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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésen megjelent 
képviselőtársakat és minden kedves vendégünket! A jegyzőkönyv számára mondom, 
hogy a jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A napirendi 
pontokat előzetesen kiküldtük. Mint látható, elég bő a feladat a mai napra; ezt csak 
azért jelzem előre, hogy ha kérhetem, akkor ennek megfelelően majd mindenki 
próbálja egy kicsit mederben tartani a hozzászólását. A napirenddel kapcsolatban a 
szavazás következik. Ki az, aki egyetért az előzetesen megküldött napirenddel? Kérem 
ezt kézfelemeléssel jelezni. (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? 
(Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság a napirendet 
elfogadta. Köszönöm szépen.  

Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló T/15708. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik az egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló 
T/15708. 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. Köszöntöm az előterjesztő 
képviseletében Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkárt, és 
kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e hozzászólni.  

 
KISFALUDY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem kívánunk hozzászólni. 
Álláspontunk szerint a javaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e 

valaki ebben a vitaszakaszban hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem látok, így 
nyilván az előterjesztő sem kíván akkor reagálni az elhangzottakra.  

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.) 9 igen. Ki az, aki nem ért vele 
egyet? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel 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 kezelendőek, ezekről egy szavazással döntünk.  

Az 1. módosító javaslatot Arató Gergely képviselő úr nyújtotta be. A módosító 
javaslatot benyújtó képviselő nincs itt, így nyilván nem tud érvelni a saját javaslata 
mellett. Kíván-e valaki a bizottság tagjai közül hozzászólni ehhez a módosító 
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javaslathoz? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e a 
módosító javaslatot.  

 
KISFALUDY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk tárcaálláspontként.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a bizottságnak kell szavaznia. Kérdezem a 

bizottságot, támogatja-e Arató képviselő úr módosító javaslatát. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) 
9 nemmel a bizottság a képviselő úr javaslatát nem támogatta. (Kunhalmi Ágnes és dr. 
Hiller István megérkezik az ülésre.) 

Soron következik a 2. módosító pont, ezt Szél Bernadett képviselő asszony 
nyújtotta be. Ez tartalmilag összefügg a 3. és a 4. pontokkal, így ezekről egy szavazással 
döntünk. A módosító javaslatot benyújtó képviselőt nem látom. Kíván-e valaki 
hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Az előterjesztőt kérdezem, támogatja-e a 
módosító javaslatot.  

 
KISFALUDY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A módosító javaslatot nem támogatjuk tárcaálláspontként.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor a bizottság szavazása következik. Ki az, aki 

támogatja Szél Bernadett képviselő asszony módosító javaslatát? Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
9 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Tartózkodó szavazatot egyelőre nem látok. Akkor 
megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta.  

Soron következik az 5. módosító pont, amelyet szerény személyem neve 
fémjelez. Nem kívánok e mellett érvelni, a dolog viszonylag egyszerű. Kíván-e a 
bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Az előterjesztőt 
kérdezem, támogatja-e a javaslatot.  

 
KISFALUDY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a módosító 

javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatta? 
(Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
Köszönöm szépen.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, ezt a tegnapi napon ki is küldtük. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
támogatja-e a bizottsági módosító indítványt.  

 
KISFALUDY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem 

jelentkezik.) Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a 
bizottsági módosító javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki 
nem támogatta? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A 
bizottság támogatta.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
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javaslatot. Szavazás következik. Aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
9 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 
1 tartózkodás. A bizottság elfogadta.  

A vita ezen szakaszát lezárom, és 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. 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 
döntését összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 3 nem ellenében a bizottság 
elfogadta. Köszönöm szépen.  

Ezzel az 1. napirendi pontunk végére érkeztünk. Köszönjük szépen az 
államtitkár úrnak és munkatársának a jelenlétét. További szép napot kívánok! 
(Kisfaludy László elhagyja az előterjesztő részére fenntartott helyet. - Dr. Hankó 
Balázs elfoglalja az előterjesztő részére fenntartott helyet.) 

A Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére 
történő vagyonjuttatásról szóló T/15711. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány 
részére történő vagyonjuttatásról szóló T/15711. 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. 
Köszöntöm az előterjesztő képviseletében a tárca képviselőjét, dr. Hankó Balázs 
helyettes államtitkár urat, és kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e 
hozzászólni.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm, nem kívánok 
hozzászólni. 

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

(Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): (Hangosítás nélkül:) Köszönöm szépen a szót… 
 
ELNÖK: Bocsánat, a mikrofont kérem feltenni. (Szabó Szabolcs: Fel van 

rakva.) Igen, és van ott egy gomb, hogy „Be-ki”, azt nézze már meg, legyen szíves! 
(Közbeszólás: A laptopja mögött van.) A laptop mögött van. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Most már megvan! 
 
ELNÖK: Jó. 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Szóval azt kérdezném meg 

az előterjesztőtől, hogy a társadalmi vita egészen pontosan hogy és miként zajlott le; 
ugye a törvény előírja, hogy kormányzati előterjesztésnél azt le kell folytatni. 
Megmondom őszintén, hogy még engem is meglepett, hogy konkrétan ez az alapítvány 
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most megalakul, és hogy ilyenformán. Kivel, ki az a társadalom, amellyel ez egyeztetve 
lett konkrétan? Mert én például nem tudok semmilyen egyeztetésről, de biztos 
lezajlott. Kíváncsi lennék, hogy mely az a kör, amely ennek a vitájában részt vett. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Senki nem 

jelentkezik.) Ilyet nem látok. Akkor megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen a kérdést. A társadalmi egyeztetést három szintre 
tudjuk bontani. Az első maga a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványokra vonatkozó szabályozás, amelynek, mint tudjuk, az alapelvei már a 
tavaly őszi 9. alaptörvény-módosításban és az azt követő vagyonkezelőitörvény-
módosításban rajzolódtak ki. Jelen pillanatban a Hauszmann Alapítvány 
keretrendszerét is ez a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi 
struktúra jelöli meg.  

Kettő: elmondhatjuk azt, hogy a Hauszmann Alapítvány és a Hauszmann 
Alapítvány által végzett társadalmi tevékenység most nem a közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítványban meglévő rendelkezések által indul, hanem ez, 
mind a Hauszmann-örökségnek a gondozása, mind pedig a hagyományőrzés és 
értékteremtés már eddig is a Hauszmann Alapítvány körébe tartozó feladatkör volt.  

A harmadik, ami pedig szintén fontos és ehhez kapcsolódik, hogy mindazon 
érdekeltek, akik a Hauszmann Alapítványban érdekeltek, a velük való társadalmi 
egyeztetést és az ezt követő álláspont-kialakítást szintén a törvényjavaslat tartalmazza. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő reagálása elhangzott. Kíván-e 

esetleg valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Tehát akkor jól értem, hogy 

mondjuk akkor az érintett önkormányzat - amelynek a területén például ingatlan kerül 
átadásra az alapítványhoz - is részt vett ebben az egyeztetésben, elmondta a 
véleményét, becsatolták a javaslathoz, s a többi, tehát hogy az önkormányzat akkor 
megtette ezt a véleményezést ezek szerint.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, kíván reagálni? 
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Ugyanúgy, mint ahogy minden vagyonjuttatás és minden 
ingatlanjuttatás esetében az önkormányzat tudja, és ismert előtte a vagyonjuttatásnak 
a szempontrendszere.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.)  
Szavazunk. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati 

házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság 
jelentése tartalmazza, így tehát 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.) 9 igen. Ki az, aki nem ért 
vele egyet? (Szavazás.) 3 nem ellenében a bizottság támogatta.  
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Áttérünk a vita következő szakaszára. Megnyitom a részletes vita második 
szakaszát, amelyben a módosító javaslatokról kell állást foglalnunk. Tájékoztatom a 
bizottságot, hogy a javaslathoz nem érkezett módosító javaslat, és előzetesen saját 
bizottsági módosítási szándékra sem érkezett javaslat, így mivel nincs módosítási 
szándék, a jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy módosító javaslat hiányában a 
bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A vita ezen szakaszát 
lezárom. 

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 a most tárgyalt indítvány - az 
előzőhöz hasonlóan - a ParLexben került feldolgozásra. Ennek megfelelően kérdezem 
a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntését összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 
3 nem ellenében a bizottság a javaslatot elfogadta.  

Ezzel ennek a napirendi pontnak is a végére érkeztünk.  

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi 
Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló T/15712. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi 
Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló T/15712. 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. Az előterjesztő részéről 
továbbra is Hankó államtitkár úr van jelen. Kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban 
kíván-e hozzászólni.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen, nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Hiller 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): (Hangosítás nélkül:) Tisztelt Államtitkár Úr! Ez 

a javaslat az egyik meghatározó vidéki tudományegyetem, a Szegedi 
Tudományegyetem jövőjéről szól, alapvetően befolyásolja azt. (Hangosítással 
folytatja.) A plenáris ülésen kicseréltük a véleményünket. A Szegedi 
Tudományegyetem jövője függ szervezeti kérdésektől, és a presztízs minden 
intézménynél, akár oktatási, akár nem, meghatározó. Az elmúlt napokban olyan 
információk láttak napvilágot, amelyek miatt maga a köztársasági elnök, illetve a 
Köztársasági Elnöki Hivatal is megszólalt a köztársasági elnök úr nevében, 
történetesen a szegedi egyetem egy professzorának vélhetően minősíthetetlen 
hozzáállása dolgában.  

Ha a köztársasági elnök, aki mégiscsak a nemzet egységét kellene hogy 
megtestesítse, megszólal ebben az ügyben, akkor azt gondolom, hogy az oktatási 
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kormányzatnak is kell hogy legyen ebben véleménye. Tisztelettel kérdezem mint 
felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárt - pontosan tudom, hogy ez egy mennyire 
fontos pozíció, és azt is tudom, hogy egy miniszter mit csinál, nem keverem a dolgokat, 
de most ön képviseli a kormányt; a kérdésem, hogy úgy mondjam, nem személy szerint 
önnek szól, hanem a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárnak -, hogyan 
vélekednek erről az esetről, államtitkár úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Senki nem 

jelentkezik.) Ilyet nem látok. Akkor megadom a szót az államtitkár úrnak.  
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Egyrészt minden ilyen kérdésben figyelembe kell venni az 
ágazatirányítási és a fenntartói szempontokat is, másrészt pedig minden ilyen 
kérdésnek van egy elvi, erkölcsi megközelítése is. Az elvi, erkölcsi megközelítésben, úgy 
gondolom, a köztársasági elnök úr mindazt, ami ebben lényeges volt, elmondta, ebből 
kifolyólag itt a felsőoktatásért felelős terület sem mond és nem mondhat mást. 
Ugyanakkor a mi feladatunk azzal több, hogy ágazatirányítóként és fenntartóként is 
biztosítanunk kell ezeknek a szempontoknak az érvényre jutását és érvényre juttatását, 
így ebben a kérdésben a szegedi egyetem rektora etikai vizsgálatot indított.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Hiller Istvánnak:) Kíván esetleg szólni? 

(Jelzésre:) Igen, Hiller képviselő úr reagálni kíván. Parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Értem, és világos. Jelen pillanatban a magyar 

állam és az azt megtestesítő, a felsőoktatásért is felelős minisztérium és miniszter kell 
hogy eljárjon adott esetben a Szegedi Tudományegyetem ügyében. Világos, sőt egyet is 
értek a válasza azon részével, hogy ezt először egy egyetem vezetése és megválasztott 
vezetője kell hogy kivizsgálja, de a fenntartó az állam, illetve a minisztérium. Azt 
szeretném kérdezni, államtitkár úr, hajlandó-e vállalni arra egyfajta kötelezettséget, 
hogy ha a szegedi egyetem túl van ezen a vizsgálaton, amiről kell hogy tájékoztassa a 
fenntartót, önöket, akkor idejön a bizottság elé, és a kérdésre, amelyet most feltettem, 
elmondja, hogy milyen véleményt, milyen állásfoglalást tett a szegedi egyetem, 
függetlenül attól, hogy én előtte azt olvasom-e a sajtóban, vagy nem, mert a 
fenntartótól akarom hallani.  

A szegedi egyetemet nem hívhatom ide, mert a fenntartó minisztériummal van 
dolgom parlamenti képviselőként és nem a szegedi egyetemmel. De őszintén 
szeretném, hogyha a fenntartó idejönne. Semmilyen véleményt nem kívánok 
megelőlegezni, de ez presztízskérdések, és hogyha az igaz, ami ott elhangzott, az sokkal 
súlyosabb ügy, semmint csak egy mondattal meg egy legyintéssel elintézzük. Ott valami 
egészen más történik. De ezt nem akarom megelőlegezni, csak azt szeretném jelezni, 
hogy most szeretném azt jelezni és kérni, hogy az erről folytatott beszélgetést az 
államtitkár úrral folytathassam. Magyarul, hogy eljön-e. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Senki sem 

jelentkezik.) Az államtitkár úr kíván-e bármit mondani? 
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Természetesen. Természetesen válaszolok, és természetesen, abban az 
esetben, amikor már a kezünkben lesz az etikai vizsgálatnak az eredménye, akkor egy 
ilyen horderejű kérdésben nemcsak a bizottságot, hanem a közvéleményt is 
tájékoztatnunk szükséges. (Dr. Hiller István: Rendben!) Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a 

bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos 
megállapításait a bizottság jelentése tartalmazza, tehát erről ismételten döntenünk 
kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen. Aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság támogatta. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és 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 kezelendőek, ezekről egy szavazással döntünk.  

Az 1. módosító pontot Brenner Koloman képviselő úr nyújtotta be, tartalmilag 
összefügg a 2. ponttal, így ezekről egy szavazással döntünk. A javaslatot benyújtó 
képviselő úr nincs itt. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem 
látok.  

Az előterjesztőt kérdezem, támogatja-e a módosító javaslatot. 
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Tárcaálláspont szerint nem támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a módosító 

javaslatot. Aki támogatja Brenner Koloman képviselő úr javaslatát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) 9 
nem ellenében a bizottság nem támogatta. 

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, ezt szintén kiküldtük a tegnapi napon. Kérdezem az államtitkár urat, 
hogy támogatják-e a bizottsági módosító javaslatot. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Tárcaálláspont alapján támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 

Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a javaslatban szereplő 
bizottsági módosító javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki 
az, aki nem? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság 
elfogadta. 

