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Napirendi javaslat  

 
1. Tájékoztató az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának tevékenységéről, 

eredményeiről 
Előadó: 
Dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke 
 

2. A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. Törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6129. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 
 

3. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5954. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § 
(4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 

4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről: 

a) Az érettségiző tanulók növekvő számának biztosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/5269. szám)  
(Szabó Szabolcs (független) képviselő önálló indítványa) 

b) A felsőoktatási intézményekben a testnevelés tantárgy felvételi lehetőségének 
kiszélesítéséről szóló határozati javaslat (H/5289. szám)  
(Farkas Gergely és Dúró Dóra (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 

c) A XXV. téli olimpiai játékok 2026-os budapesti megrendezésére vonatkozó 
pályázati szándék támogatásáról szóló határozati javaslat (H/5514. szám)  
(Szelényi Zsuzsanna és Szabó Szabolcs (független) képviselők önálló 
indítványa) 

5. A bizottság 2015. évi őszi munkatervének megvitatása 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dúró Dóra (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Kucsák László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kunhalmi Ágnes (MSZP), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Halász János (Fidesz)  
Simon Róbert Balázs (Fidesz)  
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Szabó Szabolcs (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Halász János (Fidesz) távozása után Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) dr. Vinnai Győzőnek (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Hiller István (MSZP) Kunhalmi Ágnesnek (MSZP)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Takács Gabriella  
Gyetvánné Zweig Zsuzsanna 
 

 
Meghívottak 

 
Dr. Réthelyi Miklós elnök (UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság)  
Géher Mariann főtitkár (UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság)  
Závogyán Magdolna helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
 

Jelenlévők  
 
Gorjánác Rádojka levéltári referens (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 53 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szeretettel 
köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. A jelenléti 
ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők megkapták, ehhez írásban Pósán 
László alelnök úr terjesztett elő módosító javaslatot, amelyben azt kezdeményezi, 
hogy az ülésre tervezett napirendi pontok tárgyalása a szavazást igénylőkkel 
kezdődjön. Ennek, illetve az EMMI-ből érkezett jelzések alapján az új napirendi 
javaslat úgy nézne ki, hogy első lenne a zárszámadáshoz való kapcsolódásunk, tehát 
ami eredetileg 3. napirendi pont volt, majd a 2. napirendi pont maradna, a 
közokiratokról, közlevéltárakról szóló törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása, majd a képviselői önálló indítványok 
tárgysorozatba vétele lenne a 3-as, a 4-es a bizottság a 2015. évi őszi munkatervének 
megvitatása és elfogadása, az 5. lenne Réthelyi Miklós elnök úr beszámolója és a 6-os 
az egyebek. 

Van-e más módosítási szándék? Szabó Szabolcs, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Az én mikrofonom nem működik, mindegy. 

Beszélek akkor egy kicsit hangosabban. Igazából nekem egy kérdésem lenne a 
napirendhez kapcsolódóan. A múlt hét hétfőn beszéltünk elnök asszonnyal, hogy nem 
tervezi-e esetleg a Corvinus ügyében, hogy meghallgassuk az érintetteket. Azt láttam, 
hogy elnök asszony végül is elkezdte ennek a szervezését, úgy is volt, hogy itt 
napirendi pont lesz, én magam is készültem erre, háttéranyagokat olvastam, 
nyakkendőt is kötöttem, hogy megtiszteljem az érintetteket, pedig ezt viszonylag 
ritkán szoktam megtenni. (Halász János: Egészen jól sikerült!) Hát, a szokásoshoz 
képest igen. Egyeztettem is az érintettekkel, majd nagy meglepetésemre ma reggel 
láttam, hogy mégsem lesz napirendi pont. 

Úgyhogy csak ezt kérdezném meg, hogy ez miért történt, és ugye, azt jól 
gondolom, hogy akkor a következő bizottsági ülés alkalmával viszont napirenden 
lesz? Feltételezem, hogy valami programegyeztetési bibi adódott. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Röviden válaszolnék, hosszabban majd az egyebek napirendi pontban 

fejtem ki, hogy miért történt ez így. Az összes érintettel egyeztettem, és 
mindegyiküknek jeleztem, hogy a mai napon nem fog erre sor kerülni. Ezt mindenki 
elfogadta. A Szent István Egyetem, a Corvinus Egyetem, az érintett dékánok, az 
államtitkárság is, illetve államtitkár úr és rektor úr, tehát Rostoványi rektor úr 
hivatalosan értesítettek engem, hogy a mai napon nem fognak tudni megjelenni a 
bizottság ülésén egyéb elfoglaltságuk miatt, de egy későbbi időpontban állnak 
rendelkezésre. 

Ezért döntöttem úgy - szintén az érintett dékánokkal és a Szent István 
Egyetemmel folytatott egyeztetéseket és tájékoztatást követően -, hogy a mai napon 
nem kerül sor erre a napirendre, de államtitkár úr jelezte, hogy egy későbbi 
időpontban rendelkezésre áll ez ügyben. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Ez a jövő alkalom lesz, a következő bizottsági 

ülés? 
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ELNÖK: Még nem egyeztettünk konkrétan, hogyha államtitkár úrnak megfelel 
az időpont, akkor akár a következő bizottsági ülés is lehet. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Azt nem tudom egyébként, hogy igényel-e 

előterjesztést a részemről, de én erősen támogatnám, hogy a következő alkalomra 
próbáljuk meg, amennyiben persze államtitkár úrnak megfelelő. 

 
ELNÖK: Ezt majd a napirendi szavazásnál kifejezheti képviselő úr, hogy 

támogatja-e vagy nem. Kucsák alelnök úr, parancsoljon! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit. A napirend elfogadása előtt egy olyan felvetéssel 
élek, hogy tartva azt az álláspontot, amit én korábban, még az előző ülésszak végén 
jeleztem elnök asszonynak, hogy ez a tervezett munkaterv a témajavaslatokkal együtt 
nehezen lesz tartható, ez most már erősebb meggyőződéssé vált számomra. Éppen 
ezért a következő javaslattal élek, hogy a munkatervről ezen a bizottsági ülésen ne 
döntsünk, és kezdeményezem azt, hogy a tervezett őszi munkaterv, programterv 
kapcsán egyeztessünk, akár ha elfogadható, akkor az elnök és a bizottsági alelnökök, 
és ennek megfelelően kerüljön majd elénk egy munkatervi javaslat ide, a soron 
következő bizottsági ülésen. 

Kérném, hogy akkor ez ügyben legyen kedves a bizottságot megkérdezni, hogy 
mit szól ehhez a javaslathoz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Akkor a napirendi javaslathoz kapcsolódóan, ha jól értem, az ön 

javaslata akkor az, hogy ez a 4. napirendi pont, illetve az új változat szerinti 4. 
napirendi pont kerüljön le ma a napirendről, és egy következő alkalommal, 
egyeztetéseket követően újból vegyük a bizottság napirendjére? 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Így pontos. Köszönöm 

szépen. 
 
ELNÖK: Rendben. Akkor az egyszerűség kedvéért először erről szavaznánk, és 

azt követően, hogyha ezt a szavazást - nyilvánvaló, hogy hogyan fog végződni - 
lezártuk, akkor fogjuk a Pósán alelnök úr által jelzett… (Kucsák László: Köszönöm a 
támogatást. - Derültség.) Ezúttal kifejeztem, hogy nyitott vagyok az ön javaslatára. 
Tehát a Pósán alelnök úr által jelzett módosítóról utána szavazunk. 

Akkor először szavazásra teszem fel a kérdést, miszerint a napirendet úgy 
módosítsuk, hogy a bizottság 2015. évi munkatervének megvitatására a mai napirend 
során, a mai napon ne kerüljön sor. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Egyhangú. 
Volt-e nem szavazat vagy tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 

Akkor ez lekerült a napirendről. 
Akkor még egyszer elmondom, hogy a Pósán alelnök úr által előterjesztett 

módosító javaslat elfogadása esetén hogyan fog kinézni a mai bizottsági ülés 
napirendje. 

Első napirendi pont lesz a T/5954. számú törvényjavaslathoz történő 
kapcsolódás, azaz a zárszámadási törvény, a második napirendi pont lesz a T/6129. 
számú, a közokiratokról, közlevéltárakról szóló törvény részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása. A harmadik napirendi pontban a képviselői önálló 
indítványok tárgysorozatba vételéről döntünk, és akkor a 4. napirendi pontban 
hallgatjuk meg Réthelyi Miklós elnök urat, és az 5. napirendi pont lesz az egyebek. 
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Ki az, aki a napirendet ebben a formában el tudja fogadni? (Szavazás.) Volt-e 
tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

Egy tartózkodással a látható többség a napirendet elfogadta. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló T/5954. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján)    
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Az első napirendi pontban a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz vitához 
kapcsolódó bizottságként kell döntenünk arról, hogy a részletes vitában mely 
szerkezeti egységeket kívánjuk megtárgyalni a határozati házszabály 92. § (4) 
bekezdése alapján. 

Azt a javaslatot teszem, hogy a törvényjavaslat egészéhez kapcsolódjunk, a 
korábbiakban is ez volt a bizottság gyakorlata, és ez megfelelő mozgásteret biztosít a 
képviselőknek. Van-e valakinek más javaslata a kapcsolódásra vonatkozóan? (Nincs 
jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. 

Ki az, aki támogatja, hogy a T/5954. számú törvényjavaslat egészéhez 
kapcsolódjon a bizottságunk? Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) Volt-e nem 
szavazat vagy tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 

A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Ezzel az első napirendi pontot lezárom. 

A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 
T/6129. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Következik a második napirendi pont, a közokiratokról, közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 

E rendelkezésre megnyitom a részletes vitát és jelzem a bizottság tagjainak, 
hogy a KKDSZ alelnöke, Csóti Csaba úr előzetesen jelezte, hogy hozzá kíván szólni 
ehhez a napirendhez. Ehhez a bizottsági tagoknak hozzá kell járulnia, hogy ehhez a 
napirendhez Csóti Csaba alelnök úr hozzászólhasson. Ki az, aki támogatja, hogy ezt 
megtehesse? Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ellenszavazat? 
(Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 7 tartózkodás. 

Akkor Csóti Csaba alelnök úrnak nem tette lehetővé a bizottság, hogy 
hozzászóljon. (Dr. Pósán László: Szeretném indokolni.) Pósán László alelnök úr 
indoklást kíván ehhez a döntéshez tenni. Parancsoljon! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Azért 

tartózkodtunk, mert a szóban forgó törvényjavaslathoz módosító javaslatok nem 
érkeztek, következésképpen részletes vitát folytatni nem tudunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 

határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. 
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Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Závogyán Magdolna helyettes 
államtitkár asszonyt, és kérdezem, hogy kíván-e ebben a szakaszban előzetesen 
hozzászólni. 

