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Napirendi javaslat  
 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7667. szám)  
(Dr. Hoppál Péter (Fidesz) és Michl József (KDNP) képviselők önálló indítványa) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Berényi László (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Csöbör Katalin (Fidesz) megérkezéséig Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz) Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Michl József képviselő (Kereszténydemokrata Néppárt) előterjesztőként 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 30 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. 
Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör Katalint Demeter Zoltán, Ékes 
Ilonát Gajda Róbert, Farkas Flóriánt Berényi László, Kővári Jánost Kőszegi Zoltán, Kubatov 
Gábort Wittner Mária, Harrach Pétert Varga László helyettesíti. Megállapítom, hogy a 
bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A napirend kiegészítésére nem 
érkezett javaslat. Kérdezem, hogy ki ért egyet a kiküldött napirendi javaslattal. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés 
napirendjét.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7667. szám)   
(Dr. Hoppál Péter (Fidesz) és Michl József (KDNP) képviselők önálló indítványa)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A T/7667/120. számú kiegészítő ajánlásból 
dolgozunk. Szeretettel köszöntöm Michl József képviselő urat, mint előterjesztőt és Brassói 
Sándor főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások Minisztériumából. Kérdezem, hogy tárca- 
vagy kormányálláspontot képvisel-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: A kiegészítő ajánlás 1. pontjában – amely összefügg a 4. és 14. ajánlási 

pontokkal – dr. Pósán László a törvényjavaslat 1. §-át új (1) bekezdéssel – az Nkt. 4. § 2. 
pontját érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP) előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában az oktatási bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában az 
Nkt. 7. § (5) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-
e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP) előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 
támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 10. pontjában az oktatási bizottság a törvényjavaslat 12. § (1) 
bekezdésében az Nkt. 31. § (2) bekezdés nyitó szövegének és e) pontjának a módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP) előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 13. pontjában Cseresnyés Péter a törvényjavaslat 22. § (1) 
bekezdésében az Nkt. 74. § (1) bekezdésének módosítását, valamint új (2) bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP) előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 15. pontjában dr. Pósán László a törvényjavaslat 22. § (2) 
bekezdésében az Nkt. 74. § (3) bekezdésének a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az 
előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP) előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Egy kérdésem lenne a minisztérium képviselőjéhez. Egy megállapodás előtti 

aláírásnál hogy lehet azt tudni, hogy azonos színvonalon biztosítja-e az oktatás-nevelést az 
intézmény? Milyen jogi kötelezettségekkel jár ennek a normatívának a teljesítése?  
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 
jelenlegi törvényben is és az új törvényjavaslatban is az szerepel, hogy a tanulók számára nem 
jelenthet aránytalan terhet annak az intézménynek a kiválasztása, amelyet a kormányhivatal ki 
fog jelölni a tanulók számára. Ilyenkor megvizsgálják azt, hogy az adott program, az adott 
iskola egész pedagógiai rendszere hogyan működik. Ennek a részletszabályait utána a tárca, 
illetve a kormányzat alacsonyabb szintű jogszabályban szokta rendezni. Ez egy garanciális 
szabály, amit be kell tenni, különben a szülő, illetve a tanuló számára az oktatási 
szolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférés nem biztosítható egyértelműen.  

 
ELNÖK: Ez rendben is volna, de a nemzetközi gyakorlatban ismert a Strasbourgi 

Bíróság ítéletei közül a belga Linquis-ügy, amely azt mondja, hogy a flamand-vallon 
viszonyban nem jelent aránytalan terhet az, ha más nemzetiségi iskolába kell járni. Ott van 
egy standard, hogy milyen távolságban lévő iskola esetén nem jelent aránytalan terhet az oda 
való járás. Ez egy mérvadó és sokszor hivatkozott ügy. Idáig a dolog rendben is volna. Az a 
része is rendben van, hogy az egyházi iskolafenntartónál vizsgálom, más iskolafenntartónál 
pedig nem vizsgálom azt a kérdést, hogy azonos színvonalon tudja-e biztosítani az oktatás-
nevelést, mert a jogszabályi előírások szerint addig nem is veheti át az iskolát, amíg nincs 
meg a megfelelő szaktanári gárdája. De olyan mondatot nem lehet betenni egy törvénybe, ami 
egy jövendő ígérvényt tesz minőségbiztosítás nélkül, mert az átvevő vagy megfelel a 
jogszabályoknak, vagy nem felel meg. Ha megfelel a jogszabályoknak, akkor mit vizsgálok 
még a nem működő iskolában? Ráadásul csak az egyházi iskolák esetében alkalmazzák ezt a 
normatívát, más iskolák esetében pedig nincs meg a megfelelő minőségbiztosítási előírás.  

