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Napirendi javaslat  

 

1. A felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, 
valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi 
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17098. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) (Sürgős eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat és a HHSZ 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői 
tájékoztató benyújtására vagy a bizottság eljárásának a HHSZ 46. § (3) 
bekezdése szerinti kezdeményezésre kerül sor.)  
(Megjegyzés: Az elfogadott sürgősségi javaslat száma: T/17098/1.) 

2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket. Úgy látom, megkezdhetjük a mai bizottsági 
ülésünket, amelyet ezennel megnyitok. A helyettesítések a következők: dr. Tilki Attilát 
Szabó Zsolt, Boldog Istvánt dr. Szűcs Lajos, dr. Hargitai Jánost Ritter Imre, Hohn 
Krisztinát pedig Varju László helyettesíti a bizottsági ülésen. Megállapítom, hogy a 
bizottsági ülésünk ezzel határozatképes, a munkánkat megkezdhetjük.  

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim megkapták az 
ülés napirendi javaslatát. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy ennek 
megfelelően tárgyaljunk. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett 
egyet? (Nincs ilyen jelzés.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Nincs ilyen jelzés.) 
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  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) (Sürgős eljárás keretében) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, mely szerint a felsőoktatási intézmények 
versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, 
kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/17098. 
számú törvényjavaslatról tárgyalunk, a házszabály 46. §-a szerinti eljárásban, a 60. § 
szerinti sürgős tárgyalásban.  

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. A Költségvetési bizottság az eljárás 
ezen szakaszában a házszabály 100. §-ának (3) bekezdése alapján alkalmazandó, 91. § 
(3) bekezdése szerint a Törvényalkotási bizottság feladatait ellátva jár el. A 
törvényjavaslat előterjesztője a Miniszterelnökséget vezető miniszter, képviseletében 
jelen van dr. György István államtitkár úr, dr. Lovassy Ádám főosztályvezető úr és 
kollégái; köszöntöm önöket, a helyüket már el is foglalták a tárgyaláshoz. 

A Költségvetési bizottság mint kijelölt bizottság a tegnapi napon lefolytatta és 
lezárta a törvényjavaslat részletes vitáját, benyújtotta a részletes vitáról szóló jelentést 
és a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát. A Költségvetési bizottság által 
benyújtott módosító javaslat száma: T/17098/3. Képviselőtársaim természetesen 
ismerik a tartalmát, a háttéranyagot tegnap megküldtem önöknek.  

Az előterjesztő tegnap benyújtotta a házszabály 46. § (1) bekezdése szerinti 
tájékoztatást, melynek értelmében a mostani ülésünkön ad tájékoztatást arról, hogy a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatban foglalt mely módosításokkal ért 
egyet. Az előterjesztői írásbeli tájékoztatást tegnap megküldtem önöknek.  

Államtitkár úr, kérem, nyilatkozzon a Költségvetési bizottság módosító 
javaslatáról. Parancsoljon! Öné a szó. 

 
DR. GYÖRGY ISTVÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelettel köszöntöm 

elnök urat és a bizottság jelen lévő tagjait. 
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 1. és 2. módosítópontját a 

tárca nem támogatja. 
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A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 3-8. pontját változtatásokkal 
való fenntartással, valamint az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a 
tárca támogatja.  

Szeretném hozzátenni, hogy az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 
8., 9. és 10. módosítópontjai, azaz a zárórendelkezéseket érintő módosítópontok már a 
beépülő új szerkezeti egységekre is figyelemmel készültek el. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

szólni. (Jelzésre:) Alelnök úr, tessék, öné a szó. Parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat változtatásokkal való 
fenntartását javaslom, akként, hogy annak az 1. és 2. módosítópontja, amelyek a 
hatálybalépést szabályozzák, elhagyásra kerüljenek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor, ha jól értem alelnök úr felszólalását, az elnök 

úr tegnapi bizottsági ülésünkön elhangzott észrevétele ilyen értelemben elfogadásra 
került, az egyeztetések eredményesek voltak. Ennek megfelelően haladunk tovább. 
Köszönöm szépen.  

Más hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Mivel most a Törvényalkotási bizottság feladatait ellátva járunk el, így 

döntenünk kell a Költségvetési bizottság T/17098/3. számú, részletes vitát lezáró 
módosító javaslatáról, az imént elhangzott változtatásokkal együtt. Erről szavazunk. 
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Hat.) Köszönöm szépen. Van-e 
valaki, aki nem értett egyet? (Három.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 6 igen 
és 3 nem szavazat mellett a bizottság elfogadta ezt a javaslatot. 

Tájékoztatom önöket, hogy további módosítójavaslat-kezdeményezés érkezett a 
bizottság kormánypárti képviselőitől, amelynek megvitatására most kerül sor. Kérem, 
hogy a kormánypárti módosító javaslatot annak előterjesztője ismertesse. 
Parancsoljon, alelnök úr! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Igazából szövegpontosító javaslatokról van szó. Valamennyit támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Mielőtt megkérdezem a 

bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki szólni, kérdezem államtitkár urat, hogy a kormány 
támogatja-e ezt a javaslatot.  