 
ZÁVOGYÁN MAGDOLNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem kívánok, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük. E vitaszakaszban a bizottság tagjai közül kíván-e valaki 

hozzászólni? Szabó Szabolcs, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Egy technikai jellegű kérdésem lenne, 

remélem, belefér ebbe a vitaszakaszba. Ugye, ez egy kormányzati és nem egyéni 
képviselői indítvány volt, és amennyire én jól tudom az eljárásrendet, akkor elő van 
írva, hogy ilyenkor nagyon részletes egyeztetést kell folytatni az érdekvédelmi 
szervezetekkel, szakmai egyeztetést kell végrehajtani, KÁT-egyeztetést, stb., ennek 
megvan a törvényben meghatározott elég bonyolult rendje. 

Ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy kifejezetten ennek a 
törvénymódosításnak a kapcsán kivel sikerült egyeztetni ezt a módosítást, merthogy 
például itt a KKDSZ-ről azt tudjuk, hogy velük például nem, és az általuk ismert 
érdekvédelmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel sem volt erről egyeztetés, ők is 
meglepetésszerűen értesültek erről az előterjesztésről. 

Tehát a kérdésem röviden az, hogy kivel sikerült ezt egyeztetni az előkészítés 
folyamán? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék a képviselők részéről ebben a 

vitaszakaszban? (Nincs jelzés.) Helyettes államtitkár asszonyt kérdezem, hogy kíván-e 
reagálni az elhangzottakra. Parancsoljon! 

 
ZÁVOGYÁN MAGDOLNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Alapvetően a törvénymódosítás az irattári iratokra vonatkozó 
átadással kapcsolatos módosítást tartalmaz, azok a szervezetek, amelyek érintettek, 
ebben a vonatkozásban nem relevánsak. Tehát nem levéltár vonatkozásában, hanem 
irattározás vonatkozásában van javaslata a kormánynak a törvénymódosításra. 

 
ELNÖK: Van-e más hozzászólási szándék a képviselők részéről ebben a 

vitaszakaszban? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Tájékoztatom a bizottság tagjait, 
hogy a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal 
kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése tartalmazza, így erről döntenünk 
kell. 

Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki igen, az kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 7 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. 

A bizottság ennek megfelelően döntött. A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 
Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 

javaslatokról kellene állást foglalnunk. A javaslathoz nem érkezett módosító javaslat. 
Előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra sem érkezett javaslat. Kérdezem a 
bizottságot, hogy van-e valakinek további módosítási szándéka, illetve javaslata. 
Szabó Szabolcs, parancsoljon! 
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SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Lehet, hogy az előbb kellett 
volna feltennem ezt a kérdést, engedjék meg akkor, hogy most tegyem fel, remélem, 
az eljárásrend rugalmasságába ez belefér. 

Ha én jól veszem ki ebből a törvényjavaslatból, akkor a VERITAS-nak akarják 
átadni ezt az irattározási feladatot. Nyilván ennek vannak mindenféle személyi meg 
szakmai meg infrastrukturális követelményei is, nem kellett volna ehhez költségvetési 
módosítást is csatolni esetleg? Hogy lesz meg ennek a költségfedezete? Bennem csak 
ez merült fel igazából, hogy akkor nem kellene-e egy ilyen módosítást megfontolnia a 
bizottságnak, hogy egyáltalán miből óhajtják ezt megvalósítani, mert ha jól tudom, a 
VERITAS-nak van egy külön sora a költségvetésben, ott meg van határozva a mostani 
érvényes feladatrendjében, hogy mit kell neki ellátni, és mivel ez nem szerepel benne, 
és feltételezhetően ez sokba fog kerülni, akkor ez egészen pontosan hogyan fog 
történni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy hozzá kívánnak-e szólni Szabó 

Szabolcs képviselő úr módosításához? Illetve helyettes államtitkár asszonyt 
kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e reagálni erre. Parancsoljon! 

 
ZÁVOGYÁN MAGDOLNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Költségvetés szempontjából azért nem releváns, nem tételt érintő, 
mert maga az Igazságügyi Hivatal, mint szervezet munkatársai mennek át, és az itt 
megjelölt forrás az, ami fogja ezt biztosítani. 

Tehát összességében ez a forrás jelen pillanatban is rendelkezésre áll, csak 
ennek a fajta átcsoportosításával történik, tehát külön költségvetési forrás erre nem 
kell, hogy rendelkezésre álljon. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Van-e más hozzászólási szándék? Illetve kérdezem Szabó 

Szabolcs képviselő urat, hogy szövegszerű módosító javaslata van-e, amiről szavazni 
tud a bizottság. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Én készséggel elfogadom, 

amit a helyettes államtitkár asszony mond, nyilván ezért lenne érdekes egyébként, 
hogyha a KKDSZ képviselője is hozzászólhatott volna, mert én nyilván nem vagyok 
sem irattári, sem levéltári szakember. Egy kicsit furcsállom a dolgot, de kénytelen 
vagyok elhinni, amit helyettes államtitkár asszony mond. 

 
ELNÖK: Akkor ilyen értelemben úgy értelmezem, hogy nincsen szövegszerű 

módosító javaslata. (Szabó Szabolcs: Igen.) Köszönöm. 
Van-e más képviselő, aki hozzá kíván szólni a saját bizottsági módosítási 

szándék megfogalmazásához? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 
Amennyiben tehát nincsen módosítási szándék, akkor módosító javaslat 

hiányában a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot sem. 
Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 

részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, az 
kérem, jelezze! (Szavazás.) 7 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 

A bizottság lezárta a részletes vitát. 
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 

nyújt be, amely a bizottság korábbi vitaszakaszban meghozott döntéseit tartalmazza. 
Ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
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jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki igen, az 
kérem, jelezze! (Szavazás.) 7 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 

A bizottság ennek megfelelően fog eljárni. 
Ezzel a részletes vitát és a 2. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen 

helyettes államtitkár asszonynak és munkatársának, hogy rendelkezésünkre állt. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

Az érettségiző tanulók növekvő számának biztosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5269. szám) - (Szabó Szabolcs (független) 
képviselő önálló indítványa) 

Áttérnénk a harmadik napirendi pontra, döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről. A 3/a. napirendi pont az érettségiző tanulók növekvő 
számának biztosításáról szóló törvényjavaslat, Szabó Szabolcs képviselő úr önálló 
indítványa.  

Kérdezem Szabó Szabolcs képviselő urat, hogy előterjesztőként kíván-e 
előzetesen expozét mondani. Parancsoljon, képviselő úr! 

Szabó Szabolcs (független) szóbeli kiegészítése 

SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Ígérem, rövid leszek. 
Mindenki elolvashatta az előterjesztést. Az utóbbi években elég jelentős mértékben 
átalakult, átalakították a kormánypártok a közoktatásnak a rendszerét. Most legutóbb 
már a középfokú oktatásban is jelentős átalakítás ment végbe, és a középfokú oktatás, 
a szakképzés átalakítása kapcsán merült fel egy olyan kérdés, hogy a vegyes képzést 
nyújtó középiskolák esetében a gimnáziumi képzéssel mi lesz, és ott elhangzott egy 
olyan megjegyzés a minisztérium részéről, hogy az a cél, hogy minden 
járásközpontban legyen gimnáziumi képzést indító középfokú oktatási intézmény.  

Akkor mi utánanéztünk gyorsan az intézménystruktúrának és kiderült, hogy 
van olyan járásközpont, ahol nincsen gimnáziumi képzést folytató intézmény, és 
igazából maga a javaslat ezt a minisztériumi óhajt, igényt próbálja meg alátámasztani, 
amikor egyszerűen csak azt írná elő, hogy legyen minden járásközpontban ilyen 
gimnáziumi képzést nyújtó intézmény, és így hosszú távon lehessen biztosítani a 
gimnáziumi végzettségűek, a gimnáziumban érettségizők számának és arányának a 
fenntartását és lehetőség szerint a növelését. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük képviselő úr expozéját. Kérdezem, a bizottság tagjai közül 

ki az, aki hozzá kíván szólni. Pósán László, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Értem a 
képviselő úr javaslatát, csak az az észrevételem van ezzel kapcsolatban, hogy az 
érettségizettek számának a gyarapítása és a gimnázium, mint oktatási intézmény 
között közvetlen és direkt összefüggés nincs. Ugyanis az átalakításnak pont az volt a 
lényege, hogy a szakgimnáziumból és szakközépiskolából is kijöhessenek úgy 
gyerekek, diákok, hogy érettségit tudnak szerezni. Következésképpen: ha az a cél, 
hogy az érettségizettek számát akarjuk növelni, akkor az nem egyenlő a gimnáziumi 
szám növelésével, éppen ezért a kezdeményezést nem fogjuk támogatni. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelzés.) Nem látok 
jelzést. Kérdezem Szabó Szabolcs képviselő urat, hogy előterjesztőként kíván-e 
reagálni az elhangzottakra. Parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Nem, azt hiszem, az 

előterjesztésből következik, hogy mit tartalmaz és mit értettem alatta. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Ebben az esetben szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki támogatja 
a T/5269. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét? Aki igen, az kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 7 nem szavazat. Tartózkodás 
nem volt. 

A bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A felsőoktatási intézményekben a testnevelés tantárgy felvételi 
lehetőségének kiszélesítéséről szóló H/5289. számú határozati 
javaslat  
(Farkas Gergely és Dúró Dóra (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa) 

A 3/b. napirendi pontban a felsőoktatási intézményekben a testnevelés 
tantárgy felvételi lehetőségének kiszélesítéséről szóló határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről döntünk. Farkas Gergely és Dúró Dóra önálló indítványa. 
Gergő, parancsolj! 

Farkas Gergely (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

FARKAS GERGELY (Jobbik): Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Azzal 
a közös ponttal kezdeném a javaslatom bemutatását, hogy mindannyian fontosnak 
tartjuk a fiatalok testmozgását, ez többször kiderült a mindennapos testnevelés 
órának a bevezetése, illetve részünkről annak támogatása kapcsán, és mi ezen az úton 
szeretnénk haladni és a felsőoktatásban tanuló hallgatók részére lehetővé tenni, hogy 
ők is minél nagyobb számban élhessenek ezzel a lehetőséggel. 