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.) 9 igen. Ki az, 
aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 3 nem ellenében a bizottság támogatta. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, 
benyújtásáról. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a most tárgyalt indítvány 
továbbra is a ParLexben került feldolgozásra.  

Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, és felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntését összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 3 nem 
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ellenében a bizottság támogatta. Köszönöm szépen. Ezzel a 3. napirendi pontunk 
végére érkeztünk. 

A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar 
Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló T/15713. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar 
Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló T/15713. 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. Köszöntöm az 
előterjesztő képviselőjeként továbbra is Hankó Balázs helyettes államtitkár urat, és 
kérdezem, hogy ezen vitaszakaszban kíván-e szólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? (Senki 

sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, akkor értelemszerűen reakció sem lesz az államtitkár 
úr részéről. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait, ahogyan 
eddig, úgy most is a bizottság jelentése tartalmazza, így erről dönteni kell. Támogatja-
e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 3 nem ellenében a 
bizottság támogatta. A részletes vita ezen szakaszát lezárom.  

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 kezelendőek, és ezekről egy szavazással döntünk. 

Az 1. módosító pontot Brenner Koloman, Jobbik, képviselő úr nyújtotta be, 
tartamilag összefügg a 2. ponttal, így ezekről egy szavazással döntünk. Kérdezem a 
módosító javaslat benyújtóját… - illetve nem kérdezem, mert nincs itt, bocsánat. A 
bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem 
látok. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e a módosító javaslatot. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatja, és tárcaálláspont. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a bizottság szavazása következik. Támogatja-

e a bizottság Brenner Koloman képviselő úr módosító javaslatát? Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) 9 
nem ellenében a bizottság nem támogatta. (Dr. Lázár János és Arató Gergely 
megérkezik az ülésre.) 

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, ezt ugyancsak a tegnapi napon küldtük ki. Kérdezem az államtitkár 
urat, hogy támogatja-e a módosító javaslatot. 
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DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 

Nem látok ilyet. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a javaslatban szereplő 
módosításokat. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, 
aki nem támogatta? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Ezek szerint 9 igen mellett és 2 nem 
ellenében a bizottság elfogadta. 

A vita ezen szakaszát lezárom, és megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, 
ebben 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 az eddigieknek megfelelően a ParLexben került feldolgozásra. 
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 ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 4 nem 
ellenében a bizottság támogatta. Köszönöm szépen. Ezzel ennek a napirendi pontnak 
is a végére értünk. 

A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi 
Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló T/15714. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi 
Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról 
szóló T/15714. 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. Az előterjesztő képviseletében 
továbbra is Hankó Balázs helyettes államtitkár urat köszönthetjük. Kérdezem, hogy 
ebben a vitaszakaszban kíván-e hozzászólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, nem. 
 
ELNÖK: Nem kíván szólni, köszönöm. Kíván-e a bizottság tagjai közül bárki 

hozzászólni ezen vitaszakaszhoz? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. 
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, ezért erről döntenünk kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? 
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem ért vele 
egyet? (Szavazás.) 4 nem ellenében a bizottság támogatta. A részletes vita ezen 
szakaszát lezárom.  
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Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben a módosító 
javaslatokról döntünk. A határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 
háttéranyagban feltüntetett módosító pontokról szavazunk. Az összefüggő pontok 
együtt kezelendőek, ezekről egy szavazással döntünk. 

Az 1. módosító pontot Brenner Koloman képviselő úr nyújtotta be, tartalmilag 
összefügg a 2. ponttal, így ezekről egy szavazással döntünk. A benyújtó képviselő úr 
nincs jelen. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 
Ilyet nem látok. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e a módosító javaslatot.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e Brenner 

Koloman képviselő úr módosító javaslatát. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem ellenében a bizottság 
nem támogatta. 

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, ezt szintén kiküldtük a tegnapi napon. Kérdezem az államtitkár urat, 
támogatja-e a bizottsági módosító javaslatot.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság részéről bárki hozzászólni? 

(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, 
elfogadja-e a bizottsági módosító javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 4 nem ellenében a bizottság támogatta. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem 
ért vele egyet? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Ilyet nem láttam. A 
bizottság tehát elfogadta. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, 
benyújtásáról. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt 
indítvány a ParLexben került feldolgozásra. Ennek megfelelően kérdezem a 
bizottságot, hogy 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 igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 4 nem ellenében a bizottság 
támogatta. Köszönöm szépen. Ezen napirendi pontunk végére értünk. 

Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri 
Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó 
vagyonjuttatásról szóló T/15715. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri 
Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról 
szóló T/15715. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
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határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Ismételten köszöntöm Hankó Balázs helyettes államtitkár urat, és 
kérdezem, hogy ebben a szakaszban kíván-e hozzászólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, nem. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem 

jelentkezik.) Ilyet nem látok. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait 
a bizottság jelentése tartalmazza, így erről dönteni szükségeltetik. Támogatja-e a 
bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak? Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
9 igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodással a bizottság támogatta. A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 
javaslatokról döntünk. A javaslathoz nem érkezett módosító javaslat.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, ezt szintén a tegnapi nap küldtük ki. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Kérdezem az államtitkár urat, 
hogy a bizottsági módosító javaslatot tudják-e támogatni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazás következik. Aki támogatja a bizottsági 

módosító javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta. A saját javaslat tervezetét a korábban jelzettek szerint kérem majd 
a bizottság jegyzőkönyvéhez csatolni. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 4 nem. A bizottság tehát támogatta.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. Ebben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, illetve 
benyújtásáról. A most tárgyalt indítvány a ParLexben került feldolgozásra. Ennek 
megfelelően kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes 
vitáról szóló jelentést, felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntését összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 4 
nem ellenében a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot is 
lezárjuk. 

A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja 
Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló T/15716. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja 
Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról 
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szóló T/15716. 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. Továbbra is Hankó Balázs helyettes 
államtitkár urat köszönhetjük az előterjesztő képviseletében. Kérdezem, hogy ezen 
vitaszakaszban kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) Az államtitkár urat kérdeztem. 
Bocsánat, képviselő úr, az államtitkár urat kérdeztem, kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) 
Nem kíván szólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Én nem. 
 
ELNÖK: Képviselőként, ha jól látom, Hiller képviselő úr kíván hozzászólni. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Ennél a napirendi pontnál annyiban más a helyzet a korábbiakhoz, 
már a felsőoktatást érintő korábbiakhoz képest, hogy itt nem egy meglévő egyetem 
fenntartóváltásáról, tulajdonváltásáról, hanem egy új felsőoktatási intézmény 
létrehozataláról, illetve az önök tervei szerint az azt működtető és tulajdonú 
alapítványról van szó. A kérdésemnek két pontja van.  

Az első: én nagy híve vagyok Tokaj-Hegyaljának, a történetének is meg a 
termésének is. De most akkor minden egyes magyar borvidék külön egyetemet kap? 
(Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Nem!) Azt szeretném megkérdezni, hogy ha 
Tokaj-Hegyalja kiérdemli a felsőoktatási intézményt, akkor Villány mikor várható, a 
soproni borvidékkel hogy állunk, a Balaton-felvidéki bor az most miért hátrányos. 
Tudniillik az az ábra - és ez a kérdésem második fele -, hogy amennyiben valami másról 
van szó, akkor ez egy egészen éles kritikája az önök eddig megvalósított felsőoktatási 
koncepciójának, tudniillik az a helyzet, hogy a borászattal idáig a Corvinus Egyetembe 
integrált korábbi Kertészeti Egyetem foglalkozott és foglalkozik. Ez az önök 
meghirdetése szerint a felsőoktatási átalakítás mintája. Akkor most mi a helyzet? 

Tehát azt szeretném kérdezni, hogy mi az, ami indokolja, hogy az általam, még 
egyszer mondom, nagyra becsült Tokaj-Hegyalja külön felsőoktatási intézményt nyer. 
Ez a bevezető szakasza valami olyasminek, amit én biztos nem fogok támogatni, 
megjegyzem, már ezt sem támogatom. 

A másik része pedig: hogy áll kapcsolatban egy új felsőoktatási intézmény 
alakítása, megalapítása a Corvinus Egyetem átalakított működése megítélésének? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az előterjesztő képviselőjének. 
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Először is szerintem örüljünk annak, hogy 
Magyarországon oly sok jó borvidékünk van, ugyanúgy Tokaj, Villány, Szekszárd és 
még sorolhatnánk a további jó borvidékeinket.  

Viszont akkor a kérdés lényegi tartalmát tekintve, ha a nemzetközi példát is 
vesszük, és ha Franciaországra nézünk, akkor vannak olyan elit boregyetemeik, mint 
amilyenné a Tokaj-Hegyalja Egyetemet kívánjuk tenni. Ezen Tokaj-Hegyalja 
Egyetemnek két képzési fókusza lesz. Az egyik képzési fókusza a Comenius óta tudott, 
ismert és szükségszerűen fejlesztendő pedagógusképzés, a másik pillére pedig a 
szőlész-borász képzés lesz, amellyel egy olyan, viszonylag jó méretű egyetemet tudunk 
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létrehozni, amely Tokaj-Hegyaljának és a Tokaji borvidéknek a nemzetközileg még 
mindig legismertebb magyar borvidék brandjével együtt méltán tudja nemcsak a 
Tokaj-hegyaljai, hanem a teljes magyar szőlész-borászatot előrébb vinni. Amúgy ha 
visszatekintünk a további szőlész-borász képzési részeinkre, a pécsi egyetem gondozza 
a Villányi és a Szekszárdi borvidéket, ugyanúgy itt most a Tokaj-Hegyalja Egyetem 
specifikáltan a Tokaji borvidék fejlesztéséért is felelős lesz.  

Mi az, ami ebben az új közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványban lényeges még a számunkra? Pont az, hogy innentől a tokaji szőlészet-
borászat kultúra egy megújult egyetemmel, egy gazdasági együttműködéssel tudja 
nemcsak a felsőoktatás, hanem a teljes térség fejlesztését szolgálni, hisz szőlész-borász 
képzési és pedagógusképzési alapokkal működik.  

Szerintem egy lényeges elem még egy ilyen egyetem létrehozásánál maga a 
kezdet, ami arra vezethető vissza, hogy ez az Eszterházy Károly Egyetemnek az 
átalakulásával szintén összefüggésben van, hiszen úgy, ahogy az Eszterházy Károly 
Egyetemnél - mint ahogy az előző törvényjavaslatnál ezt láttuk - fenntartóváltás 
történik augusztus 1-jével, így a szenátus döntésének megfelelő, amely egy február 17-
ei szenátusi ülésen történt, szakadt ki belőle a Sárospataki Comenius Campus, és adja 
az alapját az új Tokaj-Hegyalja Egyetemnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság tagjai közül még valaki 

hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 

44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait tartalmazza majd a 
bizottság jelentése, így erről döntünk. Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
4 nem ellenében a bizottság támogatta.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására. A részletes vita második szakaszában a határozati házszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően a háttéranyagban feltüntetett módosító pontokról 
szavazunk, az összefüggő pontok továbbra is együtt kezelendőek, azokról egy 
szavazással döntünk.  

Az 1. módosító pont Brenner Koloman képviselő úr javaslata, amely tartalmilag 
összefügg a 2. ponttal, így ezekről egy szavazással döntünk. A javaslatot benyújtó 
képviselő úr nincs jelen. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? (Jelzésre:) 
Szabó Szabolcs képviselő úr, parancsoljon! A „Be” gombot nyomja be, igen, köszönöm.  

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Brenner Koloman 

képviselő úr, házelnökhelyettes úr minden egyetemet érintő előterjesztéshez 
gyakorlatilag szó szerint ugyanazt a javaslatot nyújtotta be, ezért gondoltam, hogy csak 
egy előterjesztés kapcsán mondom el a véleményemet - úgyis várható, hogy egyébként 
mi lesz ezeknek a módosítóknak a sorsa -, és mivel itt már kialakult egy kisebb polémia, 
gondoltam, hogy akkor ennél a napirendi pontnál elmondom a nagyon rövid 
véleményemet.  

Gondolom, képviselőtársaim is megnézték, itt jórészt arról szól az előterjesztés, 
hogy a kuratóriumba delegálhasson kuratóriumi tagot az egyetem választott 
vezetősége, magyarul a szenátus. Ez egyébként nem új gondolat Brenner képviselő 
úrtól sem, ő az összes már megtörtént egyetemi átszervezésnél javasolta ezt, és 
egyébként ellenzéki oldalon mindannyian elmondtuk, hogy azt kifejezetten jónak 
tartanánk, hogy ha már megcsinálják ezt az átszervezést, akkor a kuratóriumban legyen 
az egyetem által delegált tag, ugyanis én azt gondolom, hogy az, amit most beleírnak a 



22 

törvénybe generális szabályként, hogy a felügyelőbizottságba delegál egy tagot a 
szenátus, az önmagában még kevés. A szenátusban… Az én véleményem szerint 
egyébként többségben kéne lenni, és akkor úgy lenne egy teljesen autonóm szervezeti 
egység; sajnos ez így nem valósul meg, de szerintem az lenne a minimum, hogy legalább 
egy tagot delegálhassanak. Én ezért támogattam eddig is az összes előterjesztésnél 
Brenner képviselő úr módosítóját, most is ezt fogom tenni, és a hátralévő - nagyjából 
még hátra van öt-hat - egyetemek kapcsán is támogatni fogom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Senki nem 

jelentkezik.) Kíván-e az államtitkár úr reagálni? 
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen, köszönöm, csak nagyon röviden. Alapvetően mi a közfeladatot 
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál a fenntartó testületnek a lényege? Az a 
lényege, hogy három olyan területről szerepeljenek benne elismert képviselők, amelyek 
közül az egyik rész az Akadémia egyetemi területét képviseli, a képviselők, a 
kuratóriumi tagok másik része az adott egyetem oktatási-kutatási profiljának megfelelő 
gazdasági, gyakorlati életben tölt be jelentős szerepet, a harmadik terület pedig 
értelemszerűen a közéletben betöltött szerepkör, hiszen így tudjuk azt biztosítani, hogy 
ez a fenntartó testület az egyetemnek a gazdasági-társadalmi élettel való összefüggését, 
szinergizmusát, szimbiózisát erősíteni tudja. Amúgy valamennyi most létrehozandó 
felsőoktatási intézményt fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány esetében mind az egyetem vezető testülete és az azt vezető rektor írásban 
való megkeresése megtörtént, hogy javasoljanak kuratóriumi tagokat, valamint az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az e területért felelős 
kormánybiztos írásban kérte a Tudományos Akadémia részéről is a javaslattételt a 
kuratóriumi tagok vonatkozásában. Említette még a képviselő úr a szenátus 
felügyelőbizottsági tagsági delegálását, ami szerintem egy fontos elem, hiszen ezáltal a 
felügyelőbizottságban még mindezeken túl direkt szerepet juttat a törvényjavaslat az 
egyetemek vezető testületének.  