 
DR. GYÖRGY ISTVÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a bizottság tagjaira. (Senki sem 

jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Amennyiben további hozzászólási szándék nincs, 
a vitát lezárom. 

Kérem, szavazzunk erről a kormánypárti kezdeményezésről. Szavazás 
következik. Aki támogatja, kérem, jelezze! (Hat.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki 
nem támogatta? (Három.) Köszönöm szépen. És aki tartózkodott? (Nincs ilyen jelzés.) 
Ilyen nem volt. Így 6 igen és 3 nem szavazat mellett a bizottság elfogadta. 

Most pedig a házszabály 46. §-a szerinti további szükséges döntések 
következnek.  

Dönteni kell a változtatásokkal fenntartott, részletes vitát lezáró költségvetési 
bizottsági módosító javaslatról és az imént elfogadott saját módosítási szándékot 
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magában foglaló összegző módosító javaslat elfogadásáról és benyújtásáról. Kérem, aki 
ezzel egyetért, most jelezze! (Hat.) Köszönöm szépen. Aki nem ért egyet ezzel? 
(Három.) Köszönöm szépen. Tartózkodott valaki? (Nincs ilyen jelzés.) Nem volt ilyen. 
Így 6 igen és 3 nem szavazat mellett a bizottság ezt a döntést meghozta. 

Dönteni kell a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tárgyalásának 
befejezéséről. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 
a bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal ezt a vitát lezárta.  

Döntenünk kell az összegző jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. Kérem, 
szavazzanak! (Hat.) Köszönöm szépen. Aki nem támogatja? (Három.) Köszönöm 
szépen. Tartózkodott-e valaki? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyen nem volt. Így megállapítom, 
hogy 6 igen és 3 nem szavazat mellett a bizottság a döntését meghozta. 

Az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat, a bizottsági jelentés 
plenáris vitájához előadót kell állítanunk (Jelzésre:), aki Szabó Zsolt képviselő úr lehet. 
Kisebbségi előadóként pedig munkamegosztásban Bősz Anett képviselő asszonnyal mi 
ezt vállaljuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. - Egyhangú 
egyetértés.) Köszönöm szépen, így tehát akkor a bizottsági álláspont és a kisebbségi 
vélemény ismertetésére is sor kerülhet.  

Tájékoztatom önöket, hogy a vita várhatóan jövő héten hétfőn lesz a plenáris 
ülésen, tehát akkor foglalkozunk ezzel ismét. 

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen államtitkár úr és kollégái 
közreműködését. (Dr. György István és munkatársai távoznak az ülésről.)  

Egyebek 

Ezzel áttérünk a 2. napirendi pontra: az „egyebek” napirendi pontot megnyitom. 
Kérdezem, valakinek van-e közérdekű bejelentenivalója. (Jelzésre:) Képviselő úr, öné 
a szó. Tessék, parancsoljon! 

 
RITTER IMRE (nemzetiségi képviselő): Köszönöm szépen, csak egy-két mondat 

erejéig. (Kara Ákos megérkezik az ülésre.)  
Átadtam mindenkinek a nemzetiségi pedagógus tanulmányi ösztöndíjprogram 

2021-22-es kiírását, s csak azért kértem szót, hogy picit visszacsatoljunk arra, hogy 
megköszönjem az elmúlt évekbeli nemzetiségitámogatás-emeléseket, és hogy kicsit 
lássa mindenki, mire megy el ez a pénz. 

Csak nagyon röviden: 2019 februárjában tudtuk az első kiírást megtenni 
visszamenőleg ’18. szeptember 1-jével, akkor 87 fiatallal; 2019-20-ban már 215-tel; 
2020-21-ben már 436 fővel. Tegnap volt a 2021-22-es ösztöndíjprogram ünnepélyes 
megnyitása a Felsőházi teremben egy rendezvény keretében, és bízom benne, hogy az 
idei évben már több mint 500 nemzetiségipedagógus-hallgatóval tudunk szerződést 
kötni, ami, azt gondolom, nagyon nagy siker és eredmény. Köszönöm mindenkinek az 
ehhez nyújtott korábbi segítséget. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, köszönjük szépen a szóbeli tájékoztatást és egyben az 

írásban is megkapott bemutatóanyagot. Kívánjuk, hogy sikeres legyen az új pályázati 
kiírás, és folytassák azokat a törekvéseket, amelyeket korábban célul tűztek maguk elé. 

A jegyzőkönyv kedvéért jelzem, hogy Kara Ákos képviselő úr is megérkezett.  
Az „egyebek” napirendi pont keretében van-e bárkinek még közérdekű 

bejelentése? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 
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Az ülés berekesztése 

Mivel további hozzászólás nincs, először lezárom a napirendi pontot, ezt 
követően pedig berekesztem az ülést. Köszönöm szépen. Szép napot kívánok 
mindenkinek, viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15 perc) 

 Varju László 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


