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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság tagjait itt a régi-új helyünkön, újra ebben a teremben kezdjük 
meg a munkánkat. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! A Költségvetési 
bizottság ülését ezzel megnyitom. 

Technikai információként szeretném önöknek jelezni, hogy ülésünkön a 
hozzászólási szándék jelzése és a szavazások is kézfelemeléssel történnek egyelőre. A 
későbbiekben majd beállításra kerül ez a régen használt rendszer, és akkor majd azzal 
is tudunk dolgozni. 

A helyettesítések szempontjából bejelentem, hogy Varju László Hohn Krisztina 
képviselő asszonyt, Tilki Attila képviselő úr Boldog Istvánt, V. Németh Zsolt képviselő 
úr Szűcs Lajost helyettesíti, Ritter Imre képviselő úr Hargitai Jánost, illetve F Kovács 
Sándor úr Szabó Zsoltot helyettesíti. Így összességében megállapíthatjuk, hogy a 
bizottságunk határozatképes, és ezzel a munkánkat megkezdhetjük. 

A napirendi javaslat elfogadására kerül sor. Képviselőtársaim megkapták az ülés 
előtt a napirendi javaslatot. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet a napirendi 
javaslattal. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet vele? (Senki 
sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt ilyen. Megállapítom, hogy a napirendet egyhangúlag elfogadtuk.  

A felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő 
szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati 
igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/17098. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) (Sürgős eljárás keretében) 

Ezzel az 1. napirendi pont tárgyalását megnyitom, amely a felsőoktatási 
intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes 
vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/17098. számú törvényjavaslat vonatkozásában a részletes vita 
lefolytatása a házszabály 100. § (3) bekezdése alapján a 60. § szerinti sürgős 
tárgyalásban. Az elfogadott sürgősségi javaslat száma: T/17098/1.  

Az általános vita a tegnapi napon lezajlott, az ülésnap végéig volt lehetőség 
képviselői módosító javaslatok benyújtására. Tájékoztatom önöket, hogy egy darab 
képviselői módosító javaslat került benyújtásra. A napirendi pont tárgyalását ezzel 
megnyitom.  

A törvényjavaslat előterjesztője a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A 
kormány képviseletében jelen van dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár úr, 
dr. Lovassy Ádám főosztályvezető úr és kollégáik. Tisztelettel köszöntöm önöket. 

A részletes vita első szakasza 

Tájékoztatom önöket, hogy a részletes vita két szakaszban zajlik. A részletes vita 
első szakaszát megnyitom. Ebben a szakaszban a HHSZ 44. § (1) bekezdése alapján a 
törvényjavaslat egésze vonatkozásában meg kell vizsgálni, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik-
e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, valamint hogy megfelel-e a jogalkotás szakmai 
követelményeinek.  
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Tájékoztatom önöket, hogy dr. Péterfalvi Attila úrtól, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elnökétől észrevétel érkezett a törvényjavaslattal 
összefüggésben; e levelet a bizottság tagjainak megküldtük. Elnök úr személyesen is 
megjelent a bizottsági ülésen, tisztelettel köszöntöm önt, és a későbbiekben 
természetesen a szó megadására is sor kerül, viszont ahhoz, hogy elnök úrnak szót 
adhassunk a későbbiekben, a bizottságnak erről külön döntést kell hozni.  

Kérem a bizottság tagjait, aki egyetért azzal, hogy elnök úr szólhasson az ülésen, 
az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem 
támogatta ezt? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki 
sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Akkor egyhangú döntéssel ezt elfogadtuk. Köszönöm 
szépen.  

Első lépésben most akkor megkérem helyettes államtitkár urat, tájékoztassa a 
bizottságot a HHSZ 44. § (1) bekezdésével összefüggésben a törvényjavaslatról, a 
következőkben pedig a képviselők ismertethetik véleményüket, de elnök urat ez után 
fogjuk akkor meghallgatni. 

Megadom akkor a kormány képviselőjének a szót. Tessék, parancsoljon! 
 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Álláspontunk szerint a javaslat megfelel az 
Alaptörvényben és a házszabályban foglalt követelményeknek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig akkor a hozzászólásokra kerül sor. Mivel 

elnök úr előre jelezte is, hogy szólni kíván, akkor kezdjük önnel. Tessék, parancsoljon! 

Dr. Péterfalvi Attila hozzászólása 

DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Az Adatvédelmi Hatóság észrevételt tett a T/17098. számú 
törvényjavaslathoz hivatalból, hiszen az előterjesztő a törvény tervezetét nem küldte 
meg véleményezésre a hatóság számára. Egyébként a hazai jogszabályokból eredően és 
az Európai Unió adatvédelmi rendeletéből is következik, hogy a hatóságnak 
véleményeznie kell a személyes adatok kezelését érintő jogszabálytervezeteket.  