De rendszerszinten is érdemes csak egyetlenegy gondolat erejéig elidőzni a 
javaslat mellett. Létrehozok az egyetemen egy vezető testületet, majd ezen vezető 
testület fölé egy vezetőbb testületet helyezek, amely szintén azokból áll, mint a vezető 
testületben lévő vezetők. Tehát vissza… (Arató Gergely: Fölösleges az egész!) A 
képviselő úr javaslatát, Brenner Koloman képviselő úr javaslatát próbáltam most itt 
levezetni ezzel a rendszerszintű példával. De még egyszer meg tudok mindenkit 
nyugtatni afelől, hogy a most létrehozandó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványok esetében egyrészt a felügyelőbizottságitag-delegálási szempont, másrészt 
pedig a direkt megkeresése mind az egyetem vezető testületének, mind pedig a Magyar 
Tudományos Akadémiának a kuratóriumi tagok jelölése vonatkozásában megtörtént. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és ha jól értettem a válaszból, akkor a tárca nem 

támogatja a módosító javaslatot. Jól értettem, államtitkár úr?  
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Úgy, mint ahogy az eddigi módosító javaslatok esetében sem, úgy itt 
sem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további bizottsági hozzászólási szándék? 

(Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr! 
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SZABÓ SZABOLCS (független): (Hangosítás nélkül:) Valamit megnyomtam… 
 
ELNÖK: A „Be” gombot kell benyomni.  
 
SZABÓ SZABOLCS (független): (Hangosítás nélkül:) Olyan nincs, most csak a 

nevemet írja ki. …Most megjelent. (Hangosítással folytatja.) Most tökéletes, 
köszönöm a technikai kollégának - nem tudom, hol ül.  

Nem akarom nagyon húzni az időt, de itt van a probléma meg a nézetkülönbség 
közöttünk, amit a helyettes államtitkár úr említett, hogy a választott vezető testület fölé 
ültetnek egy vezető testületet - ugye, így fogalmazott. Ez a probléma. Mert a 
kuratórium… Ön mondta, ön mondta. Pont ezt mondta, hogy ez a probléma, hogy a 
szenátus fölé ültetnek egy testületet, amely egyértelműen irányítója lesz az 
egyetemnek, hiszen a törvénymódosítás után a költségvetést is a kuratórium fogja 
elfogadni, meg az egyetem szmsz-ét is ők fogják kidolgozni is meg elfogadni is, a 
szenátusnak meg véleményezési vagy egyetértési joga lesz - ugye, ez így van 
megfogalmazva a módosításban. Ez nem működik szerintem, és ez a probléma lényege.  

Egyébként nagyon gyakran hivatkoznak az Egyesült Államokra is példaként, 
hogy ott milyen alapítványi egyetemek vannak és hogy működnek. Érdemes lett volna 
azt tanulmányozni egyébként, hogy ott hogy működnek. Az egy dolog, hogy nem a 
republikánus vagy a demokrata párt által alakított kormány nevezi ki és nem a saját 
szenátoraikból vezetőként oda ültetve az alapítványokat, meg az ottani boardok azok 
valahogy úgy tükrözik részben az egyetemi közösséget, az alumni közösséget és persze 
mellette a gazdasági élet szereplőit. Tehát ez egy olyan átgondolt dolog, ahogy mondjuk 
az Egyesült Államokban egy ilyen alapítványi, fenntartói intézményi szervezet 
működik, itt meg teljesen egyértelmű, hogy egyszerűen a kormány odaültet föléjük 
egyrészt a saját képviselőikből, másrészt meg a hozzájuk erősen kötődő emberekből egy 
vezető testületet, amelyik aztán természetesen irányítani fogja az egyetemet. Ezért 
mondjuk azt, hogy ez azt jelenti, hogy az egyetemi autonómiának innentől végképp 
vége, itt a kuratórium autonómiájáról van szó, hiszen az a legmagasabb szintű vezető 
testület. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szeretném azt kérni, tekintettel 

az igen nagyszámú napirendi pontra, hogy ne nyissuk újra az általános vitát, merthogy 
a múlt héten pénteken egész nap erről volt szó. Természetesen az elnöknek nem áll 
szándékában senkibe belefojtani a szót, ezt kérésként fogalmaztam meg, hogy ha lehet, 
akkor az általános vitát ne kezdjük újból. Államtitkár úr, kíván-e válaszolni? 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem állhatom meg, hogy három mondatban ne válaszoljak. 
Az első mondat arról szól, hogy fenntartó testület. Tehát a fenntartó testület, 

mint a nevében is benne van, az fenntartja az adott intézményt, jelesül a felsőoktatási 
intézményt, úgy, mint most, ahogy fenntartja az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium vagy fenntartja a Miniszterelnökség az általa fenntartott felsőoktatási 
intézményt.  

Kettő: ha tanulmányozzuk az egyesült államokbéli alapítványi működési 
modelleket, akkor például érdemes megnézni a Yale-t vagy érdemes megnézni a 
kaliforniai egyetemet - és még sorolhatnám tovább -, hogy ott a kuratóriumba kerülés 
hogyan és miként történik meg.  
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A harmadik mondatom pedig arról szól, hogy jelenleg is a fenntartó fogadja el 
az adott egyetemnek a költségvetését, a vagyongazdálkodási tervét, az 
intézményfejlesztési tervét, az szmsz-ét, tehát ebben nem történik változás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Még Hiller képviselő úr kíván 

hozzászólni. Parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nem kívánok, csak nagyon kérem, hagyják ezt a 

dolgot! Őszintén! Ez nem így van! Nyilván járt a Yale-en - én jártam. 
 
ELNÖK: A mikrofont, képviselő úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Itt van rajtam! 
 
ELNÖK: Jó, most már szól! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A Yale-en, a UCLA-n - nyilván ezt értette 

kaliforniai egyetemen - vagy a Georgetown Universityn. A Georgetown a klasszikus 
alapítványi egyetem, óriási vagyonnal, a keleti parti építkezések igen jelentős 
résztvevője. Államtitkár Úr! Nincs olyan a boardokban, hogy az egyetem vagy a 
fenntartó alapítvány név szerint jelöljön oda valakit. Nincs! Komolyan nincs. Olyan 
van…  

Ezt a vitát azért nem akarom részletezni, mert egy apró részletét megvívtuk a 
plenáris ülésen, nincs olyan, hogy Kis Károlyt jelölik. Olyan van, hogy egy adott ország, 
egy adott állam kormányzóját vagy a kormányzó képében valakit, de név szerint nem 
jelölnek. A Freie Universität Berlin esetében is Berlin kormányzó főpolgármesterét 
jelölik és nem egy nevet. Csak az időhúzás miatt nem akarok ebbe belemenni, szívesen, 
amikor egyszer rengeteg időnk lesz - ezt ezért ajánlom fel, mert ilyen nem lesz -, 
beszéljünk erről. Csak ez az érvelés nem felel meg a szakmaiságnak, úgyhogy hagyjuk 
ezt az amerikai alapítványi példát! Nyugodtan hozzák föl a finnországi Aalto 
Egyetemet, ez az egyetlen, amit föl tudnak hozni, az viszont nem tudományegyetem, 
hanem a dizájn kérdésében egyébként színvonalas, a világranglistán pedig a 124. helyet 
elfoglaló egyetem. Az vitaképes, az összes többi nem. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Úgy látom, szavazhatunk. Kérdezem a 

bizottságot, támogatja-e Brenner Koloman képviselő úr módosító javaslatát. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 
nem ellenében a bizottság nem támogatta. 

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, ezt szintén kiküldtük a tegnapi nap. Kérdezem az államtitkár urat, 
támogatja-e a bizottsági módosítót. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Igen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Akkor szavazunk. Kérdezem a bizottságot, 
támogatja-e ezt a módosító javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem ellenében a bizottság támogatta. 

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

A vita ezen szakaszát lezárom, és megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. 
Ebben a bizottság dönt a részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról, illetve benyújtásáról. A 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 igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 3 nem ellenében a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a 
napirendi pontot szintén befejeztük. 

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti 
Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló T/15717. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a 
Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló T/15717. 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. Köszöntöm az 
előterjesztő képviseletében továbbra is Hankó államtitkár urat. Kérdezem, hogy ebben 
a vitaszakaszban kíván-e hozzászólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, nem.  
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak 
a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait 
a bizottság jelentése tartalmazza, így erről dönteni szükségeltetik. Támogatja-e a 
bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki 
az, aki nem? (Szavazás.) 3 nem ellenében a bizottság támogatta.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a részletes vita második 
szakaszára, amelyben a módosító javaslatokról kell döntenünk. A határozati 
házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a háttéranyagban feltüntetett módosító 
pontokról szavazunk, és ahogyan eddig, úgy most is az összefüggő pontok együtt 
kezelendőek, ezekről egy szavazással döntünk. 

Az 1. módosító pont Brenner Koloman képviselő úr javaslata, ez összefügg a 2. 
ponttal, erről egy szavazással döntünk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e 
valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Kérdezem az államtitkár urat, támogatja-e 
az előterjesztő a módosító javaslatot. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem.  
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ELNÖK: Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e Brenner 
Koloman képviselő úr javaslatát. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem ellenében a bizottság nem támogatta. 

Saját bizottsági módosítási szándékra a kormánypárti frakciótól előzetesen 
érkezett javaslat, ezt a tegnapi nap ugyancsak kiküldtük. Kérdezem az államtitkár urat, 
tudja-e támogatni ezt a bizottsági módosító javaslatot. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 

Szavazás következik. Aki támogatja a bizottsági módosító javaslatot, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodást látunk, 
köszönöm szépen. A bizottság támogatta. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, 
benyújtásáról. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy továbbra is a ParLexben került 
feldolgozásra a most tárgyalt indítvány. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes 
vitát, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést és felhatalmazza-e a bizottság 
elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntését összefoglaló jelentés 
benyújtásáról. Aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem láttam 
tartózkodást. A bizottság támogatta. Köszönöm szépen.  

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, az Universitas 
Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló T/15718. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, az Universitas 
Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló T/15718. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem az államtitkár urat, hogy 
kíván-e ebben a vitaszakaszban hozzászólni.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, nem. 
 
ELNÖK: Kíván-e bárki a bizottság részéről ehhez a vitaszakaszhoz hozzászólni? 

(Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 

44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntést kell hoznunk. Támogatja-e a bizottság, hogy a 
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törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? 
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 4 nem ellenében a bizottság támogatja.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására. A határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 
háttéranyagban feltüntetett módosító pontokról szavazunk, és egy szavazással döntünk 
az összefüggő pontokról, amelyek ilyen értelemben tehát együtt kezelendőek. 

Az 1. módosító pont Brenner Koloman képviselő úr javaslata, amely összefügg a 
2. ponttal, ezekről megint csak egy szavazással döntünk. Kérdezem az államtitkár urat, 
hogy támogatja-e a tárca a módosító javaslatot. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? 

(Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a 
módosító javaslatot, tehát Brenner Koloman képviselő úr javaslatát. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
9 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Tartózkodást nem látok. A bizottság tehát nem 
támogatta.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, azt szintén a tegnapi napon kiküldtük. Kérdezem az államtitkár urat, 
támogatják-e a javaslatot.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) 

Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a javaslatban szereplő 
módosításokat. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
(Dr. Vinnai Győző elhagyja az üléstermet.) 

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, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 8 igen. Ki az, 
aki nem? (Szavazás.) 4 nem ellenében a bizottság támogatta. 

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 a ParLexben került feldolgozásra 
a most tárgyalt indítvány. 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 döntését összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Bocsánat, az előbb nem vettem 
észre, hogy közben helyettesítés történt, tehát 9 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 
4 nem ellenében a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen.  

A Makovecz Campus Alapítványról, a Makovecz Campus Alapítvány 
részére történő vagyonjuttatásról, valamint állami tulajdonban álló 
ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról szóló T/15719. 
számú törvényjavaslat  



28 

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a Makovecz Campus Alapítványról, a Makovecz Campus 
Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról, valamint állami tulajdonban álló 
ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról szóló T/15719. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E rendelkezésre 
megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 
Kérdezem az előterjesztő képviseletében Hankó Balázs helyettes államtitkár urat, hogy 
kíván-e ebben a vitaszakaszban hozzászólni.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni ezen 

vitaszakaszban? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  
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, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? 
(Szavazás.) 4 nem ellenében a bizottság támogatta.  

A vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a következő vitaszakaszra, ahol a 
módosító javaslatokról kell állást foglalnunk. A javaslathoz nem érkezett módosító 
javaslat. Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, azt tegnap kiküldtük. Kérdezem az államtitkár urat, hogy támogatja-
e ezt a módosító javaslatot.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Igen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás 

következik. Aki támogatja a bizottsági módosító javaslatot, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatta. A saját javaslat tervezetét a korábban 
jelzettek szerint kérem majd a bizottság jegyzőkönyvéhez csatolni.  

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, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Ki az, 
aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Ilyet nem látok. 
A bizottság tehát elfogadta és támogatta. (Dr. Vinnai Győző visszatér az ülésterembe.) 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a vita 
lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, benyújtásáról. (Dr. Hiller 
István elhagyja az üléstermet.) Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a ParLexben 
került feldolgozásra a most tárgyalt indítvány. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a 
részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést és felhatalmazza-e a 
bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés 
benyújtásáról. Aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki 
nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 3 nem ellenében a bizottság támogatta. Köszönöm 
szépen.  