Miért is tartjuk ezt fontosnak? Azért, mert az az általános tapasztalat, hogy míg 
általános iskolában, még akár a mindennapos testnevelés bevezetése előtt is többen 
jártak különböző edzésekre, eleve adott volt a testnevelés óra, mindaddig a 
felsőoktatásban, egyetemre, főiskolára kerülve nagyon sok fiatalnál ezek a 
testmozgási lehetőségek bekorlátozódnak, részben időbeli korlátok mutatkoznak, 
részben pedig a felsőoktatási intézmények sem tudnak olyan szintű testnevelésóra-
lehetőséget biztosítani, mint amelyre lenne igény. 

Hadd említsek itt egy konkrét személyes példát, amit számos ismerősi 
tapasztalat is megerősített. Amikor én jártam egyetemre, akkor nekünk mindösszesen 
egy öt évfolyamos, tehát tíz félévből álló képzés folyamán mindösszesen négy félévben 
lehetett felvenni testnevelés órát, mindannak ellenére, hogy én szerettem volna élni 
akár mind a tíz félévben azzal a lehetőséggel, hogy valamilyen mozgást végezzek. És 
most nem az egyéni sérelmemből hoztam ide ezt a határozati javaslatot, hanem úgy 
gondolom, hogy ez egy általános probléma, hogy egyszerűen a felsőoktatási 
intézményekben különböző indokok miatt, sokszor létesítményhiány miatt, sokszor 
tanárhiány miatt, de nincs meg az a lehetőségük az ott tanuló diákoknak, 
hallgatóknak, hogy annyi testnevelés órával éljenek, annyit vegyenek fel annyi 
félévben, ahánnyal élni szeretnének, vagy amennyire lenne bennük motiváció. 



12 

Most alapképzésen ez leginkább két félévre korlátozódik a hallgatók esetében, 
tehát messze nincs meg az a lehetőség, hogyha mondjuk ők szeretnének minden 
félévben testnevelés órára járni, akkor ezt megtehessék. 

A mi határozati javaslatunk tehát arra vonatkozik, hogy mindenekelőtt 
készítsen egy felmérést erről a kormány, hogy mégis hogyan állnak ilyen szempontból 
a különböző intézmények, mi a hiánynak, mi a minimális lehetőség megadásának az 
oka, mi korlátozza az intézményeket abban, hogy csak - általában mondom, még 
egyszer - alapszak esetén két félévben teszik lehetővé a fiataloknak, hogy testnevelés 
órára járjanak. Létesítmény, tanárlétszám-hiány, esetleg rendeletmódosítással ez 
megoldható lenne-e? Ha megvan ez a felmérés, akkor egy következő lépésben pedig 
az arra vonatkozó tervek megszabását, kijelölését tartjuk fontosnak, hogy hogyan 
tudunk ezen változtatni, és hogyan lehetne lehetővé tenni, hogy ne korlátozzuk a 
fiatalokat, akiknek tényleg sokszor anyagi lehetőségük nincsen járni külön edzésekre, 
részben időbeli, mert azért egyszerűbb eljárni azokra az órákra, amik abban az 
épületben vannak, ahová egyébként is járnak különböző órákra. Ezért minden 
szempontból számukra segítség lenne, ha a felsőoktatási intézmény tudná ezt a 
testnevelési lehetőséget biztosítani ezeknek a fiataloknak. 

Azzal is zárom, amivel kezdtem, hogy egy határozati javaslatról van szó, amely 
alapvetően inkább a felmérésre, az iránymutatásra tesz javaslatot. Mivel tudom, 
többször kiderült már az itteni vagy a plenáris üléseken folytatott vitáink kapcsán, 
hogy ilyen témákban azért megvan a pártok felett álló konszenzus, hogy minél inkább 
segítsük a fiatalokat ilyen téren, a testmozgási igényük kielégítése terén, ezért én 
bízom abban, hogy itt, a bizottságban is tudják támogatni a jelen lévő képviselők ezt a 
javaslatot. Utána pedig le tudjuk folytatni a plenáris ülésen ennek a javaslatnak a 
vitáját, és akár egyes részeken tudunk pontosítani is. Az érdek közös, úgyhogy bízom 
benne, hogy ez alapján konszenzus lesz ebben a javaslatban. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki az, aki hozzá kíván 

szólni. Pósán László, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! A javaslat jó szándékát nem megkérdőjelezve, azt kell mondanom, hogy 
okafogyott, ugyanis a felsőoktatási stratégia, amit nagy többséggel fogadott el, 
mondhatni szinte mindegyik párt - itt a bizottságban sem volt ezzel kapcsolatban 
megkérdőjelezése a stratégiának -, az világosan és egyértelműen tartalmazza, hogy a 
felsőoktatási intézményeknek a tényleges szakmai képzéseken túlmenően feladata a 
kulturális nevelés és értelemszerűen a sport is. 

Következésképpen az a fajta szándék, amit itt most képviselő úr egy 
országgyűlési határozatban szeretne kinyilvánítani, ez már kinyilváníttatott. Ezért 
mondom, hogy okafogyott. Másrészt pedig, ha szabad megjegyeznem, a felsőoktatási 
intézmények mindegyikében a képzési követelményrendszer nyilván szakmai 
területekre vonatkozóan írja elő a krediteket. Az, amiről ön beszél, hogy testnevelés 
óra, az egy ilyen valóban minimum, de bárki, bármikor, bármilyen órára egy 
felsőoktatási intézményben bemehet. Következésképpen, hogyha valakinek nagyon-
nagyon nagy kedve van futni, bukfencezni, nem tudom, mit csinálni, attól ő még 
bemehet, semmi nem tiltja. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb campus azért 
rendelkezik egész komoly sportlétesítményekkel, úgyhogy nem az a probléma, hogy 
adminisztratív úton el lennének zárva ettől a lehetőségtől hallgatók, hanem sokkal 
inkább az, hogy a hallgatóknak nincs rá ideje vagy nincs hozzá kedve, vagy éppen még 
nem keltek fel. Bármilyen megoldás elképzelhető, ha életszerűen nézzük egyébként.  
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Az ösztönzésnek több esélyét látnám, mint azt, hogy órarendi szinten kezeljük 
ezt a kérdést. Órarendi szinten egyébként kezelhetetlen, ez a meggyőződésem, sokkal 
több értelme van annak, hogyha a feltételrendszereket megteremtik hozzá. Nagyon 
sok intézményben azt kell mondanom, hogy a kapacitás még nagyobb, mint a 
tényleges igénybevétel. Lehet - és ezt nem kívánom vita tárgyává tenni -, hogy a 
főváros belső kerületeiben lévő egyetemi épületek esetében ez kevésbé adatik meg, de 
nyilvánvalóan bizonyos - hogy is mondjam - adottságokat nem fogunk tudni felülírni 
egyik pillanatról a másikra. 

Én egész egyszerűen ezt a javaslatot okafogyottnak tekintem, személy szerint 
nem is fogom támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselőként vagy előterjesztőként? 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Képviselőként, aztán még utána vitázhatunk 

erről. 
 
ELNÖK: Jó, akkor parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Szeretnék reagálni a Pósán 

László képviselőtársam által elmondottakra. Azért ez a határozati javaslat jóval több, 
mint szándék. Én örülök, hogy a felsőoktatási stratégia is ilyen irányba mutat, és azt 
nevezném inkább szándéknak, de azért hogyha elolvassa a képviselő úr a mi konkrét 
lépéseinket, ott azért konkrétan megfogalmazott teendők is származnak ebből a 
határozati javaslatból. 

Mérje fel az esetleges igényeket a kormány, és tegye meg a szükséges lépéseket. 
Ez messze nem szándék. Tehát ez a kormánynak egy feladat, úgy gondolom, hogy itt 
azért nagy különbség van. 

Amit pedig ön példaként elmondott, az pedig tényszerűen nem így van. Lehet, 
hogy egy elméleti, gyakorlati óránál igen, ott van néhány üres szék, be lehet menni, be 
lehet ülni, de tisztelt Pósán képviselő úr, egy focipályán, ahová én is például jártam 
felsőoktatási éveim alatt, 10 ember tud játszani. Odamehet 20 ember, de abból 10 
cserepadon fog ülni, és én így is jártam. Gondolhatja, hogy mivel volt bennem igény a 
négy féléven túl, hogy szeretnék focizni, eljártam, és néha, amikor kevesebben voltak, 
akkor a tanár megengedte, hogy jó, most beállhatok és sokszor meg potyára mentem, 
mert megvolt az a létszám, ami egy korlátot jelent és azt mondta, hogy sajnálja, de 
menjek haza. (Dr. Pósán László: Ez kétségtelen!) 

Ezzel nem voltam egyedül, és ugyanígy egy úszómedencénél sem tud száz 
ember úszni egyszerre a medencében, és lehetne mondani a többi sportlétesítményt 
is, aminek van egy véges kapacitása. Nem véletlen van egyébként a testnevelés 
óráknál is egy kapacitási felső maximum meghatározva, annyian mehetnek be, 
amennyien ott kényelmesen tudnak mozogni. 

Tehát ilyen értelemben tényszerűen nem igaz az ön állítása. Úgyhogy ezért is 
kérem, hogy adjon egy lehetőséget ezen fiataloknak, akik lehet, hogy kevesen vannak, 
én nem akarok ebben számháborúba fogni, hogy most éppen ezer diákról beszélünk a 
felsőoktatási hallgatókat illetően vagy 30 ezerről vagy éppen mennyiről, ha akár van 
ezer diák is, aki szeretne sportolni, és egyébként az anyagi lehetősége, ideje nem teszi 
ezt lehetővé, akkor adjuk meg neki a lehetőséget, hogy ezt megtegye. És igenis, 
vannak olyan felsőoktatási intézmények, az önnel mondottakkal szemben, ahol 
igenis, minimális a kapacitás, mert nem rendelkeznek olyan létesítményekkel. Én 
örülök, ha vannak olyan intézmények is, ahol ez nem probléma, de itt is azt mondom, 
hogyha csak néhány olyan intézmény van, amelynél szükség lenne arra, hogy 
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valamilyen bővítés végbemehessen, akkor azoknak próbáljunk segítséget nyújtani. 
(Megérkezik az ülésre Simon Róbert Balázs.) 

 
ELNÖK: Pósán László, parancsoljon! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem akarom nyújtani a 

vitát, csak azt szeretném megjegyezni, hogy minden felsőoktatási intézménynek, nem 
most, évekkel ezelőtt is már készítenie kellett intézményfejlesztési terveket. Ezek a 
legtöbb esetben az ilyen természetű hiányosságokra kitérnek, ott, ahol ez van, ahol 
nem, ott nyilván más irányba mozognak. 

