
 

Ikt. sz.: KOB/34-2/2017. 

KOB-15/2017. sz. ülés 
(KOB-79/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Kulturális bizottságának 
2017. október 30-án, hétfőn 11 óra 04 perckor kezdődően 

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 569. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 5 

A lex CEU eltörléséről szóló T/17873. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 5 

Dr. Hiller István (MSZP), előterjesztő kiegészítése 5 

Hozzászólások 6 

Dr. Hiller István (MSZP), előterjesztő válaszai 8 

Határozathozatal 9 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/18005. 
számú törvényjavaslat  (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 9 

Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), előterjesztő kiegészítése 9 

Határozathozatal 9 

Egyebek 9 

Az ülés berekesztése 10 

 



3 

Napirendi javaslat 

 
1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  

a) A Lex CEU eltörléséről szóló törvényjavaslat (T/17873. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan és dr. Hiller István (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

b) A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/18005. szám)  
(Dr. Tapolczai Gergely és Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 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 írásban megkapták. Ehhez senki 
nem terjesztett elő módosítást, így ebben a formában szavazunk róla. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot az előzetesen kiküldött 
formában. (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag támogatta a 
napirendet.  

A lex CEU eltörléséről szóló T/17873. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

1. napirendi pontunk döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről. Az 1/a) napirendi pontunk a lex CEU eltörléséről szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételi vitájának lefolytatása és a döntés. T/17873. számon, dr. Tóth 
Bertalan és dr. Hiller István képviselők önálló indítványáról van szó. Az előterjesztők 
közül a bizottság ülésén jelen van Hiller István képviselő úr. Kérdezem, hogy 
előterjesztői expozét kíván-e mondani. (Jelzésre:) Jelzi, hogy igen. Akkor megadom a 
szót Hiller Istvánnak. Parancsoljon! 

Dr. Hiller István (MSZP), előterjesztő kiegészítése 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök asszony. 
Tisztelt Bizottság! Ahogy eddig is, úgy most is kiállunk az egyetemi autonómia mellett, 
és kimondottan sértésnek, már úgy gondoljuk, hogy az autonómia megsértésének 
tekintjük mindazt, amit a felsőoktatási törvény módosítása címén elkövettek. (Dr. 
Hoffmann Rózsa megérkezik az ülésre.) Különösképpen az elmúlt néhány hét 
eseményei, amikor napnál világosabb, amit mi eddig is bizonyítottunk, önök eddig is 
hárították, hogy ez igazából nem egy szakmai, hanem politikai törvényjavaslat. Hogyha 
Magyarországon valamilyen oknál fogva nem működne a CEU, vagy nem is lenne ilyen 
intézmény, akkor ez a törvénymódosítás nem lenne. Ezt kimondottan és ténylegesen 
erre az intézményre szabták.  

A jelenlegi módosítás, amit mi beadtunk, ami a törvény eltörlésére vonatkozik, 
különösképpen aktuális két ok miatt. Az egyik egy thaiföldi, számunkra nehezen 
kiejthető, de az ottani intézményrendszerben tekintélyesnek tudott egyetemmel való 
megállapodás. Úgy hallom, hogy a maláj állammal is van egy előkészületben, egy 
aláírás pedig megtörtént. Miközben a CEU-val az előkészítés megtörtént, az aláírás 
helyett pedig önök rapid gyorsasággal egy újabb törvénymódosítást hajtottak végre, 
ami a határidőt hosszabbította meg.  

Mindannyian, önök közül többen kimondottan a felsőoktatásban jártas 
személyek. Mindannyian pedig a magyar felsőoktatás működését is ismerő emberek. 
Egy ilyen határidő-meghosszabbítás, pontosan tudják, hogy nem lehetőséget biztosít, 
hanem bizonytalanságot jelent. Egy ilyen határidő-módosítás csak arról szól, hogy 
fönntartsa azt a bizonytalan állapotot, amelyet egyébként önök előidéztek. Meg azt is 
tudják, hogyha ezt szakmai kérdésnek fogták volna föl, akkor egyáltalán nem lett volna 
szükség törvénymódosításra, történetesen ezt minden további nélkül már sokkal 
alacsonyabb szinten el lehetett volna intézni. 