29 

A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért 
Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló T/15720. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési 
Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról 
szóló T/15720. 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 Hankó Balázs helyettes 
államtitkár urat, kíván-e ebben a vitaszakaszban hozzászólni.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e a bizottság tagjai közül bárki hozzászólni? (Senki nem 

jelentkezik.) Nem látok ilyet.  
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 

44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottsági jelentés 
tartalmazza, tehát erről is döntenünk kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? 
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem ért ezzel 
egyet? (Szavazás.) 3 nem ellenében a bizottság támogatta.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására. Ahogyan eddig, úgy most is az összefüggő pontok együtt kezelendőek, 
ezekről egy szavazással döntünk, és nyilvánvalóan a háttéranyagban feltüntetett 
módosító pontokról szavazunk. 

Az 1. módosító pont Brenner Koloman képviselő úr javaslata, tartalmilag 
összefügg a 2-essel, ezekről tehát egy szavazással döntünk. Kérdezem az államtitkár 
urat, támogatják-e a javaslatot. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok ilyet. Akkor szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, 
támogatja-e Brenner Koloman képviselő úr módosító javaslatát. Ki az, aki igen? 
(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Tartózkodást nem látok. Köszönöm szépen.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, ezt a tegnapi nap kiküldtük. Kérdezem az államtitkár urat, 
támogatják-e a bizottsági módosító javaslatot. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Szavazás 

következik. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a bizottsági módosító javaslatot. 
Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
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(Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Arató képviselő urat nem 
látom, hogy szavazott-e vagy nem. (Arató Gergely: Nem szavaztam.) Nem szavazott. 
Jó, rendben van. Köszönöm szépen. Bár a szavazást lezártuk, de azért a gesztust 
természetesen díjazzuk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. A vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben döntünk a részletes vita 
lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, illetve benyújtásáról. A 
most tárgyalt indítvány a ParLexben került feldolgozásra, ahogy az előzőek is. 
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 ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 
3 nem ellenében a bizottság támogatta. Köszönöm szépen. 

A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti 
Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló T/15721. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a 
Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló T/15721. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a részletes vita 
első szakaszát, a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-
d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem Hankó Balázs 
helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e ebben a vitaszakaszban hozzászólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kíván-e a bizottság tagjai közül ehhez bárki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Ilyen nincs. Akkor tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait 
a bizottság jelentése tartalmazza, tehát erről dönteni kell. Támogatja-e a bizottság, 
hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében szereplő 
elvárásoknak? Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 

Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. A határozati házszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően a háttéranyagban feltüntetett módosító pontokról 
szavazunk, az összefüggő pontok együtt kezelendőek, ezekről továbbra is egy 
szavazással döntünk. 

Az 1. módosító pont Brenner Koloman javaslata, ez összefügg a 2-essel, így 
ezekről tehát egy szavazással döntünk. Kérdezem az államtitkár urat, támogatják-e a 
módosító javaslatot.  
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DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Nem. 

 
ELNÖK: Nem támogatják. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 

Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e Brenner Koloman képviselő 
úr javaslatát. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen jelzést nem 
látok, tehát a bizottság nem támogatta. 

Saját bizottsági módosítási szándékra a kormánypárti frakciótól érkezett 
javaslat előzetesen, ezt a tegnapi napon kiküldtük. Kérdezem az államtitkár urat, 
támogatja-e.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 

Szavazás következik. Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

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.) 9 igen. Ki az, 
aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) A bizottság tehát 
2 tartózkodás mellett támogatta. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról és az erről szóló jelentés elfogadásáról, illetve benyújtásáról. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy továbbra is a ParLexben került feldolgozásra a most 
tárgyalt indítvány. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a 
részletes vitáról szóló jelentést és felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Ilyet nem látok. A bizottság tehát ezen 
szavazati aránnyal támogatta. Köszönöm szépen.  

A MOL - Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére történő 
vagyonjuttatásról szóló T/15722. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik A MOL - Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére 
történő vagyonjuttatásról szóló T/15722. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a részletes vita 
első szakaszát, a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-
d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem a helyettes 
államtitkár urat, kíván-e ebben a vitaszakaszban hozzászólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kíván-e a bizottság részéről valaki szólni? (Jelzésre:) Igen. Szabó 

Szabolcs képviselő úr, parancsoljon! A „Be” gombot nyomja meg! 
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SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm a szót. Itt is azt kérdezném, mint 
még a bizottsági ülés legelején, hogy kivel volt ez részletesen egyeztetve. Azt én értem, 
hogy úgy általában a vagyonkezelő alapítványokra úgy tekintenek, hogy az már volt 
egyeztetve, meg nyilván itt a MOL-lal is, feltételezem, hogy volt egyeztetve, hiszen 
ugyanannyi részvényt ők is betesznek ebbe az alapítványba.  

Csak itt az az érdekes, hogy ha én jól emlékszem, úgy nagyjából 5 százaléknyi, 
kicsi több, mint 5 százaléknyi MOL-részvény megy be állami oldalról, én arra úgy 
tekintek, mint ami az enyém is, mert az a majdnem 10 millió magyar közös tulajdona 
volt, vagy most még az, ez most bekerül egy ilyen alapítványba. Ez megint olyan 
történet például, amiről én még csak kósza híreket se hallottam, és szerintem a 
nagyjából 10 milliónyi polgártársam majdnem ugyanígy volt ezzel. Kik voltak azok, 
akik erről véleményt mondtak, hogy így a magyar állam egy vagyonkezelő alapítvány 
javára lemond a mi közös vagyonunkról és átadja egy alapítványnak? Engem nagyon 
érdekelne, hogy kivel egyeztették ezt pontosan. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Senki sem 

jelentkezik.) Ilyen nincsen. Akkor megadom a szót az államtitkár úrnak. 
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Megint azt kell látnunk, hogy egy közfeladatot 
ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványt hoztunk létre. Nézzük meg, hogy ennél a 
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnál mi az a közcél, közfeladat, 
közérdek, amit ellát! Tehetséggondozás, környezetvédelem és még sorolhatnám azokat 
a közfeladatokat, amiket a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvénynek az 1. számú 
mellékletében nevesítünk. Ezen közfeladatellátási céllal történik a vagyonnak az 
átadása, azt lehet mondani, hogy közfeladatellátással terhelt vagyonátruházás történik. 

Pontosan itt ez még ugyanúgy, megnyugtatom a képviselő urat, az öné, hiszen 
innentől, amennyiben a közfeladat-ellátási cél nem teljesül, vagy amennyiben a vagyon 
átruházására sor kerülne, ott olyan garanciális elemek vannak, amelyek egyrészt 
biztosítják az állam elővásárlását, másrészt az állam elővásárlását követően, ha esetleg 
az állam nem kíván az elővásárlással élni, akkor vételi jog illeti meg jelen esetben a 
Molt.  

Összefoglalva tehát: közfeladat-ellátási céllal, közfeladattal terhelten és az előbb 
említett garanciális elemekkel történik ez a vagyonjuttatás.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr kíván még 

szólni. Parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Nagyon csábító, hogy belemenjek, hogy ha 

valakinek valamit odaadnak, amit szabadon eladhat, akkor azt ne tekintsük már úgy, 
minthogyha még mindig a miénk lenne, de nem megyek bele, én inkább vissza… 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) De, bocsánat, képviselő úr… 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Bocsánat! 
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): …, elnézést kérek, ezt most itt tisztáznunk szükséges… 
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SZABÓ SZABOLCS (független): Elnézést (Az elnök csenget.), most nálam van a 
szó, nagy tisztelettel.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr… (Arató Gergely közbeszól.) 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Mindjárt meg fogja kapni a szót. 
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Rendben. (Arató Gergely közbeszól.)  
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Tehát, nagy tisztelettel, én inkább arra térnék 

vissza - mondom, nagy a csábítás, de nem teszem -, hogy én a kérdésemre szeretnék 
választ kapni, hogy konkrétan ezt kivel egyeztették. Mert, mondom, sem én nem 
hallottam erről, és a véleményemet nem mondhattam el, sem arról nem tudok, hogy a 
tízmilliónyi polgártársam közül erről úgy bárki is tudott volna. Én most ezt szeretném 
megtudni, hogy konkrétan ezt kivel egyeztették, tehát mi volt az a társadalmi 
egyeztetés, konkrétan kik voltak azok, akik azt mondták, hogy ez így rendben van - vagy 
azt mondták, hogy nincs rendben, mert egy társadalmi egyeztetésben elmondhatja 
bárki az ellenvéleményét is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon! 
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. A képviselő úrnak először is arra a szófordulatára 
szeretnék reagálni, ami a szabadon eladható kérdés volt. Ezt tisztáznunk szükséges. 
Nem adható el szabadon. Sarkalatos törvény rögzíti, hogy ez egy közfeladattal terhelt 
vagyonjuttatás, amely a közfeladathoz rendelten kerül az alapítványhoz, és állami 
elővásárlás, illetőleg ebben az esetben még a Molnak a vételi joga is rögzítésre került a 
kétharmados törvényben. Innentől tehát az, hogy ez szabadon értékesíthető, szabadon 
eladható, nem igaz. (Dr. Hiller István visszatér az ülésterembe.) 

Visszatérve a kérdésének az első részére: az adott egyeztetés az alapítványt 
létrehozó Mollal megtörtént, és ebből a szempontból pedig a közfeladat-ellátási cél is, 
amely az állami közfeladat ellátásán, a tehetséggondozáson, a környezetvédelmen, a 
klímavédelmen keresztül valósul meg, szintén az adott egyeztetési folyamat részét 
képezte, amihez - ismételten jelzem - történik meg a vonatkozó vagyonrendelés.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van további hozzászólási szándék? (Senki nem 

jelentkezik.) Nem látok ilyet. Köszönöm.  
Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 

44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem, 2 nem, bocsánat…, 
nem, 4 nem, 4 nem volt, csak kicsit lassú volt a reagálás, és ezért volt ez a kis közjáték. 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 
javaslatokról döntünk. A javaslathoz nem érkezett módosító javaslat, és előzetesen 
saját bizottsági módosítási szándékra sem érkezett javaslat. Mivel nincs módosítási 
szándék, a jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy módosító javaslat hiányában a 
bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot.  

A vita ezen szakaszát lezárom, és megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, 
amelyben a bizottság dönt a részletes vita lezárásáról, a vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról és benyújtásáról. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a most tárgyalt 
indítvány a ParLexben került feldolgozásra. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a 
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részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e 
a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntését összefoglaló jelentés 
benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Ki 
az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 4 nem ellenében a bizottság támogatta. 
Köszönöm szépen.  

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf 
Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló T/15723. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a Rudolf Kalman - vagy magyarosan Kálmán Rudolf - Óbudai 
Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az 
Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló T/15723. 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 Hankó Balázs helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e 
ezen vitaszakaszban hozzászólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e a bizottság tagjai közül bárki hozzászólni? (Senki nem 

jelentkezik.) Ilyet nem látok.  
Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottsági jelentésnek tartalmaznia kell, 

tehát döntenünk kell arról, hogy támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezt 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 4 nem ellenében a bizottság támogatja. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására. Ahogyan eddig, úgy most is a háttéranyagban feltüntetett módosító 
pontokról szavazunk, és az összefüggő pontokat egy szavazással döntjük el.  

Az 1. módosító pont Brenner Koloman képviselő úré, és összefügg a 2-essel, 
ezekről tehát egy szavazással döntünk. Kérdezem az államtitkár urat, támogatják-e a 
módosító javaslatot.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Nem. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás 

következik. Aki támogatja Brenner Koloman képviselő úr javaslatát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
9 nemmel a bizottság nem támogatta.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, azt szintén a tegnapi napon kiküldtük. Kérdezem az államtitkár urat, 
támogatják-e.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Ilyet 

nem látok. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a javaslatban szereplő módosítást, 
bocsánat, többes számban, módosításokat. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 
2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 4 nem ellenében a bizottság támogatta.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben döntünk a vita 
lezárásáról, a vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. A most tárgyalt 
indítvány szintén a ParLexben került feldolgozásra - ezt a jegyzőkönyv számára fontos 
mindig megismételni. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a 
részletes vitáról szóló jelentést és felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntését összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 4 nem 
ellenében a bizottság támogatta. Köszönöm szépen.  

A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért 
Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló T/15724. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi 
Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról 
szóló T/15724. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát, és kérdezem Hankó Balázs helyettes államtitkár urat, hogy kíván-
e ebben a vitaszakaszban hozzászólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, nem.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? (Senki 

nem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 4 nem ellenében a bizottság támogatta.  

Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. Az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően az összefüggő pontokat együtt kezeljük, azokról egy szavazással döntünk, 
és nyilvánvalóan a határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 
háttéranyagban feltüntetett módosító pontokról szavazunk.  

Az 1. módosító pont Brenner Koloman képviselő úr javaslata, amely összefügg a 
2. ponttal, ezekről tehát egy szavazással döntünk. Kérdezem az államtitkár urat, 
támogatják-e a módosító javaslatot.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem.  
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ELNÖK: Nem támogatják. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) 
Ilyet nem látok. Szavazás következik. Aki támogatja Brenner Koloman képviselő úr 
javaslatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Ilyet nem látok. A bizottság 
tehát nem támogatta. 

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakció tett 
javaslatot, ezt a tegnapi napon kiküldtük. Kérdezem az államtitkár urat, támogatják-e.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 

Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a javaslatban szereplő módosításokat? Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem ért 
vele egyet? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben döntünk a vita 
lezárásáról és a vitáról szóló jelentés elfogadásáról, benyújtásáról. A most tárgyalt 
indítvány is a ParLexben került feldolgozásra. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a 
részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést és felhatalmazza-e a 
bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés 
benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki 
az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 4 nem ellenében a bizottság támogatta. 
Köszönöm szépen. 

A Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje 
Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/15725. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék 
Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes 
törvények módosításáról szóló T/15725. 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 
képviseletében Hankó Balázs helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e ebben a 
vitaszakaszban hozzászólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e a bizottság tagjai közül bárki hozzászólni? 

