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Dr. Ligeti Miklós főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Varga Zoltán főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégek! A bizottsági ülést elkezdenénk, megállapítom, hogy a 
bizottságunk határozatképes. A helyettesítéseket majd a szavazás előtt ismertetném. 

A napirendek kiküldésre kerültek. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 
hozzátenni, vagy hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, aki egyetért a napirendekkel, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottság a napirendi javaslatot 
elfogadta. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám) (Általános vita) 

Soron következik a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló T/4863. számú törvényjavaslat tárgyalása.  

A kormány képviseletében köszöntöm dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes 
államtitkár asszonyt és dr. Ligeti Miklós főosztályvezető-helyettes urat, a Belügyminisztérium 
részéről.  

Meg is adom államtitkár asszonynak a szót a bevezetésre. 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (BM) szóbeli tájékoztatója 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az új szabálysértési megalkotásának célja 
egy olyan új eljárási rendszer kialakítása, amely hatékony és gyors eljárási lehetőséget 
biztosít, mindemellett költséghatékony is.  

Olyan eljárási megoldásokat kellett kidolgozni a törvényjavaslatban, amely szerint az 
elkövetők felelősségre vonására lehetőleg a helyszínen, de ha ez nem lehetséges, akkor 
legkésőbb az elkövetéstől számított 30 napon belül sor kerüljön. Elsődleges lesz tehát az 
elkövető meghallgatása nélküli határozathozatal, amennyiben nyilván a tényállás tisztázott és 
egyértelmű. A szabálysértési eljárás egyszerűsítése érdekében, azokban az eljárásokban, 
amelyekben a tényállás tisztázott, a meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozatot bocsát 
ki a bíróság és a szabálysértési hatóság. A törvényjavaslat tehát előtérbe helyezi a helyszíni 
bírságolást, az ügyek jelentős számát ezen a módon kell lezárni.  

Nem kerül azonban bevezetésre a helyszínen a pénzbírság befizetése. Annak 
érdekében, hogy a kellő visszatartó hatás helyszíni bírságolása is elérhető legyen, a javaslat 
felemeli a kiszabható bírságot 5 ezer forintról 50 ezer forintig terjedő összegre; ismételt 
elkövetés esetén a helyszíni bírság összege 70 ezer forintig terjedhet. 

A jegyző általános szabálysértési hatósági jogköre megszűnik, és kizárólag a fővárosi, 
megyei kormányhivatal, illetve 2013-tól a járási rendszer felállásától kezdve a járási hivatal, 
valamint a rendőrség, az Adó- és Vámhivatal, valamint a bíróság rendelkezik szabálysértési 
eljárások lefolytatására hatáskörrel.  

Fontos cél, hogy olyan végrehajtási rendszer kerüljön létrehozásra, amelyben a 
kiszabott büntetéseket gyorsan és szakszerűen lehet végrehajtani. A jelenlegi hosszadalmas, 
adók módjára történő behajtás helyett a pénzbírság és a helyszíni bírság meg nem fizetése 
esetén, és itt hangsúlyoznám, hogy kizárólag a bíróság, szabálysértési elzárásra változtathatja 
át a bírság összeget. A meg nem fizetett pénzbírság és helyszíni bírság közérdekű munkával is 
megváltható lesz az elkövető döntésétől függően.  

A törvényjavaslat felemeli a kiszabható legalacsonyabb és legmagasabb pénzbírság 
összegét. Ennek megfelelően a pénzbírság legalacsonyabb összege 5 ezer forintra, míg 
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legmagasabb összege 150 ezer forintra emelkedne. Az elzárással büntethető szabálysértések 
esetében pedig 300 ezer forinttal emelkedne a bírságösszeg.  

A közérdekű munka a jövőben nem csak a végrehajtás egyik módjaként lesz 
kiszabható, hanem önálló büntetési tételként is alkalmazni lehet.  

