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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép 
jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság mai ülésén megjelent 
képviselőtársakat és a munkatársakat és mindenkit, aki a belső televíziós hálózaton 
figyelemmel kíséri a mai ülésünket.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a pandémiás helyzetben a hivatali 
munkamegosztás miatt a mai ülésünk munkáját Takács Gabriella helyett ismét dr. 
Sándor Tamás fogja segíteni. Köszöntjük. 

A távolmaradását előzetesen írásban bejelentette Hoppál Péter, Demeter Zoltán 
és Vinnai Győző képviselők. A mai ülésünkön helyettesítési megbízások alapján 
helyettesíti Hoppál Pétert L. Simon László képviselő úr, Demeter Zoltánt Földi László 
képviselő úr, Vinnai Győzőt Simon Róbert képviselő úr, Kunhalmi Ágnest pedig Hiller 
István képviselő úr. Megállapítom, hogy bizottságunk 12 fővel határozatképes.  

Elsőként a napirendről kell döntenünk. A kiküldött napirenddel kapcsolatosan 
az információkat közöltük. Amit változtatásként szeretnék javasolni, az technikai 
természetű: módosítási javaslat az, hogy az EMMI és az ITM hatáskörébe tartozó 
javaslatokat tárcánként egymás után tárgyaljuk. Ez alapvetően az adott tárcák részéről 
érkező kérés az elfoglaltságuk miatt, így a 15982. képviselői indítvánnyal kezdenénk, 
majd a régi 4. napirendi ponttal folytatnánk, ez a T/15988. Ezt követné az 1. napirendi 
pont, azaz a T/15909., a 3., az 5., majd változatlanul a 6. napirendi pont. Aki egyetért a 
módosított napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú igen, 
köszönöm szépen.  

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
T/15982. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. 
évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/15982. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a 
részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdése a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.  

Az előterjesztő képviseletében jómagam nem kívánok ebben a szakaszban 
hozzászólni. A tárca részéről pedig köszöntöm dr. Fülöp Péter helyettes államtitkár 
urat. Kérdezem, hogy e vitaszakaszban kíván-e hozzászólni.  

 
DR. FÜLÖP PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Köszönöm szépen, nem kívánunk 
hozzászólni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e e 

vitaszakaszban hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Köszönöm szépen. A 
részletes vita első szakasza javaslatunk szerint arra irányul, hogy állapítsuk meg, hogy 
a törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással a bizottság támogatta, egyetértett. 
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Köszönöm szépen. A részletes vita ezen szakaszát lezárom. (Szilágyi György és Ander 
Balázs érkezik.)  

Mivel egyéni képviselői módosító indítvány nem érkezett, és a bizottság sem 
kíván megfogalmazni módosítást, így áttérünk a részletes vita utolsó szakaszára.  

A részletes vita harmadik szakaszában javaslatot teszek a részletes vita 
lezárására. Ki az, aki ezzel egyetért? Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 9 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással a bizottság ezzel egyetértett. Így 
a bizottság a részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki ezt a 
javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással a bizottság támogatta. Ezzel az 1. napirendi pont 
tárgyalását befejeztük.  

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a Nemzeti Kulturális 
Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes 
kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi 
CXXIV. törvény módosításáról szóló T/15988. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik ugyancsak a köziratokról, a közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényeknek a módosítása, ami sorszámában 
megegyezik az előzőekkel, illetve ennek a benyújtója az EMMI volt. E törvényjavaslat 
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása a feladatunk. E 
rendelkezésre megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdése a-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében ismételten Fülöp Péter 
helyettes államtitkár urat, és kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e 
hozzászólni.  

 
DR. FÜLÖP PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm, elnök úr. Nem kívánok hozzászólni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőket, kívánnak-e e 

vitaszakaszban hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. A részletes vita első 
szakaszában tehát arról kell döntenünk, hogy megfelel-e a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak az előterjesztés. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással a 
bizottság egyetértett.  

Mivel egyéni képviselői módosító indítvány nem érkezett, és a bizottság sem 
kíván megfogalmazni módosítást, így áttérünk a részletes vita utolsó szakaszára, 
amelyben a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással a 
bizottság a részletes vitát lezárta, a részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki ezt a 
javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést 
elfogadta. Ezzel a 2. napirendi pont tárgyalását is befejeztük. Köszönjük szépen 
helyettes államtitkár úrnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Jó munkát, további szép 
napot kívánok!  

Az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ítéletének végrehajtása 
érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
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módosításáról szóló T/15909. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ítéletének 
végrehajtása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló T/15909. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a részletes vita első 
szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdése a)-d) 
pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében a tárca képviselőjét, dr. Hankó Balázs 
helyettes államtitkár urat. Kérdezem, hogy ezen vitaszakaszban kíván-e hozzászólni.  