A hatóságnak észrevétele van azzal kapcsolatban, hogy a módosítás érinti a 
személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról szóló törvény rendelkezéseit. 
Mi egyébként ezt a törvényt alapjogszabálynak tekintjük, hiszen a 15/1991. AB-
határozat mondta ki a személyi azonosítónak vagy a személyi számnak az univerzális 
azonosító használatát alkotmányellenesnek, és erre a határozatra épül rá az osztott 
információs rendszerek alapjogszabálya, ez a bizonyos 1996. évi XX. törvény, 
amelynek a 6. § (2) bekezdése tételesen kimondja, hogy a tajszám mire használható. 
Nevezetesen: egészségügyi, szociális és társadalombiztosítási, valamint 
magánnyugdíjrendszerrel kapcsolatos nyilvántartások azonosítására szolgálhat.  

A tervezett módosítás szövege szerint pedig ez a törvény kiegészül egy 
23. ponttal, amely szerint a Magyar Kormánytisztviselői Kar a tag nyilvántartásával 
összefüggésben a kormánytisztviselő azonosítására használná a tajszámot, ami 
álláspontunk szerint alkotmányellenes több szempontból is. Gyakorlatilag a 
Kormánytisztviselői Karnál a tajszám lenne egy univerzális azonosító szám, miközben 
egyébként a természetes személyt azonosítja a neve, születési helye, ideje, anyja neve 
alapján, tehát tulajdonképpen a természetes személyazonosítóknak elégnek kell lennie, 
vagy arra is lenne lehetőség, hogy a Kormánytisztviselői Karnál egy pszeudo azonosító 
számot képezzenek. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a tajszám bizonyos 
összefüggésben különleges adatnak is minősíthető, illetve kapcsolatható hozzá; látjuk 
a Covid-helyzettel kapcsolatban, akár a leletek elolvasása, egyebek.  



7 

Tehát a hatóság, miután van más olyan megoldás, ami nem jár az érintett 
sérelmével, ezt a módosítási javaslatot nem tartja elfogadhatónak.  

Még azt szeretném említeni, hogy egyébként 10 órakor egy egyeztetésre is sor 
kerül majd ennek a feloldására. A hatóság egyébként, miután üzemeltet egy 
monitoringrendszert, figyeli mindennap, hogy mi kerül fel az Országgyűlés honlapjára, 
és azt hivatalból véleményezzük, így maradt ez a lehetőség számomra, hogy a 
bizottsághoz tudtam fordulni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úrnak a figyelemfelhívást, hozzászólást.  

Kérdések, vélemények 

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki kíván szólni. (Jelzésre:) Tessék! 
Bősz Anett képviselő asszony következik. 

 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Engedjék meg kérem, hogy azért 

felhívjam ennek az irománynak a salátamivoltára a figyelmet, mert én azt gondolom, 
hogy lettek volna ennek a módosító javaslatnak és ennek a törvényjavaslatnak olyan 
pontjai, amelyekről igazán értelmes szakmai vitát tudtunk volna folytatni, például a 
tisztességtelen piaci magatartás visszaszorításáról és egyéb fontos és egyébként 
nemzetgazdasági meg társadalmi szempontból is, azt gondolom, a teljes parlament 
számára vitán felül álló kérdésekről, ami végre oda helyezte volna ezt a bizottsági ülést 
is, ahova valók lennénk.  

Azt gondolom, hogy például a felsőoktatási átalakításról tényleg számtalanszor 
hallották az ellenzéki képviselők véleményét, de egészen elképesztőnek tartom, hogy 
úgy kapunk készen törvénymódosító javaslatokat és törvényjavaslatokat, hogy 
egyébként nincs módunk annak egyes pontjairól úgy szavazni külön, hogy valószínűleg 
bizonyos pontjaival egyetértenénk, másokat azonban egy kormányváltás után azonnal 
lecserélnénk egy új törvénnyel.  

Úgyhogy én azt szeretném önöknek mondani, hogy persze, mindig 
meghallgatjuk az előterjesztőt, hogy Alaptörvénybe nem ütközik, mindig 
meghallgatjuk azt, hogy illeszkedik a jogrendszerbe, de ezeknek a törvényeknek nem 
pusztán jogi, hanem bölcseleti törvényeknek is meg kellene felelniük, és én azt 
gondolom, hogy ennek messzemenőkig nem tesznek eleget. Köszönöm, hogy 
meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben egyelőre nincs más, akkor néhány 

kérdést szeretnék megfogalmazni, folytatva Bősz Anett képviselő asszony 
gondolatmenetét, néhány konkrétumra is szeretnék rákérdezni, és szeretném, ha 
államtitkár úr ez ügyben segítene nekünk, hogy világosabban lássuk a helyzetet. Már 
csak azért is, mert olyan előzetes hatástanulmány nem készült ehhez a módosításhoz, 
amit egyébként jogszabály előírna, éppen ezért kénytelenek vagyunk akkor további 
kérdéseket feltenni. 

Az első ilyen, hogy szeretném kérni államtitkár urat, indokolja, hogy a Szent 
Jánosról elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend magyar tagozatának az elmúlt 
években végzett milyen tevékenysége alapozta meg azt, hogy ilyen nagyon komoly 
állami vagyon átadása történjen, tehát azokat a tevékenységeket, amelyek egyébként 
akár támogathatók is lennének. Ezt mivel alapozták meg? Milyen eredményekkel 
tudják alátámasztani, hogy a jövőben ezt el fogják látni? Akár oktatási, akár 
egészségügyi tevékenységre vonatkozik ez, hiszen a felhatalmazást ehhez kapják. 