A másik indoka a jelenlegi törvénymódosítási, illetve -visszavonási 
javaslatunknak kimondottan egy teszt, leginkább a jövőnek szóló teszt. Az önök 
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határidő-módosításról szóló törvénymódosítása és ez a módosítás nagyságrendileg 
egyszerre került a magyar Országgyűlés elé már mint beadvány. Ehhez képest az önök 
javaslatát már a múlt héten meg is szavaztuk, úgy, hogy a bizottság nem is tárgyalt róla. 
Ez a módosítás pedig, ami - még egyszer mondom - nagyságrendileg ugyanakkor került 
beadásra, most kerül a bizottság elé. Ezért ez nagyjából mutatja az egyenlő vagy 
hasonló elbánás részleteit, még akkor is, hogyha világos, önök vannak kormányon, 
tehát az önök politikai akarata az, ami jelenleg átmehet.  

Az egyetem, az univerzitás nem nagyon foglalkozik kormányokkal, sokkal 
hosszabb távon tud gondolkodni meg tervezni. Nekem meggyőződésem, hogy az a 
politikai szándék, ami mögött nem a felsőoktatás van, hanem a politikai életünknek 
egy egészen más, jelenleg plakátokon is látható propagandarésze, amit önök 
kultiválnak, ez káros a magyar felsőoktatásnak és káros az országunknak. Sokkal 
tisztább lett volna a kezdetek kezdetén meg most is, hogyha elmondják, hogy önök egy 
olyan egyetemet, amit Soros György alapított, nem akarnak látni az országunkban. Ez 
egy világos beszéd. Ezzel az állandó huzavonával azonban tulajdonképpen semmi mást 
nem tesznek, mint a nem felsőoktatással kapcsolatos politikai szándékaikat kívánják 
becsomagolni egy, reményeim szerint az önök számára is fontos terület, a magyar 
felsőoktatás területébe. Ne tegyék ezt! És hogy ez tovább ne folytatódjék, ezért 
javasoltunk nem egy módosítást, hanem módosításként a törvény visszavonását.  

Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy fontolja meg a szándékunkat, a 
javaslatunkat. Ez itt most nem a plenáris ülés, hanem a magyar Országgyűlés egy 
szakmai bizottsága, itt helye van szakmai érveknek. A politikai vitát szívesen 
lefolytatom itt is, hogyha gondolják, a plenáris ülésen így vagy úgy természetesen ezt 
megvívjuk, akár odaengedik, akár nem, vannak parlamenti eszközök és formák, de ha 
újabb szakmai érvük van, ami akár az elfogadott módosításuk, akár a jelenlegi 
szándékunkat ellenző vélemény kifejtése, akkor tegyék meg. Tehát kérem szépen, hogy 
szakmailag próbálják azt indokolni, mi áll azzal szemben, amit én most elmondtam.  

A javaslatunkat fönntartjuk, és köszönöm, hogy kifejthettem a véleményemet.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük Hiller István előterjesztői expozéját. Most a képviselőknek 
van lehetősége hozzászólni. (Jelzésre:) Pósán László jelzi hozzászólási szándékát. 
Parancsoljon, alelnök úr! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Ezt a törvényjavaslatot, ha jól számolom, negyedjére nyújtja be a 
Szocialista Párt. Elmondtuk korábban is, én nem kívánom hosszasan megismételni a 
korábban elmondott érveket, de azért az nem rendjén való szerintünk, hogy vannak 
törvények fölött álló intézmények, másokra nézve meg kötelezően és szigorúan a 
törvényi előírásokat alkalmazzuk. Igazából ez motiválta a törvényváltoztatást is anno. 

Az is világos, hogy az abban foglaltaknak nem lehetetlenség eleget tenni, mert 
volt rá példa. És az is világos, hogy a másik oldalon is van erre kezdeményezés, a CEU 
részéről, nevezetesen, hogy megfelelő amerikai tényleges, valós képzési tartalmat 
találjanak. 

