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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ, a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a mai bizottsági ülésen megjelent minden kedves képviselőtársamat, a 
kormány, az előterjesztő képviselőjét.  

Tisztelt Bizottság! A napirendi javaslatot megfelelő időben, ahogy szoktuk, 
elküldtük. Ahogyan azt legutóbb is mondtam, az Országgyűlés folyó munkáihoz 
igazodik a bizottság munkája, tehát gyakorlatilag a terítéken lévő törvény és a hozzá 
kapcsolódó bizottsági munka, ezért van az, hogy az egyéb természetű dolgokat a 
napirendről most kivettük. 

Kérdezem a bizottságot, hogy a kiküldött napirendi javaslattal egyetértenek-e. 
Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú szavazással a 
bizottság ezt elfogadta.  

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztő részéről Ádám Zoltán osztályvezető és 
Dormány Dániel főosztályvezető urakat, ők fogják, ha jól értesültem, az előterjesztő 
álláspontját a különböző javaslatok kapcsán majd ismertetni.  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/9920. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/9920. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása.  

E rendelkezésre megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.  

Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy a vita ezen szakaszában kívánnak-e 
hozzászólni.  

 
DORMÁNY DÁNIEL FERENC (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

kívánunk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. Köszönöm szépen.  
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 ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Egy nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Négy tartózkodás.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom.  
Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. Megnyitom a részletes vita 

második szakaszát, amelyben a módosító javaslatokról kell állást foglalnunk. A 
határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a háttéranyagban feltüntetett 
módosító pontokról szavazunk.  

Az összefüggő pontok együtt kezelendők, ezekről egy szavazással döntünk.  
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A módosító javaslatok között az 1. sorszám alatt szereplő módosító javaslat 
összefügg az 5.-kel, úgyhogy erről a kettőről együtt határozunk.  

Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy az 1. és 5. sorszámon beterjesztett 
módosító javaslatokkal kapcsolatban, amelyek összefüggenek, mi az előterjesztő 
álláspontja. Pósán László az előterjesztő, hogy így könnyebben… (Derültség.)  

 
DORMÁNY DÁNIEL FERENC (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönjük szépen, mert így a sorszám alapján sajnos nem találtuk meg. A módosító 
javaslatot támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság részéről bárki hozzászólni? 

(Nem érkezik jelzés.) Akkor szavazunk a módosító javaslatokról. Tehát, aki az 1. és az 
5. sorszám alatt szereplő módosító javaslatokat támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Egy nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Négy tartózkodással a bizottság támogatta. Köszönöm 
szépen.  

Soron következik a 2. sorszám alatt szereplő módosító javaslat, amelyik 
összefügg a 3.-kal és a 4.-kel. Tehát ezekről együttesen tárgyalunk és döntünk. Ovádi 
Péter, Vigh László neve alatt szereplő javaslatokról van szó. Kérdezem az előterjesztő 
képviselőjét, támogatja-e.  

 
DORMÁNY DÁNIEL FERENC (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

módosító javaslatot támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kívánnak-e hozzászólni. (Nem érkezik 

jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor soron következik a szavazás. Aki támogatja a 2., 3. és 4. 
sorszámon szereplő javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc 
igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Egy nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Négy 
tartózkodással a bizottság támogatta. Köszönöm szépen.  

Következik a 6. sorszámon benyújtott módosító javaslat, Gelencsér Attila és 
más képviselők javaslata. Ez a mellékletet érintő javaslat. Kérdezem az előterjesztő 
képviselőjét, hogy támogatják-e Gelencsér Attila és több más képviselőtársa módosító 
javaslatát.  

 
DORMÁNY DÁNIEL FERENC (EMMI): A módosító javaslatot a szakterület 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e bárki hozzászólni? (Jelzésre:) Ha jól 

láttam a sorrendet, Hiller képviselő úr, majd Ander Balázs képviselő úr. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Sajátos helyzet, amikor egy ellenzéki képviselő 

a kormánypárti többséggel szemben egy kormánypárti javaslatot támogat. Itt most ez 
a helyzet. Én azt látom, hogy ez a javaslat, amelyet Gelencsér képviselő úr tett - hogy 
mindenkinek a fejében legyen, itt a Kaposvári Egyetem és a gödöllői egyetem 
összeolvasztásáról van szó, a javaslat pedig azt célozza, hogy hol legyen a központ. 
Önmagában ez is fontos lehet, nyilván a dolog kapcsolódik ahhoz, hogy Gelencsér 
képviselő úr ennek a választókerületnek a képviselője. Én azonban nem egyéni 
képviselőként, hanem szakmai alapon nézem ezt a javaslatot. Meg kell mondjam 
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őszintén, hogy a két egyetem összeolvasztását, ahogy sajnos nekem nem volt módom 
felszólalni, éppen elnököltem, ezért jeleztem, hogy itt fogom röviden kifejteni. 

Nyilván mindannyian ismerik a két intézményt. Az egyik a magyar agrár-
felsőoktatás egyik meghatározó intézménye, Gödöllő, a Szent István Egyetem, 
amelynek persze másfajta karai is vannak, de valljuk meg, hogy döntően ez egy 
agrárcentrikus felsőoktatási intézmény. Kaposvárnak is tekintélyes múltja van az 
agrárkutatás és -oktatás dolgában, de úgy alakult az elmúlt évtizedekben a sorsa, hogy 
más karok, például a művészeti kar is a saját területén országos hírnévre tett szert, és 
azt kell mondjam, hogy kimondottan színvonalas. Ennek az összeolvasztásnak az a 
célja, hogy az agrárközpontú intézmények, adott esetben például Gyöngyös, Gödöllő a 
Szent István Egyetem irányítása alá kerüljenek.  

A koncepcióval lehet vitatkozni, korábban, évekkel korábban már volt egy, 
amiről aztán letettek, de most nem ezt a részét szeretném kidomborítani, hanem a 
tisztelt bizottság figyelmét arra felhívni, hogy teljesen életszerűtlen, ahogy egyébként 
neves, életüket az agrárkutatásban eltöltött emberek a dramaturgia, a színházi ügyek 
és a művészet kérdéseiben fognak dönteni, mert ez a kar mégiscsak besorolva lesz az 
egyetem alá. Ez, kérem, teljesen életszerűtlen, és nekem ne mondják, hogy sikerül ott 
majd valamiféle autonómiát - már a szónak nyilván nem történeti értelmében - 
megvalósítani, mert nem lehet. Ennek az egész összeolvasztásnak az a célja, hogy az 
agrárium, annak oktatása, kutatása domináns legyen, és semmilyen módon nem 
látom, hogy a művészeti oktatás hogyan illeszkedik bele, mondjuk, a műtrágyakutatás 
és -gyártás kérdésébe.  

Nem akarom elbagatellizálni, de én azt gondolom, hogy ezzel a döntésükkel 
önök a magyar művészeti és színházi életnek egy jelentős képzési intézményét, karát 
el fogják sorvasztani, nem fog tudni működni, nem is fog ott tudni, mert életszerűtlen 
a dolog. Megjegyzem, fordítva is az lenne: továbbra sem javasolnám például, hogy a 
Színművészeti Egyetembe beolvasszák, mondjuk, a gyöngyösi főiskolát, amelyik 
leginkább a dinnyekutatásról és -termesztésről neves, mert nem fogják tudni a 
színházrendezők, nagyszerű színészek, akik tanítanak, azt megítélni, hogy mi a 
leghelyesebb ebben az önmagában egyébként gazdaságilag kimondottan jelentős 
témában. 

Röviden: arra kérem önöket - még egyszer mondom, sajátos módon 
ellenzékiként -, hogy a saját párt- és frakciótársuk javaslatát támogassák. Egyébként 
persze az lenne a legjobb, ha ez meg nem történne, de ez most már nem a vitának az a 
szakasza, amikor itt érvelni lehetne.  

Elnök úr megértését köszönöm, minthogy a plenáris vitán nem volt módom 
részletesen kifejteni, sőt egyáltalán nem volt módom kifejteni a véleményemet, hogy 
most elmondhattam. Azt gondolom, ez egy téves lépés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A plenáris vitán ugyan volt magyar hangja 

Hiller képviselő úrnak Gurmai Zita személyében, de valószínűleg így mégiscsak 
világosabb volt mindenki számára az ő álláspontja. 