 
HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszöntöm önöket. Nem kívánok 
hozzászólni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről kíván-e valamelyik képviselő úr 

ehhez hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. 
A részletes vita első szakaszában, javaslom, állapítsuk meg, hogy a 

törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki 
nem ért vele egyet? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás 
mellett, 9 igen szavazattal a bizottság egyetértett.  

Mivel egyéni képviselői módosító indítvány nem érkezett, és a bizottság sem 
kíván megfogalmazni módosítást, így áttérünk a részletes vita utolsó szakaszára, 
amelyben javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem ért vele egyet? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3. 

9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság egyetértett a javaslattal.  
Végül a részletes vita lezárásáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. 

Aki ezt a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.)  

A bizottság 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta. Köszönöm 
szépen. Ezzel a 3. napirendi pont tárgyalását befejeztük.  

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Alapítványról szóló T/15985. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Alapítványról szóló T/15985. 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. Ismételten köszöntöm Hankó Balázs helyettes államtitkár urat. Kérdezem, 
hogy ezen vitaszakaszban kíván-e hozzászólni. 

 
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.  



8 

Indítványozom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem 
ért vele egyet? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. 

A bizottság 9 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
egyetértett. A részletes vita ezen szakaszát lezárom.  

Mivel egyéni képviselői módosító indítvány nem érkezett, és a bizottság sem 
kíván megfogalmazni módosítást, áttérünk a részletes vita utolsó szakaszára. 
Javaslatot teszek ezen vitaszakaszban a részletes vita lezárására. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 
3. A bizottság 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében egyetértett. 

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki támogatja 
ezt a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem támogatta? 
(Szavazás.) 3 nem.  

A bizottság 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében támogatta. Ezzel a negyedik 
napirendi pont tárgyalását befejeztük. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/16000. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik az 5. napirendi pont, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/16000. 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 Hankó Balázs helyettes államtitkár urat, kíván-e ezen 
vitaszakaszban hozzászólni.  

 
HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

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

(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  
A részletes vita első szakaszában, javaslom, hogy állapítsuk meg, hogy a 

törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem ért vele egyet? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

A bizottság 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta, egyetértett. A 
részletes vita ezen szakaszát lezárom. 

Mivel egyéni képviselői módosító indítvány nem érkezett, és a bizottság sem 
kíván megfogalmazni módosítást, áttérünk a részletes vita utolsó szakaszára, amelyben 
javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki egyetért a részletes vita lezárásával, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

A bizottság 9 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a részletes 
vita lezárásáról döntött.  

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki ezt 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 
2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
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A bizottság 9 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta 
a részletes vita lezárását. Ezzel az 5. napirendi pont tárgyalását befejeztük. Köszönjük 
szépen helyettes államtitkár úrnak és kollégáinak, hogy részt vettek a munkánkban. 
(Jelzésre:) Kíván valamit mondani, államtitkár úr? Parancsoljon! 

 
HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr, igen. A legutóbbi kulturális bizottsági 
ülésen Hiller miniszter úr kérdésként fogalmazta meg, hogy hogyan vélekedik a tárca 
Gulyás László ügyével kapcsolatban, és akkor azt ígértem, hogy a Kulturális bizottság 
következő ülésén ezzel kapcsolatosan tájékoztatást fogok adni.  

Mint akkor a bizottsági ülésen jeleztem, az egyetem elindította az eljárását, és 
mint ismert, az egyetem etikai eljárásának eredményéről tájékoztatta a fenntartó 
minisztériumot, amely etikai eljárás eredményeképpen Gulyás László felmentésére 
került sor. Úgyhogy a tájékoztatást, amit a bizottsági ülésen múltkor ígértem, 
teljesítettem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak ezt a rövid jelentését és 

beszámolóját. További szép napot, jó munkát kívánok.  

A digitális oktatás segítéséről, valamint az igazságos és a biztonságos 
érettségi feltételeinek megteremtéséről szóló H/15693. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk az utolsó napirendi pontra, a T/15693. számon 
szereplő javaslatra, a digitális oktatás segítésére, valamint az igazságos és a biztonságos 
érettségi feltételeinek megteremtéséről szóló határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről van szó, ami Tordai Bence képviselő úr indítványa. Előterjesztőként Tordai 
Bence képviselő urat nem látom. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? 
(Senki sem jelentkezik.) 

Röviden csak azt jegyezném meg, hogy az érettségik már zajlanak. (L. Simon 
László: Miért kell ilyen bonyolult dolgokat mondanod?) Ha nincs egyéb hozzászólás, 
akkor döntenünk kell. 

Döntenünk kell arról, hogy támogatja-e a bizottság a T/15693. számú, Tordai 
Bence képviselő úr önálló indítványának tárgysorozatba vételét. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2. Ketten támogatták. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1. 

A bizottság 2 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem 
támogatta. Köszönöm szépen. (Közbeszólások.) 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a napirendi pontjaink és az ülés végére értünk. 
Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Szép napot, jó munkát és jó egészséget 
kívánok. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés berekesztésének időpontja: 11 óra 19 perc) 

 

 

Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta 