A második kérdésem az lenne, hogy itt a felsőoktatásra vonatkozó költségvetés, 
illetve az erre a célra fordított forrás jelentősen növekszik, több mint 15 százalékkal, 
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tehát akkor a Költségvetési Tanács véleményét e tekintetben ki kell-e kérni vagy sem - 
ez lenne a következő kérdésem. 

Mi indokolja azt, hogy a Magyar Fejlesztési Bankról szóló törvény lényegében 
egy korlátlan felhatalmazási lehetőséget kap, és kötöttségek nélkül tud garanciát 
vállalni, kezességet adni? Miért gondolják azt, hogy a Magyar Fejlesztési Banknak ilyen 
lehetőséget kell biztosítani?  

A következő kérdésem lényegében egy túlterjeszkedésre vonatkozik. Itt most 
már azt látjuk az elmúlt években, vagy talán ilyen messzi távolt nem érdemes mondani, 
de látjuk azt, hogy a következő évekre kötelezettségeket vállalnak. Itt most már öt évről 
szóló kötelezettséget vállalnak, ami azt gondolom, túlságosan túlnyúlik azon, ami a 
kormány hatáskörében indokolt volna. Éppen ezért szeretném, ha indokolná 
bővebben, hogy ezt miért teszik így.  

Az egyetemi, alapítványi finanszírozásnál és ennél a megoldásnál, amit most itt 
önök előterjesztettek, illetve egész pontosan a korábbi döntésnek a 
finanszírozáskiegészítését végzik el, szeretném kérdezni, hogy a korábbi viták alapján 
készült-e valami, bármilyen tanulmány, amely alapján azt lehet mondani, hogyha ilyen 
jelentős nagyságrendű finanszírozásban részesítik ezeket az alapítványokat, akkor 
valóban itt az egyetemi működés olyan minőségi javuláson megy át, amit egyébként 
ritkán látunk. Még akkor is - előzetesen tudom mondani, mert a vitákból már hallottuk 
-, ha önök szívesen hivatkoznak amerikai példára és néhány olyanra, de összességében 
véve a tapasztalat az, hogy állami egyetemi működési formában jobban, sőt ha magyar 
példákat tudunk figyelembe venni, akkor egyébként igen, sokkal jobban tudnak 
működni. Tehát van egy alapkérdés is. Én csak kérdezem, hogy önök felkészültebbek 
lettek-e az elmúlt hónapokban a tekintetben, hogy újabb érveket tudtak összegyűjteni. 
(Ritter Imre távozik az ülésről.) 

Örülnék, ha a kérdésekre államtitkár úr akkor tudna válaszolni, megadná 
nekünk azt a segítséget, hogy a törvény vitájában legalább ezek a kérdések tisztázottak 
legyenek.  

Mivel egyelőre nem látok további kérdéseket, illetve véleményeket, ezért 
megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni az elhangzott véleményekre, 
illetve kérdésekre. (Dr. Salgó László Péter jelzésére:) Úgy látom, igen. Államtitkár úr, 
akkor öné a szó. Parancsoljon!  

Reagálások 

DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Először is elnök úr észrevételeit köszönjük. Valóban, a 
törvényjavaslat nem került megküldésre a NAIH részére, ezt a sürgősség indokolta, 
viszont ahogy elnök úr is mondta, a mai napon 10 órakor egyeztetünk a tárgykörben.  

A probléma az, ami miatt a módosítást kezdeményeztük, és valószínűleg ez 
mindenki számára ismert, hogy az általános azonosítás, tehát a négy természetes 
személyazonosító adat, amellyel azonosítjuk a személyeket, néhány személy esetében 
nem biztosít teljes körű azonosítást. Emiatt kezdeményeztük a módosítást, viszont 
ahogy az elnök úr is jelezte, ha pszeudonimizálással meg tudjuk oldani, akkor javaslatot 
fogunk tenni a módosításra, erről ma még egyeztetünk, és ha szükséges, módosítjuk a 
szabályozást. (Barcza Attila megérkezik az ülésre.)  

A felsőoktatással kapcsolatban. A felsőoktatásnál azt kell látni, hogy a 
közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény a 
közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványi struktúra finanszírozásában két 
finanszírozási szintet határoz meg. Az egyik egy 15 és 25 év közötti keretmegállapodás, 
a másik pedig egy 3-6 éves finanszírozási megállapodás. A 15-25 éves hosszú távú, ott 
csak elvi célok vannak, hogy milyen elvárások vannak az egyetemek felé, a 3-6 éves 
megállapodás pedig a finanszírozási részletszabályokat tartalmazza. Könnyen 
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belátható, hogy a 6 év nagyjából az orvosi képzési ciklushoz kapcsolódik, és a 
tervezetben lévő, a 2022-2026. évekre vonatkozó költségek ezen finanszírozási 
megállapodás megkötésére hatalmazzák fel az innovációért és technológiáért felelős 
minisztert.  

Erre egyébként a kormány most is köthet az államháztartási törvény szerint 
hosszú távú kötelezettségvállalásokat, viszont pont abból a célból, hogy álláspontunk 
szerint a modellváltás átlátható legyen és mindenki számára követhető, benyújtottuk 
az Országgyűlésnek tételesen lebontva a finanszírozási keretösszegeket, évenként és 
egyetemenként. Ezek egyébként keretösszegek, ennek kereteire vállalhat a miniszter 
kötelezettséget, mondom, amit az államháztartási törvény szerint e nélkül is 
megtehetne.  