(Jelzésre:) Ander képviselő úr, parancsoljon! 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyok somogyországi 
polgárként. Ezt a kormánypárti módosító javaslatot Gelencsér Attiláék részéről 
támogatni nem tudom.  

Vérzik a szívem nekem is egyébként a Kaposvári Egyetemért, de ha nem tudjuk 
elfogadni azt, hogy Kaposvár Gödöllő alá kerüljön, mert nem tudjuk elfogadni, mert 
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féltjük a pedagógiai képzést, féltjük a művészeti képzést, féltjük a gazdasági képzést a 
Kaposvári Egyetemen, akkor azt a kérdést is fel kell tenni, hogy mennyivel lenne jobb 
ez az egész, ha a visszájára fordítanánk, és a 2500 hallgatóval bíró Kaposvári Egyetem 
lenne ennek az összevont intézménynek a központja, mint ahogy a módosító javaslat 
szól. 13 ezer hallgatója van a gödöllői egyetemnek, 2500 a Kaposvári Egyetemnek. 
Tehát ez az öszvér megoldás, csatlakoznék Hiller képviselőtársamhoz, ez a 
kezelhetetlen valami így is, úgy is rossz végeredményt szülne, ha ez a verzió maradna, 
ha elfogadnánk a fideszes képviselőtársak módosító javaslatát. 

Somogy megyeiként arra szeretném azért felhívni az önök figyelmét, hogy 
maga az alapkoncepció elhibázott. Régiónk, Dél-Dunántúl az európai uniós régiók 
közül, a kétszázötven-egynéhány régió közül hátulról a tizedik, mindenféle mutatót, 
gazdasági, társadalmi mutatókat összesítve vagy éppen vásárlóerő-paritásban 
számítva, és ezen belül Somogy megye helyzete még rosszabb. Azt látnunk kell - és ez 
a félelem, kérem, higgyék el, jogos azoknak a részéről, akik megszólaltak ebben az 
ügyben -, hogy azzal fog járni ez a lépés, hogy a Kaposvári Egyetem húszéves 
működése után tulajdonképpen pontot tehet a létezésének a végére, és ennyi volt a 
történet.  

Márpedig, ha ez így történik, akkor én szeretnék az önök pártjából kikerülő 
polgármesterre, Szita Károlyra utalni, aki a korábbiakban még azt mondta, hogy 
nincsen Kaposvár egyetem nélkül, és nincsen egyetem Kaposvár nélkül, a kettő 
egymástól elválaszthatatlan, márpedig most el fogják választani. Ez azzal jár, hogy az 
az agyelszívás, az a gazdasági hanyatlás, ami igenis mindenféle propaganda ellenére, 
de megfigyelhető, vagy legalábbis azok pontosan látják, akik ott élnek a Dél-
Dunántúlnak ebben a csücskében, azt fogja eredményezni, hogy azok a tehetséges 
fiatalok, azok az oktatók, akik még ott vannak, elmennek, egyre kevesebben mernek 
majd jelentkezni ebbe az intézménybe, és kénytelen-kelletlen, de a Kaposvári 
Egyetem vagy annak a maradéka, ez a beolvasztott valami lehúzhatja a rolót.  

Még egyszer: igaza volt Hiller képviselőtársamnak, illetve a jobbikos Brenner 
Kolomannak, amikor a törvényjavaslat múlt heti vitájában kifejtette azt, hogy maga 
az alapkoncepció elhibázott. Ezért, elnök úr, én most erre nem fogok sehogyan 
szavazni, nem is tartózkodom, egészen egyszerűen nem fogok semmit szavazni, mert 
egyik megoldást sem tartom jónak.  

Egyeztetni kellett volna. Arra is szeretném felhívni a figyelmüket, hogy talán 
április 2-án került ki a világhálóra a Kaposvári Egyetem vezetésének részéről az a 
végtelenül szomorú hangú közlemény, amelyben tudatják, hogy ők semmit nem 
tudnak erről az egészről, nincsenek a részletekről tájékoztatva. Akkor ez hogyan 
működik? Nem kellett volna itt egy hosszas egyeztetést lefolytatni az érintettekkel, és 
nem a falhoz állítani őket ilyen kókai megoldást alkalmazva, hogy senki nem fogja 
megkérdezni a békákat, amikor lecsapolják a mocsarat? Mert jelen állás szerint 
Kaposváron ez történt. És ha képviselőtársaim itt, a bizottságban erre most igent 
mondanak, akkor én hiszem azt, hogy a saját lelkiismeretükkel is szembemennek.  

Tehát ilyen módszereket alkalmazni nem lenne szabad egy polgári 
demokráciában. Ennek semmi köze a konzervatív polgári erényekhez, nem lehetett 
volna ilyen helyzet elé állítani ezt az egyetemet, amely annak ellenére, hogy valóban 
egy kicsi intézményről van szó, nagyon szép eredményekkel büszkélkedhet. És sokan 
mondják azt, talán nem is alap nélkül, hogy pontosan ezek az eredmények voltak 
azok, amelyek kivívták, mondjuk, másnak az irigységét, hogy ilyen csúnya érzelmeket 
is idekeverjünk, és ez lehet majd a végzete a Kaposvári Egyetemnek. Gondolok akkor 
én is itt, mondjuk, a művészeti képzésre, arra a színházi képzésre, amely valóban 
hírnevet vívott ki magának itt, Magyarországon. Igaz, hogy a kezdeti lendület 



9 

alábbhagyott, és azért azt Kaposváron is bevallják, hogy a régi nimbusz megkopott, de 
nem ez lenne a megoldás, nem ez lenne a módszer.  

És ha itt valaki a kormánypárti padsorokban tudna válaszolni arra, hogy miért 
sikkadt el az egyeztetés, akkor én nagyon örülnék annak, ha legalább néhány 
mondatban ezt itt felvázolnák nekünk, ellenzéki képviselőknek. Kaposváron az összes 
ellenzéki párt tiltakozott, és egy közleményt adtak ki közösen, amelyben elítélik ezt a 
módszert. Tehát, ha itt valaki, alelnök úr, elnök úr tud erről bármit, hogy mi volt az 
oka annak, hogy ilyen helyzetbe hozták az egyetem vezetőségét, az ott dolgozókat, a 
hallgatókat, akkor én kíváncsian várom ezt a választ, mert mind a mai napig nem 
tudjuk.  

És ha továbbmegyek, akkor szeretnénk mi, somogyi polgárok egy ígérvényt 
kapni, amely úgy néz ki, hogy ez az összevonás, ez az összeolvasztás nem a kaposvári 
képzés halálát jelenti. Sokkal megnyugtatóbb lenne, vagy legalábbis akkor itt a 
jegyzőkönyvek őrizhetnék azon szavakat az elnök úr részéről, amelyekben kijelenti, 
hogy ő mint a bizottság elnöke valamiféle garanciát lát arra nézvést, hogy ezek a 
képzések, tehát a gazdasági, a pedagógiai képzés, a művészeti képzés nem lesznek 
más egyetemek által, mondjuk, Pécs által kannibalizálva, és megmaradnak. 
Köszönöm szépen, és tényleg várom a választ. 