Következésképpen az a szándék, hogy ezt fel kell mérni, azért mondom, hogy 
okafogyott, mert erről egyébként a szaktárcánál részletes és egyértelmű 
nyilvántartások vannak az intézményfejlesztési tervek ismeretében, hogy hol, mit 
kellene, milyen ütemezésben és milyen prioritással megcsinálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Gergő, parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Erre pedig az lenne a reakcióm, hogy mi 

nemcsak felmérni szeretnénk, hanem egy ösztönzést adni a kormánynak, hogy akkor 
valósítsa is meg ezeket. Tehát örülök, hogyha van ilyen felmérés, de hogyha ez tíz éve 
az asztalfiókban porosodik, akkor előrébb nem vagyunk. (Dr. Pósán László: Nem tíz 
éve.) Vagy néhány éve, de gyakorlati előrelépést nem láthatunk ilyen téren, akkor 
jelezzük, mint bizottság, mint Országgyűlés, jelezzük a kormánynak, hogy ilyen téren 
szeretnénk őket ösztönözni, hogy mindemellett, hogy persze, építik a köznevelési 
intézményekben az ilyenfajta létesítményeket, a felsőoktatási intézményekre is 
terjesszék ki ezt. Ez is lenne egy célja ennek a határozati javaslatnak. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólás? Vinnai Győző, parancsoljon! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Köszönöm a szót. Hadd 

utaljak erre a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című dokumentumra, ami szeretné 
ösztönözni az egyetemisták, főiskolák mozgását, mozgásigényét. Ezzel én is 
egyetértek, de azzal, hogy kötelező testnevelés órát vezessünk be, ez a kredit nélküli 
heti 2 óra, ami a bolognai rendszernél lehet két féléven keresztül, hosszabb képzésben 
négy féléven keresztül, tehát két éven keresztül, ezzel én sem értek egyet. Hogyha 
megnézzük az egyetemek, főiskolák sportlétesítményeit, én magam egy személyes 
példát is tudok mondani, egy olyan felsőoktatási intézményben tanítottam, ahol ezer 
módon lehetett sportolni, illetve nemcsak versenyszerűen sportolni, mert ezt is meg 
lehetett tenni különböző sportágaknál, hanem mozogni, úgymond szabadidősportot 
végezni, a futópályára lemenni, az uszodát igénybe venni.  

Én ezt most nem tudom, tisztelt Farkas Gergely, sem megerősíteni, sem 
megcáfolni, hogy vannak, akik az uszoda partján állnak, mert nem férnek be az 
uszodába vagy éppen abba a focicsapatba, de nekem olyan emlékeim vannak - és 
talán most is van olyan, mert a fiam egyetemista a Műszaki Egyetemen -, hogy ők 
külön sportolnak esténként. Ha a sportlétesítmény lehetővé teszi, külön elmennek 
kosárlabdázni, mozogni, futni, kocogni, bármit meg lehet tenni. 

Tehát én magam sem támogatom azt, mert ez nem a kapacitással függ össze, 
talán a kötelező testnevelésóra az, ami nem annyira vonzó az egyetemisták, főiskolák 
számára, úgyhogy a dokumentum pedig ösztönzi azt, hogy minél több mozgási, 
sportolási lehetőség legyen az egyetemeken. Ebben egyetértek, viszont ezt a felmérést 
én magam sem támogatom. 
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ELNÖK: Gergő, parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Lehet, hogy félreértett Vinnai Győző 

képviselőtársam, itt semmiféle kötelezőségről nem volt szó. Van most a hallgatókra 
vonatkozólag néhány félév elvárás, mi egy lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy 
akiben ennél több van, aki azokban a félévekben is, amikor már neki nem elvárás az 
egyetem részéről, de mégis szeretne sportolni, az megtehesse. Önnek olyan 
tapasztalatai vagy emlékei vannak, hogy ezt este meg lehetett tenni, nekem pedig 
olyan konkrétan, hogy ahová mi jártunk le focizni, oda esténként nem lehetett 
lemenni, mert az intézmény kiadta azt magáncélokra különböző focicsapatoknak, 
meg nem tudom, milyen edzésekre, ugyanis bevételre volt szüksége, és nálunk nem 
volt arra lehetőség, hogy ott mozoghassunk. 

Mondom még egyszer: mi egy lehetőséget szeretnénk biztosítani ezen 
fiataloknak, akik szeretnének sportolni - higgye el, hogy vannak ilyenek, akik nem 
tudják ezt megtenni, pedig igény lenne rá -, a kormányt pedig ez által a határozati 
javaslat által arra felkérni, hogy induljon el egy ilyen irányba. Igenis, legyen egy 
felmérés, vagy ha erre már azt mondják, hogy okafogyottá vált, akkor pedig legyen 
ezen felmérésnek bármiféle következménye, olyanfajta támogatása az 
intézményeknek, ami megszünteti azokat a szűk keresztmetszeteket, ami miatt ez 
jelen pillanatban nem működik. 

 
ELNÖK: Pósán László! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egyetlenegy megjegyzésem 

lenne csak. Ha az a probléma, hogy bizonyos intézmények a sportlétesítményeiket 
üzleti céllal kiadják, akkor erre nem az a megoldás, hogy most egy országgyűlési 
határozati javaslatot készítünk, hanem az a megoldás, hogy van hallgatói 
önkormányzat, akinek az egyik legfontosabb feladata pontosan a hallgatói érdekek 
védelme. A hallgatói önkormányzatnak ráadásul komoly szavazati aránya is van a 
szenátusokban, a különböző testületekben. Éljen ezzel a lehetőséggel, éljen a jogával 
és álljon ki a hallgatók mellett. 

 
ELNÖK: Szabó Szabolcs, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Érdeklődve hallgattam az 

eddigi vitát. Én attól azért óva intenék mindenkit, hogy esetleg abba az irányba 
elmenjünk, hogy az egyetemi sportközpontok pálya-bérbeadási jogát bármilyen 
módon is korlátozzuk. Annak ellenére mondom ezt, hogy én magam is fizettem ezért 
az utóbbi tíz évben viszonylag sokat, abban a kispályás csapatban, ahol én játszom 
esténként az egyetemi, aztán meg az összegyetemi bajnokságban, félévente valami 40 
ezer forintot ki kellett fizetnünk. De ilyen szempontból én ezzel óvatosan bánnék, 
mert egyrészt ez pluszbevétel az egyetemnek, másrészt pedig nyilván ez egy ilyen 
bajnoki rendszerű vagy bajnokságban végbemenő sportolási lehetőség.  

Nyilván abban pedig egyetértek Farkas Gergellyel, hogy a normál, a napközi 
sportolási lehetőségeket lehetőség szerint ösztönözni kell. Nyilván ez egy nehéz dolog, 
én magam is benne ültem mindenféle ilyen kreditháló-kialakító bizottságban, 
gondolom, mindannyiunknak hosszú hónapjai teltek el ezzel az utóbbi 5-10 évben, 
nagyon nehéz ezeket összeegyeztetni. Valóban a mostani rendszerben az nem 
megoldható, hogy ezt kreditértékkel a kredithálóba beletegyük, ez teljesen kizárt. 
Ötletem nincs, hogy hogyan lehet egyébként ezt jól megoldani, hogy ez ösztönözve is 
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legyen, meg az idő is rendelkezésre álljon, de nehogy elmenjünk abba az irányba, 
hogy még a végén valaki meg akarja tiltani az intézményeknek, hogy este bérbe adják 
a pályáikat. Meg kell találni az egyensúlyt, nem tudom a jó megoldást. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést. Gergő, előterjesztőként, tessék! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Csak az utolsó felvetésre, az üzleti érdekből való 

teremkiadásra nem reagáltam. Mi sem ezt szeretnénk korlátozni, már csak azért sem, 
mert nem hisszük azt, hogy ezek az intézmények nem jó szándékból és mondjuk 
profithajhászásból teszik ezt, hanem valószínűleg így tudják nullára kihozni a 
működésüket. Tehát ez inkább egy kényszer. Tehát ilyen értelemben szintén a 
kormányhoz lehetne visszadobni a labdát. Hogyha több normatív és különböző 
támogatásokat juttatnának ezekhez az intézményekhez, akkor nem kényszerülnének 
ilyenre, akkor részben a mi problémánk is, vagy az általam felvetett probléma is 
megoldódna azáltal, hogy akkor az ott élő, a kollégiumban élő vagy az adott oktatási 
intézménybe járó hallgatók tudnák igénybe venni ezeket a sportlétesítményeket. 

Mindezzel azonban - mondom még egyszer - nem ilyen irányba mentünk el, én 
szeretném ismételten kérni a bizottságot ennek a határozati javaslatnak a 
támogatására, már csak önmagában azért is, hogyha a részletekben nem is értünk 
egyet, de lehetőséget biztosítanánk arra, hogy ezt a vitát folytassuk, akár módosítsuk, 
annak megfelelően, amit önök is vagy a kormánypárti képviselők is el tudnak fogadni. 
A szándék - mondom még egyszer, és ezt önök is elmondták - közös bennünk, 
úgyhogy ennek tükrében kérem az önök támogatását. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Döntünk az önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. Ki az, aki 
támogatja, hogy a bizottság vegye tárgysorozatba a H/5289. számú határozati 
javaslatot? Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 9 nem szavazat. Tartózkodás nem volt. 

A bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A XXV. téli olimpiai játékok 2026-os budapesti megrendezésére 
vonatkozó pályázati szándék támogatásáról szóló H/5514. számú 
határozati javaslat   
(Szelényi Zsuzsanna és Szabó Szabolcs (független) képviselők 
önálló indítványa) 

Áttérünk a 3/c. napirendi pontra, a XXV. téli olimpiai játékok 2026-os 
budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról szóló 
határozati javaslat tárgysorozatba vételére, Szelényi Zsuzsanna és Szabó Szabolcs 
képviselők önálló indítványáról van szó. Kérdezem Szabó Szabolcsot, hogy kíván-e 
előterjesztőként szólni. Parancsoljon! 