Viszont ezen keretösszeg nem fix, tehát a finanszírozási szerződésbe olyan 
szempontok kerültek beépítésre, amelyek alapján az összeg, ha meghatározott 
minőségi, mennyiségi mutatókat nem teljesítenek majd az egyetemek, akkor ezzel 
csökkenthető, például államilag finanszírozott hallgatók száma. Nyilván belátható, ha 
egy egyetemre most, mondjuk, száz hallgató jelentkezik, és száz hallgatót vesznek fel 
államilag finanszírozott szakra, viszont két év múlva ennek, mondjuk, csak a felét, 
akkor nem a teljes összeget kapja meg. Tehát ezek finanszírozásikeretösszeg-plafonok. 
És pont ez a kérdés hangzott el, ez biztosítja azt, hogy a minőségi mutatók 
érvényesüljenek a felsőoktatásban. Az egész modellváltás lényege az, hogy az 
egyetemek egy más struktúrában, másfajta jogi környezetben hatékonyabban tudjanak 
működni.  

Az MFB-törvény módosításával kapcsolatban az érintett rendelkezés hatályon 
kívül helyezése a koronavírus-járvánnyal függ össze. Ha megnézzük a tavaly elfogadott 
veszélyhelyzetet kivezető törvényt, az érintett MNB-törvény szabálya alól 2026-ig most 
is ad mentességet. Ezen szabályt hosszabbítjuk meg pont annak érdekében, hogy az 
MFB a válságba került cégeket jobban tudja segíteni. 

Még kérdés volt a törvény jellege. Ezen törvényjavaslat két alapelvi kérdésre 
épül fel: az egyik, ahogy a törvény címe is mutatja, a felsőoktatási intézmények 
versenyképes működésére, a másik pedig alapvetően a koronavírus-járvány miatti 
kérdésekre ad választ, tehát például, ahogy elhangzott, a Tpvt.-módosítást is a 
gazdasági válság miatti módosítás indokolja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy vonatkozásban kénytelen vagyok 

visszakérdezni, amivel kezdtem is, ami indokolná és indokolja szerintem. Kérem 
szépen erre államtitkár urat, hogy a Szent Jánosról elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos 
Lovagrend magyar tagozatának vagyonjuttatását az elmúlt évekre vagy akár hosszabb 
időszakra vonatkozóan az önök tapasztalatai szerint mivel indokolták, akár az 
oktatásban, akár az egészségügyben végzett tevékenységük alapján, ami miatt ezt a 
felhatalmazást és ezt a vagyonjuttatást önök fontosnak tartják. Köszönöm szépen, a 
kérdések közül nekem ez hiányzik egyelőre. 

 
DR. LOVASSY ÁDÁM (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, elnök úr. Először 

én is az elnök úr által felvetett aggályokra szeretnék röviden reagálni, hangsúlyozva azt, 
hogy valóban 10 órakor lesz egy egyeztetés az elnök úr jelzésének megfelelően. De 
ahogy elnök úr levelében jelezte, egy nagyon komoly szakmai vita, tudományos 
igényességgel, kezd kibontakozni egy olyan helyen, amire mi nem gondoltunk, 
legalábbis olyan szemmel, hogy mi a tudomány állása szerint egy más megközelítést 
alkalmazunk ebben az ügyben. 

Elnök úr levelében is hangsúlyozza a 15/1991. AB-határozat fontosságát a 
témakörben, ami valóban mérföldkő volt a ma ismert adatvédelem kialakulásában, 
úgyhogy fontos hozzátenni azt, hogy az Alaptörvény negyedik módosítása értelmében 
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az Alaptörvény előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztették. 
Ezt követően, tehát az Alaptörvény negyedik módosítását követően az 
Alkotmánybíróság mindig esetről esetre vizsgálta meg azt, hogy a korábbi, tehát az 
Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatokban 
lefektetett jogelvek hogyan alkalmazhatóak az Alaptörvény hatálybalépése után. Ezt a 
vizsgálatot két határozatban bontotta ki bővebben: a 22/2012., illetve a 13/2013. AB-
határozatban.  

Ami viszont az adatvédelmet illeti, a mérföldkő - és ezzel rákanyarodtam a 
jelölés szempontjából fontos megállapításokra - a 2/2014. AB-határozat, amely 
rávilágított arra, hogy vannak bizonyos alapjogok, vannak bizonyos értékek, ahol az 
alkotmány és az Alaptörvény eltérő megközelítést használ. Engedjék meg, hogy röviden 
felolvassam ehhez az alkotmánybírósági határozathoz írt különvéleményt, amelyet 
Pokol Béla alkotmánybíró úr jegyez. 