(Jelzésre:) Hiller képviselő úr, parancsoljon! 
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Először is az elnök úr 
véleményét és a bizottság esetleges beleegyezését szeretném kérni, egy olyan kérdést 
szeretnék föltenni, amely jelen esetben nem az előterjesztő államtitkár úrhoz, hanem a 
bizottsági ülésen részt vevő Lázár János képviselő úrhoz szól. Ehhez persze az is kell, 
hogy ő azt mondja, hogy reflektál arra, hiszen ő most nem előterjesztő. Ezért tisztelettel 
kérem az elnök urat, hogy ugyan megkérdezhetném Jánost is, de mégiscsak az a 
protokoll, hogy az elnök urat kérdezem meg, hogy feltehetem-e úgy a kérdést, hogy a 
képviselő úr reflektál-e arra, amit mondok. (Lázár János bólint.) 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! A megfelelő szabályok alapján az a dolgoknak az 

eljárási menete, hogy a bizottság szavaz a szóadás jogáról, és mivel ő megszólíttatott, 
én felteszem a bizottság számára ezt a kérdést, hogy megadja-e a szót Lázár képviselő 
úrnak, hogy hozzá tudjon szólni a vitához. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Mert fölöslegesen nem dumálnék. Igen. 
 
ELNÖK: Kérem, kézfelemeléssel jelezze mindenki, aki ezzel egyetért! 

(Szavazás.) Ez, én úgy látom, egyhangú volt. Ha jól értettem, akkor tehát nem az 
előterjesztőnek szólt, hanem Lázár képviselő úrnak. Kérdezem akkor Lázár képviselő 
urat, hogy kíván-e most… (Arató Gergely: A kérdést nem teheti föl előtte?) Jaj, 
bocsánat, bocsánat, bocsánat! (Derültség.) A gondolatolvasás képességét kinéztük 
Lázár képviselő úrból.  

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! A 

kérdésem a plenáris ülésen elhangzott felszólalásának egy fontos részét jelenti, ami 
vonatkozik a jelen napirendi pontra, de minthogy a jelen napirendi pontok döntő 
többségét összeköti az a fajta jogi konstrukció, amely a fenntartó- és tulajdonosváltást 
hozza elő, ezért kérem, illetve kérdezem, hogy fejtse ki itt is a véleményét. 

Arról beszélt a képviselő úr a felszólalásában, hogy az állam szerepének 
megváltozásáról érdemes parlamenti keretek között is gondolkodni, és hogy az állam 
szerepe nem lehet statikus. Én ezzel mélyen egyetértek, egyébként is nagy baj lenne, 
hogyha az állam szerepe a történelem folyamán statikus lenne. Ez még nem jelenti azt, 
hogy bármely változás megítélésem szerint pozitív lenne, abban, hogy változóban van 
vagy változtatni kell az állam szerepén, kétségkívül egyetértek. 

Azt szeretném megkérdezni a képviselő úrtól, hiszen ön az akkori 
felszólalásában nem egyszerűen csak a jelen mondott alapítványra, hanem, még 
egyszer mondom, az állam szerepére utalt, hogy nem gondolja-e a képviselő úr, hogy 
az állam szerepének ilyetén megváltoztatása erőteljesen ütközik későbbi, 
demokratikusan megválasztott kormányok mozgásterének szűkítésébe. Arról beszélek, 
hogy úgy kerül ki az állami közös vagyonunkból jelentős rész, hogy most felsőoktatás 
vagy kultúra, vagy más, ezt hagyjuk is, hogy ebben az igen fontos közfeladatot ellátó, 
alapítványok által működtetett intézmények, részek továbbra is az ország, sőt, a nemzet 
egészének célját kell hogy szolgálják.  

Nem abban kívánom kérdezni, illetve vitatkozni, hogy a Szegedi 
Tudományegyetem vagy éppenséggel a Ménesbirtok az elkövetkezőkben a nemzet 
egészének javát kell hogy szolgálja-e, mert nyilván hogy igen. Azt szeretném kérni, hogy 
azt a gondolatát, amit ott megütött, történetesen hogy az állam szerepének átértékelése 
és változtatása sokkal inkább szolgálja a versenyképességet és ilyen értelemben a közjó 
előrehaladtát, ezt legyen kedves megindokolni, mert én ezzel nem értek egyet, viszont 
csak szeretném megérteni, hogy a szavakon túli indoklás mögött milyen tartalmi 
megfontolás áll. Köszönöm szépen a lehetőséget. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Lázár János képviselő úrnak, hogy 

a feltett kérdésre válaszoljon. 
 
LÁZÁR JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Egyrészről köszönöm a 

képviselőtársaimnak a lehetőséget, hogy a bizottság előtt a kérdésre válaszolhatok és 
ezzel a részletes vitában is részt vehetek, másrészről pedig köszönöm szépen Hiller 
István képviselőtársamnak a lehetőséget arra, hogy kicsit beszélhetek erről. 
Reményeim szerint az ügyrendet tartva, de mégiscsak valamilyen szinten feszegetni 
fogom a részletes vita és az általános vita határát. 

Először is, ha megengedi, képviselő úr, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány 
kapcsán azt még egyszer nyomatékosan aláhúznám, hogy az előbb feszegetett 
tulajdonosi joggyakorlás, nemzeti vagyonnal való gazdálkodás kérdése ebben az 
esetben másképp érvényesül, mint az összes többi 35 alapítványnál. Ezt ajánlom 
kormánypárti és ellenzéki képviselőtársaim figyelmébe is, hogy eltérés van a két 
szabályozás között, hiszen ebben az esetben először is az állami tulajdon állami 
tulajdon marad, hiszen az állami föld az állami tulajdonbejegyzésben nem változik, a 
magyar állam lesz a földhivatali nyilvántartás szerint a tulajdonos.  

A vagyonkezelői jog bejegyzésre kerül egy állam által létrehozott közfeladatot 
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére, de a vagyonkezelői jog is 
elidegenítési és terhelési tilalom alatt áll. Másrészről amennyiben az alapítvány a 
kormány és a törvényhozás által rendelve megkapja a Ménesbirtok részvényeinek 
százszázalékos pakettjét, a törvényjavaslat úgy fogalmaz, hogy ebben az esetben a 
Ménesbirtok részvényeit az alapítvány csak az állam felé értékesítheti, tehát nem a 
piacra szabadon, hanem vagy az államnak adja el vagy nem adhatja el, tehát kvázi 
kereskedelmi forgalom szempontjából a részvényeket elidegenítési és terhelési tilalom 
illeti. Tehát az alapítvány a részvényekkel nem kereskedhet szabadon, az államnak 
ajánlhatja föl megvásárlásra, az államnak adhatja el, amely, amennyiben él vele, kifizeti 
a vételárat, és az alapítvány a közfeladatra és a közcélra használja majd fel a vételárat.  

Tehát ebben az esetben nyilván a termőföld jellege miatt és az agrárjellege miatt 
ez az alapítvány a többiekhez képest itt fokozott védelmet biztosít az én megítélésem 
szerint annak, hogy privatizáció ne következhessen be. Ennek a történetét most nem 
fogom itt elmondani, a parlamentben is az idő rövidsége miatt csak nagyon röviden 
tudtam arra utalni, hogy volt egy 2004-es privatizáció és volt egy földprivatizációs 
kísérlet 2016-ban. Tehát egyáltalán nem evidencia az pártoktól függetlenül, hogy az 
államnak földtulajdonnal és mezőgazdasági vállalattal kell rendelkeznie.  

Én azt gondolom, hogy ebben az esetben egy 1784-es alapítású, eredetileg is 
állami tulajdont képező vagyontárgyat meg kell tartanunk közkézen. A magyar 
államnak kevés olyan vagyona van, amit nem mástól vett el, hanem sui generis állami 
vagyonként született meg, mert ha végiggondolják az állami vagyon történetét, 
valamiféle konfiskálás gyümölcse a teljes állami vagyon létrejötte így vagy úgy, az 
évszázadok folyamán sajnos ez így volt. Ebben az esetben én mint tulajdonosi 
joggyakorló kormánybiztos úgy gondolom, hogy ez a konstrukció garanciát jelent arra, 
hogy ez a termőföld nem kerül ki az állami érdekkörből, a részvények nem kerülnek 
értékesítésre, és a vagyonkezelői jog csak közfeladat céljából valósulhat meg. Én ezt 
teljes garanciának látom.  

Hogy erre szükség van-e, vagy miért van erre szükség, vezet át arra a kérdésre, 
amelyet Hiller képviselőtársam feltett. Én elmondtam a parlament előtt is, hogy a 
magyar Állami Számvevőszék és a legutóbbi vagyonleltár szerint, amely 2019. 
december 31-ével hatályos, tehát az aktuális vagyonleltárunk a ’19. december 31-ei, 
17 ezer milliárd forintnyi vagyona van a magyar államnak, ez 10 ezer milliárd volt 2010-
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ben, és ezt most becsülhetjük 18-20 ezer milliárdra, amiben nyilván van inflációs hatás, 
de nem becsülhetjük alá, hogy létrejött új vagyonelem - most hogy ez a magán-
nyugdíjpénztárból vagy az energetikai vállalatok visszavásárlásából keletkezett-e, az 
egy másik vitának a kérdése -, egy hatalmas állami vagyon van a korábbiakhoz képest. 
Nem elég az állami vagyont megszerezni, hanem a jó gazda gondosságával azt 
működtetni kell. Én úgy gondolom, hogy bürokraták, helyettes államtitkárok a 
tulajdonosi joggyakorlásnak egy piaci környezetben nem megfelelő alanyai. Hiller 
képviselőtársam sokszor és sokat volt miniszter, pontosan tudja, hogy az állami vagyon 
kezelése, a hatékony gazdálkodás az állami vagyonnal mindig egy nagyon nehéz kérdés, 
mindig vitákra vezet vissza, mindig sok mindennek a melegágya.  

Én azt gondolom, hogy akkor, amikor egy állami vagyontárgyat a magyar állam 
közfeladattal megterhel, és közérdekből odaad egy alapítványnak, akkor egyrészről 
szerintem a magyar állam szempontjából a közfeladat ellátása egy magánalapítvány 
közreműködésével történik meg, de ellátja a közfeladatot, ellátja a felsőoktatást. 
Mondanék egy másik példát, amelyről tudom, hogy azt a konstrukciót ön nem szerette, 
de idecitálom: amikor a magyar állam az egyetemeket PPP projekt keretében 
fejlesztette, akkor a fejlesztési feladatát, közfeladatát, a fejlesztés közfeladatát egy 
magánszereplő bevonásával látta el. Tudom, hogy a miniszter úr nem szerette azokat a 
projekteket, azért merem itt szóba hozni, de mások meg szerették, mert mondták, hogy 
az állami vagyon fejlesztésénél akár a magánszempontok is érvényesülhetnek vagy 
magánaktorok is bejöhetnek. Az tehát a kérdés - ezt vetettem fel a parlamentben, voltak 
képviselőtársaim, akik, ott voltak -, hogy az állami vagyon menedzselése, működtetése 
csupán a hagyományos, harminc éve kialakult bürokratikus keretek között kell hogy 
működjön, vagy esetleg vannak más lehetőségek, amelyekkel élni kell. 

Ami pedig a demokratikus joggyakorlást illeti, igaza lenne Hiller 
képviselőtársamnak abban az esetben, hogyha ezek az alapítványok nem közfeladatot 
és nem közcélt látnának el. De fölteszem, amikor osztalék jön be a Magyar Nemzeti 
Bankból, a Magyar Villamos Művekből, a Szerencsejáték Zrt.-ből, bemegy az 
államkasszába, azt jelen pillanatban is közfeladatra, sőt föl merem tételezni, sokszor 
adott esetben felsőoktatási költségvetési finanszírozásra költi az állam. Én azt 
gondolom, hogy az államivagyon-juttatás garancia a felsőoktatásnak a függetlenségnek 
a költségvetési folyamatos finanszírozás mellett, tehát én azt gondolom, hogy 
szabadabban gazdálkodhat egy egyetem, ha van önálló vagyona, hiszen eddig nem volt 
forgalomképes vagyona, és itt a vitában, miniszter úr, nem hangzott el egy nagyon 
fontos különbség: az egyetemi infrastrukturális vagyon ma is az egyetemé. A gödöllői 
agráregyetem könyveiben szerepel az egyetemi működéshez szükséges vagyon, ami 
azért nagyon fontos, mert az Alaptörvény és a felsőoktatási törvény az egyik 
függetlenségi klauzulának tekinti, hogy az oktatáshoz használt vagyontárgyak az 
egyetem és ne más tulajdonában legyenek. Tehát az Agrártudományi Egyetemnél az 
épületek, a kutatási eszközök, minden, a szellemi tulajdon, amit Mellár Tamás 
képviselőtársam Pécs esetében kérdezett, az egyetem tulajdonában van. Az alapítvány 
kap egy piacképes vagyontömeget, hogy finanszírozza az egyetemi fejlesztéseket, és 
garantálja az egyetemek hosszú távú működését, plusz a magyar állam - és szerintem 
ez egy lehetőség a felsőoktatás szempontjából, bár nem vagyok a témának a szakértője 
- köt egy új típusú szerződést; hogy abból mi lesz, az természetesen pontosan annyit ér, 
amennyit a költségvetés be tud tartani.  

A miniszter úr, amikor a szóbeli állásfoglalását megtette a parlamentben, akkor 
egy nagyon izgalmas dolgot mondott: hogy nem nemzetközi szerződéssel biztosított 
szerződés ez - ez utal a vatikáni szerződésre, a vatikáni szerződésben vállalt nemzetközi 
kötelezettségre a közfeladatok finanszírozásában. Itt csak megfordítom a logikát: ha 
csak a nemzetközi szerződés jelent védelmet, akkor ezek a hosszú távú finanszírozási 
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szerződések sem fogják a költségvetés esetleg szükségszerű és konzekvens restriktív 
lépéseitől megmenteni a felsőoktatást. Ezért mondtam azt a parlamenti vitában, hogy 
beszélhetünk itt mindenről, de a szabályozás, a felsőoktatás szabályozása és a zárban a 
legfontosabb kulcs, a magyar állam működésében a költségvetés, az a demokratikusan 
megválasztott kormány kezében marad. Beszélhet itt mindenki összevissza, a 
költségvetés ott van a kormány kezében, a felsőoktatás finanszírozásának a 
költségvetése is és természetesen minden más közfeladat vagy közcél 
finanszírozásának a lehetősége is. Én tehát azt gondolom, hogy a demokratikus 
önrendelkezés, joggyakorlás és mozgástér a költségvetésben továbbra is megmarad, és 
abban, hogy a törvényhozás szabályozhatja a felsőoktatást.  