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

Szabó Szabolcs képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Hiller István hipotetikus 

kérdésére kicsit viccesen csak azt tudom mondani: régen volt a tévében a „Hét 
műtárgya” című sorozat, majd akkor legfeljebb lesz a „Hét műtrágya”. (Derültség az 
ellenzéki képviselők között.) De most komolyra fordítva a szót: ha jól értem, ez a 6-os 
számú módosítás konkrétan arról szól, hogy Kaposvár lenne ennek az egyetemnek a 
központja Gelencsér Attila módosítása alapján. Ez két szempontból érdekes 
módosítás: egyrészt a méretek miatt, ezt már elmondta Ander Balázs 
képviselőtársam, másrészt meg ez egy klasszikus telephelyválasztási kérdés - én 
ilyeneket sokat tanultam az egyetemen mint területfejlesztő -, és ilyenkor mindig az 
elérhetőségeket kell megnézni, és azt kell megnézni, hogy a különböző telephelyekről 
miként, hogyan, mennyi idő alatt érhető el. Ilyen számítást nem látunk, én most csak 
első vélelmezésre, ismerve az egyes karok, telephelyek elhelyezkedését, azt tudom 
mondani hipotetikusan, hogy Gödöllő valószínűleg sokkal optimálisabb 
elérhetőséggel rendelkezik, mint Kaposvár. De ez csak egy hipotézis a részemről, mert 
a konkrét számokat nyilván nem ismerem. Mondjuk, jó lett volna, ha ezt csatolja 
valamilyen módon az előterjesztő, mert így, első ránézésre ez egy klasszikusan rossz 
döntésnek tűnik. Én láttam már ilyen intézmény-összeolvadást, amikor túl messzire, 
az ország valamelyik szélébe tették a központot, és óriási ügyviteli problémákat 
okozott, mert, ugye, mindent alá kell íratni egy bizonyos szint után a rektorral. A futár 
fog föl-alá rohangálni. Ha elég nehezen megközelíthető helyen van a rektor meg a 
rektori hivatal, akkor az nagy problémákat tud okozni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék? (Jelzésre:) 

L. Simon képviselő úr, parancsoljon! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen 
alapvetően nem túl hosszú módosító indítványból ilyen komoly vita alakul ki a 
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bizottságban, de ne menjünk el mellette, mert valóban a mögötte lévő elvek nagyon 
fontosak.  

Először is, én nagyon örülök annak, hogy Hiller miniszter úr hozzászólásában 
hosszasan méltatta a Kaposvári Egyetem művészeti karának a tevékenységét. 
Emlékszünk azokra az időkre, amikor nagyon-nagyon komoly munkával sikerült 
létrehozni ezt a művészeti kart, és sikerült kiteljesíteni, kibővíteni a színészképzéssel, 
milyen mérhetetlen támadásokat kapott mind a politika részéről, mind pedig a 
Színművészeti Egyetem és a színész szakma egy részéről az, hogy Kaposváron a 
Színművészeti Egyetem mellett alternatív képzési helyként működő felsőoktatási kar 
fog művészeti tevékenységet tanítani, oktatni. Ha Hiller István, aki minisztere volt 
ennek a területnek és elismert ellenzéki képviselőtársunk, dicséri ezt a képzést, akkor 
azt gondolom, hogy megérkeztünk oda, ahová szerettünk volna megérkezni: 
konszenzus van abban, hogy szükség volt még egy művészeti képzésre 
Magyarországon, konszenzus van tehát abban, hogy azt a fajta szakmai, egyébként 
magas színvonalú szakmai tevékenységet, amit a Színművészeti Egyetemen 
folytatnak, azt ki kellett egészíteni egy más irányú, más jellegű, más ízlésvilágot is 
felvállaló képzéssel. Hogy ez a munka beérett, ez alapvetően két embert dicsér, 
egyrészt Vidnyánszky Attilát, aki ott van az egyetemen rektorhelyettesként, másrészt 
Hatos Pált, aki ott van ennek a karnak a dékánjaként. Ez a két ember nagyon sokat 
tett azért, hogy Kaposváron magas színvonalú művészképzés legyen, bár az elődeik 
munkáját is dicsérni illik.  

Tehát én örülök, hogy ez elhangzott, ugyanakkor szerintem teljesen egyértelmű 
az a jogalkotói szándék, ami mögött nagyon régi szakmai igény húzódik meg, hogy 
Magyarországon az agrár-felsőoktatás kérdését rendezzük. Az agrár-felsőoktatás 
kérdését pedig egy ilyen széttagolt rendszerben, amelynek egyébként az integrálására 
már számos kormány tett kísérletet, az agrár-felsőoktatás helyzetét nem lehet 
rendezni. Én örülök annak, hogy Ander képviselőtársam néhány számot is mondott, 
mert bizony, ha végiggondoljuk azt, hogy a gödöllői egyetemen 13 ezer diák van, 
ahogy azt hallottuk képviselőtársamtól, abból a 13 ezerből 10 ezer körüli diák az, aki 
agrárterületen tanul, a fennmaradó 3 ezer pedig egyéb más gazdasági területen, ezt a 
kaposvári körülbelül 500 fős agrár-felsőoktatási hallgatóval összevetni lehet, de 
igazándiból a számok egyértelműen magukért beszélnek.  

Mint ahogy az is önmagáért beszél, hogy egy országosan végre integrálandó, az 
egész agráriumban szükséges generációváltást elősegítő, szolgáló korszerű tudást 
biztosítani csak úgy fog tudni a magyar felsőoktatás, ha integrált agrár-felsőoktatási 
intézményünk lesz. És ha azt a tényt is tudomásul vesszük, hogy a gödöllői Szent 
István Egyetem az az egyetem, amelynek a neve és a rangja egyértelművé teszi azt, 
hogy ennek az intézménynek kell lenni az integráció zászlóshajójának, akkor nem 
lehet kérdés, hogy hol legyen ennek az egyetemnek a központja, hiszen a világ kétszáz 
legjobb agrár-felsőoktatási intézménye között tartják számon a Szent István 
Egyetemet, fájdalom, de a kaposvári egyetemről ugyanezt nem tudjuk elmondani. 
Tehát ebből szerintem nem lehet kérdéses, ha integrációban gondolkodunk. 
Márpedig integrációra szükség van, és ezt nem mi mondjuk, politikusok, tessék 
megkérdezni az agrár-felsőoktatás mértékadó szakembereit, ezt mindenki tudja, még 
azok is, akik egyébként lokálpatriótaként és az intézmény elkötelezett híveiként 
mindent megtettek az elmúlt évtizedekben a kaposvári agrár-felsőoktatás színvonala 
emeléséért. Ne felejtsük el, hogy Kaposváron valóban nagyon komoly emberek 
tevékenykedtek és dolgoztak az elmúlt években. És itt gyorsan utána is néztem az 
előbb, hogy hol hány akadémikus van, mert talán az sem mellékes: jelen pillanatban a 
Kaposvári Egyetemen összevissza kettő akadémikus dolgozik, a kiváló rektorasszony, 
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Kovács Melinda, aki az állattenyésztés területén szerzett magának komoly szakmai 
rangot és Szendrő Zsolt. De emlékszünk, Hiller miniszter úrnak nem kell 
bemutatnunk olyan kiváló embereket, mint Horn Péter akadémikus, aki már persze 
régóta nyugdíjban van, és akinek az édesapja portréját látjuk itt a szemben lévő 
földművelésügyi minisztériumi épületen a szoborcsarnokban, aki szintén akadémikus 
volt. Ilyen kiváló emberek, mint Horn Péter, akit pár évvel ezelőtt a mi kormányunk is 
kitüntetett, milyen sokat tettek a kaposvári agrárképzésért. De ha emellé tesszük azt, 
hogy Gödöllőn egy hihetetlen nagy múltú egyetem működik, ha a nyugdíjas 
akadémikusokat is számba vesszük, akkor legalább 15 akadémikussal a háta mögött 
az egyetem, nem kettő vagy három akadémikussal, a világ kétszáz legjobb agrár-
felsőoktatása között tartják számon ezt az intézményt, még egyszer mondom, nem 
lehet kérdéses, hogy melyik intézménynek kell lenni egy integrált egyetem 
központjának. Még akkor is, még egyszer mondom, ha megértjük, ha akceptáljuk 
saját párttársaink, saját képviselőtársaink és a kiváló polgármester, Szita Károly 
elvárásait és igényeit.  