Idézem: „A régi alkotmánytól az Alaptörvény olyan elveket és értékeket deklarál, 
amelyek az egyéni cselekvéseket és az ehhez biztosított alapjogokat a közösségek 
fennállásához, a közösségi funkciók ellátásához köti. Ez az adatvédelmi elv igazolt lehet 
a nagy magánszervezetekkel szembeni egyéni védelem szempontjából, vagy akár az 
állami szervek közül az erőszakapparátusok (rendvédelmi szervek, titkosszolgálatok, 
stb.) vonatkozásában, mint a jelen ügyben is, de a társadalom életét szervező állami 
szektorok sokaságában lebénítja ezek hatékony működését. A célhoz kötöttség elvének 
az a tág felfogása, ahogy azt a 15/1991. AB-határozat tartalmazta, elfogadhatatlan az 
Alaptörvény közösségiséget védő értékei fényében.” 

Ezt csupán azért citáltam, hogy hangsúlyozzam azt, hogy van egy komoly 
tudományos vita, nemcsak most, hanem az elmúlt tíz évben az adatvédelem és úgy 
általában az alkotmányos elvek súlyának eltolódása kapcsán, de mindenesetre 
szeretném hangsúlyozni, hogy az előterjesztő a 10 órai megbeszélés eredményeképpen 
nyitott mindenféle megoldásra. Az azért mindenképpen hangsúlyozandó, hogy itt egy 
komoly tudományos vitáról van szó, elnök úr komoly tudományos érveket hozott fel, 
és mi is megvizsgáltuk természetesen még a jogszabály megszövegezésekor az irányadó 
alkotmánybírósági esetjogot. 

További hozzászólások, reagálások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kinek van 
még kérdése, illetve egész pontosan Bősz Anett jelezte már korábban, hogy szólni 
kíván. Tessék, parancsoljon, képviselő asszony! 

 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a részletes 

tájékoztatást. Mint ahogy a felvezetőben és az előző megszólalásomban említettem 
már, azt gondolom, hogy a jelenlegi kormány tényleg megfeledkezik arról, hogy az 
államszervezésnek nemcsak jogi, de bölcseleti törvényei is vannak. Azt örömmel látom, 
hogy a tudományos vitát folytatják az előttünk fekvő módosító javaslat bizonyos 
paragrafusai esetében a kormány képviselői, illetve egyéb képviselők, de akkor 
engedjék meg, hogy felhívjam arra a figyelmet, hogy a felsőoktatási rendszer 
átalakítása nem kizárólag jogi és nem kizárólag finanszírozási kérdés, éppen ugyanúgy 
tudományos és társadalomelméleti kérdés is. Ezeket a vitákat önök nemcsak hogy 
kihagyták, hanem elvágták, és gyakorlatilag most befejezik azt a negatív művet, amit az 
elmúlt 11 évben a jelenlegi kormány okozott ezekben a tudományos közösségekben. Én 
is tagja vagyok egynek. Azt gondolom, látni összecsuklani egy egyetemet, látni 
professzorokat eltűnni a süllyesztőben, kényszernyugdíjazásban, látni állítólagosan 
közös megegyezéssel távozó egyetemi tanárokat és olyan műhelyeket bezárkózni - 
ellentétben azzal, amit nagyon régóta ismerünk, több száz éves hagyománya van az 
egyetemi autonómiának.  
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Én amellett érvelek, hogy az egész rendszerátalakítás hibás, és amellett is 
érvelek, hogy egyébként a politikai meggyőződésem szerint az alapítványi 
finanszírozási formára való átállást nekem üdvözölni és támogatni kellene, viszont a 
módszer, amivel önök ezt véghez viszik, és az a szándék, amit önök kiszolgálnak, 
egészen egyszerűen ahhoz a romboláshoz járul hozzá, ami miatt így számos nagy 
budapesti egyetem az egyébként felvételt nyert hallgatókat is nagy számban veszíti el 
azért, mert a Lajtán túl ugyanúgy nyernek felvételt a tehetséges magyar fiatalok, csak 
aki a középosztály tagja, az már meg tudja magának engedni - ellentétben azzal, 
amilyen költségeket a szüleinek meg neki jelentenének a magyar felsőoktatási 
intézmények -, hogy nem Hegyeshalmon innen, hanem Hegyeshalmon túl kezdi meg a 
felsőoktatási tanulmányait.  

Tehát nagyra értékelem azt, hogy önök eljöttek és ezt elmondták mind, de azt 
gondolom, hogy ennek a törvénymódosítónak az 1. pontja egy olyan 
rendszerátalakításnak az egyik vetülete, ami egészen elfogadhatatlan, és évtizedes 
rombolást okozott a társadalmunkban, nem kizárólag a felsőoktatási intézményekben, 
és nem kizárólag az érintettek körében. Éppen emiatt mondom azt, hogy bizonyos 
pontjai ennek a törvénymódosító javaslatnak teljességgel elfogadhatatlanok, mialatt 
egyébként nagyon helyes és támogatandó lenne arról beszélni, hogy a tisztességtelen 
piaci magatartást hogyan szorítsuk vissza, vagy hogy a bűncselekmények áldozatait 
hogyan kártalanítjuk, mert azt gondolom, ott van helye a vitának.  