A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? 
(14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító 
javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Most pedig visszatérünk az ajánlás 4. pontjára, Pósán László javaslatára, mert ez a 
belga Linquis-ügy.  

Tehát az ajánlás 4. pontjában – amely összefügg az 1. és 14. ajánlási pontokkal – dr. 
Pósán László a törvényjavaslat 7. § (8) bekezdésében az Nkt. 21. § (9) bekezdésének a 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP) előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 6. pontjában Habis László, Székyné dr. Sztrémi Melinda, Kósa Lajos és 
Szalay Ferenc a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésében az Nkt. 22. § (2) bekezdésének 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP) előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 
nem támogatja.  

 
ELNÖK: Megindokolnák, hogy miért nem támogatják?  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Itt az 

intézmény és a működtető közötti szerződés álláspontunk szerint nem igazán értelmezhető, 
mert az új szabályok szerint a nevelési-oktatási intézmény nem fog önállóan gazdálkodni. Az 
intézmény helyett az Állami Intézményfenntartó Központ fogja a gazdálkodást végezni, az 
állapítja meg az intézmény költségvetését, az intézmény önálló gazdálkodási és 
szerződéskötési jogosultsága is korlátozott lesz, ezekre a területekre nem terjed ki. Ez az 
egyik.  

A másik: az intézményfenntartó társulásra vonatkozó szabályok se igazán 
értelmezhetők, hiszen az új szabályozás alapján a köznevelési feladatellátásban a társulási 
megállapodások nem így fognak működni. Ezt az ősszel majd rendezni kell egy újabb 
törvénnyel. Az a szabály, hogy társulással megállapodik az Intézményfenntartó Központ, nem 
lesz értelmezhető, mert nem áll összhangban a benyújtott törvényjavaslattal.  

 
ELNÖK: Én elfogadnám ezt az érvelést, de az átadott iskolákban is szeptemberben 

indul a tanév és majd szeptember után hozunk egy valamilyen jogszabályt.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 2013. 

január 1-jétől kerül állami fenntartásba a rendszer és ezek a szabályok akkor lépnek majd 
hatályba.  

 
ELNÖK: Igen, akkor még jó a szeptemberi módosítás. A módosító javaslat viszont 

olyan esetcsoportot kíván szabályozni, amikor nem állami tulajdonú az ingatlan. Ha egy 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanban folyik az oktatási-nevelési tevékenység – a 
fenntartóról most nem beszélek, csak magáról az ingatlanról –, akkor mindenképpen kell 
valamilyen megállapodást kötni, és annak a tartalmát meg kell találni. És akkor az 
adóvonzatokról – áfa, satöbbi – most nem beszélek.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

szakterület álláspontja szerint ezek a kérdések nem a köznevelési törvényben szabályozandók. 
Ez egy kicsit hasonló ahhoz, mint ami a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló 
törvénnyel volt kapcsolatos, hiszen, magunk között szólva, a közoktatási, köznevelési 
feladatok átalakítása, átszervezése ebből a törvényből sem látszik egyértelműen, és azt, hogy 
hogyan kerülnek át ezek a feladatok, hogyan lesznek újratelepítve, egy hasonló, de más 
törvény feladata lesz meghatározni, amit ősszel fogunk előterjeszteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én ezt az érvelést meggyőzőnek tartom, de szeretném 

felhívni a tárca figyelmét arra, hogy itt azért vannak olyan esetcsoportok, amelyeknek 
adóvonzatai vannak. Egy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant az állam jogállami 
keretek között nyilván nem vonhat el, ebben a pillanatban pedig a használat joga már 
adókötelezettséggel jár, hacsak nem szabályozzuk másként az adótörvényekben, és 
sorolhatnék még jó pár olyan dolgot, amit jóindulatúan próbáltak megoldani, de azt 
elfogadom, hogy ezek rendezése nem a köznevelési törvény tárgya. Köszönöm szépen.  

A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? 
(14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító 
javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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Köszönjük szépen a segítségüket, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

Az egyebekben van-e valakinek kérdése, megjegyzése, bármilyen bejelentenivalója? 
(Nincs jelentkező.) Nincs.  

Mindenkinek megköszönöm a fegyelmezett munkát és további szép napot kívánok. Az 
ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 43 perc)  

 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