És itt jön a válasz valójában arra, amit Ander képviselőtársam feltett, hogy 
vajon mi lesz a kaposvári agrár-felsőoktatás jövője, vajon ez egy határozott lépés-e 
abba az irányba, hogy a kaposvári agrár-felsőoktatást elsorvasszuk, vagy esetlegesen 
új lendületet kapjon. És én azt mondom határozottan, ismerve és személyesen is 
beszélve azokkal, akik ennek a koncepciónak a kidolgozásában részt vettek, hogy 
egyértelműen az utóbbi a szándék, a kaposvári agrár-felsőoktatás megerősítése, a 
kaposvári tradícióknak - gondoljanak a kaposvári állattenyésztési napokra és még 
sorolhatnánk tovább -, az ottani fantasztikus programoknak a továbbvitele és 
megerősítése. Vagy gondoljunk arra, hogy Kaposváron az elmúlt években az mekkora 
nagy gond volt, hogy az egészségügyi centrumot ide-oda rakosgatták, hol az 
egyetemhez tartozott, most éppen a kórházhoz tartozik. És ha már itt vagyunk, akkor 
említsünk meg egy olyan kiváló professzort, mint a korábbi rektorhelyettes, Repa 
Imre professzor úr, aki azt a fantasztikus diagnosztikai központot, amit létrehozott 
Kaposváron, valójában annak köszönhetően hozta létre, hogy az állatgyógyászat terén 
akartak, röntgen-, CT-, MR-berendezéseket beszerezni, és aztán egy idő után szépen 
lassan ez a központ átment a humán gyógyászat területére is, és ma Magyarországon 
az egyik legfontosabb diagnosztikai központként működik. Ezek értékek, ezek olyan 
értékek, amelyeket meg kell őrizni, sőt amelyeket tovább kell fejleszteni, de a jelenlegi 
struktúrában ez sajnos megoldhatatlan. 

Tehát én azt mondom képviselőtársamnak, hogy a kormánypártok szándéka 
egyértelmű: erős, integrált agrár-felsőoktatási intézmény gödöllői székhellyel, hiszen 
minden adat, minden szám ennek a létjogosultságát igazolja, és minden életképes 
vidéki intézménynek az integrálásával, ráadásul olyan szakmai program 
kidolgozásával, amely hosszú távon az egész agrár-felsőoktatás korszerűsítését 
szolgálja, és ezen keresztül a szükséges generációváltást a vidéki világban, az 
agrárium világában meg tudja alapozni.  

Gondoljanak arra - én most itt éppen megnéztem, hogy a kiváló Németh 
professzor úr, aki szintén akadémikus, és akivel sokszor volt alkalmam Gödöllőn is 
beszélgetni, most éppen ott van-e még Gödöllőn, de már nincsen, és az az igazság, 
hogy Németh Tamás professzor úr is egyszerre három felsőoktatási intézményben 
tanított. Volt olyan időszak, hogy Gyuricza professzor úr egyszerre négy felsőoktatási 
intézményben tanított, volt, aki három különböző felsőoktatási intézményben volt 
egyaránt professzor; most ennek a jogi és egyéb más problémáiról ne is beszéljünk. 
Tehát nyilvánvalóan ez is azt indokolja, hogy integráljuk már az agrár-felsőoktatási 
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intézményeinket, mert nincs is annyi professzorunk, annyi kiművelt főnk, akik ezt a 
széttagolt rendszert megfelelő szinten tudnák működtetni. 

Most amit Hiller miniszter úr mondott, az viszont stratégiai kérdés. 
Számunkra, akik itt ülünk a Kulturális bizottságban, és nem feltétlenül az oktatás 
területével foglalkozunk, mint elnök úr, hanem a kultúra és a művészet ügyeivel, mint 
én, stratégiai kérdés, hogy az az érték, ami megszületett Kaposváron a művészeti kar 
formájában, ne vesszen el. Ez ráadásul nemcsak a mi érdekünk, nemcsak a magyar 
művészeti életnek, a művészeti felsőoktatásnak az érdeke, hanem valóban, ahogy 
hallottuk Ander képviselőtársunktól, Kaposvárnak is érdeke. Na, de ez nem jelenti 
azt, hogy ennek az intézménynek egy integrált agrár-felsőoktatási egyetem keretein 
belül kell működnie.  

Tehát én azt gondolom, és ezt nemcsak úgy gondolom, hanem én ennek a 
koncepciónak a kidolgozása során számtalanszor tudtam beszélni a kérdésről mind 
Hatos dékán úrral, mind Gyuricza Csabával, a NAIK főigazgatójával, mind egyetemi 
oktatókkal, hogy az első lépés az integrálás, a következő lépés pedig a profiltisztítás 
kell hogy legyen, tehát a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának nemhogy hosszú 
távon, hanem már rövid távon sem lesz helye az integrált agrár-felsőoktatási 
intézményben. Annak meg kell találni a helyét, és azt egyébként kaposvári bázissal, a 
kaposvári helyszínen kell megítélésünk szerint továbbvinni. Bár tudjuk, hogy a 
pécsiek és mások is szívesen integrálnák, de mi azt mondjuk, hogy annak Kaposváron 
kell maradnia. Kaposvár egyébként hosszú távon akár nyertese is lehet ennek a 
dolognak, mert nemhogy egy, hanem akár kettő vagy több felsőoktatási intézmény is 
valamilyen módon részt vehet a kaposvári és a Kaposvár környéki fiatalok 
képzésében. Én nem látok ebben problémát, én sokkal inkább a lehetőségeket látom.  

Tehát egyrészt arra kérem ellenzéki képviselőtársaimat is, hogy a lehetőséget 
lássák magában a törvényjavaslatban, azt támogassák, ugyanakkor meg arra kérem 
kormánypárti képviselőtársaimat is, dacára annak, hogy szívesen támogatnánk 
Gelencsér képviselőtársamék javaslatát, mert tudjuk, hogy Gelencsér 
képviselőtársunkat a lokálpatriotizmus vezényelte, és hogy nagyon helyesen a saját 
városának, a saját választókörzetének az ügyei mentén jár el, de itt most vannak 
magasabb szempontok, hogy most ne támogassuk Gelencsér képviselőtársamék 
javaslatát. Én személy szerint egyetértek az előterjesztő minisztériumi kollégák 
véleményével, és inkább arra adjunk lehetőséget, hogy gödöllői székhellyel létrejöjjön 
egy nagyon komoly, a jelenlegi pozíciót megőrző, sőt továbbfejlesztő agrár-
felsőoktatási intézmény Magyarországon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hiller képviselő úr kíván még hozzászólni. 

Parancsoljon!  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Elég udvariatlan, amit csinálok, mert nem illik 

kétszer hozzászólni, de itt az előbb érdemi információk hangoztak el, és én ezt a vitát 
kimondottan üdvözlöm.  

Ez ugyanis, amit most alelnök úr mondott, államtitkár úr mondott, a 
törvényben vagy annak környékén semmilyen módon nem fordul elő. Ha jól értem, itt 
most arról van szó, hogy egyelőre meg nem nevezett formában, de intézményesített 
keretek között az előbb említett kaposvári művészeti kar nem a most létrehozandó 
nagy Szent István Egyetem keretein belül folytatja a tevékenységét, hanem valamiféle 
más módon, ami azt jelenti, hogy Kaposvárott; akkor tegyük fel, hogy ez két egyetem 
vagy felsőoktatási intézmény lesz. Itt ül velem szemben Simon alelnök úr, győri 
képviselő, kitűnően ismeri a városát, úgyhogy majd elevenítsük fel egyszer, hogy 
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milyen az, amikor egy vidéki városban, mint az én szülővárosom vagy az öné, 
egyszerre két felsőoktatási intézmény működik, az mit jelent a városon belül. Az 
izgalmas történet, az kimondottan izgalmas történet, függetlenül attól, hogy most 
melyik városról, nyilván a mi méreteink szerinti vidéki városról beszélünk.  

A másik érdemi információ a teljes integrálása a magyar agrárképzésnek, 
amivel különböző kormányok küzdöttek. Ez sajátos, mert a magyar agrár-felsőoktatás 
valóban több évszázados múltra tekint vissza, ezért a gyökerek nagyon mélyen 
vannak, és nem véletlen, hogy az előző kísérletük néhány évvel ezelőtt is kudarcot 
vallott, nem feltétlenül lokálpatrióta, hanem másfajta szakmai érvek mentén, de az 
akkori történet. Viszont, ha ez így van, akkor mondják már meg nekem, hogy a 
Debreceni Tudományegyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszer-tudományi és 
Környezetgazdálkodási Kara miért nem kerül bele ebbe az integrált nagy agrár-
felsőoktatásba. Mert az, amit L. Simon államtitkár úr az előbb elmondott, egy 
kimondottan becsülendő, izgalmas felvetés. Lehet a kivitelezésről vitatkozni, de 
kétségkívül koncepciózus. Na, de az nem megy, hogy ez a koncepció Kaposvárra igaz, 
Debrecenre meg nem igaz. Miért nem? Tehát amikor azt tetszenek mondani, hogy 
különböző vidéki és nem vidéki agrár-felsőoktatási intézmények legyenek egy 
irányítás alatt - még egyszer mondom, ezt szakmailag kimondottan 
végiggondolandónak tartom -, akkor olyan nincsen, hogy az Kaposvárra igaz, 
Debrecenre meg nem igaz, ahol egyébként több akadémikus dolgozik, mint 
Kaposváron. 