Az, hogy önök az elmúlt években minden ügyben kiszorították a vitát, soha 
egyetlenegyszer a tudományos közösségből nem hallgattak meg ellenérvet, sőt, inkább 
az ellenkezője történt, hogy aki csak a saját szellemi műhelyén belül fogalmazott meg 
ellenvéleményt, még olyan is volt, az egyetemi állásával fizetett, azt gondolom, ilyen 
értelemben nem értelmezhető finanszírozási és költségvetési kérdésként. Azért hozom 
ezt ide, mert a Költségvetési bizottságban mégiscsak arról kell beszélnünk, hogy a 
költségeken túl mit okoz a társadalomban az, amit itt a bizottsággal meg akarnak 
terveztetni. Azt gondolom, ez nemes egyszerűséggel egy gyalázat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) 

Egyre még biztosan sor kerül, mert szeretném elmondani a véleményemet, és akkor 
szeretném kérni alelnök úr segítségét akár abban, hogy a levezetés során működjünk 
együtt. Ha másnak egyelőre nincs, akkor szeretném így folytatni, jó? 

 
(Az ülés vezetését dr. Tilki Attila, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
DR TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Akkor megadom a lehetőséget. 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen. Abban a gondolatkörben 

továbbmenve, hogy láthatóan a társadalomban önök nem is törekedtek a 
modellváltáshoz kapcsolódó semmilyen konszenzusra - most az egyetemekről szóljunk 
először -, és vita nélkül azt kiszorítva, mint ahogy hallottuk is Bősz Anett képviselő 
asszonytól, ezt a megoldást választják. Akkor én is idecitálom, hogy kövessem azt, amit 
főosztályvezető úr is mondott, de most elnök úr levelét fogom idézni: „Az Alaptörvény 
illetékes szakaszából az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait 
tiszteletben kell tartani, védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. Magyarország 
elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.” 

Na most, ha ez a figyelemfelhívás itt megtörténik, akkor hogyan lehet 
ugyanebben a gondolatkörben egy olyan törvénytervezetet előterjeszteni, nemcsak ezt, 
hanem ezt megelőzően is, amely önmagában, azt gondolom, sok tekintetben sérti ezt 
és elfogadhatatlan? Mindezt teszik úgy, hogy egyébként sarkalatos törvényben akarják 
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rögzíteni a következő időszakra vonatkozóan, és államtitkár úr erre elfelejtett 
hivatkozni a hosszú távú lépések vonatkozásában, hogy sarkalatos törvénnyel akarják 
bebetonozni, hogy magyarul fogalmazzam, érthetően, mindazt az erőszakot, amit önök 
megtesznek most az egyetemi rendszerrel. Abúzus az, amit önök csinálnak! Önök adják 
a nevüket ahhoz, ami most történik, és szavaztatják meg azokkal az emberekkel, akik a 
parlamentben majd ott ülnek. Én csatlakozom azokhoz, akik számára abszolút 
elfogadhatatlan az, amit önök csinálnak.  

Nagyon örvendetes számomra, hogy főosztályvezető úr szavaival, mondatai 
során mintegy nyolcszor említette, hogy milyen tudományos vita zajlik a tajszám 
használata vonatkozásában, de őszintén szólva engem nem győzött meg arról, hogy 
önök megfelelően készítették elő ezt a törvényt. Nem tudom, hogy ez-e az egyetlen 
olyan banánhéj, amelyen elcsúszhatnak, és ebben az elképzelésben, amit önök itt végig 
akarnak vinni, majd ott a hivatalok egymás között 10 órakor megegyeznek. Egy dolgot 
látok: ha az, amit önök elképzeltek, mondjuk úgy, a jogszabályoknak megfelelően 
kifejtésre kerül, akkor kapnak egy ilyen hosszú levelet, de ezt a hosszú levelet 
megkaphatták volna egyébként a Költségvetési Tanács elnökétől és még sokan 
másoktól, hogy miért nem lenne szabad azt csinálni, amit önök itt előterjesztettek. 

Azt sajnálattal látom, hogy sem az előzetes hatástanulmányra, sem pedig ezen 
keresztül az Ispotályos Lovagrend magyarországi tevékenységére egyetlen szóval nem 
tudnak reagálni. Miközben sok milliárd forint értékű vagyon juttatását tervezik, 
eközben egyetlen gondolatuk, egyetlen mondatuk nincs arra, hogy mi indokolja, hogy 
akár egészségügyi, akár oktatási vonatkozásban ezt megtegyék, ilyen tapasztalatuk 
ilyen vonatkozásban nincsen.  

Szeretném, ha azt még egyszer indokolnák, hogy a Költségvetési Tanácsnak 
miért nem kell ezzel a törvénytervezettel foglalkozni, és miért nincs itt a véleménye. 
Nekem az a véleményem, hogy a módosítás mértéke, tartalma miatt erre szükség van.  

A Magyar Fejlesztési Banknak lényegében kötöttség nélküli garancia-, 
kezességvállalási lehetőséget biztosítani, azt gondolom, az önök részéről legalább 
akkora felelőtlenség, mint amit egyéb vonatkozásban tesznek. Nagyon sajnálom, hogy 
önöket küldték ide azért, mert az önök felelős vezetői nem voltak hajlandók ideülni 
akkor, amikor nyilvánvaló, hogy egyértelműen jogszabályt sértenek, mint ahogy azt 
elnök úr leveléből is látják. A másik oldalról pedig azokat a vitatott pontokat önök nem 
tudják se megvédeni, se megindokolni, hogy miért van erre szükség.  