Szabó Szabolcs (független) szóbeli kiegészítése 

SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Igazából ezt a határozati 
javaslatot azért adtuk be, mert a magunk részéről meglehetősen furcsállottuk, hogy 
mint a sportot felügyelő vagy sporttal foglalkozó bizottság, nem tárgyalt, nem beszélt 
a nyári olimpiai határozati javaslatról, amit megszavazott az Országgyűlés még a nyár 
elején. Mi azt gondoltuk, hogy ennek itt lett volna a helye, merthogy ez az a 
szakbizottság, amelyik a kérdéssel foglalkozik. A másik oldalról pedig nyilván egy 
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jelentős összegű kötelezettségvállalással is jár ez az egész Magyarországra 
vonatkozóan. 

Azért is gondoltuk fontosnak, hogy majd itt térjünk vissza, hiszen tudtuk előre, 
hogy majd ősszel kerül ide a bizottság elé ez a téma, hogy esetleg beszéljünk arról, 
hogy egészen pontosan milyen információk alapján szavaztak képviselőtársaim erről 
a nyári olimpiai támogatási határozati javaslatról. Lévén, hogy nekünk az egész 
nyarunk elment azzal, hogy veszekedve, kérve, az Adatvédelmi Hivatal elnökét 
bevonva ebbe a dologba, követeljük, hogy lássuk már ugyan ezt a megvalósíthatósági 
hatástanulmányt, amit egyébként Péterfalvi Attila határozott állásfoglalása ellenére 
nem adott ki a MOB, hanem aztán a kormánymegbízottnak kellett nyilvánosságra 
hozni. 

Érdekelne az is egyébként, hogy utólag esetleg képviselőtársaim elolvasták-e, 
hogy miről szavaztak. Én úgy nagyjából már megtettem, bár még nem jutottam az 
1300 oldal végére, nagyon érdekes olvasmány egyébként, mindenkinek tudom 
javasolni. Egyben felhívnám a képviselőtársaim figyelmét arra is, amire egyébként 
maga a megvalósíthatósági hatástanulmány is hivatkozik, hogy a társadalom 
támogatottsága elengedhetetlen az olimpia rendezéséhez, mi éppen ezért rendeltünk 
egy közvélemény-kutatást. A jelenlegi állás szerint - és ez egy reprezentatív felmérés, 
tehát ez a plusz-mínusz 3 százalék nagyjából egy ilyen ezer fős mintánál a hibahatár - 
támogatja az olimpia megrendezését 46 százalék, elutasítja 42 százalék, tehát 
gyakorlatilag döntetlenközeli helyzet van. Ennél több támogatottság kell. Maga az 
olimpiai megvalósíthatósági tanulmány, ha jól emlékszem, olyan 75 százalék körülire 
teszi, hogy annyi kellene. 

Tehát ezen van munka. Tehát én most nem azt akarom ezzel mondani, hogy 
feltétlenül dobjuk ki, hanem hogy kezdjünk el azon dolgozni, hogy az emberek akkor 
támogassák az olimpiát, ha már egyszer az Országgyűlés úgy döntött. Ez egy nagyon 
komoly feladat, meg komoly munka innen visszahozni egy olimpiai támogatottságot, 
és ez ott kezdődik, hogy legyen átlátható az egész folyamat. Ezt nagyon elrontotta az 
elején a kormánypárti többség, hogy ezt a megvalósíthatósági tanulmányt nem hozta 
nyilvánosságra és úgy kellett pereskedni, illetve veszekedni érte, mert konkrét per 
nem volt, csak veszekedés. 

Úgyhogy jó lenne ezt komolyan venni most már, és egyébként pont, ami kijön a 
mi közvélemény-kutatásunkból is, hogy a megkérdezettek 55 százaléka népszavazást 
akar. Ez lehet az egyik például, ami támogathatóvá tenné mindenki számára az 
olimpiát, hogy meg kell dolgozni az embereket és ki kell írni egy népszavazást, és 
tessék az emberek véleményét erről kikérni. Azt gondolom, ez nem példa nélkül való. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Pósán László, parancsoljon! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Szeretném, hogyha a 

bizottság a beterjesztett javaslatoknál maradna és a tárgynál. A javaslat nem arról 
szól, hogy most népszavazás legyen a nyári olimpiát illetően és egyebek, hanem arról 
szól, hogy téli olimpia is legyen Magyarországon. Egyébként pedig azt kell mondani, 
hogy ez úgy, ahogy van, vicc, mármint amit a képviselő úrék műveltek. Az Együtt 
képviselői ugyanis nem szavazták meg a nyári olimpia dolgát, ezek szerint csak a téli 
olimpia lesz az önök számára fontos, és szeretném megjegyezni, hogy volt ötpárti 
egyeztetés ezzel kapcsolatban. 

Az ötpárti egyeztetések során az MSZP visszakozott is ettől, ezt nagyon jól 
tudjuk, de volt ötpárti egyeztetés, úgyhogy ennél szélesebb körű - hogy is mondjam, a 
szó jó értelmében - politikai körüljárását a témának elég nehéz elképzelni, amikor a 
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magyar parlament mindegyik pártja egyeztetett az adott témát illetően, és a nagy 
többség amellett volt, hogy legyen olimpia, pályázzon Magyarország. Volt olyan párt, 
aki ebből kivonult, ez kétségtelenül igaz. 

Tehát szerintem ez egész egyszerűen egy provokatív szándékú javaslat, főleg 
hogyha azt nézzük, hogy valami olyasmi indoklás is van, hogy a hazai közönség 
biztatására hátha majd sikerrel vesszük a téli sportokat. Hát, ne haragudjon, ez 
tényleg a vicc kategóriája. 

 
ELNÖK: Szabó Szabolcs, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Igen, ezt nagyon jól érzékelte képviselő úr, 

hogy provokatív jellegű volt természetesen, de el is mondtam, azt gondolom. (Dr. 
Pósán László: De nem ülünk fel a provokációknak! - Derültség.) 

Ettől függetlenül annak meg én nem ülök fel, hogy dörgedelmesen képviselő úr 
elmondja, hogy itt mindenkivel egyeztettek. Nem volt érdemi egyeztetés. Két körben 
például egyeztetett a MOB, azzal a pártcsoporttal, ahová mi tartozunk, külön leült 
egyeztetni a MOB, egyetlen érdemi kérdésre nem válaszoltak, majd közölték, hogy ja, 
egyébként nem adják oda a megvalósíthatósági hatástanulmányt, ami nélkül nem 
lehet dönteni, és akkor számon kéri képviselő úr, hogy például én miért tartózkodtam 
a szavazásnál. Azért, mert azt sem tudtam, hogy miről szavazunk. 

Egyébként nemcsak én nem tudtam, gyakorlatilag senki nem tudta, hogy miről 
szavaznak. Elolvasták-e azt az 1300 oldalas tanulmányt? Mert akkor arról tudnánk 
beszélni. (Dr. Pósán László: De most a tárgynál maradjunk!) Azért terjesztettük ezt 
be és azért provokatív jellegű, mert hogyan van az, hogy be kell nyújtani egy ilyen 
javaslatot, hogy legalább nem túl szabályszerűen, de elmondhassuk a véleményünket 
itt, a bizottság előtt az olimpiáról. Ez egy vicc, hogy a parlament bizottsága, amelyik a 
sporttal foglalkozik, a nyári olimpiáról nem válthatott szót, meg nyilván nem is fog. 
Szerintem ez úgy paródia, ahogy van. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Én hozzá 

szeretnék szólni. 
Azért a nyári olimpia ügyében egy szándéknyilatkozatot fogadott el az 

Országgyűlés, és nem arról szavaztunk, hogy abban a formában, ahogyan az az 1300 
oldalas dokumentumban le van írva, csak abban a formában lehet megvalósítani 
Magyarországon egy olimpiát, hanem egy szándék kinyilvánításáról, ami 
gyakorlatilag egy megerősítés volt az Olimpiai Bizottság és a főváros felé is, illetve 
egységben ez a három szervezet nyilvánította ki a szándékát. Gyakorlatilag ez egy 
nulladik lépés volt, még szakmai részletek kidolgozása nélkül, egy politikai 
támogatásról biztosította az Országgyűlés az Olimpiai Bizottságot és a fővárost is, 
hogy ezt a pályázatot egyáltalán benyújtsuk és elindítsuk ezt a folyamatot. 

Tehát a szakmai részleteknek a kidolgozása és megvitatása még nyilvánvalóan 
ezt követően fog megtörténni. 

A bizottságban vendégül láttuk az előző ülésszak során Simicskó Istvánt, akkor 
még sportért felelős államtitkárként, és ő is beszélt érintőlegesen az olimpiáról, az 
olimpia-rendezési szándékról, és szabadon lehetett neki bármilyen, sporttal 
kapcsolatos kérdést feltenni. Az ön számára is rendelkezésre állt ez a lehetőség, és 
vendégül láttuk a Magyar Olimpiai Bizottság képviselőit is, Fábián, illetve Nagy 
Zsigmond urat, nekik szintén lehetett kérdést feltenni, és ők is érintették a 
beszámolójukban az olimpiarendezési szándékot. Tehát itt a bizottság is foglalkozott 
ezzel a kérdéssel, a plenáris ülésen pedig lefolytattuk ezt a vitát, sőt azt kell hogy 
mondjam, hogy ebben a kérdésben az elmúlt öt évben mondjuk szokatlannak is 
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nevezhető konszenzusra törekvés jellemzi egyébként a kormánypártokat is. Tehát úgy 
gondolom, ha valamikor nem lehet felróni azt, hogy nem vonják be a pártokat, akkor 
ez az az eset. Tehát a frakcióval rendelkező pártokkal folyamatos egyeztetés volt, és 
egyébként a vizes világbajnokság megrendezésével kapcsolatban is ez folyamatos, és 
szakértői csoportot hoztak létre, ahová a frakcióval rendelkező ellenzéki pártok is 
küldhettek delegáltat. 

Tehát ezeken a területeken úgy gondolom, hogy e tekintetben nem lehet felróni 
a kormánypártoknak az egyeztetés hiányát.  

Szabó Szabolcs, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Egyrészt az első feléhez, amit elnök asszony 

mondott, szóval hogy amikor tervezünk valamit - én ezt tanultam az egyetemen, mert 
ez a szakmám -, akkor az nem úgy működik, hogy gyakorlatilag teszek egy 
elkötelezettséget, amit már nem lehet visszavonni, tehát ha ez a pályázat nyer, akkor 
azt meg kell valósítani. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az Országgyűlés egy 
olyan szándéknyilatkozatot adott ki, hogy amennyiben a pályázat nyerni fog, akkor mi 
el fogunk költeni 3000-valahányszáz milliárd forintot. Tehát konkrétan ez lett 
megszavazva. 