És mivel önök is mondták, onnan is jött jelzés, hogy az időkereteket szeretnék 
egy kicsit bővebbre szabni, ezt megtette az Országgyűlés. Önök azok, akik most igazából 
azt akarják mondani, hogy ez ne legyen, vagy pedig azt mondani, hogy álljon vissza az 
a helyzet, ami volt korábban is, hogy minden állat egyenlő, de vannak másoknál 
egyenlőbbek. Szerintem ez nem helyes, jogállam van, felsőoktatási intézményektől 
kezdve mindenre ugyanolyan jog kell hogy vonatkozzon és érvényesüljön. Nem fogjuk 
támogatni az előterjesztést.  
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ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs. 
Parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Igazából csak a jegyzőkönyv 

kedvéért erősíteném meg, amit mindig el szoktunk mondani, hogy a CEU nem áll 
törvények fölött, nem működött törvénytelenül, teljesen szabályszerűen működött. Ezt 
azért a tényszerűség kedvéért érdemes megállapítani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pósán László válaszol.  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Szintén a tényszerűség 

kedvéért szeretném megjegyezni, hogy Szabó Szabolcs képviselőtársunk nem jogász, 
ahogyan én sem vagyok az, és ebből a szempontból, hogy mi a törvények fölött álló vagy 
nem törvényszerű, hogyha ehhez bírósági ítéletet kellene találnunk, per pillanat ilyen 
bíróság döntés se pró, se kontra nincs. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Pósán alelnök úrral elég 

régóta dolgozunk a felsőoktatásban, ön sokkal régebb óta, mint én, pontosan ismerjük 
azt, hogy milyen feltételek mentén, hogyan, milyen eljárásokkal, milyen akkreditációs 
folyamatokkal juthat egy egyetem engedélyek birtokába, aminek megfelelően végzi a 
tevékenységét. 

És jogász nem vagyok, de ellentétben Pósán alelnök úrral én azt tudom, hogy ha 
valakiről azt állítjuk, hogy az törvények felett áll vagy nem törvényszerű, akkor azt 
valakinek ki kell mondani, egy bíróságnak ugye egy jogállam keretében, és aztán 
állíthatunk ilyet. Ugye ilyen nem történt meg, de egyébként józan paraszti logikával is 
meg az egyetemi oktatás világát ismerő emberként, ha őszintén beszélgetünk 
négyszemközt, akkor ön is kénytelen lenne elismerni, hogy teljesen jogszerűen 
működött. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Hoffmann Rózsa is hozzászól. Parancsoljon, alelnök 

asszony.  
 
DR. HOFFMAN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatban a Kereszténydemokrata Néppárt 
vezérszónokaként annak idején elmondtam a pártunk véleményét, amelyik ugyanaz 
volt, mint az előterjesztőké. Én ezzel nem akarom az időt húzni, hogy ezt 
megismételjem, aki az érvekre kíváncsi, az fellapozhatja az akkori jegyzőkönyvet. Ezek 
az érvek mindmáig helytállók. Az ellenzék nem támogatta ezt a törvénymódosítást. Ez 
is érthető és világos. Az már elgondolkodtató, hogy negyedszer benyújtani ugyanannak 
a törvénynek a visszavonását ésszerű-e vagy nem éppen minősítendő-e politikai 
akciónak, de a parlamentek már csak ilyenek, hogy politikai akciót is kénytelenek 
végigvinni. Az azonban kérdés, hogy egy önmagára valamennyire is adó kormányzat és 
kormánypárt, hacsak nem merül fel olyan indok időközben, amely az adott 
törvénymódosítást teljesen rossznak tekinti vagy valamilyen módon 
elhanyagolandónak, elhagyhatónak, akkor visszavonjon egy olyan törvényt, amit a 
parlament már egyszer megszavazott. Ezért tehát mi a visszavonást egyetlen 
alkalommal sem támogattuk, és most sem támogatjuk. 

Hozzáteszem még, hogy időközben a Velencei Bizottság megvizsgálta ezt a 
törvényt, kifejtette, hogy Magyarországnak joga van elvárni, hogy minden felsőoktatási 
intézmény azonos szabályok szerint működjön. Egy aggályt fogalmazott meg, ez pedig 
a szűkös határidő kérdése, amely akkor is sejthető volt, amikor a törvényt elfogadtuk. 
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Ezért tehát a múlt heti parlamenti döntés jogos volt, hogy a határidőt 
meghosszabbította. Magam ebben nem tudtam részt venni, mert hivatalból külföldön 
tartózkodtam, ott értesültem arról, hogy a parlament jóváhagyta a határidő-
módosítást.  