Úgyhogy összességében véve az az álláspontom, hogy ez a törvénytervezet ilyen 
módon elfogadhatatlan és nem támogatható. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor visszaadom az ülés vezetését.  
 

(Az ülés vezetését Varju László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen, alelnök úr, a segítséget. A vélemények elhangzása után vagy közben kérdezem, 
hogy bárkinek még van-e hozzáfűznivalója. Megkérdezem államtitkár urat, 
főosztályvezető urat, hogy kívánnak-e reagálni. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, 
államtitkár úr! Öné a szó.  

 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, és elnézést is kérek, hogy kimaradt két kérdés.  
Tehát a Költségvetési Tanács kapcsán azt szeretném mondani, korábban is 

utaltam arra, hogy az államháztartási törvény most is ismeri az éven túli 
kötelezettségvállalást, amit egyébként kormányhatározat alapján az erre feljogosított 
pénzügyminiszter megtehet. Tehát nem lett volna szükség arra, hogy ennek a 
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törvényjavaslatnak az első szakaszát, az éven túli kötelezettségvállalást benyújtsuk az 
Országgyűlésnek, hiszen a miniszter kormányhatározat alapján megtehetné. Ehhez 
képest nekünk a célunk az volt, hogy átláthatóság legyen, mindenki lássa, hogy adott 
évre milyen kötelezettségeket vállal a miniszter a felsőoktatás irányába. Ez kétirányú: 
egyrészt felsőoktatási kérdésről érdemes beszélni, másrészt pedig költségvetési 
kérdésről.  

Itt elhangzott, hogy sarkalatossal kívánjuk bebetonozni; ez nem igaz, ennek a 
törvénynek az 1. §-a nem sarkalatos. Mi az államháztartási törvénytől térünk el, 
méghozzá pont úgy térünk el, hogy idehoztuk az összegeket, a kötelezettségvállalás 
felső korlátját, és mint mondtam, nem lett volna erre szükség. Az Áht. alapján a 
miniszter jogosult lenne megkötni ezeket a szerződéseket, ezek magánjogi szerződések, 
de az átláthatóság jegyében ezt meghoztuk. És pont ezen szabályok miatt nem is kell, 
ez nem költségvetést érint, ez egy hosszú távú pénzügyi kötelezettségvállalás, ami a 
hatályos jogszabályok alapján is lehetséges. Nem a költségvetést befolyásolják, ez nem 
költségvetési törvény, emiatt az Alaptörvény közpénzekre vonatkozó, a Költségvetési 
Tanács megkeresésére irányuló szabályai nem vonatkoznak rá, hiszen nem egy 
költségvetést, nem a jövő évi meg 2022 és 2026 közötti költségvetéseket fogadunk el, 
hanem ezek a szerződésekre történő felhatalmazások. Egyébként ilyen nagyon sok 
helyen van a magyar jogrendszerben, hogy hosszú távú kötelezettségvállalásra sor 
kerülhet.  

És hogy miért jó itt? Ez szerintem most eltér egy kicsit a törvényjavaslat 
tárgyától. Itt jogi, elméleti és bölcseleti vitákat is lehet folytatni. Az teljesen egyértelmű, 
hogy a kormánynak más az álláspontja a modellváltással kapcsolatban, mint az egyes 
képviselőcsoportoknak. Mi magunk is mondhatnánk érveket, hogy milyen sok pozitív 
visszajelzést kaptunk a modellváltás kapcsán. Csak például hadd hozzam fel, hogy a 
közalkalmazotti jogállás helyett munka törvénykönyve lett, és szabadabb 
megállapodást tudnak kötni az érintettek, például szabad a béralku: aki nagyon jó, az 
sokkal többet tud például keresni, mint a közalkalmazotti törvényhez kötött bérpálya 
kapcsán. Vagy például hadd hozzam fel azt, hogy ezentúl a közfeladat-finanszírozási 
megállapodásra, tehát a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény 
19. §-a szerinti közfeladat-finanszírozási megállapodásra az államháztartási törvényt 
nem kell alkalmazni, ami megint egy sokkal rugalmasabb gazdálkodást tesz lehetővé 
az egyetemeknek.  

Tehát azt kijelenteni, hogy a modellváltás egyértelműen csak hátrányos, nem 
lehet, nagyon sok előnye van. Bizonyos oldalak természetesen csak az egyiket vagy a 
másikat emelik ki, itt most egyoldalú bemutatást láttunk, én úgy gondolom. 

Az adatvédelemre én csak annyit mondok, hogy itt is, ahogy elhangzott számos 
vélemény közt, számos megközelítés lehetséges. Az egyeztetésnek pont az lesz a célja, 
hogy ezeket megbeszéljük, és kompromisszumos megoldást találjunk. 

A Johannita Renddel kapcsolatban pedig a kormány már 2014-ben vállalta a 
támogatást egy kormányhatározatban, ezen kormányhatározatot hajtja végre a 
törvényjavaslat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Tessék, 

parancsoljon! Alelnök úr, öné a szó. 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem 

terveztem, és tényleg rövid leszek, mert úgy gondolom, nemcsak a kormánynak, hanem 
nekünk, kormánypárti képviselőknek is meg kell védeni az álláspontunkat. Nagyon 
helyesen mondta államtitkár úr, a különböző frakciók a modellváltásról másképp 
gondolkodnak.  
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Képviselő asszonynak szeretném mondani, hogy mi is kapunk nagyon sok 
pozitív visszajelzést. Számomra igazából érdekes volt, és az a jogelméleti vita, Pokol 
Béla különvéleménye, hogy mi várható és min érdemes jogelméleti szempontból 
gondolkodni, persze nem tartozik ide a Költségvetési bizottság tárgyköre közé.  