Még egy dolgot fűznék ehhez hozzá - mert sokat gondolkodtam a hétvégén a 
miniszter úr felszólalását illetően, hogy mit tudnék mondani; legalább időt kaptam 
arra, hogy jobb és jobb érveket találjak ki -, hogy ráadásul a szabályozónak még ott is 
szerepe van, hogy az állami vagyon egy része, amely az alapítványokba kerül, az állami 
tevékenységet, magyarul szabályozott tevékenységet jelent. Amikor tehát mondjuk a 
Magyar Villamos Művek vagy a Szerencsejáték Zrt. felmerülne, vagy adott esetben az 
energia felmerül, az egy szabályozott piaca a magyar életnek, ahol a szabályozó kezében 
van, nem is törvényi, kormányrendeleti szinten a szabályozás, ott van a kormánynál. 
Én tehát azt gondolom, hogy a kormány megfelelő garanciát ad.  

A vita tárgya az lehetne, amiben, azt gondolom, az ellenzéknek volna 
keresnivalója - de nem akarok tanácsokat adni -, hogy vajon ki kell-e zárni a Mol- és a 
Richter-részvények értékesítését, tehát hogy kell-e egy lex, egy új lex Mol és egy új lex 
Richter, mármint hogy az alapítványok szabadon rendelkezhetnek-e a vagyonnal. A 
kérdés az, hogy az állam élni fog-e a vételi jogával. Erre tette be biztosítékképpen a 
végrehajtó hatalom azt a klauzulát, hogy ha a Richter-részvény nem kell az államnak, 
majd kell a Richternek, ha a Mol-részvény nem kell az államnak, majd kell a Molnak 
mindenféleképpen, és miután mind a kettő tőkeerős társaság, meg tudják vásárolni.  

Az én válaszom tehát az, hogy ha nem lenne közfeladattal és közcéllal terhelve a 
vagyon, akkor ez a vagyonátalakítás vagy a vagyonkezelői jog gyakorlásának az 
átalakítása szűkíthetné a demokratikus hatalomgyakorlás kereteit egy új kormány 
számára. Miután közfeladattal és közcéllal van terhelve, amire egyébként is kell 
költenie a kormányzatnak, hiszen a mezőhegyesi szakközépiskolát egyébként is fenn 
kell tartani, ez a pénz tulajdonképpen körbejár az alapítvány, az állam és a közfeladat 
jogosultja között. Az a kérdés, hogy az alapítványok kuratóriumai képesek lesznek-e 
piaci szempontok alapján működtetni, professzionálisabban működtetni ezeket a 
vagyontárgyakat, és lesz-e osztalék ebből, vagy lesz-e nagyobb profit. Ezt majd nyilván 
fel kell tenni az alapítvány kuratóriuma tagságának.  

Ami a visszahívhatóságot vagy egyáltalán a személyi garanciákat illeti, miután 
ön is volt a végrehajtó hatalom fontos szereplője, pontosan tudja, hogy ez nem fekete 
vagy fehér. Lesz olyan alapítvány, amellyel majd kiválóan tud együttműködni egy 
következő kormány bármikor, lesz olyan alapítvány, ahol a kurátorok akceptálni fogják 
a kormányzat szempontjait mindig is, és lesz, aki kevésbé fog együttműködni - ott majd 
a kormány meg fogja találni azokat a törvényes eszközöket, amelyekkel sakkba fogja 
szorítani az alapítványt, az élet már csak ilyen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Hiller István jelentkezik.) Elnézést, képviselő 

úr, megkérdezem, hogy mások részéről van-e hozzászólási szándék. (Dr. Hiller István: 
Igen, bocsánat! - Jelzésre:) Szabó Szabolcs. További van? Csak hogy számba tudjuk 
venni. (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor Szabó Szabolcs, és akkor utána Hiller 
képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr! 
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SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Leveszem a maszkot, így 
talán jobban lehet hallani, amit mondani akarok. Csak egy dologra reagálnék. 
Egyébként az nagyon jó volt, hogy elmondta, hogy mi a különbség a szabad 
értékesíthetőség és a kötött között, mert az előbb nekem nem akarta elhinni a helyettes 
államtitkár úr, ezt legalább helyre tette. De amire érdemben akartam reagálni, az az, 
hogy a miniszter úr említette, hogy a költségvetés oldaláról értelemszerűen egy 
folyamatos befolyás lesz.  

Ugye, az a trükk ebben az egészben, hogy például az egyetemek esetében 
középtávú finanszírozási és hosszú távú stratégiai szerződési lehetőséget ad a törvény, 
tehát például azt lehet most csinálni, hogy a felsőoktatás finanszírozásával 
kapcsolatban a most alapítványi fenntartásba kerülő egyetem aláír egy középtávú 
finanszírozási szerződést, majd beleírták a törvénybe, hogy ha ezt az egyik fél 
egyoldalúan kvázi felrúgja, tehát azt mondja, hogy mégsem akarja kifizetni, ami a 
szerződésben van, akkor bírósághoz fordulhat a másik fél, de a bíróság köteles 
elrendelni egy ideiglenes intézkedéssel a szerződésnek megfelelő finanszírozást. Hiába 
jön tehát egy új kormány, és mondja azt, hogy ő nem akarja finanszírozni, az egyetemet 
fenntartó alapítvány azt fogja mondani: itt a szerződés, az előző miniszter aláírta; 
bírósághoz fordul, a bíróság meg, amíg a tárgyalás tart, meg ítélet nem születik, 
elrendeli, hogy márpedig ha esik, ha szakad, azt akkor is ki kell fizetni, pont, ideiglenes 
intézkedéssel. Tehát valójában nem tudja a költségvetésen keresztül megfogni ezt a 
dolgot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hiller képviselő úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Egyszerűbb… 
 
ELNÖK: Képviselő Úr! Legyen kedves a mikrofont… 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt gondolom, hogy egy olyan vitát folytatunk, 

miniszter úr, amelyik, bár a jegyzőkönyvön keresztül, őszintén remélem, hogy időtálló, 
de sokkal inkább megérné a szélesebb, akár szakmai közvélemény ismeretét, semmint 
néhány tucat, kötelességből vagy más okból itt lévő képviselő és munkatárs figyelmét, 
mert az országunk egy igen jelentős részének jövőjéről beszélünk, igen jelentős 
vagyonról, és hogyha nem vagyonról beszélünk csak, hanem egy felnövekvő 
generációról, most én kimondottan a felsőoktatásról beszélek. Nem kétséges, hogy a 
társadalmi mobilitás legfontosabb és az adott állam és közösség számára majdnem 
utolsó eszköze a felsőoktatás, amikor tehetséges és szorgalmas fiatalokat előbbre tud 
juttatni. Ez a későbbiekben az egzisztenciateremtés, a családalapítás, a másfajta 
közösségben élés időszakában sokkal-sokkal nehezebb. Ezért én abban, amiről 
beszélünk, messze nemcsak kőben meg betonban, hanem kimondottan a jövőben meg 
a lelkekben az utánunk következők és az őáltaluk vitt Magyarország jövőjének kérdését 
látom és erről vitatkozunk, ez a vita meg megér akárhány percet. 

Az az érvelés, amit a miniszter úr elmondott, tudniillik a közfeladatok ellátására 
és a közcélok biztosítására, nem abban áll a vita közöttünk, illetve van vita közöttünk, 
csak nem ebben a megítélésben, hanem abban a megítélésben, miniszter úr, hogy 
ehhez szükséges-e, hogy az állam lemondjon a jelen felsőoktatási intézmények 
esetében a tulajdonosi mivoltáról, hogy vajon tartalmilag is úgy van-e, hogy azáltal, 
hogy tulajdonos, a piacon nehezebben, kevésbé aktívan tud szerepelni. Vagy pedig 
azáltal, hogy egy egyébként az állam által meghatározott személyi összetételű 
kuratórium, amit nem a piac, nem valamiféle objektív teljesítőmérő, hanem a jelenlegi 
kormányzat az, ami kijelöli, nem tisztségekben, hanem személyekben ezt a bizonyos 
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majdani, tulajdonosi jogot gyakorló testületet, ez vajon versenyképesebb-e. Én ezt 
nagyon erőteljesen vitatom. Egyébként igenis megvan annak a módja, hogy egy 
tulajdonnal rendelkező, állami fenntartású felsőoktatási intézmény a piac szereplőjével 
olyan konviviumot valósítson meg, ami egyébként a piaci szereplő számára és az állami 
fenntartású felsőoktatási intézmény számára is előnyös, ezért nem kell kiadni az állami 
tulajdonból.  

Tisztelettel kérem, itt van például Győr városának egyik képviselője, ahol a 
felsőoktatási intézmény és egy, a magyar gazdasági életben meghatározó külföldi, de 
mégiscsak magyaroknak munkahelyet biztosító, megkérdőjelezhetetlen tekintélyű cég 
együttműködése akkor is előnyös és gyümölcsöző, hogyha ez a felsőoktatási intézmény 
állami fenntartású.  

A második opció: énszerintem ezt az egészet nem így gondolták el a 
kormányzatban. Ha így gondolták volna el, akkor a Corvinus esetében nem egyfajta 
más modellt valósítanak meg, ahol is jelentős állami részvénypakettet tesznek ki a 
finanszírozásban, történetesen az előbb említett két jelentős állami cég, a MOL-nak és 
a Richter Gedeonnak tekintélyes mennyiségű részvényét, de azt be kell látni, hogy ezt 
a modellt az összes magyar felsőoktatási intézményre már mégsem lehet alkalmazni, 
mert nem bírjuk részvénycsomaggal. Bár az lenne a problémánk, hogy az államnak 
annyi teljes tulajdonban álló cége, vállalata, részvénye lenne, hogy a felsőoktatási 
intézményeket nem tudjuk ellátni! 

Ezért azt gondolom, hogy nem elég mély, nem elég tudatos és szakmailag nem 
elég végiggondolt a törvényjavaslatok sora, amennyiben nem különböztet meg 
szakirányú egyetemet és tudományegyetemet, és ezt a tisztelt kormánypárti 
képviselőknek igen erőteljesen a figyelmébe ajánlom. Igen, vitaképes elképzelés lenne, 
amikor azt mondják, hogy van egy szakirányú egyetem, ez a szakirányú egyetem, legyen 
az az informatika, legyen az a borászat, legyen az bármely általunk becsült és jövőt 
biztosító szakma, és annak az üzleti élettel való kapcsolatát egy másfajta állami 
szerepvállalásban kívánják megvalósítani. De a tudományegyetemeink, a vidéki 
tudományegyetemeink mindegyike esetében ezt megvalósítani szakmailag nem 
végiggondolt, egészen biztos vagyok benne, hogy egyébként az állam és a nemzetünk 
érdekét hosszú távon nem szolgáló cél és megvalósítás. 

Ne is menjünk bele abba a vitába, mert értelemszerűen önök kormányoznak, én 
voltam olyan kormányok tagja, amit önök nem szerettek. Ez a jelenlegi kormány 
tekintetében az én érzetemmel hasonló érzelem, tehát itt kétségkívül kvittek vagyunk, 
és aztán hogy a jövő mit hoz, ezt a választók döntik el - nyilván én más jövőt szeretnék, 
mint amit önök. A költségvetés mint a mindenkori megválasztott, demokratikusan 
megválasztott kormány saját elképzelését, saját gyakorlatát leginkább szimbolizáló és 
testet öltő egész - mert hát miben mutatkozna meg a karakter, ha nem a 
költségvetésben? -, igenis biztosít arra eszközöket, hogy olyan elhatározásokat, amit 
ilyen-olyan jogszabályba öntünk, annak a valós életben való kivitelezése az más, és 
ennek a részleteibe most, azt hiszem, fölösleges belemenni. Szép latin kifejezés az, hogy 
sapienti sat, bölcsnek elég, és akkor értjük egymást. 

De még egyszer, csak rögzíteni szeretném: nem elég mély a szakmai 
végiggondolásuk, nem elég kihordott a javaslatuk. Olyan, mint egy görögsaláta, 
minden benne van. Egybemossák a gazdaságprofilú és kizárólag gazdaságprofilú, a 
kimondottan pedagógiai profilú és a tudományegyetemeket, ezért ezt a legjobb 
szakmai meggyőződésem mellett sem fogom soha, soha támogatni, és mindig ellenezni 
fogom.  

Az elnök úrtól meg a tisztelt bizottságtól abban elnézést kérek, hogy pontosan 
értem, hogy a beszélgetésünk, illetve a vitánk az nem egy részletes, hanem egy plenáris 



43 

vita, de van annyira fontos, hogy ezt a néhány percet erre szánjuk, és köszönöm szépen 
a megértését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor a felvetett elhangzottakra 

Lázár képviselő úr is akar még egy szót mondani.  
 
LÁZÁR JÁNOS (Fidesz): Nem visszaélve a vendégjoggal annyit szeretnék 

mondani, hogy a költségvetés biztosította mozgástérre az előbb Hiller képviselő úr 
bölcsen válaszolt képviselőtársamnak, amit nyilván a kormányzati gyakorlat ad meg. 
Az igazság az, hogy én nagyon meglepődtem azon, hogy a vidéki tudományegyetemek 
ilyen elsöprő számban sorakoztak föl az alapítványi struktúra mellé. Tudom, hogy az 
ellenzéki képviselőtársaim ezt a vitában azzal árnyalták, hogy nyomásgyakorlás 
hatására tették, de én azért Szegeden és Debrecenben, Pécsen jó néhány egyetemi 
vezetőt ismerek, akiknek az önállóságát nem kérdőjelezhetem meg.  

Tehát engem meglepett az a vevőkészség a kormány ajánlatára, még akkor is, 
hogyha a kormány netán önök szerint határozottabban promotálta ezt a termékét, mint 
más termékeit, mégis meglepő volt az, hogy például Debrecen, ami egy sikerváros, tele 
van a kassza pénzzel, az egyetem sikeres és jómódú, van egy BMW-fejlesztés, minden 
garancia adott a jelenlegi keretek között arra, hogy a Debreceni Egyetem sikeres legyen 
a jövőben formaváltás nélkül is, és mégis formát akar váltani. 