Nem osztom azt, hogy egy 14 hónapos határidő, amelyhez hozzátehetjük azokat 
a hónapokat, amelyek már a CEU-nak rendelkezésére álltak a felsőoktatási törvény 
módosításának elfogadása óta, nem elegendő arra, hogy a szükséges feltételeknek 
megfeleljen. Hiller képviselő úr említette, hogy itt többen vagyunk, akik a 
felsőoktatásban dolgoztunk. Én magam is ilyen vagyok, és nagyon jól tudom, hogy egy 
akkreditáció például, annak a szakmai előkészítése és véghez vitele nagyon komoly 
munka, de 14, pontosabban 20 hónap alatt elvégezhető, amit 20 hónap alatt nem lehet 
megcsinálni, az vagy megcsinálhatatlan, vagy a nem akarásnak nyögés a vége 
kategóriába kerül. Ezért tehát semmilyen szín alatt nem tudjuk jó szívvel támogatni 
vagy egyáltalán támogatni ezt a módosítási javaslatot, tehát hogy a felsőoktatási 
törvényt töröljük el. Ez a Kereszténydemokrata Néppárt határozott álláspontja.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Nem érkezik 

jelzés.) Nem látok jelzést. Akkor válaszadásra megadom a szót Hiller István képviselő 
úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Hiller István (MSZP), előterjesztő válaszai  

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen. Egyetlenegy 
szakmai érvet nem hallottam, ami a beadványunkat, módosításunkat 
tényszerűségében vagy akár csak szakmai ellenérvekkel gyengítette volna.  

Azt tisztelettel kérem, hogy mutassák majd be például Malajzia esetében, 
amelyik szövetségi állam, hogy melyik szövetségi állammal kötik a megállapodást. Mert 
úgy tudom, hogy a maláj kormánnyal. Az akkor, azt kell mondjam, hogy az önök 
érvelése szerint erősen különbözni fog a jelenlegi helyzetben, merthogy az Egyesült 
Államok szövetségi kormányával önöknek semmilyen megállapodásuk nincsen, nem is 
lesz. Ellentétben a törvényben elvártakkal, amikor nem egyszerűen azt mondják, hogy 
telephellyel kell rendelkezni az adott országban, hanem egy beadott, a törvény 
elfogadásakor a TAB-on keresztül benyújtott módosítás nemcsak határidőket 
módosított, hanem szövetségi szintre emelte a szerződéskötés szükségességét. 
(Kunhalmi Ágnes: Bizony!) Na most, hogyha Malajzia esetében, amely szultanátus, és 
hét szultán választja maga közül az ország államfőjét, aki egyébként Malajzia szultánja, 
ezt szövetségi szinten kötik, akkor nem teljesen világos, hogyan akarják az Egyesült 
Államok esetében elintézni ezt egy szövetségi állam szinten. Hasonlóképpen 
Thaifölddel, ami éppen most kerül elfogadásra, még egyszer mondom, számunkra 
nehezen kiejthető, de aki hallotta már a thai nyelvet, az tudja, hogy biztos szép, amikor 
egy thai ember ennek az egyetemnek a nevét kiejti. Ott nagyon hasonló a helyzet, még 
hogyha a berendezkedés nem is direkt módon szövetségi. 

Egészen nyilvánvaló, hogy különböző, ugyanazon törvénymódosítás alá besorolt 
egyetemek révén kötött megállapodások egymástól különbözőek lesznek, jogi 
értelemben különbözőek lesznek. De minthogy egyébként minket nem az a szándék 
vezet, hogy a thaiföldi vagy malajziai kapcsolatokkal rendelkező Magyarországon 
működő egyetem ne működjön, hanem hogy hagyjanak békét az ország egyik 
legmagasabb színvonalon működő felsőoktatási intézményének, a CEU-nak, ezután is 
képviselni fogjuk a szakmai és a politikai érvrendszeren és területen az elmondottakat.  

Tudomásul vettem, amit mondtak, tartok tőle, hogy ez nemcsak az elkövetkező 
fél év, hanem hosszú időn keresztül a magyar közélet témája lesz, amit itt - sajnos 
éppen a nemzeti felsőoktatási törvénybe csomagolva - politikai szándékkal előadtak. 
Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő úrnak. A vitát lezárjuk, a döntés 
következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy tárgysorozatba veszi-e a lex CEU 
eltörléséről szóló törvényjavaslatot, amit T/17873. számon terjesztettek elő Tóth 
Bertalan és Hiller István képviselő urak. Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) Öt 
igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Volt-e tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem volt. Akkor 9 nem szavazattal a bizottság nem vette tárgysorozatba. Így az 1/a) 
napirendi pontot lezárom.  