Ennyit szerettem volna elmondani. Tehát van ennek egy politikai része, vagy egy 
kormányrésze, meghallgattuk az ellenzéket, én elmondtam összességében a 
kormánypárti képviselők véleményét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha további hozzászólási szándék nincs, akkor a 

részletes vita első szakaszát ezzel lezárom. Közben megérkezett Barcza Attila képviselő 
úr, aki egyben helyettesíti Kara Ákos képviselő urat. Köszönöm szépen.  

A részletes vita második szakasza 

A részletes vita második szakaszát megnyitom. E szakaszban kerül sor a 
benyújtott képviselői módosító javaslat megvitatására és a bizottság esetleges további 
módosításra irányuló szándékának megfogalmazására.   

Tájékoztatom önöket, amint azt jeleztem is, hogy egy darab képviselői módosító 
javaslat került benyújtásra a törvényjavaslathoz, a bizottság tagjai részéről további 
módosításra irányuló szándék nem érkezett. A módosító javaslatot tartalmazó 
háttéranyagot megkapták, de itt fekszik most önök előtt az asztalon is. A módosító 
javaslat pontjai közötti összefüggések jelölve vannak, egy szavazással dönthetünk a 
javaslatról. 

Elsőként kérdezem helyettes államtitkár urat, mi a kormány álláspontja a 
képviselői módosító javaslatról.  

 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát a módosító javaslatra megnyitom. Valakinek 

van-e észrevétele ezzel kapcsolatosan? (Jelzésre:) Alelnök úr, tessék! Parancsoljon, öné 
a szó. 

Hozzászólás 

DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. A módosító javaslat változásokkal való fenntartását javaslom akként, hogy 
legyen egy új módosítópont, amely a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének szövegét az 
alábbiak szerint módosítaná: „Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben” helyett „Ez a 
törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép 
hatályba.” Tehát a korábbi javaslatban az 5. § (1) bekezdésében „(2) és (3)” van, itt 
pedig „(2)-(4)” bekezdésről van szó.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, ezt megértettük, a többi írásban is akkor itt van 

előttünk.  

Határozathozatalok 

Ha további hozzászólás nincs, akkor szavazás következik. Kérdezem, ki 
támogatja a T/17098/2. számú képviselői módosító javaslatot az imént elhangzott 
javaslattal, változtatással együtt is. Kérem, hogy aki támogatja, az most jelezze! 
(Szavazás.) Ki nem támogatta? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki 
tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nem volt.  

Így akkor megállapíthatjuk, hogy 8 igen szavazattal és 3 nem szavazat mellett a 
bizottság ezt a módosítót elfogadta. 



15 

Amennyiben további hozzászólás nincs, akkor a vitát lezárom. Most dönteni kell 
a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat elfogadásáról, benyújtásáról. 
Kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy ez benyújtásra kerüljön. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Van valaki, aki nem értett egyet vele? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van 
valaki, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.)  

Akkor 8 igen szavazattal és 3 nem mellett a bizottság a döntését meghozta.  
Dönteni kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, ki ért ezzel egyet. 

(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, 
egyhangúlag a részletes vitát lezárta. 

Dönteni kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, benyújtásáról azzal, 
hogy a döntés egyben a HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről 
való döntés is. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem 
értett ezzel egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom akkor, hogy 8 igen és 3 nem szavazattal, nulla tartózkodás mellett 
a bizottság a döntését meghozta. 

Tájékoztatom önöket, hogy a holnapi napon a Törvényalkotási bizottság 
szerepkörében folytatjuk munkánkat, ahol bizottsági előadó állítása kötelező lesz. Mai 
ülésünkön pedig ez a lehetőség megvan. Kíván-e ezzel élni valaki? (Senki sem 
jelentkezik.) Senki nem kíván ilyet állítani. 

Amint jeleztem, a holnapi napon folytatjuk munkánkat, a bizottság ülése 
10 órakor kezdődik ebben az ülésteremben.  

Köszönöm helyettes államtitkár úr és kollégái megjelenését, és hogy segítették a 
munkát.  

Egyebek 

A 2. napirendi pont tárgyalására kerül sor, az egyebek napirendi pontot 
megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy megkezdtem az egyeztetést Varga Mihály 
miniszter úr Országgyűlésről szóló törvény szerinti éves meghallgatására vonatkozóan, 
ezt a folyamatot elindítottuk. Bízom benne, hogy hamarosan egy megfelelő időpontot 
találunk erre.  

Kérdezem, hogy az egyebek között valakinek van-e bejelentenivalója. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor a napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Egyben az ülést is berekesztem. Tisztelettel köszönöm a mai munkát. Szép napot 
kívánok önöknek! Holnap 10 órakor találkozunk! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 52 perc) 

Dr. Tilki Attila 
a bizottság alelnöke 

 Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