Én egy más dimenzióját ajánlanám a jövőre nézve a vitában majd a 
képviselőtársaimnak, ez pedig az, és itt már a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi tagsága mondatja ezt velem, én azt 
gondolom, hogy ha venném magamnak a bátorságot, amit soha nem szoktam tenni, 
hogy a kormányt belülről kritizáljam, akkor azt mondanám, hogy az alapítványoknak 
az egyik fontos dolga lesz az elmaradt egyetemi reformnak a végrehajtása, mert azért 
én azt tapasztalom, hogy itt hatékonyság, versenyképesség, fenntarthatóság 
szempontjából van mit rendbe tenni.  

Tehát én azt merném inkább mondani mint kurátor, hogy nekem inkább az az 
érzésem, hogy amit a kormány vagy kormányok eddig, hogy most az eddig 2010-ben 
kezdődik vagy ’90-ben, nem tettek meg, azt most a tulajdonosi felelősséggel eljáró és 
érte személyes és jogi felelősséget vállaló kuratóriumoknak kell végrehajtani. Tehát itt 
azért az én véleményem szerint minden egyetemen szerkezeti változások lesznek, még 
ott is, ahol az egyetemi vezetés uralja magát az alapítványt, mert a helyzet ezt fogja 
kikényszeríteni az én véleményem és megítélésem szerint.  

Itt hozzáteszem azt - mondta Hiller képviselő úr a parlamenti vitában, hogy a 
magyar felsőoktatás 70 százaléka megy alapítványi fenntartásban -, hogy én azt 
gondolom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, jól látja, nagyon indokolt vita, hogy 
ennek van-e helye, de csak azzal tudom magamat felmenteni, amikor ezt a döntést meg 
fogom szavazni, hogy politikai nyomásgyakorlás ide vagy oda, befolyásolás ide vagy 
oda, azért megkérdőjelezhetetlen, hogy az egyetemi vezetések döntő többsége, lehet, 
hogy Szegeden az átlagnál nagyobb turbulencia mellett, de máshol elsöprő 
egyhangúsággal kormánykritikus és kormánnyal szemben álló egyetemi vezetők is a 
változás mellett tették le a voksukat. Azzal ment fel tehát engem az általános 
alapítványba szervezés támogatásának kritikája alól vagy a lelkiismeretemhez vagy az 
eskümhöz képest a megszavazás lehetőségétől az a társadalompolitikai kétely, amely 
bennem is megvan, hogy vajon a társadalmi felzárkózást, a mobilitást ez a struktúra 
majd hogyan fogja szolgálni, hogy végül is a magyar felsőoktatás több mint kétharmada 
ebben a struktúrában fog működni, és ezért nem lesz költségvetési kockázat sem 
egyébként, teszem hozzá, vagy a költségvetésnek sem… Hiába van szerződés, az egész 
egyetemi szektor a költségvetésre lesz ráutalva, mert ezek a vagyonelemek… Most 
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nézzük meg, a gödöllői agráregyetem 28 milliárdból működik egy évben! Nincs az a 
vagyon, nincs az az osztalék, amely 28 milliárdot ad. Tehát az egyetemek 
finanszírozásának a középpontjában döntő mértékben a költségvetés áll, ezért aki a 
költségvetés végén van, az fogja meghatározni a kereteket, akárhonnan nézzük is ezt - 
ebben a bizottságban, szakbizottságban ezt talán bátrabban merem mondani, mint 
máshol szoktam volt.  

Én tehát azt gondolom, Hiller képviselő úrnak a dilemmája, kételye, kritikája 
alapos és jogos, meglepő az, hogy az egyetemek ilyen mértékben sorakoztak fel effajta 
strukturális váltás mellett, és én mint kurátor azt tudom mondani, hogy elmaradt 
változások végrehajtását kell kikényszerítenünk vagy - nem is kikényszerítenünk - 
dinamizálnunk, célként megfogalmaznunk. És én dolgozom egy szenátussal, ahol 
nyilván nagyon kényes az egyensúly, szavakban, mondatokban, belső szabályozásban 
rejlik a szenátus önállóságának az egyensúly-garantálása és a kuratórium döntési 
kompetenciája, lásd intézményfejlesztési terv, amin az egész dolog megfordul az 
intézmény jövője, illetve a szenátus és a kuratórium vitájában. De hát nem hülyék ülnek 
a kuratóriumokban - már nem magamat beleértve, hanem elsősorban másokat -, ez 
tehát azt jelenti, hogy mindenki sikeres akar lenni. Hát hogy tudna egy kuratórium az 
egyetem nélkül sikeres lenni? Vagy hogy tudna egy kurátor a szenátus nélkül vagy az 
egyetemi vezetők vagy az intézetvezetők nélkül sikeres lenni?  

Az én véleményem szerint - az én véleményem szerint - tehát ez most egy 
politikai vita, de a valóságban az élet ennél jobb megoldást fog kihozni, mint amitől 
félnek ellenzéki képviselőtársaim. Én osztom a kételyeket, én osztom a kételyeket, 
félreértés ne essék, és meglátjuk, hogy majd mi lesz ebből a modellből. Azt remélem, 
hogy a választók és az egészségünk lehetővé teszi, hogy még sok évig vitatkozzunk erről. 
Köszönöm szépen, hogy hozzászólhattam a bizottság munkájához.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Haladhatunk-e tovább? (Senki nem jelentkezik.) 

Úgy látom, igen.  
Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 

44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem ellenében a bizottság 
támogatja.  

Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. Az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően a háttéranyagban feltüntetett módosító pontokról szavazunk, az 
összefüggő pontokat együtt kezeljük, és azokról egy szavazással döntünk.  

Magyar Zoltán, a Jobbik képviselője nyújtott be módosító javaslatot, az 1. és a 2. 
pont összefügg, tehát ezekről egy szavazással döntünk. Kérdezem az államtitkár urat, 
hogy támogatják-e a módosító javaslatot.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr. 

Parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Részben kapcsolódik 

a kérdésem a benyújtott módosítóhoz, részben eltér, mert - nem tudom, olvasták-e - 
igazából egy ilyen poénosnak szánt módosító javaslat ez, hogy legyen NER Alapítvány 
a neve az vagyonkezelő alapítványnak a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány helyett. 
Igazából csak azt kérdezném meg, hogy a képviselő úr, miniszter úr esetleg tud-e 
valamit mondani arról, van-e bármi információ arról, lehet-e nyilvánosan tudni 
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valamit arról, hogy kik lehetnek itt kuratóriumitag-jelöltek, mert néhány alapítvány 
kapcsán ez már elhangzott. Csak azért merem ezt megkérdezni, mert például az 
egyetemek kapcsán Stumpf István már konkrétan több nevet mondott azok kapcsán, 
amelyek még csak most kerülnek megalapításra, és pusztán ilyen kíváncsiságból 
kérdezném meg, hogy hátha valami érdekesség kiderül. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt szeretném kérni a képviselőktől, hogy 

maradjunk a módosító pontoknál. Természetesen nem kívánom megvonni a szót Lázár 
képviselő úrtól, mert konkrét kérdést intéztek hozzá.  

 
LÁZÁR JÁNOS (Fidesz): Egyetlen dolgot szeretnék képviselőtársaim figyelmébe 

ajánlani, Hiller képviselő úrnak is. Amikor feudalizmussal vádolta a kormányzatot a 
személyes kinevezések kapcsán, az megütötte a fülemet, és az szíven ütött mint 
magamat valamennyire a progresszivitás hívének valló embert. Azt szeretném 
mondani, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 
törvényjavaslat, tehát nem az, amelyet most önök tárgyalnak, hanem a kerettörvény-
javaslat 7. § (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy az alapítványon kívüli személy, illetve 
szerv számára biztosíthat jelölési jogot a kuratóriumba. Ez válasz az előbb a Yale-lel 
kapcsolatban lefolytatott vitára is. Tehát hogy kit fog jelölni a kormány, tehát hogy kik 
kerülnek kinevezésre, nem tudom, de meg van teremtve annak a lehetősége, hogy adott 
esetben intézmények, például a mezőhegyesi alapítvány kuratóriumába vagy esetleg 
más kuratóriumokba is intézmény kapjon jelölési jogot. Ez nyilván nemcsak a 
szenátusokra vonatkozik, hanem más intézmények, más szervezetek is léteznek, adott 
esetben önkormányzatok is például a demokratikus ellenőrzési jog gyakorlásának 
feltételeképpen. Csak fontosnak tartottam, hogy ez a vitában elhangozzék.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e Magyar Zoltán 

képviselő úr módosító javaslatát. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 1 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
A bizottság nem támogatta.  

Előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra nem érkezett javaslat, és mivel 
nincs támogatott módosítási szándék, a jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy 
támogatott módosító javaslat hiányában a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot.  

Következik a részletes vita utolsó szakasza, amelyben a bizottság dönt a részletes 
vita lezárásáról és az erről szóló jelentés elfogadásáról, illetve benyújtásáról. A most 
tárgyalt indítvány is a ParLexben került feldolgozásra. Kérdezem a bizottságot, lezárja-
e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, és felhatalmazza-e a 
bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntését összefoglaló jelentés 
benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki 
nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 2 nem. Jól láttam? Még egyszer jelezze, kérem, aki 
nem ért ezzel egyet. (Szavazás.) 1 nem. Hány tartózkodás van? (Szavazás.) Olyat nem 
látok. Akkor 9 igen szavazattal, 1 nem ellenében lezártuk ezt. Köszönöm.  

A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar 
Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról 
szóló T/15726. számú törvényjavaslat  
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(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a 
Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló T/15726. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E 
rendelkezésre megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem Hankó Balázs helyettes államtitkár urat, hogy 
támogatja-e…, bocsánat, hogy kíván-e hozzászólni ezen vitaszakaszban. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Támogatom, hogy nem kívánok hozzászólni. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? 

(Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 

44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan döntést kell hoznia, merthogy a 
bizottsági jelentés ezt tartalmazza. Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat 
megfelel ezen paragrafus előírásának? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 3 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Tartózkodás nem volt. (Simon Róbert Balázs elhagyja az 
üléstermet.) 

A vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a részletes vita második szakaszára, a 
módosító javaslatokra. A javaslathoz nem érkezett módosító javaslat. Saját bizottsági 
módosítási szándékra a kormánypárti frakciótól érkezett előzetesen egy javaslat, azt a 
tegnapi nap folyamán mindenki megkapta. Kíván-e ehhez valaki hozzászólni? (Senki 
nem jelentkezik.) Az államtitkár urat kérdezem, támogatják-e.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Igen. Szavazás következik. Aki támogatja a bizottsági módosító 

javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság 
támogatta. A saját javaslat tervezetét a korábban jelzettek szerint kérem majd a 
bizottság jegyzőkönyvéhez csatolni. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Ilyet nem láttam. 8 igen szavazattal és 1 
nem ellenében a bizottság elfogadta. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben döntünk a vita 
lezárásáról és a vitáról szóló jelentés elfogadásáról, benyújtásáról. A most tárgyalt 
indítvány is a ParLexben került feldolgozásra. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a 
részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést és felhatalmazza-e a 
bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés 
benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Ki 
az, aki nem? (Szavazás.) 4 nem ellenében a bizottság támogatta. Köszönöm szépen. 
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A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf 
Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló T/15727. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a 
Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló T/15727. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a részletes vita 
első szakaszát, a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdése a)-
d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. (Kunhalmi Ágnes 
távozik az ülésről.) Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e ezen 
vitaszakaszban hozzászólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? 

(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Támogatja-e a bizottság, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Ki nem ért ezzel 
egyet? (Szavazás.) 2 nem ellenében a bizottság támogatta.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására. A határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 
háttéranyagban feltüntetett módosító pontokról szavazunk, az összefüggő pontokat 
továbbra is együtt kezeljük és ezekről egy szavazással döntünk. 

Az 1. módosító pont Brenner Koloman képviselő úr javaslata, ez összefügg a 2-
essel, így ezekről egy szavazással döntünk. Kérdezem az államtitkár urat, támogatja-e 
a javaslatot.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kíván-e a bizottság részéről bárki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 

Szavazás következik. Aki támogatja Brenner Koloman képviselő úr javaslatát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Ilyet nem látok.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, ezt szintén kiküldtük a tegnapi nap folyamán. Kérdezem az 
államtitkár urat, támogatja-e.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Igen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki ehhez hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Szavazás következik. Aki támogatja a javaslatot, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. 
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Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 2 nem ellenében a bizottság támogatta. 

Következik a részletes vita utolsó szakasza, amelyben a vita lezárásáról, a vitáról 
szóló jelentés elfogadásáról, benyújtásáról döntünk. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e 
a részletes vitát. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság a 
részletes vitát lezárta.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 
nyújt be, ez a bizottság korábbi vitaszakaszban meghozott döntéseit tartalmazza. 
Ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a döntéseket 
összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Ki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 2 nem ellenében a 
bizottság támogatta. Köszönöm szépen. 

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/15728. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Soron következik a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/15728. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatásra. E rendelkezésre megnyitom a részletes vita 
első szakaszát, tehát a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-
d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát, és kérdezem a helyettes 
államtitkár urat, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e hozzászólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Nem. Kíván-e valaki a bizottság részéről hozzászólni? (Jelzésre:) 

Bocsánatot kérek! A bizottság tagjainak szólt a kérdés. Tehát ilyet nem látok.  
Ha jól értelmeztem, akkor Szél képviselő asszony szót szeretne kérni. (Dr. Szél 

Bernadett: Igen, elnök úr!) Az országgyűlési törvény 40. § (3) bekezdése úgy szól, ezt 
alkalmaztuk az előbb Lázár képviselő úrnál is, hogy a bizottsági ülésen az előterjesztő 
és a tárgyalt napirendi ponthoz módosító javaslatot benyújtó képviselő tanácskozási 
joggal vehet részt, más képviselő számára az országgyűlési bizottság hozzászólási jogot 
adhat. Tehát erről a bizottságnak értelemszerűen dönteni kell.  