Tehát itt utána már nincsen visszavonás, mert akkor magunkból csinálunk 
viccet. Azt szökőévente egyszer meg lehet csinálni, mint ami a világkiállítással történt 
annak idején, gondolom, emlékszik rá mindenki, és akkor is abból egy picit rosszul 
jöttünk ki. Tehát ez nem úgy működik, hogy először szavazgatunk, utána meg majd 
kialakítjuk, hogy egyébként a részletek hogyan néznek ki, és akkor majd esetleg 
eldöntjük, hogy mennyibe kerül. Pontosan lehet tudni, hogy most mire mondtunk 
igent. Az, hogy most a fő stadion száz méterrel jobbra vagy balra lesz, ez egy 
részletkérdés, de a megvalósíthatósági tanulmányra fogja azt mondani a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság, ha mondjuk nyer a pályázat, hogy azt támogatják. Ő onnan nem 
fog visszakozni, tehát az egyértelmű, hogy azt ismerni kellett volna előtte részletesen. 

Tehát azt pedig én furának tartom, hogy jobbikos részről úgy gondolják, hogy 
ez az egyeztetés hú, de alapos volt, önök is előző éjszaka kapták meg állítólag 
futárpostával a megvalósíthatósági tanulmányt, tehát nem volt idejük ezt átnézni meg 
egyeztetni. 

 
ELNÖK: Ez nem egyfordulós egyeztetés volt. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Szerintem a tárgynál 

kellene maradni. Ennyi erővel beszélhetnénk a gólyák költözési szokásairól is. 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Azért talán egy kicsit érdekesebb a téma, mint 

a gólyák költözési szokásai.  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: A tárgytól eltért, csak azt 

szeretném javasolni, hogy a tárgynál maradjon a beszélgetés fonala, az a téli olimpia 
megvalósítására vonatkozik. 

 
ELNÖK: Kíván-e még szólni, képviselő úr? 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Azt gondolom, hogy a lényeget elmondtam, és 

én a magam részéről természetesen megnyugodtam, mert legalább a jegyzőkönyvben 
a véleményünk itt elhangzott, mert egyébként az is egy vicc, hogy itt az elmúlt 
alkalmakkor arról lett volna szó, hogy mi majd vitatkozunk a nyári olimpia 
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megrendezéséről, amikor itt volt Simicskó úr meg a MOB tagjai. Nem arról szólt a 
meghallgatás, tehát azért én bármit nagyon készségesen elfogadok, tényleg azt csinál 
a Fidesz-többség is Jobbik-támogatással, amit akar, csak azért teljesen bolondnak ne 
nézzük egymást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést. Kérdezem Szabó Szabolcsot, hogy előterjesztőként kíván-e reagálni. (Szabó 
Szabolcs: Nem.) Nem. Köszönöm. 

Határozathozatal 

Akkor szavazzunk. Ki az, aki támogatja a H/5514. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen, az kérem, jelezze! (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. 
(Demeter Zoltán Szabó Szabolcshoz fordulva: Te sem támogatod? Akkor minek lett 
beadva?) 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Elmondtam világosan, hogy egy provokatív 

szándékkal lett beadva. (Demeter Zoltán: Erről van szó! Tehát további jó munkát 
kívánok!) 

 
ELNÖK: Ez Kövér házelnök úr mérlegelési jogkörébe tartozik egyébként, hogy 

mi az, amit enged bizottsági ülésen tárgyalni, és mi az, amit nem. Őneki van joga 
visszautasítani irományokat. Ő ezt nem tette meg, ezért nekünk bizottságként az a 
feladatunk, hogy ezt a javaslatot megtárgyaljuk és döntsünk róla. 

Nincs olyan, aki támogatta volna a tárgysorozatba vételt. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 11 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

A bizottság nem vette tárgysorozatba. (Dr. Pósán László: Van véleményem és 
nem értek vele egyet. - Derültség.) 

Tájékoztató az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának 
tevékenységéről, eredményeiről 

Ezzel a 3/c. napirendi pontot és a 3. napirendi pontot lezárom. Következik a 4. 
napirendi pont: Tájékoztató az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának 
tevékenységéről, eredményeiről. 

Tisztelettel köszöntöm Réthelyi Miklós elnök urat és Géher Mariann főtitkár 
asszonyt. Kérem, hogy az előterjesztő helyén foglaljanak helyet. Megkérem elnök 
urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját a bizottság számára. Parancsoljon! 

Dr. Réthelyi Miklós szóbeli tájékoztatója 

DR. RÉTHELYI MIKLÓS, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke: 
Köszönöm szépen. Kedves Elnök Asszony! Tisztelt Képviselő Asszonyok, Képviselő 
Urak! Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget és mindjárt az elején szeretném tisztelettel 
köszönteni korábbi vezető munkatársamat: Halász államtitkár urat. Hoffmann Rózsa 
államtitkár asszonyt is köszöntöttem volna, Hiller miniszter urat is, aki miniszteri 
elődöm volt, és nagyon kedves emlékekre emlékszem most ennél az asztalnál ülve 
2010-2012 között.  

Azért kértem ezt a meghallgatást, mert az UNESCO, amelyik az Egyesült 
Nemzeteknek a nevelésüggyel, a tudománnyal és a kultúrával foglalkozó bizottsága, 
és amelyik egy, a párizsi központon túl minden országnak - a párizsi központhoz 194 
ország tartozik - megvan a nemzeti bizottsága, így megvan a Magyar Nemzeti 
Bizottság is, és a Magyar Nemzeti Bizottság működéséről szeretnék itt röviden szólni. 
Az egésznek az a lényege, hogy terjedjen a hír, mert egy kicsit az az érzésünk, hogy 
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amikor az UNESCO-ról van szó, akkor a világörökségig mindenki eljut, vagy 
többnyire eljutnak az emberek, de utána egy lépést se tovább.  

Én most nem akarok a világörökséggel szembe menni, nagyon fontos, és 
tényleg csodálatos épületek vannak itt, az országban ezzel kapcsolatban, de az 
UNESCO több mint a világörökségnek a dolga. 

Hogy néz ki az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság? A titkárság a Báthory 
utcában dolgozik Prőhle helyettes államtitkár úr irányítása mellett, az UNESCO-
ügyekért az oktatásért felelős miniszter a csúcsfelelős, Balog miniszter úr. Géher 
Mariann főtitkár asszony vezeti a titkárságot, jelenleg egy alkalmazottja, munkatársa 
van, kettővel szoktunk dolgozni, reméljük, hogy a létszám rövidesen helyreáll, és 
szakbizottságokban működik a titkárság, amely mondjuk az én munkámat, az elnöki 
munkát is nagyban segíti természetesen, és a szakbizottságok munkáját is. 

A szakbizottságok: a nevelésügyi szakbizottságnak Bencze Lóránt professzor úr 
a vezetője, a kulturális szakbizottságnak Visy Zsolt professzor úr a vezetője, a 
természettudományos szakbizottságnak Balázs Ervin professzor úr, aki a 
martonvásári központnak az igazgatója. A társadalomtudományi szakbizottságnak 
Miszlivetz Ferenc professzor úr a vezetője, ő Kőszegen működik, az informatikai 
szakbizottságnak Z. Karvalics László, aki a szegedi informatikai központnak a 
vezetője. 

Tehát ezek a klasszikus UNESCO bizottságok, és a magyar rendben, a magyar 
rendelet szerint hozzánk tartozik még a szellemi kulturális örökség szakbizottság, 
amelynek a bázisa a szentendrei Skanzen és Csonka-Takács Eszter a vezetője a 
bizottságnak, és a világörökség bizottság is, amelyik a Forster Központhoz tartozik, 
ami most már egyre inkább önálló életet él, és egyre kevésbé látjuk a közelségét, de a 
működése így is kiemelkedik. 

Tehát mit csinálunk mi? Az UNESCO által meghirdetett politikát, illetve 
kultúrára, oktatásra, tudományra és az informatikára alapozott elveket próbáljuk 
megvalósítani. Az UNESCO alapokmánya, amelyet 70 évvel ezelőtt, november 16-án 
lesz a 70 éves évfordulója annak, hogy aláírta 37 ország az UNESCO alapokmányát, az 
úgy kezdődik, hogy mivel a háborúk az emberek tudatában keletkeznek, az emberek 
tudatában kell a béke védelme érdekében munkálkodni. Ez az első mondat, és utána, 
hogy mi a célja az UNESCO szervezet létrehozásának, azok között kiemelnék még itt 
két paragrafust. 

Az egyik az, hogy az emberi méltóság megköveteli a kultúra széles körű 
terjesztését, és azt, hogy az emberiséget igazságosságra, szabadságra és békére 
neveljék, és e téren valamennyi nemzetre a kölcsönös segítés és gondoskodás 
szellemében elvégzendő szent kötelességek hárulnak. És ami talán még fontosabb, 
hogy az olyan béke, amely kizárólag a kormányok politikai és gazdasági jellegű 
megállapodásain alapul, nem hozhatja el a világ népeinek egyöntetű, tartós és őszinte 
összefogását, tehát a tartós alapokon nyugvó békét az emberiség szellemi és erkölcsi 
együttérzésére kell alapozni. 

Ezeket nem nagyon ismertük mi sem addig, amíg az alapokmányt egy kicsit 
nem kezdtük el tanulmányozni és elővettük. Tehát bőven van feladat. Lényegében a 
béke megőrzése. Az UNESCO-t ’45-ben alapították, a háborúnak nem volt még vége, 
az oktatási miniszterek csoportja hozta létre azt az együttest, amelyikben a neveléssel 
a béke megőrzését kívánták elősegíteni, és ha ’45-re visszamegyünk, akkor azért a 
helyzet egészen más volt. Gyarmatok léteztek, az írástudatlanság messze magasabb 
volt, mint ami most, és rögtön látszott, hogy a kultúra nélkül egy lépést sem tehetünk, 
és szerencsére az elején már bekerült a tudomány is az UNESCO szervezetébe, 
méghozzá olyan módon, hogy az atombomba akkor robbant fel. Tehát akkor már 
látszott, hogy a tudománynak fantasztikus szerepe lesz a jövőben, mint ahogy a 
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háború befejezésében is az volt, tehát a tudományt be kellett valahogy szorítani az 
oktatás és a kultúra közé, hogy azért az egyensúly megmaradjon ezen a vonalon is. 

A szakbizottságok működnek, konferenciákat szerveznek, rendezvényeken 
vesznek részt, és keresik az országban, a társadalomban azokat a szervezeteket, 
amelyekkel együtt tudnak működni a nevelés, a tudományok, a kultúra, az 
informatika megvalósításában.  