Azt szeretném tehát mondani, hogy a koncepciójuk nem teljes, vagy nem 
tudják megcsinálni, vagy Debrecen, ahol mégiscsak elnök úr is jeles oktató, képviselő 
hosszú ciklusok óta, erősebben tudja képviselni azt az érdekét, hogy Debrecen inkább 
Debrecen, mint Gödöllő, Kaposvár pedig nem tudja olyan erősen képviselni, hogy 
Kaposvár inkább nem Gödöllő. Ha a koncepciójuk ugyanis valóban teljes lenne, akkor 
most itt kellene állni, és azt kellene mondani, hogy Debrecen is, de ezt nem mondják. 

Úgyhogy én nem fogom tovább nyújtani a vitát, mert elmondtunk egymásnak 
mindent. Az, amit az előbb hallottam, érdemi, szeretném még egyszer megerősíteni, 
nyilván ennek folytatása lesz, már a beszélgetésnek meg mindannak, amit az alelnök 
úr mondott. De, kérem szépen, az a helyzet, hogy ez szakmailag nem teljes koncepció. 
Önök azt mondják, ahhoz kérik a támogatást, hogy kialakítsanak valamit, amit 
egyébként nem alakítanak ki, úgyhogy mi ennek megfelelően fogunk szavazni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.)  
Akkor engedtessék meg, hogy néhány felvetésre reagáljak. Az egyik az, hogy 

Debrecen hol van vagy hol nincs. Csak szeretném megjegyezni, hogy agrár keretekhez 
tartozik a Soproni Egyetem képzése is, és az sincs benne. Tehát a logikája az egésznek 
az, hogy az ország nyugati, középső és keleti részén is egy-egy komolyabb 
agrárképzési centrumot alakítsunk ki, és mindegyiknek van egyébként egyéni profilja.  

Kérdezte Hiller képviselő úr, hogy Debrecen miért nincs benne. Azért, mert 
Debrecenben már elég régóta már nem a hagyományos agrárképzések zajlanak, az 
egyre inkább visszaszorulóban van, kevés is a jelentkező, klasszikusan állattenyésztés, 
növénytermesztés és így tovább. Sokkal erőteljesebbé vált az elmúlt durván egy 
évtized során az úgynevezett élelmiszer-tudomány, ami a mai világban viszont 
prosperáló, jól eladható, és nagyon sok köze van egyébként az orvosi és a 
gyógyszergyártási vonalhoz. Jónéhány cég is erre alapozva települt le Debrecenbe. 
Nem tudom, mennyire közismert vagy sem, de például a sajtgyártás mellékterméke 
nagyon fontos gyógyszergyártási alapanyag. Ilyenekkel foglalkozik. Az egészségipar a 
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Debreceni Egyetem fő profilja, és ehhez van felfűzve a klasszikus orvoslás, 
gyógyászatieszköz-gyártástól kezdve az élelmiszer-tudományon át minden az 
égvilágon. Tehát más a profilja, ez a rövid válasz.  

Szeretnék arra is reagálni, hogy milyen az, amikor egy vidéki, nem fővárosi, 
vidéki városban van több felsőoktatási intézmény. Debrecen tipikusan ilyen. Köszöni 
szépen, jól elvan, és örül neki. Valamikor még több volt, de arra is rá kellett jönnünk, 
ez még 2000 táján történt, amikor azt az úgynevezett integrációt végrehajtotta a 
magyar parlament, hogy ne legyenek szétaprózott, szétforgácsolt források. Ez többek 
között Debrecenben is, Szegeden is, Pécsett is egészen jól hozta az eredményt. Ahol 
ezt nem hajtották végre, tegyük hozzá, az pontosan Budapest volt. A budapesti 
erőösszeadás ilyen szempontból nem történt meg, mert sem az ELTE, sem a Műszaki 
Egyetem, sem az akkori közgazdasági és így tovább, egyik se kívánt egy nagy egységet 
létrehozni. Én azt gondolom, hogy a vidéki egyetemek példája jól mutatja, ha 
összeadjuk az erőinket, abból nagyon sok minden kijön, sokkal több minden, mint 
korábban.  

És hogy kell-e félni, vagy nem kell félni bármilyen típusú nagyobb 
együttműködéstől, beolvadástól, integrációtól, kinek hogy tetszik: csak szeretném 
megjegyezni, hogy a Debreceni Egyetemnek van képzése Böszörményben, ott kara 
van, Kisvárdán, Nyírbátorban, legutóbb Szolnok csatlakozott, ő kérte, hogy a 
Debreceni Egyetem része lehessen. És egyébként minden ilyen típusú 
együttműködésnek, integrációnak megvannak a jogi garanciái, és a mostani törvény 
pedig még egy garanciát beépít, nevezetesen azt, hogy a távolabbi telephelyek vagy 
egységek jogi személyek is lehetnek, azaz kötelezettségvállalásuk lehet és így tovább. 
Röviden arra a kérdésre a válasz, hogy mit, mikor, hogyan és kivel kell aláíratni, az 
jelentősen leegyszerűsödik, és jelentősen könnyebbé válik. Részemről ennyi.  

Mivel további hozzászólási szándékot… (Nem érkezik jelzés.) nem tapasztalok, 
akkor szavazunk. Aki támogatja a 6. sorszámon benyújtott javaslatot, Gelencsér Attila 
és társainak a javaslatát - emlékeztetnék, hogy az előterjesztő nem támogatta -, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen. Aki nem támogatja! 
(Szavazás.) Nyolc nem. Aki tartózkodott! (Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság 
nem támogatta. Köszönöm szépen.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat. Ezt a tegnapi napon kiküldtük. Kérdezem az előterjesztő 
képviselőjét, hogy a bizottsági módosítási javaslatokat - nagyrészt egyébként 
jogtechnika, illetve nyelvhelyességi természetű - az előterjesztő támogatja-e.  

 
DORMÁNY DÁNIEL FERENC (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az 

előterjesztő támogatja a módosítást.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság 

tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor 
szavazás következik. Aki támogatja a bizottsági módosítási javaslatot, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem támogatta! (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság támogatta. Köszönöm szépen.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. 
Aki nem! (Szavazás.) Három nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta. A vita ezen szakaszát lezárom.  
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Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány a 
ParLexben került feldolgozásra.  

Ennek megfelelően kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, 
elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság 
elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés 
benyújtásáról. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc 
igen. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Öt 
tartózkodással a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen.  

Az 1. napirendi pont végére értünk.  
Soron következik a 2. napirendi pontban megjelölt törvényjavaslatok részletes 

vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. A részletes vita első szakaszát, 
azaz a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát - az Országgyűlés plenáris üléséhez 
hasonlóan - együttesen folytatjuk le. A határozatainkat azonban külön-külön, 
törvényjavaslatonként hozzuk meg.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében a már megismert főosztályvezető 
urakat. Kérdezem, hogy a vita ezen szakaszában kívánnak-e hozzászólni.  

 
DORMÁNY DÁNIEL FERENC (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

kívánunk hozzászólni. Köszönjük.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül kíván-e valaki ezen 

vitaszakaszban hozzászólni. (Nem érkezik jelzés.) Nem látok ilyet. Köszönöm szépen.  
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 

44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így arról később, a törvényjavaslatok utolsó vitaszakaszában döntünk.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a 
törvényjavaslatonkénti módosító javaslatok megtárgyalására.  

A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az 
Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról 
szóló T/9921. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a Marek József 
Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló T/9921. számú törvényjavaslat módosító javaslatairól 
kell állást foglalnunk. A határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 
háttéranyagban feltüntetett módosító pontokról szavazunk. Az összefüggő pontok 
együtt kezelendők, és ezekről egy szavazással döntünk. 