Megjegyzem, hogy az előzőekben, amikor Lázár képviselő úrnak szót adtunk, 
akkor ő egyúttal meg is szólíttatott Hiller képviselő úr által. (Dr. Hiller István: 
Megszólítom én a képviselő asszonyt! - Arató Gergely: Én is kíváncsi vagyok, mit 
mondana!) Kíváncsiak, rendben! Csak így korrekt, hogy ezeket elmondjuk, hogy ott 
megszólíttatott. Kérdezem a bizottságot, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a mai ülésen 
az adott napirendi ponthoz kapcsolódóan Szél Bernadett független képviselő asszony 
szót kapjon. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Igen, köszönöm szépen. 
Akkor, ha jól értem, most ön következik. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Nagyon köszönöm, elnök úr, és köszönöm 

a bizottságnak is a hozzájárulását ahhoz, hogy felszólalhassak. Lázár képviselő úr az 
előbb azt mondta, hogy ő feszegeti egy kicsit az általános vitának és a részletes vitának 
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a határát, úgyhogy azt gondolom, hogy ez részemről is belefér, hogy pontosan a kettős 
mérce látszatát is elkerüljük. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogyha végighallgatnak, 
ugyanis ez egy borzasztóan problémás törvény, és minden lehetséges módon 
megpróbálom fölhívni a figyelmet arra, hogy ez ilyen módon nem nyerheti meg a 
Háznak a támogatását. 

A személyre szóló jogalkotás az egy olyan elvetendő példa, amely semmilyen 
szinten nem szolgálja a magyar demokrácia és a magyar nép érdekét. Tulajdonképpen 
itt arról van szó, hogy törvénytelen gyakorlatot törvényesít a magyar Országgyűlés, és 
én tisztelettel kérem a fideszes és a KDNP-s képviselőket, hogy ehhez ne járuljanak 
hozzá. Nem véletlen, hogy összeférhetetlenségi szabályok vannak a magyar 
jogrendben. Ez, hogyha egyetemekről beszélünk és politikai pozíciókról beszélünk, 
akkor azt gondolom, hogy több mint magától értetődő, de szeretném egy kicsit 
didaktikusabban is elmondani. Az egyetemek vezetése egyrészt teljes embert kíván, és 
még a látszatát is el kell kerülni annak, hogy a politika bármilyen módon is befolyásolni 
akarja az egyetemi autonómiát. Ez nyilván nem tud megtörténni akkor, hogyha egyes 
politikusok a kuratóriumban tagok lesznek, elnökök lesznek, de akkor sem fog tudni 
megtörténni, hogyha egyes politikusok egyszerre polgármesterek és mellette 
felügyelőbizottsági tagok.  

Pontosan ez történt Kecskeméten is, ahol is a Neumann János Egyetem fölé 
helyezett, közérdekűnek csúfolt alapítványban felügyelőbizottsági tagsága van a város 
polgármesterének, és nem is most kezdődött, tehát korábban elkezdődött ez a történet. 
Jogszerűen nem tehette volna meg eddig a polgármester asszony, hogy ezt a két 
pozíciót egyszerre tölti be, és mégis ez a gyakorlat, egyrészt polgármester, másrészt 
pedig felügyelőbizottsági tag a Neumann János Egyetem fölé helyezett, úgynevezett 
közérdekű vagyonkezelő alapítványban. Bodrozsán Alexandra helyi önkormányzati 
képviselő, aki a Momentum színeiben dolgozik, utána is ment ennek a kérdésnek és ezt 
jelezte a helyi kormányhivatalnak, nem méltatták válaszra. Itt én magam is 
bekapcsolódtam a történetbe, mert azt gondolom, hogy ha van egy törvénytelen 
helyzet, akkor a minimum az, hogy szóba állunk azzal, aki ezt jelzi.  

Választ én sem kaptam, viszont nagycsütörtökön olvastam a beadott 
törvényjavaslatot, amiről most önök is tárgyalnak, és ebben egyértelműen benne van, 
hogy egy olyan módosításra készülnek, ami például ezt a pozícióhalmozást is immár 
jogszerűvé teszi. Ugyanis az van benne ebben a tervezetben, hogy a háromezer fő feletti 
lakosságszámú település főállású polgármestere a közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának vagy felügyelőbizottságának tagja vagy 
vagyonellenőre kivételével egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, 
más kereső foglalkoztatás nem folytathat. Magyarul az inkriminált polgármester, 
Szemereyné polgármester asszony lehet polgármester és felügyelőbizottsági tag 
egyszerre.  

Én azt gondolom, hogy senki nem szavazhat meg és nem támogathat egy olyan 
törvényjavaslatot, ami korábbi törvénytelen gyakorlatot törvényi szintre emel, 
másrészt pedig azt is gondolom, hogy vissza kell vetni, tehát ellen kell állni az ilyenfajta 
törvényhozási gyakorlatnak, amelyben személyekhez igazítanak jogszabályokat. 
Korábban, ellenzékben még a Fidesz is máshogyan gondolkodott erről a kérdésről, és 
Varga miniszter asszonynak innen, a bizottsági sorokból is üzenem, hogy a jogállam 
például ilyen esetekben is borzasztó súlyosan sérül, amikor nem a személyek 
alkalmazkodnak a joghoz, hanem a jog alkalmazkodik egyes személyek politikai 
ambícióihoz. (Simon Róbert Balázs visszatér az ülésterembe.) 

Nekem nagyon sarkos véleményem van, és az államtitkár úr szavait a 
messzemenőkig vitatom azzal kapcsolatban, hogy ezek a vagyonkezelő alapítványok 
milyen céllal, funkcióval kerültek az egyetemek hátára. Pontosan látjuk, hogy a 
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választások előtt kevesebb mint egy évvel végrehajtott, egy vírusjárvány közepén 
végrehajtott változtatásoknak, a helyzet felforgatásának milyen politikai célja van a 
Fidesz szempontjából, de most e törvényjavaslat kapcsán szeretném felhívni az önök 
figyelmét arra, akik szavazni fognak erről a javaslatról, hogy ne menjenek tovább, 
legyenek kedvesek, ezen az úton, ez egy jogellenes tevékenység, amit itt most jogrendbe 
fognak iktatni, hogyha ezt megszavazzák.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Csak szeretném jelezni, hogy az összeférhetetlenséggel 

kapcsolatos dologban az illetékes parlamenti bizottság mondja ki a megfelelő szót, 
tehát ennek megállapítása ilyen értelemben nem hozzánk tartozik, ellenben a 
felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyéb szabályok nyilván idetartoznak.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e további hozzászólási szándék - a 
részletes vita első szakaszánál tartunk. (Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem látok. 
Kérdezem az államtitkár urat, kíván-e bármilyen módon reagálni.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, nem.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 

44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, erről tehát döntenünk kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a 
törvényjavaslat megfelel ennek a jogszabályi előírásnak? Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki ezzel nem ért egyet? (Szavazás.) 
2 nem ellenében a bizottság támogatta.  

Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. Az 1. módosító pontot Ritter 
Imre képviselő úr nyújtotta be. Kérdezem a módosító javaslatot benyújtó képviselő 
urat, hogy kíván-e hozzászólni. (Ritter Imre jelzésére:) Parancsoljon, képviselő úr! A 
„Be” gombot majd nyomja be, kérem. Köszönöm.  

 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Köszönöm, elnök úr. Tisztelettel 

köszöntöm a bizottságot! Csak két dologról szeretnék nagyon röviden tájékoztatni. 
Egyrészt a képviselői mandátum alatt első alkalommal nyújtok be önálló képviselői 
módosító indítványt, erre azért volt szükség, mert a Magyarországi nemzetiségek 
bizottságával nem tudtunk kapcsolódó bizottságként a törvényjavaslat vitájába 
becsatlakozni, ebből adódóan nem tudunk a bizottság révén módosító indítványt 
beadni.  

A másik dolog viszont az, hogy azzal együtt, hogy önálló képviselői módosító 
indítványként nyújtottam be, de természetesen a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége és az Országos 
Nemzetiségi Tanács egységesen támogatja a benyújtott módosítást, amely nem 
többletjogosítványt ad, pusztán az állami fenntartás esetében a miniszter részére eddig 
is előírt véleménybeszerzési kötelezettséget a nemzetiségi képzés tekintetében hozott 
döntéseihez a fenntartóváltás miatt kiterjeszti a fenntartók nemzetiségi képzés 
tekintetében hozott döntéseire is, tehát az Országos Nemzetiségi Tanács véleményének 
a beszerzését. Ezért kérem a bizottságot, hogy támogassa a módosító indítványt. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az előterjesztőt, az államtitkár urat, hogy 

támogatják-e a javaslatot.  
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DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem látok. 

Akkor szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e Ritter Imre képviselő 
úr módosító javaslatát. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, ez 
11 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett a bizottság támogatta.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, azt szintén kiküldtük a tegnapi nap folyamán. Kérdezem az 
államtitkár urat, hogy támogatják-e ezt a javaslatot.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás 

következik. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a módosító javaslatot. Aki igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatta? 
(Szavazás.) 3 nem ellenében a bizottság támogatta.  

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.) 9 igen. Ki az, aki nem 
ért egyet ezzel? (Szavazás.) 3 nem ellenében a bizottság támogatta.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben döntünk a vita 
lezárásáról, a vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. Tájékoztatom a 
bizottságot, hogy továbbra is a ParLexben került feldolgozásra a most tárgyalt 
indítvány. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes 
vitáról szóló jelentést, és felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon 
a bizottság döntését összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) 
2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Tartózkodást nem látok. A bizottság tehát támogatta. 
Köszönöm szépen.  

Ezt a napirendi pontot is lezárhatjuk. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
szóló T/15626. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi… (A távozni készülő 
dr. Hankó Balázsnak:) Viszontlátásra, államtitkár úr, további szép napot kívánok! (Dr. 
Hankó Balázs: Köszönöm, viszontlátásra! - Dr. Hankó Balázs távozik az 
ülésteremből.) Tehát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosítására vonatkozó javaslat következik, amely Arató Gergely képviselő úr önálló 
indítványa, amelynek a tárgysorozatba vételéről kell most döntenünk. Kérdezem a 
képviselő urat, hogy kíván-e érvelni a javaslata mellett. (Arató Gergely jelzésére:) 
Tessék, parancsoljon! 

Arató Gergely szóbeli kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Igen. Tisztelt Bizottság! Őszintén szólva 
arra készültem, hogy ezt a javaslatot majd vissza tudom vonni, hiszen benyújtottunk a 
köznevelési törvény módosításához egy olyan kompromisszumos javaslatot, amely 
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megnyugtató módon rendezte volna az iskolaérettség kérdését úgy, hogy az ne hivatali 
eljárás, hanem szakmai döntés legyen, és amely ötvözte volna a kormány által javasolt 
megoldásokat ezzel a pofonegyszerű megoldással, tudniillik azzal, hogy ne egy 
bürokratikus eljárás legyen, és arra számítottam, hogy ezt a kompromisszumos 
javaslatot a bizottság támogatni fogja. De mivel nem támogatta, ezért kénytelen vagyok 
azt javasolni, hogy a bizottság támogassa ennek a benyújtott javaslatnak a napirendre 
tűzését, tárgysorozatba vételét, és akkor majd a javaslat vitája kapcsán bizonyára 
megtaláljuk a mindenkit megnyugtató közös megoldást, mert ami ma a szintén 
előttünk fekvő törvényjavaslatban van, az csak a lényegét nem oldja meg a 
problémának, tudniillik azt, hogy ne hivatalnokok döntsenek papírok alapján hatéves 
gyerekek sorsáról, arról, hogy alkalmasak-e arra, hogy elkezdjék az iskolát, hanem 
azoknak a kezében legyen ez a döntés, a szülők és az óvópedagógusok és a szükséges 
szakértők kezében, akik valóban találkoznak is ezekkel a gyerekekkel, és ismerik őket.  

Én tehát azt kérem a bizottságtól, hogy a tárgysorozatba vételt támogassa, és 
majd megbeszéljük a vita folyamán, hogy pontosan mik a megfelelő megoldások. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Dunai 

Mónika képviselő asszony. Tessék parancsolni! A „Be” gombot meg kell majd nyomni.  

Hozzászólások és határozathozatal 

DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Most tárgyalja a parlament azt a törvényjavaslatot, amely többek között ezzel 
a kérdéssel is foglalkozik. Amennyiben a képviselő úr indítványát elfogadjuk, akkor egy 
olyan időszakba lépünk vissza, amelyen már túlhaladtunk, hiszen részben azokat az 
anomáliákat, amelyek a hároméves óvodáztatási kötelezettséggel mint eltérések és 
egyenlőtlenségek, egyenetlenségek alakultak ki az országban, azokat orvosolta a 
következő, a tavalyi év január 1-jétől életbe lépett törvénymódosítás és annak a 
gyakorlata, amelyet, való igaz, részben az Alkotmánybíróság javaslata, részben a 
minisztérium saját kutatásai, vizsgálata alapján most tárgyal a parlament.  

Éppen ezért nem fogjuk támogatni a benyújtott javaslatot, hiszen az egy olyan 
időszakot hozna vissza, amelyben nem garantált az, hogy a gyermekek érdeke az 
elsődleges. A mostani szabályozás, amelyet vélhetőleg majd el fogunk fogadni a Ház 
falai között, igenis garantálja azt, hogy a szülő kérésére, a védőnő meghallgatásával, az 
óvónő meghallgatásával és egy egységes hivatalnak, az Oktatási Hivatalnak a 
védőszárnyai alatt a gyermek érdekét lehet figyelembe venni, és egy Magyarországon 
minden egyes óvodára, minden egyes településre, minden egyes gyermekre és családra 
vonatkozó szabályozás jöhet létre.  

Természetesen nem vagyunk annak ellene, hogy időről időre felülbíráljunk 
törvényeket és módosítsuk, most is ez történik, amint jeleztem, a másik törvénynek a 
tárgyalása kapcsán. De meggyőződésünk az, hogy az, amit most a parlament által 
tárgyalt törvényben, ebben a kérdéskörben fogunk módosítani, az szolgálja a 
gyermekek érdekét. Tehát éppen ezért nem támogatja a Fidesz képviselőcsoportja a 
benyújtott javaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kíván-e még valaki hozzászólni? 

(Senki sem jelentkezik.) Szavazás következik. Aki támogatja Arató Gergely képviselő úr 
indítványát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem ellenében a bizottság nem támogatta. Köszönöm szépen. 
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Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Napirendi pontjaink végére értünk. Köszönöm szépen 
mindenkinek a fegyelmezettséget és a konstruktivitást, hogy ne este nyolcig kelljen itt 
ülni. Mindenkinek szép napot kívánok a továbbiakban és jó egészséget!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 31 perc) 

  Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Molnár Emese és Farkas Cecília 
 