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/18005. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1/b) napirendi pontunk következik, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételének vitája és a döntés. 
T/18005. számon dr. Tapolczai Gergely és Nyitrai Zsolt képviselők önálló 
indítványként nyújtották be a javaslatot. A bizottság ülésén jelen van Tapolczai Gergely 
képviselő úr, köszöntöm, és megadom a szót az előterjesztői expozé elmondására. 
Parancsoljon! 

Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), előterjesztő kiegészítése  

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz), előterjesztő: (Hozzászólását jelnyelvi 
tolmács közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! A 
sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat lényege, hogy a 
2011-es módosítás után szigorodtak a feltételek az olimpiai járadék igénylésével 
kapcsolatban. Úgy rendelkezett az akkori módosítás, hogy ezek a feltételek 2012. 
január 1-je után indított eljárásokra vonatkoznak. Ez egy olyan helyzetet 
eredményezett, hogy vannak olyan sportolók, akik még 2012 előtt szereztek érmet, és 
2012 után adták be az igénylésüket, elsősorban az életkoruk miatt, és nem kaphatták 
meg a járadékot. Ugyanakkor a csapatsportágak esetében előfordult olyan helyzet, 
hogy a csapat fele megkapta, mert 2012 előtt leadta az igénylését, a másik fele pedig 
nem, mert később adták le életkoruk miatt az igénylést. Ezt a helyzetet rendezi a 
módosító, olyan formában, hogy a szigorúbb feltételek a 2012. január 1. utáni 
olimpiára, paralimpiára, siketolimpiára és sakkolimpiára vonatkozzanak. Tehát ezáltal 
tisztább lenne a kép. Aki 2012 előtt szerzett érmet, az a 2012 előtti feltételek alapján 
jogosult az olimpiai járadékra. Kérem a tisztelt bizottságot a javaslat támogatására.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő úrnak az előterjesztést. Kérdezem, hogy a 
bizottság tagjai közül hozzá kíván-e valaki szólni. (Nem érkezik jelzés.) Nem látok 
jelzést. Így akkor válaszadásra sem tudok szót adni Tapolczai Gergely képviselő úrnak.  

Így a döntés következik. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 
tárgysorozatba veszi a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatot, amit T/18005. számon Tapolczai Gergely és Nyitrai Zsolt képviselők 
nyújtottak be. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Volt-e nem 
szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A 
bizottság egyhangúlag tárgysorozatba vette a javaslatot.  

Ezzel az 1/b) és a teljes 1. napirendi pontot lezárom. Tapolczai Gergely képviselő 
úrnak köszönöm, hogy megtisztelte a bizottság ülését. (Dr. Tapolczai Gergely: Én is 
köszönöm.)  

Egyebek  

2. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek felvetése. 
(Jelzésre:) Kucsák képviselő úr, parancsoljon! 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelettel köszöntök 

mindenkit. Arról szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy a Fidesz és a KDNP 
képviselői Simon Róbert úr bizottságunkból való sajnálatos távozása okán az 
Ellenőrzési albizottságba Gaal Gergely urat kívánják delegálni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Dunai Mónika képviselő asszony, tessék! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Szintén szeretném rögzíteni, 

hogy Gaal Gergelyt a Női Méltóságért Albizottság munkájába Simon Róbert helyett 
felkértük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más felvetés még az egyebek között? (Nem érkezik jelzés.) Én 

szeretném jelezni, hogy Balog Zoltán miniszter úrtól időpontot kaptunk az éves 
miniszteri meghallgatásra: november 22-én, szerdán 12 órakor kerül sor a 
meghallgatásra. Előtte november 21-én, kedden rendes bizottsági ülést tartunk. Tehát 
kedden is és szerdán is lesz bizottsági ülés a november 20-ával kezdődő héten. De ezt 
még e-mailben el fogjuk küldeni önöknek addig természetesen.  

Egy másik felvetés pedig, hogy a Roma Koordinációs Tanácsba még mindig nem 
választott a bizottság tagot, pedig erre lenne lehetőségünk. A következő ülés november 
6-án lesz, erről szintén e-mailben fogunk önöknek értesítést küldeni, és a bizottság 
titkárságán lehet jelentkezni, ha valaki részt szeretne venni a következő ülésen.  

Más felvetés az egyebek között? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincsen, akkor az 
egyebek napirendi pontot lezárom.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést is lezárom, és jó munkát kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 28 perc)  
  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  
 