Kérdezem a módosító javaslatokat benyújtó képviselőt, Brenner Kolomant, ha 
jól látom, hogy kíván-e hozzászólni. (Dr. Brenner Koloman: Igen.) Annyit hadd 
kérjek még, képviselő úr, ha szabad, mivel itt ugyanazok a javaslatok, és ahogy a 
felvezetőben jeleztem, egyben tárgyaljuk, hogy ezt az összes többire vonatkozóan is 
mondja el. Parancsoljon! 

 
DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr, 

így lesz. Rövidre fogom, és nem ismétlem meg a vezérszónoki hozzászólásomban 
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részletesen kifejtett érveimet. Én azért kérem a támogatását a módosító 
javaslataimnak, amelynek az a lényege, hogy az illető alapítványi fenntartásba 
átadandó intézmények kuratóriumának ex officio, tehát hivataluknál fogva tagjai 
legyenek az intézmény választott akadémiai vezetői, mert a Corvinus Egyetem 
mintája alapján az látszik, hogy az alapítványi fenntartásban a kuratórium az, amely 
az úgymond legfontosabb döntéshozó szerv. És mivel a jelen törvényjavaslat szerint 
ezeket a kuratóriumi tagokat a miniszter nevezné ki egy személyben, ezért úgy 
gondolom, és ezt mint volt egyetemi vezető, illetve az Európa Tanács jelentéstevője az 
akadémiai szabadság és az egyetemi autonómia témakörében, szeretném 
nyomatékosan hangsúlyozni, hogy például a Corvinus Egyetem eddigi tapasztalatai is 
abba az irányba mozdították el a gondolkodást, hogy nagyon fontos lenne az 
akadémiai választott vezetők szerepének a megerősítése, hiszen például tavaly 
júniusban a szenátus megkérdezése nélkül fogadta el a Corvinus Egyetem 
kuratóriuma az egyetem új szervezeti és működési szabályzatát. Tehát ez azt jelenti az 
én olvasatomban, hogy a kuratórium felül tudja bírálni az universitasnak, tehát az 
egyetemnek, tehát az egyetemi polgároknak, a hallgatóknak és az egyetemi 
oktatóknak, professzoroknak a közösségét, akik a szenátusban ülnek, és gyakorlatilag 
az intézmény startégiája, a szervezeti átalakítása, az oktatói és hallgatói 
követelmények meghatározása kikerül a szenátus kezéből, és ezt a kuratórium 
felülírhatja, ahogy ezt láttuk a Corvinus alapítványi mintában is. Ezért szeretném 
tisztelettel kérni a bizottság támogatását ahhoz, hogy ezt a fajta aggályt eloszlassuk, 
hiszen ez a típusú alapítványi fenntartás, ahogy ezt szintén kifejtettem a vezérszónoki 
hozzászólásomban, valóban eltér amúgy a Corvinus Egyetem mintájától. Hiszen, 
ahogy ezt annak idején az előterjesztő is és elnök úr is kifejtette a vitában, valóban 
viszonylag hosszabb távú, tervezhető bevételeket és vagyonhoz juttatást is tartalmaz 
amúgy ez az alapítványi konstrukció, de - és akkor azzal zárom a rövid és mindegyikre 
vonatkozó, ahogy elnök úr is kérte, kérésemet a módosítóim támogatására, hogy - 
félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e bárki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Akkor ezt úgy is tekinthetem, hogy az összes többire vonatkozóan? 
Merthogy összevont vitát rendezünk. 

 
DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik) előterjesztő: Igen. 
 
ELNÖK: Akkor értelemszerűen a szavazások következnek. Az 1. és 

2. sorszámon benyújtott javaslatok összefüggnek, tehát ezekről egy szavazással 
döntünk. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e Brenner Koloman 
képviselőtársunk módosító javaslatait a most tárgyalt napirendi javaslatnál. Aki igen, 
kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
9 nemmel a bizottság nem támogatja. Köszönöm szépen.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakcióktól 
érkezett javaslat, ezt szintén a tegnapi nap kiküldtük.  

Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy támogatják-e a bizottsági 
módosítási javaslatot.  

 
ÁDÁM ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A módosítást 

támogatjuk. 
 



17 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottsági módosítóhoz valaki 
hozzászólni? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr, parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Csak egy ügyrendi jellegű kérdésem lenne, 

mielőtt konkrétan hozzászólok. Most a vitát akkor lefolytatjuk egyenként? Merthogy 
itt Gulyás Gergelynek is van benyújtott módosítója, és arról nem szavaztunk. 

 
ELNÖK: Bocsánat! Annak a vitáját folytatjuk egyben, amelyhez Brenner 

Koloman is ugyanazokat a tartalmú módosítókat beadta. Ezért kértem tőle azt, hogy 
akkor egyben mondja el. Nyilván, ami ettől eltér, arról külön kell beszélnünk, ez 
természetes. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Csak az zavart meg, hogy most hirtelen 

átugrottunk a bizottsági módosítókra, de jó. 
 
ELNÖK: Merthogy az egyes pontokról viszont külön-külön kell szavazni, ahogy 

ezt szintén elmondtam, mert mindegyik önálló törvényjavaslatként van a Ház előtt, 
következésképpen mindegyikről külön-külön kell szavazni. Akármennyire is 
szívemhez közel álló lenne az, hogy egyben szavazzunk, de ezt jogilag nem tehetjük 
meg.  

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Jó, akkor most már értem, köszönöm.  
Akkor lényegi hozzászólásom lenne. Ha nem tévedtem el a sok papír között, ez 

a bizottsági módosító tartalmazza azt a módosítást, amely a kerületelírás rendezése. 
 
ELNÖK: Igen. 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Nyilván, ilyen előfordul, istenem, az nem 

hibázik, aki nem dolgozik, de nem véletlenül mondtuk már sokszor, hogy ha ilyen 
típusú előterjesztés készül, amelyben ingatlan szerepel, abban ne csak helyrajzi szám 
szerepeljen meg kerület meg város, hanem lehetőleg utca, házszám is, mert egyébként 
helyrajzi szám alapján egyenként kell átbogarászni. Nyilván itt is azért nem szúrt 
szemet nagyon sokáig senkinek, mert nincs utca, házszám mellette. Nem vagyok 
jogász, lehet, hogy ennek van kodifikációs oka, hogy ezt nem lehet magába a 
törvénybe beleírni, mert mindig így van, aláírom, de lehet, hogy akkor legalább az 
indokolásban esetleg érdemes lenne szerepeltetni. Köszönöm szépen, csak ennyit 
szerettem volna megjegyezni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási igény mutatkozik? (Senki 

sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. 
Akkor szavazunk a bizottsági módosítóról. Az előterjesztő támogatja, 

gyakorlatilag valóban egy pontosításról van szó. Aki támogatja, kérem, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság a módosító 
javaslatot elfogadta. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita egyes szakaszairól, valamint a bizottsági jelentés elfogadásáról, 
benyújtásáról.  

Először a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésére vonatkozó 
megállapításairól szavazunk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a T/9921. számú 
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törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? 
Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 9 igen. Ki szerint nem felel meg? (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság elfogadta. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki 
nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság 
megszavazta. 

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki azt gondolja, hogy 
lezárhatjuk, az emelje fel a kezét! (Szavazás.) 9 igen. Ki szerint nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság a részletes vitát 
lezárta.  

Végül kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a T/9921. számú törvényjavaslat 
részletes vitájáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, 
hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló dokumentumok ParLexben 
történő benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
5 tartózkodással a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen.  

Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas 
Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló T/9922. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Megnyitom a részletes vita második szakaszának azon részét, amelyben az 
Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány 
és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló T/9922. számú 
törvényjavaslat módosító javaslatairól kell állást foglalnunk. A határozati házszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően a háttéranyagban feltüntetett módosítópontokról 
szavaznunk. Az összefüggő pontok együtt kezelendőek, ezekről egy szavazással 
döntünk. 

Brenner Koloman képviselő úr, aki ehhez szintén nyújtott be javaslatot, az 
előbbiekben már elmondta az érvelését.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyet nem látok.  

Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e a módosító javaslatot. 
 
