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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10593. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10571. szám)  
(Michl József (KDNP) képviselő önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. Egyebek 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Sipos Imre helyettes államtitkár (EMMI Köznevelésért Felelős 
Államtitkárság)  
Michl József képviselő (KDNP) mint előterjesztő 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 50 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Elnézést kérek a késésért, de a vonatközlekedés és az építkezések miatt a 
budapesti közlekedés kiszámíthatatlan. Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és meghívott 
vendégeinket. Az ülést megnyitom. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör 
Katalint Demeter Zoltán, Farkas Flóriánt Berényi László, Kubatov Gábort Gajda Róbert, 
Wittner Máriát Ékes Ilona, 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. Indítványozom, hogy az 1. napirendi pontot – mivel további kapcsolódó 
módosító javaslatok érkeznek hozzá, és hogy ne kelljen ismételten tárgyalni – most vegyük le 
a napirendről, és a következő alkalommal az összes kapcsolódó módosító indítványt együtt 
fogjuk tárgyalni. Ilyenformán ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10571. szám)   
(Michl József (KDNP) képviselő önálló indítványa)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása. Üdvözlöm Michl József képviselő urat, az önálló indítvány előterjesztőjét, 
valamint Sipos Imre helyettes államtitkár urat az EMMI részéről és kérdezem, hogy kormány- 
vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot képviselek, elnök úr.  
 
ELNÖK: A régi ajánlás 32. pontja az Oktatási bizottság javaslata. Kérdezem, hogy az 

előterjesztő támogatja-e.  
 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: Az előterjesztő 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

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

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A 10571/63. számú kiegészítő ajánlás 1. pontjában Révész Máriusz és Kucsák László 
a törvényjavaslat 2. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: Az előterjesztő 

nem támogatja.  
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ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

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

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában az 
Nkt. 14. § (3) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: Az előterjesztő 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában Kucsák László a törvényjavaslat 3. § (1) 
bekezdésében az Nkt. 19. § (3) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az 
előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: Az előterjesztő 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (1) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

A kiegészítő ajánlás 11. pontjában Vincze László a törvényjavaslat 9. §-ában az Nkt. 
35. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: Az előterjesztő 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot?  (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 12. pontjában Bús Balázs a törvényjavaslatot új 13. §-sal javasolja 
kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: Nagyon jó lenne, 

de fizikailag lehetetlen jól megoldani, ezért az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ezt kifejtené nekünk részletesebben is?  
 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: Bús Balázs 

javaslata arról szól, hogy ha valamely önkormányzat területén lévő iskolába más 
önkormányzat területéről is járnak gyerekek, akkor a működtetéshez való költségmegosztás 
tekintetében – egyébként ma is így van a jogszabályban – a két önkormányzat megegyezhet. 
Bús Balázs azt javasolja, hogy kötelező legyen megegyezniük, tehát mindenképpen le kelljen 
ülniük tárgyalni. Ezt azonban nagyon nehéz megszervezni például egy kollégium esetében, 
ahol harminc településről vannak ott gyerekek. Ilyen szigorúsággal tehát ezt nem lehet 
megkövetelni, azzal együtt sem, hogy egy olyan kérdést feszeget és szeretne pontosítani, ami 
valóban komoly gond az önkormányzatoknak, mert van olyan, akire nagyobb teher hárul, 
mint másra. Egyébként ezen indokok alapján az Oktatási bizottság sem támogatta a javaslatot.  

 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja ezzel kapcsolatban? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A problémát 

érzékeljük, de ebben a formában nem tudjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Berényi László képviselő úr!  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): A probléma gyökere ennél mélyebb. Pont azért 

csődölnek be a fenntartó önkormányzatok, mert a többinek nem kötelező leülni tárgyalni, és 
húzzák-halasztják a döntést az önkormányzati testületek. Abszolút élő a probléma és 
megoldást kíván.  

 
ELNÖK: Ha most ezt a kérdést nem oldjuk meg, akkor modellezzünk. Több 

önkormányzat területéről járnak diákok egy kollégiumba. Leülhetnek az önkormányzatok 
tárgyalni egymással, de nem kötelező leülniük. Akinek fizetni kellene, annak esze ágában 
sincs leülni. Az egyezségkényszer nem jó, mert ha nincs normatív módon meghatározva, 
akkor nagyon különböző módon járulhatnak hozzá. Az viszont, hogy egyáltalán ne kelljen 
erről tárgyalniuk, nem jó, mert így nincs megoldva a kérdés. Minisztérium!  

