pontokat szeretnénk vagy tartanánk fontosnak. 

Ezt azért javaslom, mert láthatólag az önkormányzati választás miatt a 
folyamatos és aktív parlamenti ülésezés október közepétől kezdődik, így van mód 
arra, hogy a bizottság ezeket a javaslatokat összegezze. Ne csak olyan javaslatokat 
tárgyaljunk, amelyeket feladatszerűen meg kell tárgyalnunk, hanem olyanokat is, 
amelyeket egyébként fontosnak tartunk.  

Ezt azzal kívánom indokolni, hogy az Országgyűlés által elfogadott új rend 
szerint van olyan mód, hogy kimondottan a bizottság szakmai, tartalmi hatáskörébe 
tartozó kérdéseket a bizottság nem tárgyal, miközben más bizottság tárgyal. 
Szeretnék utalni arra, hogy legutóbb például épp a nemzeti felsőoktatási törvény 
módosítását olyan módon - egyébként teljesen házszabályszerűen - tűzte napirendre 
az Országgyűlés, amikor a két bizottság, a parlamenti főbizottság és a mi 
szakbizottságunk egy időben ülésezett. Mi, akik az oktatásüggyel is foglalkozunk, nem 
tárgyaltuk a nemzeti felsőoktatási törvényt, elég gyalázatos módon, miközben az 
alkotmányozással is foglalkozó főbizottság meg tárgyalta. Így aztán az a furcsa helyzet 
állt elő, hogy több képviselőtársammal együtt nem a szakbizottság ülésén vettünk 
részt a nemzeti felsőoktatási törvény tárgyalása révén, hanem ott.  

Nem parlamenti, még egyszer mondom, Házszabályba, sőt immáron törvénybe 
foglalt és a többség által elfogadott dolgot akarok kritizálni, mert annak nem itt van a 
helye, hanem megteremteni azt a módot, hogy amikor szakmai értelemben a 
feladatkörünkbe tartozó dolgok szerepelnek, akkor arról beszéljünk, feltételezve, hogy 
itt mégiscsak oktatáshoz, kultúrához, más kérdésekhez inkább vonzódó és értő 
képviselők ülnek, mint más bizottságban. Próbáljuk megteremteni ennek a módját, 
ha ezzel az elnök úr és a tisztelt bizottság egyetért. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen azokat a felvetéseket, amelyeket 

korábban a bizottság tárgyalt, és amelyekkel kapcsolatban abban állapodtunk meg, 
hogy ezeket majd elő kell venni különböző időpontokban, összeszedjük, de emlékeim 
szerint egyébként a nyáron ki is ment mindenkinek, és elvileg e-mailen mindenki 
számára elérhető, de meg tudjuk ismételni természetesen, tehát semmi probléma 
nincs. Természetesen, ha bárkinek olyan felvetése van, ami a bizottság megbeszélését 
igénylőnek tűnik, annak ítéli, mindenkinek joga van hozzá, az, kérem, jelezze.  
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Van-e további hozzászólás az egyebekben? (Nincs jelentkező.) Nekem van egy 
bejelentenivalóm. Kapott a bizottság egy meghívót: a Magyar Nemzeti Múzeumnak 
lesz egy kiállításmegnyitója szeptember 17-én 11 órakor - A Kárpát-medence a 
Karoling-korban és a Honfoglalás korában -, tehát akit érdekel, annak tisztelettel 
jelzem, hogy egy ilyen lesz a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében szeptember 17-
én 11 órakor.  

Van-e további észrevétele, felvetése bárkinek? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 
a bizottsági ülést bezárom.  

Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 27 perc)  
  

Dr. Pósán László 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Lajtai Szilvia 