ÁDÁM ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk a 

módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, 

hogy támogatja-e Brenner Koloman képviselőtársunk módosító javaslatát. Aki ezzel 
egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Ki nem? (Szavazás.) 
9 nem. A bizottság tehát nem támogatta. 

A saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakcióktól 
érkezett javaslat, ezt szintén a tegnapi nap kiküldtük.  

Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy támogatják-e a bizottsági módosító 
javaslatot.  

 
ÁDÁM ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A módosítást 

támogatjuk.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Ilyet nem látok.  
Akkor szavazunk. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a javaslatban szereplő 

módosításokat. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság 
elfogadta. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita egyes szakaszairól, valamint a bizottsági jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról.  

Először a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésére vonatkozó 
megállapításairól szavazunk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a T/9922. számú 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? 
Aki ezzel egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság 
megszavazta. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki ezzel egyetért, az jelezze kézfelemeléssel! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság 
elfogadta a lezáró bizottsági módosító javaslatot. 

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki egyetért ezzel, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság a részletes vitát lezárta.  

Végül kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a T/9922. számú törvényjavaslat 
részletes vitájáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, 
hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló dokumentumok ParLexben 
történő benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
9 igen. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a 
bizottság elfogadta. Köszönöm szépen.  

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló T/9923. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért 
Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról 
szóló T/9923. számú törvényjavaslat módosító javaslatairól kell állást foglalnunk.  

A határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a háttéranyagban 
feltüntetett módosító pontokról szavazunk. Az összefüggő pontok együtt kezelendők, 
ezekről egy szavazással döntünk.  

Kérdezem a módosító javaslatot benyújtó képviselőt… Bocsánat, nem 
kérdezem, mert már egyszer elmondta. Elnézést! 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nem érkezik 
jelzés.) Ilyet nem látok. 

Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e a módosító javaslatot.  
 
ÁDÁM ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Akkor ezek szerint a szavazás 

következik. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a módosító javaslatot. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Kilenc 
nem. Aki tartózkodott! (Szavazás.) Négy tartózkodással a bizottság nem támogatta.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen érkezett kormánypárti 
frakciótól javaslat. Ezt szintén a tegnapi nap kiküldtük. Kérdezem az előterjesztőt, 
hogy tudja-e támogatni a bizottsági módosító javaslatokat. 

 
ÁDÁM ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A módosító javaslatot 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) 

Akkor szavazunk. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a bizottsági módosító 
javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem! (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság a módosítót 
elfogadta. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita egyes szakaszairól, valamint a bizottsági jelentés elfogadásáról. (Szabó 
Szabolcs: Elnézést! Nem itt lett volna Gulyás Gergely módosítója? - A bizottság 
munkatársa: Nem, most fog jönni! Majd a következőnél. - Szabó Szabolcs: Most 
nem a 24-esnél tartunk?) Nem, a 23-asnál. Megértjük, képviselő úr, hogy siettetné a 
dolgok menetét. Igyekszünk.  

Tehát először a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésére 
vonatkozó megállapításairól szavazunk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a T/9923. 
számú törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc 
nem. Aki nem! (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Öt tartózkodással a 
bizottság elfogadta.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki ezzel egyetért! (Szavazás.) Kilenc igen. 
Aki nem! (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Öt tartózkodással a 
bizottság ezt elfogadta.  

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Kérem, kézfelemeléssel 
jelezze, aki ezzel egyetért! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem ért ezzel egyet! (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság lezárja a 
részletes vitát.  

Végül kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a T/9923. számú törvényjavaslat 
részletes vitájáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, 
hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló dokumentumok ParLexben 
történő benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Kilenc igen. Aki nem! (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Öt 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  
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A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János 
Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló T/9924. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a Neumann János 
Egyetemért Alapítványról, Neumann Jánosért Egyetemért Alapítvány és a Neumann 
János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló T/9924. számú 
törvényjavaslat módosító javaslatairól kell állást foglalnunk.  

A határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a háttéranyagban 
feltüntetett módosító pontokról szavazunk. Az összefüggő pontok együtt kezelendők, 
ezekről egy szavazással döntünk. 

A módosító javaslatot benyújtó képviselőt nem tudom megkérdezni, mert ő 
nincs itt. Brenner Koloman pedig már elmondta a módosító javaslataira vonatkozó 
dolgokat.  

Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy először Brenner Koloman 
javaslatát tudja-e támogatni.  

 
DORMÁNY DÁNIEL FERENC (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: A másik módosító javaslat, amit pedig Gulyás Gergely nyújtott be? 
 
DORMÁNY DÁNIEL FERENC (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy kívánnak-e hozzászólni. (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor 
viszont a szavazás következik. Az 1. és a 2. sorszámon benyújtott módosítókról 
szavazunk először, Brenner Koloman képviselő úr javaslatáról. Aki támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Kilenc 
nemmel a bizottság nem támogatta. 

Következik a 3. sorszámú módosító javaslat, amely összefügg a 4., 5., 6. 
pontokkal. Tehát ezekről megint együtt szavazunk. Aki ezt tudja támogatni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Egy 
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Négy tartózkodással a bizottság támogatta. Köszönöm 
szépen.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen érkezett javaslat a 
kormánypárti frakciótól. Ezt szintén a tegnapi nap kiküldtük.  

Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy támogatják-e a bizottsági 
módosítási javaslatot.  

 
DORMÁNY DÁNIEL FERENC (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

módosítási javaslatot támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) 

Ilyet nem látok. Akkor szavazunk. Aki támogatja a bizottsági módosító javaslatot, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem! (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság támogatta. 
Köszönöm szépen.  
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Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita egyes szakaszairól, valamint a bizottsági jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Először a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésére 
vonatkozó megállapításairól szavazunk. Egyetértenek-e azzal, hogy a T/9924. számú 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem! (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság ezt 
elfogadta.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki 
nem! (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság 
elfogadta. 

Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát. Aki emellett szavaz, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem kívánja lezárni a részletes 
vitát! (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság 
lezárta a részletes vitát.  

Végül kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a T/9924. számú törvényjavaslat 
részletes vitájáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, 
hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló dokumentumok ParLexben 
történő benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc 
igen. Aki nem! (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Öt tartózkodással a 
bizottság elfogadta.  

A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért 
Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról 
szóló T/9925. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a Soproni Egyetemért 
Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló T/9925. számú törvényjavaslat módosító javaslatairól kell 
állást foglalnunk.  

A határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a háttéranyagban 
feltüntetett módosító pontokról szavazunk. Az összefüggő pontok együtt kezelendők, 
ezekről egy szavazással döntünk.  

Brenner Koloman képviselő úr már elmondta az ehhez a ponthoz is benyújtott 
javaslataival kapcsolatos érveit. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e a módosító 
javaslatot.  

 
DORMÁNY DÁNIEL FERENC (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

módosító javaslatot nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) 

Szavazás következik. Ki az, aki támogatja Brenner Koloman képviselőtársunk 
javaslatait. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt igen. Aki nem! 
(Szavazás.) Kilenc nemmel a bizottság nem támogatta.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakcióktól 
érkezett javaslat. Ezt tegnap kiküldtük. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e a 
bizottsági módosítási szándékot, javaslatot.  
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DORMÁNY DÁNIEL FERENC (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Támogatjuk a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Ilyet nem látok. 
A szavazás következik. Aki támogatja a bizottsági módosító javaslatot, az 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyet nem látok. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság 
támogatta. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita egyes szakaszairól, valamint a bizottsági jelentés elfogadásáról, 
benyújtásáról.  

Először a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésére vonatkozó 
megállapításairól szavazunk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a T/9925. számú 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? 
Aki ezzel egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság 
egyetértett.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság 
elfogadta.  

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság lezárja a részletes vitát.  

Végül kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a T/9925. számú törvényjavaslat 
részletes vitájáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, 
hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló dokumentumok ParLexben 
történő benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
9 igen. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodással a 
bizottság elfogadta. Köszönöm szépen.  