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részéről egyértelmű, hogy a fenntartói irányítást, a 
szakmai feladatellátást megoldja, ez a kérdés a működtetési kérdésekkel kapcsolatban 
merülhet fel. Több olyan település van, ahol a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ oldja 
meg a működtetési feladatokat, nevezetesen a 3 ezer főnél nagyobb lélekszámú településeken 
tudta vállalni ezt a feladatot. Ebből adódóan ezeken a településeken ez a probléma nem ilyen 
élesen jelentkezik. Mi is tudjuk, hogy ez egy élő probléma, de mivel a működtetői és 
fenntartói feladatok szétválása január 1-jétől jelent meg ilyen élesen a köznevelési, illetve az 
átadás-átvételi törvény kapcsán, ezt további meggondolásra, újragondolásra javasoljuk.  
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ELNÖK: Mi volna akkor, ha a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ indítványa a 

kötelező egyeztetés volna? Ez azért volna jó, mert mindenki a partikuláris érdekeit védi és 
lehetőség szerint nem kíván fizetni. Ez egy teljesen normális, egészséges, természetes emberi 
magatartás, különösképpen ha nem kényszeríthető ki, hogy fizessen. De az nem jó, hogy ha 
érzékeljük a problémát, mégsem oldjuk meg.  

 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Viszont a fenntartót meg költségvetésileg abszolút 

tönkretesszük.  
 
ELNÖK: Megfontolásra ajánlom, hogy tartsuk fenn Bús Balázs javaslatát, ha viszont 

nem tartjuk fenn, akkor a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ indítványára össze kell 
ülni egyeztetésre, mert valamifajta kötelezettségvállalásnak, valamifajta felelősségvállalásnak 
csak kell lennie.  

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ minden olyan települési önkormányzattal, amely 
működtetési feladatot lát el, folyamatosan egyeztet a költségek megosztásáról. Ezek az 
egyeztetések ma is folynak az országban.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: Ez a probléma 

elsősorban Budapestet érinti, ahol a kerületek között lényegesen nagyobb az átjárás. Vidéken 
ennek kisebb a hatása. Budapesten vannak népszerű iskolák, ahova más kerületekből is 
tömegével viszik a gyerekeket, és ez okozza ezt a problémát. De ez eddig is problémát 
jelentett, és a finanszírozás másik felét eddig is a helyi önkormányzatnak kellett hozzátennie. 
Most a működtetésnél jelentkezik ez a plusz összeg.  

 
ELNÖK: Mivel a kérdés nincs megoldva, én az egyharmados támogatást megadnám a 

javaslatnak, de mindenki maga dönt.  
A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (0) 

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

A kiegészítő ajánlás 13. pontjában Kucsák László a törvényjavaslatot új 13. §-sal 
javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: Az előterjesztő 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

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

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 16. pontjában Kucsák László és Révész Máriusz a 
törvényjavaslatot új 16. §-sal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő 
támogatja-e.  
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MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: Az előterjesztő 
támogatja.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 17. pontjában Kucsák László a törvényjavaslat 16. §-át új (2) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: Az előterjesztő 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (1) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

A kiegészítő ajánlás 22. pontjában Révész Máriusz és Kucsák László a törvényjavaslat 
19. §-át javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: Az előterjesztő 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

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

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 23. pontjában Révész Máriusz a törvényjavaslat 21. § a) pontja elhagyását 
javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
MICHL JÓZSEF képviselő (KDNP), a napirendi pont előterjesztője: Az előterjesztő 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Visszatérve a 12. ajánlási pontra: megfontolnám, hogy csináljunk valamit, bár nem 
biztos, hogy ezt törvényben kell megoldani, lehet, hogy ez alacsonyabb szintű jogszabályban 
is megoldható, akár a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működési rendjében is. Tehát 
nem biztos, hogy ezt törvényi szinten kell megoldani, de valamilyen megoldás kell rá.  

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr és képviselő úr segítségét, a napirendi pont 
tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

2. napirendi pontunk az egyebek. A Bács-Kiskun Megyei Ügyészség, valamint a 
rendőrség anyagát kiosztottuk, valamint kiosztottuk a tavalyi szakértői díjkeretet is. Az 
anyaghoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában ennyit 
közölhettek velünk, de ígéret van rá, hogy ha a nyomozás érdekeit nem sérti, a továbbiakban 
is folyamatosan informálnak bennünket erről az esetről, ugyanis tisztán kell látnunk, hogy mi 
történt és mi lesz a következmény.  

Van-e még kérdés, észrevétel, megjegyzés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
megköszönöm képviselőtáraim munkáját és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 2 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