Az UNESCO rendszeresen meghirdet emlékéveket, méghozzá a nemzeti 
bizottságok javaslatára egyrészt, másrészt az UNESCO saját kútfejéből kipattantóan. 
A fény évét ünnepeltük 2014-ben, a kristályok éve 2015, tehát a központi irányítás és 
a Magyar Nemzeti Bizottság javaslatára az UNESCO közgyűlése emlékéveket 
hirdethet meg. Ebben az évben van a Semmelweis Ignác emlékév és a Rómer Flóris 
emlékév, illetve személyek köré csoportosulnak a különböző rendezvények, és még 
egy-két konkrétumot is mondok. Tavaly az Ybl és Lechner emlékév volt, fantasztikus 
párost tudtunk felállítani, egy évvel korábban Capa év volt, ezt a Nemzeti 
Múzeummal rendeztük közösen. Egy évvel korábban, ’12-ben Szentágothai és Solti 
György emlékév volt. Tehát tényleg igyekeztünk, az elődeim és mi is olyan 
személyeket javasolni, akik valóban messze túllépik az ország határait. 

A következő évet Szent Márton évet javasoltunk sokakkal, a kormányzati 
elképzelésekkel is összhangban, és egy évre rá, tehát 2017-ben Kodály Zoltán 
évforduló lesz és az emlékév. 

Tehát ezekben nagyon komolyan részt veszünk. Nekem személyes 
elköteleződésem volt, hogy a fény, amelyik elsősorban a fizikusokat és a csillagászokat 
érdekli, az szélesedjen ki, és abba vegyük bele a társadalomtudósokat, vegyük bele a 
teológusokat. Örömmel mondhatom, hogy egyre több olyan alkalom van, ahol 
fizikusok is beszélnek a fényről, teológusok is beszélnek a fényről, és néha még ketten 
együtt is tudnak beszélni a fényről, ami nem könnyű, mert azért két különálló világ ez. 

Nagyon fontos rendezvényünk volt, most már idén másodszor tudtuk 
megszervezni Tihanyban az EMMI megfelelő osztályával, a Soltész Miklós által 
vezetett államtitkársággal együtt a tihanyi konferenciákat. A tihanyi vallásközi 
konferencián tavaly a holokauszt 70. évfordulójára jöttünk össze, az izraeli nagykövet 
úr, a bíboros úr, miniszter úr, államtitkárok és a felekezetek képviselői és egy komoly 
baráti megbeszélés és egyetértés alakult ki. Ezt idén megismételtük a közös utunk 
folytatásaként, és mind a két alkalomnak egy nyilatkozattal próbáltunk súlyt adni, és 
az idei nyilatkozat egy-egy példányát el is hoztuk magunkkal tájékoztatásképpen. 

A Rómer Flóris év is idén szerepel. Rómer Flóris nem nagyon ismert, ő egy 
fantasztikus polihisztor volt, a születésének a 200. évfordulóját ünnepeljük most. A 
győriek nagyon komolyan részt vettek ebben. Egy kiadvány jelent meg, és az is 
rövidesen kiosztásra kerül, Visy Zsolt és munkatársainak a közreműködésével. (Géher 
Mariann kiosztja a bizottság tagjainak a kiadványokat.) 

A Semmelweis rendezvényekről azért sem akarok nagyon sokat beszélni, bár 
túlságosan sokat tudnék, mert ennek az egésznek a központjában a Semmelweis 
Egyetem áll, mint a témának egy komoly szervezője.  

Ami még látványos a világörökségi szakbizottság munkáján túl, az a szellemi 
kulturális örökség szakbizottságnak a munkája. Bizonyára többen tudják azt, hogy 
van egy országos lista. Ez az egész szellemi kulturális örökség, amelyik az angol 
nomenklatúrában „intangible cultural heritage”-ként megy, amit mi nagyon 
szerencsésen a szellemi kulturális örökség névvel fordítottunk le, Soós Gábor volt 
ennek a fordításnak a mestere, és ez azt jelenti, hogy évente meghirdeti a 
szakbizottság magyarországi csoportok számára, olyan csoportok számára, amelyek a 
kultúrájukban valami sajátságos elemet megőriztek és meg is akarnak őrizni, hogy ezt 
nyilvánossá tegyük. 
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A következő kis füzet, amit szétosztanánk, az a szellemi kulturális örökség 
szakbizottságnak az elmúlt, 2008-tól kezdődően az egyes tételeinek a fényképes 
leírása és írásos ismertetése is. Az idei három tétel még hiányzik belőle, az idén a 
kékfestés került bele, a szlovén rönkhúzás és a betlehemes játékoknak egy debreceni 
szervezete, ahol ők összefogják a környéket. Nem tudom, hogy ezek mennyire 
ismerősek, az egyik kérésünk, ami a képviselő asszonyok, urak felé lenne, az az, hogy 
legyenek ennek az ismertetői.  

Tehát ez nagyon fontos, hogy az országot térképként is el lehet képzelni, hogy 
hol vannak ezek a területek, hol vannak csoportosulások. Azt hiszem, ahhoz, hogy az 
emberek jól érezzék magukat, ahhoz ezek a szervezetek hozzájárulnak, amelyekben 
benne van a szilvalekvárfőzés, a birkapaprikás, a kőszegi szőlészeknek a munkája, de 
a tápéi gyékényfonás is, tehát a legkézzelfoghatóbb dolgoktól az egri 
fertálymesterségig, amelyik tulajdonképpen egy ilyen önvédelmi, de nagyon díszesen 
munkálkodó szervezet volt. 

Lényegében azt hiszem, amit felírtunk magunknak, nagyjából elmondtam. Még 
annyit, hogy az UNESCO-nak különböző listái vannak. Tehát van a világörökség lista, 
és a szellemi kulturális örökségre is van egy nemzetközi lista, ott a busójárás szerepel, 
a matyó hímzés és részesei vagyunk a solymászatnak. Ezek mind a magyar listán is 
szerepelnek. És van a világemlékezet lista, amelyikre legutóbb Semmelweis 
dokumentációja került fel, mint hatodik tétel. Erre a listára szeretnénk felvinni most 
Eötvös Lorándot, az Eötvös-ingát, a másik lista pedig a jó módszerek, és a táncházról 
biztos, hogy mindenki hallott már, mint a kultúraátadásnak egy jó módszere. 
Ugyanezen a vonalon fut most a Kodály-módszer, mint megint csak a zene és a 
kultúra átadásának egy megfelelő módszere. 

A Rómer Flóris kiadványt - szegény Mariannt már többedszer sétáltatom körbe 
- érdemes elolvasni, nagyon érdekes. Tehát tényleg olyan dolgokról van szó, ami 
abszolút mindennapos, illetve mondjuk a kultúrához hozzátartozik ennek az ismerete, 
és kiderül, hogy Rómer Flóris mi mindent tudott csinálni. A ’48-as forradalom idején 
élt, tehát annak az egész kornak a történelmi, társadalmi érdekességei is benne 
vannak. 

Talán azzal szeretném befejezni, miután megint csak azt kérem, hogy menjen 
híre annak, hogy az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság szakbizottságaival, lelkes 
embereivel itt mozgat mindent. Még azért mielőtt befejezném, az UNESCO 70 éves, 
ezt elmondtam, és a World Science Forumon, amely megint csak a párizsi UNESCO-
központ által megszervezett, nagyon nívós szintű összefutás, egy tudományos fórum 
novemberben lesz. Ehhez kapcsolódóan az MTA-val, Lovász elnök úrral 
együttműködve ünnepeljük az UNESCO-nak a tudomány részét egy külön 
szimpóziumon nemzetközi részvétellel, és amivel szeretném ezt a beszámolót 
befejezni, az, hogy ebben már személyesen is benne vagyok, és talán a képviselőket ez 
külön érdekelni fogja, bár erről nem adunk ki sorozatot, de azért ez elérhető: 
Szentágothai János az utolsó szocialista parlamentnek és az első megválasztott 
parlamentnek a képviselője volt. Én a veje vagyok, tehát mondjuk így hozzáférhettem 
olyan anyagokhoz, amelyek a család birtokában vannak. 

Ez a könyv, ami a Páva utcai zsinagógában éppen a holokauszt 70 éves 
évfordulójára került kiadásra, olyan mottóval, hogy Szentágothai János halálának 20 
éves évfordulója előtt tisztelegve, és a magyarországi vészkorszak 70. évfordulóján 
lehajtott fejjel emlékezve, ez Szentágothai Jánosnak a képviselői munkásságát írja le. 
Arról, hogy ő milyen tudós volt, arról mindenki tud, arról, hogy a társadalomban 
milyen szerepet játszott, arról számtalan újságcikk írt folyóiratokban. Ő összeállította, 
a Magyar Tudományban megjelent három sorozatban az ő élete, tehát eléggé jól 
ismert, de ez az oldala nem volt eléggé ismert. Tehát az 1985-90-es országgyűlésnek 
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az utolsó két évéről van szó elsősorban, amikor a változás szele már érezhető volt, írja 
ő az egyik levelében, és utána négy év, tehát ’90-től ’94-ig. A levelezése. Szentágothai 
fantasztikus levelező volt. Nem kaphatott olyan levelet, amire nem válaszolt. A 
legpimfebb levelekre is gondosan, értelmesen és a témához illően, tehát nem egy 
sablonválasszal, hanem egy lényeges válasszal válaszolt. 

Klein György, aki Stockholmban dolgozik, Szentágothainak egyik osztálytársa, 
akivel ő a német birodalmi gimnáziumba járt annak idején, és egy amerikai házaspár, 
ezekkel folyamatos levelezésben állt, és ezekben az években is folytak a levelek. Nem 
tudom, ki emlékszik még rá, mert azért itt a korosztály inkább fiatalabb és ebben az 
időben nem volt a parlamentben, de az antiszemitizmus kérdése akkor fellángolt, és 
Szentágothai vállalta ennek a kérdésnek a magyarázatát Raj Tamás rabbival együtt. 
Az Interparlamentáris Uniónak 40 képviselőt összefogó bizottságának az egyik 
alelnöke vagy tiszteletbeli elnöke volt. 