A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István 
Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló T/9926. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a Széchenyi István 
Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi 
István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló T/9926. számú 
törvényjavaslat módosító javaslatairól kell állást foglalnunk. A határozati házszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően a háttéranyagban feltüntetett módosítópontokról 
szavazunk. Az összefüggő pontok együtt kezelendőek, ezekről egy szavazással 
döntünk.  

Brenner képviselő úr mint benyújtó már elmondta a véleményét, de 
természetesen meg kell kérdezni továbbra is a tárca, az előterjesztő részéről jelen lévő 
urakat, hogy egyetértenek-e, támogatják-e a módosító javaslatokat. 

 
DORMÁNY DÁNIEL FERENC (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
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ELNÖK: Nem támogatják. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.)  
A szavazás következik. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatokat? Kérem, 

kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
9 nemmel a bizottság nem támogatta. 

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen érkezett javaslat a 
kormánypárti frakcióktól, ezt szintén a tegnapi nap kiküldtük.  

Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy támogatja-e a bizottsági módosító 
javaslatot.  

 
DORMÁNY DÁNIEL FERENC (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

javaslatot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.)  
A szavazás következik. Aki támogatja a bizottsági módosító javaslatot, kérem, 

az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság elfogadta. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita egyes szakaszairól, valamint a bizottsági jelentés elfogadásáról, 
benyújtásáról.  

Először a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésére vonatkozó 
megállapításairól szavazunk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a T/9926. számú 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? 
Aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság egyetértett.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság 
elfogadta.  

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság lezárta a részletes vitát.  

Végül kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a T/9926. számú törvényjavaslat 
részletes vitájáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, 
hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló dokumentumok ParLexben 
történő benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, az szavazzon! (Szavazás.) 9 igen. Ki 
nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság 
elfogadta. Köszönöm szépen.  

Ha jól nézem, akkor végére is értünk a dolgoknak. Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm mindenkinek a részvételét, munkáját.  

(Jelzésre:) Hiller képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! És nagyon 

örülök, hogy a minisztérium képviselői is jelen vannak, nem ezért, hanem az előző 
napirendért, de örülök, hogy hallják, amit mondok. 

Nagyon határozottan azt szeretném javasolni, hogy a felvételi jelentkezési 
létszámokról tárgyaljon a Kulturális bizottság, amely egyébként oktatási ügyekben is 
kompetens, elnök úr pedig - nem tudom, hogy alakul a parlament menetrendje, 



25 

illetve tudom, de most erről felesleges beszélni (Derültség.) - hívjon össze erre egy 
olyan bizottsági ülést, ahova a felsőoktatási államtitkár urat meghívjuk.  

Nyilván önök előtt is ismertek az adatok, már csak azért is, mert a bizottság 
tagjai közül többen a felsőoktatásban nemcsak ismertek, hanem dolgoznak is. 
Akárhogy is nézzük, az általam kimondottan becsült Vinnai képviselő úr a 
Nyíregyházi Egyetem, korábbi főiskola oszlopos tagja, ott kérem, 44 százalékkal 
csökkent a jelentkezés, de ha Győr korábbi alpolgármesterére nézek, akkor az előbb 
említett Szent István Egyetemen 37 százalékkal. (Simon Róbert Balázs: Bocsánat! 
Széchenyi István!) Bocsánatot kérek! Elnézést kérek! Elnézést! A Széchenyi István 
Egyetemre való jelentkezés 37 százalékkal csökkent. Országosan 18 százalék, de nem 
helyes, ha átlagolunk, mert 30-nál több olyan kar van, ahol a 30 százalékot 
meghaladó mértékben csökkent a jelentkezési létszám.  

A vidéki, elsősorban nem tudományegyetemi, pedagógusképzést az önök 
politikája lassan tönkrevágja, ez a helyzet. A vitát most nem kívánom lefolytatni, de 
hogy erről beszéljünk, mégiscsak az Országgyűlés oktatásügyekért is felelős 
szakbizottsága vagyunk, azt nagyon-nagyon javaslom, és nagyon kérem a tisztelt 
kormánypárti képviselőket, hogy ezt a beszélgetést, ezt a vitát folytassuk le, és ne 
meneküljenek, de nem is mondanám, mert ismerem önöket. Magyarul: ne álljanak el 
attól a javaslatomtól, hogy erről beszéljünk. Nem fogom tovább szaporítani a szót, 
gondolom, érthető. Kérek szépen formálisan egy szavazást erről. 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Értem a felvetését, jogosnak is tartom. Arra 

szeretném felhívni a figyelmet, hogy engem arról tájékoztattak, hogy a frakciók között 
állítólag van egy olyan megállapodás, miszerint a parlament a munkáját a szükséges, 
magyarán a Ház előtt fekvő törvényekre és ilyenekre korlátozza, tekintettel arra, hogy 
van ez a járványhelyzet, és az egyéb természetű meghallgatásoktól, vitáktól és így 
tovább eltekint. Amennyiben a frakciók ilyen természetű egyetértésének nem 
kívánunk megbontói lenni, akkor én egyelőre tartanám magam ehhez.  

Amennyiben természetesen megváltozik az álláspont, akkor minden 
szempontból nyitott vagyok rá, de nem véletlenül volt a múltkor is erre vonatkozóan 
az a kijelentés, hogy a Ház előtt fekvő törvényekhez kapcsolódó bizottsági munkát 
végezzük el. Erre való hivatkozással, ezt figyelembe véve, hogy volt egy ilyen típusú 
többpárti egyetértés, azt hiszem, nem kellene azt egyik pillanatról a másikra felrúgni. 
Ha ez megváltozik, akkor természetesen.  

Ebből következően nem gondolom, hogy a képviselő úr javaslatáról 
szavaznunk kellene, mert az maximum egy szándékot tudna csak kifejezni, többet 
nem a jelen helyzetben. Természetesen, ha ön ragaszkodik hozzá, hogy valamiféle 
véleménynyilvánító szavazás legyen, azt megtehetjük, csak - mondom - ez a fő 
probléma.  

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Természetesen ismerem a frakciók közötti 

megállapodást és a házszabály ilyen értelmű értelmezését és módosítását. A jelen 
esetben egyébként helyesnek is tartom. Azt azonban lássuk be, hogy a felvételit, ugye, 
nem tudjuk megtárgyalni szeptemberben. Vagy akkor nem tárgyaljuk meg. Itt egy 
hangsúlyos dologról van szó, nem egyszerűen egy olyan… - minthogy a részleteket is 
ismerem a frakciók közötti megbeszélésről, ott azt akarta kivédeni az összes 
parlamenti frakció, hogy politikai vagy direkt pártpolitikai kezdeményezésre ne 
kelljen összeülnie egyetlen bizottságnak se, ami egyébként egy normális menetben a 
parlamenti és a bizottsági struktúrának lehetősége. Itt másról van szó. Ha úgy 
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gondolják, hogy ez nem olyan hangsúlyos, akkor azt az értelmezést, amit az elnök úr 
mondott, természetesen akceptálni lehet. Ugyanakkor ez nem egy olyan kérdés, 
mondom még egyszer, amit majd őszre halasztunk, mert akkor is elbírja. Nem bírja 
el. Ettől még ez van. Ha nem akarnak róla tárgyalni, akkor nem tárgyalunk róla, aztán 
kész.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Ha jól értettem, Hiller képviselő úr nem azt 

mondta, hogy egy ügyrendi szavazást… Pontosítson, ha rosszul értettem! (Dr. Hiller 
István: Még nem tudom, hogy mit fogok mondani.) Tehát én nem úgy értettem, hogy 
ügyrendi szavazást kér a tekintetben, hogy ez a téma hogy, mint, merre, meddig.  

Én továbbra is ahhoz tartom magam elnökként, hogy amennyiben erre 
vonatkozóan a frakciók vezetésétől jön az a jelzés, hogy ehhez a típusú megegyezéshez 
már nem tartják magukat, akkor a téma fontosságára tekintettel természetesen 
nyitott vagyok. Mindaddig viszont nem kívánom azt, hogy egy bizottsági ülés 
apropóján ilyen típusú konszenzusnak bárminemű felrúgói legyünk. (Dr. Hiller 
István: Jó, rendben. Ennyi.) Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm mindenkinek a részvételt. További szép napot 
kívánok, és mindenki maradjon egészséges! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc) 

  

Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 
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