Tehát a kérdésnek ez adta az aktualitását a vészkorszak 70 éves évfordulójára. 
Ezen túl ez egy korrajz, annak a 2 plusz 4 évnek a korrajza. Úgyhogy ezt csak 
olvasmányként tudom ajánlani, és nagyon köszönöm ezt a lehetőséget. Mondom: a 
kérés az, hogy menjen híre annak, hogy az UNESCO működik, az UNESCO az 
emberek közötti kapcsolatok - oktatás, nevelés, kultúra, tudomány - viszonylatában 
keresi a legjobb megoldásokat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen elnök úr tájékoztatóját. Kérdezem, hogy a 

képviselők részéről van-e kérdés, illetve hozzászólási szándék. Farkas Gergely, 
parancsolj! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a 
tájékoztatást és köszönjük szépen mindazt a munkát, amit önök elvégeznek. Pont ön 
is hangsúlyozta többször is annak fontosságát, hogy az önök munkája, azok a 
személyek, értékek, kampányok, amiket önök bemutatnak, lefolytatnak, az minél több 
emberhez eljusson. Ezért érdeklődöm, hogy amellett, hogy tényleg nagyon igényesek 
gondolom, tartalmilag, de külsőre is ezek a kiadványok, hogy mennyire tudják önök 
használni vagy mennyire veszik igénybe a különböző internetes lehetőségeket, a 
közösségi portálok és mindazoknak a kommunikációs eszközöknek a fontosságát, 
ahol mondjuk leginkább manapság a fiatalokhoz lehet szólni. Ismerve a 
generációmat, látva a trendeket, tapasztalatokat, sajnos, egyre kevesebben olvasnak, 
egyre kevesebb fiatalhoz jutnak el ezek a színvonalas kiadványok. Tehát leginkább ott 
lehet utolérni őket. 

Ezért érdeklődöm, hogy önök is a tevékenységük, illetve az önök által 
bemutatott értékek eljuttatása szempontjából mennyire használják ezeket a 
lehetőségeket. Illetve ezzel összefüggésben, az iskolákban mennyire szoktak 
programokat szervezni, milyen lehetőségei vannak egy általános vagy egy 
középiskolának, hogy rajtuk keresztül is eljusson minél több fiatalhoz az önök által 
végzett munka? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor 

parancsoljon, elnök úr! 
 
DR. RÉTHELYI MIKLÓS, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke: 

Akkor én megkérem a főtitkár asszonyt, hogy ő válaszoljon. 
 
ELNÖK: Főtitkár asszony, parancsoljon! 
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GÉHER MARIANN, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának főtitkára: 

Köszönöm szépen. Van nekünk egy internetes oldalunk, ez a www.unesco.hu, ott 
minden eseményünkről hírt adunk, illetve minden egyezménnyel kapcsolatban, 
szakbizottsági üléssel kapcsolatban mindent felteszünk. Ott megvannak az 
elérhetőségeink, illetve van egy Facebook-oldalunk, ahol szintén ugyanúgy hírt adunk 
a különböző kiállításokról, konferenciákról, illetve partnerszervezetek programjairól. 

Emellett van nálunk egy Társult Iskolák Hálózata, ez az UNESCO találmánya. 
Itt általános iskolák, illetve középiskolák, akik az UNESCO-nak megfelelően 
működnek és UNESCO-napokat tartanak, stb., egy külön hálózatot hozott létre az 
UNESCO, és rajtunk keresztül, illetve az UNESCO-tól is értesülnek a különböző 
világnapokról, nemzetközi programokról, és egyébként büszkén mondhatjuk, hogy 
nagyon aktívan részt vesznek az UNESCO-val kapcsolatos munkában. Illetve még 
talán egyet, hogy az UNESCO chair-ek is ezért lettek létrehozva, hogy az egyetemeken 
tudásbázis legyen, tehát hogy az egyetemistákhoz is eljuthasson ez az információ. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen elnök úrnak és főtitkár asszonynak, hogy a 

rendelkezésünkre álltak és bemutatták az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának 
tevékenységét. További sok sikert, eredményes munkát, jó egészséget kívánunk! 
Köszönjük szépen. 

Ezzel a 4. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az 5. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
felvetése? Pósán alelnök úr! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Azt 

szeretném javasolni, hogy amennyiben a Corvinussal kapcsolatos téma előjön, azt ne 
önmagában tárgyalja a bizottság vagy önmagában tekintsük, mert az egy több 
intézményt is érintő szerkezet-átalakításnak egy szelete. Ez olyan lenne, mintha egy 
szövegkörnyezetéből kiragadott mondatot kezdenénk el nézegetni. 

Tehát akkor az egésszel kapcsolatban kérdezzük meg majd az államtitkár urat, 
és ilyen értelemben javaslom majd a napirendre vételét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Én a magam részéről a felvetést el tudom fogadni, illetve 

azt jelzem, hogy az elmúlt héten a Szent István Egyetem képviselőivel is találkoztam, 
és ők is jelezték részvételi szándékukat ezen a napirendi ponton. Tehát nemcsak a 
Corvinus vezetése, hanem a Szent István Egyetem vezetése is részt kíván venni, illetve 
államtitkár úr is. 

Természetesen érinthetjük a többi intézményátszervezést is, ennek 
megfelelően is össze tudjuk hívni a bizottsági ülést, csak operatív módon úgy 
nehezebb lesz megszervezni, hogyha minden érintett intézmény képviselőjét egy 
napirendben… 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, nem erre 

vonatkozott a felvetésem, hogy mindent intézményt hívjunk meg, hanem maga a 
téma legyen olyan, ami az egészre vonatkozóan igényli majd az államtitkár úrnak a 
részvételét, ha úgy tetszik, az előterjesztését vagy véleményalkotását is. Nyilvánvalóan 
ott, ahol pedig neuralgikusnak mondott kérdések voltak, ott pedig valóban a 
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„hallgattassék meg mindegyik fél” elvét képviselve, indokolt, hogy meghívjuk, de az 
összes többinél szó sem lenne erről, mert az tényleg képtelenség. 

 
ELNÖK: Rendben, értem a felvetését, akkor ennek megfelelően fogunk eljárni. 

(Dr. Pósán László: Köszönöm szépen.) Más felvetés az egyebek között? Szabó 
Szabolcs, parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Bocsánat, akkor visszakérdeznék akkor, hogy 

jól értem-e, hogy akkor elnök asszony első nekifutásra megpróbálja akkor a következő 
ülésre ezt megszervezni, amennyiben erre lehetőség lesz? 

 
ELNÖK: Felmerült egy olyan lehetőség az érintett dékánokkal, a Szent István 

Egyetemmel és az államtitkársággal folytatott egyeztetéseket követően, hogy 
elképzelhető, hogy létrejöhet informális úton egy olyan megoldás, ami okafogyottá 
tenné azt, hogy a bizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Hogyha ez sikerül, akkor 
nyilván nem is fogunk foglalkozni vele, illetve hogyha mindegyik fél okafogyottnak 
fogja tartani azt, hogy a bizottság ezt követően foglalkozzon ezzel, akkor nem tűznénk 
napirendre. Ha ez nem sikerül, illetve úgy ítélik meg az érintettek továbbra is, hogy 
fontos és az ügy szempontjából előremutató az, hogy a bizottság tárgyalja, akkor 
ennek megfelelően fogunk eljárni. 

De én tájékoztatni fogom a bizottságot, akár önt személyesen is, hogy milyen 
állapotban vannak az egyeztetések, mert ezek nem zárultak le. Tehát folyamatosan 
vannak találkozók a Szent István Egyetem, illetve az érintett budai kari dékánok 
között is, illetve az államtitkárság bevonásával is vannak ilyen találkozók. 

Rostoványi rektor úr is részt vesz ezeken, tehát folynak az ügyek, és 
elképzelhető, hogyha két hét múlva, ha lesz megint olyan bizottsági ülésünk, ahol ezt 
mondjuk napirendre tudjuk venni, akkor lehet, hogy okafogyott lesz az egész ügy vagy 
változik. 

Tehát én rugalmasan kezelném azt, hogy a bizottság milyen formában 
foglalkozik ezzel a kérdéssel. (Dr. Pósán László: Ez teljesen korrekt!) 

Más felvetés az egyebek között esetleg? (Nincs jelzés.) 
A tavaszi ülésszakon megszavaztuk azt, hogy a szegregáció kérdésével egy 

nagyobb volumenű bizottsági ülés keretében, szakértők bevonásával fogunk 
foglalkozni. Ennek a határideje október 30-a az elfogadott döntésünk értelmében. Azt 
irányoztuk elő, hogy ehhez a frakciók fognak szakértőket javasolni. Így megkérném a 
frakciókat, hogy a bizottság titkárságán tegyék meg javaslataikat arra, hogy milyen 
szakértőket hívjunk meg erre a bizottsági ülésre. 

Ennek előzetes tervek szerinti időpontja egy B) hét csütörtöki nap lenne, 
hiszen ez elképzelhető, hogy egy egész napos ülés lesz, így kérem, hogy úgy 
tervezzenek, hogy október 15-e lenne, amennyiben a szakértőknek megfelelő az 
időpont, akkor ez a nap lesz az, amelyik… (Dr. Pósán László: Bocsánat, az a 
kérdésem, hogy miért pont csütörtök? Miért nem lehet péntek, szerda, kedd?) 

 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Pénteken nincs bizottsági ülés, 

kedden, szerdán és csütörtökön lehet, ez a három nap van a bizottsági ülésekre. 
 
ELNÖK: Kedden rendes bizottsági ülést tartanánk, és hogyha ez nagyon hosszú 

lenne, akkor… 
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DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, csak azért 
vetettem fel, mert ha kedden lenne egy bizottsági ülésünk, akkor szerda esetében még 
mindig könnyebben itt maradnak a képviselők, minthogy oda-vissza szaladgáljanak.  

 
ELNÖK: Jó, én nyitott vagyok a szerdára is. Jó, rendben. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tehát Budapesten lakva 

könnyű bármilyen időpontot kinézni…. 
 
ELNÖK: Én nem Budapesten lakom. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, nem önnek 

szólt, csak jelzésértékkel mondom, hogy az ország egyéb területeiről nem olyan 
egyszerű oda-vissza szaladgálni. 

 
ELNÖK: Igen, csak a pártok egyéb testületeinek működése pedig a hétfő-keddi 

parlamenti napokhoz igazodik, és szerdán is elég sok elfoglaltságot szokott a 
képviselőknek jelenteni. De ha arra van igény, a szerda is jó.  

Ezt majd egyeztetjük a frakciók egy-egy képviselőjével, hogy melyik nap 
legyen. (Takács Gabriella: Ha TAB-ülés van csütörtökön, akkor lehet, hogy jobb a 
szerda.) 

Az ülés berekesztése 

Jó, akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést lezárom. Jó munkát 
kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 14 perc) 

 

 

     Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 
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