Bevezetésre kerül a szabálysértési visszaesés intézménye, amely szerint az eredetileg 
szabálysértési elzárással büntethető szabálysértések esetén - kivéve a helyszíni bírságokat -, 
ha 6 hónapon belül legalább két ízben már felelősségre vonták az elkövetőt az eljárásban, úgy 
újabb cselekmény elkövetése esetén elzárással is büntethető lesz. Ez nem vonatkozik a kisebb 
súlyú közlekedési szabálysértésekre, itt az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak 
megszegése miatt a 6 hónapon belül harmadszori elkövetés esetén el kell tiltani a 
járművezetéstől az elkövetőt.  

A vagyon elleni bűncselekményeket, a tulajdon elleni szabálysértésektől elhatároló 
értékhatár, a jelenlegi 20 ezer forintról 50 ezer forintra emelkedne.  

2010-ben 20 és 50 ezer forint közötti értékre elkövetett vagyon elleni 
bűncselekmények száma több mint 63 ezer volt. Ez az összes vagyon elleni 
bűncselekményeknek több mint egynegyedét teszi ki. 

Az igazgatási jellegű szabálysértési cselekmények kikerülnek a szabálysértési törvény 
hatálya alól. Ezzel megszűnne az eljárások párhuzamossága, az ugyanazon cselekmények 
miatti kettős szankcionálás lehetősége.  

A különös részben egyedül az kerül meghatározásra, hogy az adott szabálysértés 
szabálysértési elzárással büntethető-e, a kiszabható büntetési nem és annak mértéke azonban 
nem. A szabálysértési hatóság szabadon állapíthatja meg, hogy milyen szankciót alkalmaz és 
ezt milyen mértékben teszi.  

Ennyiben foglalnám össze a leglényegesebb változtatásokat. Kérem a tisztelt 
bizottságot, hogy általános vitára alkalmasságát támogassa. Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni a 
törvényjavaslathoz. 

Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Nekem egy megjegyzésem, meg egy kérdésem lenne. 

A megjegyzés az, hogy azért örülök annak, hogy még a szabálysértési törvény módosításánál 
felmerült probléma, amit mi módosító indítványként benyújtottunk, az már az új törvénybe, 
ha úgyis kerül bele ez a közterület-használattal kapcsolatos hajléktalanokra vonatkozó kérdés. 

A másik pedig egy kérdésem lenne. A szabálysértés során végrehajtott elkobzással 
kapcsolatban, tehát akkor most ezt úgy kell értelmezni, a hatálybalépést követően kötelezővé 
válik a felsorolt eszközök, tárgyak, stb. elkobzása a szabálysértési eljárás során?  

 
ELNÖK: Megadom a szót az államtitkár asszonynak. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Kérem, nagy tisztelettel elnök urat, hogy a szakértő kolléga válaszoljon. 
 
ELNÖK: Természetesen. 

Dr. Ligeti Miklós f őosztályvezető (BM) válaszadása 

DR. LIGETI MIKLÓS főosztályvezető (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Az elkobzásra vonatkozó szabálysértési rendelkezések felépítésekor, mint ahogy 
egyébként sok más területen is, a büntetőtörvénykönyv-rendszeréből indult ki az előterjesztő. 
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Lényegileg nem bővítette nagyságrendekkel az elkobozható tárgyak körét, inkább pontosította 
a fogalmi rendszert, tehát továbbra is a valamilyenfajta kriminális jogellenességgel érintett 
tárgyak kobozhatóak el, amelyeket szabálysértés elkövetéséhez eszközül használtak, ilyen 
célra szántak. Az elkobzásnál alapvetően arra kellett figyelemmel lenni, hogy adott esetben 
egy elkobozandó dolog nem annak a tulajdonát képezi, aki szabálysértési, más vagy 
jogellenes célra használta, tehát be kellett építeni egy olyan méltányossági klauzulát, ami 
részben a hatályos törvényben is létezik, részben csak a jelenlegi büntető jogszabályok között 
ismert.  

Hogy konkrét példával tegyem szemléletessé. Ha valakinek a járművét ellopják, tehát 
ellopják az autóját, és ezzel sorozatosan közlekedési vagy súlyosabb közlekedési 
szabályszegéseket követnek el, igen méltánytalan lenne, ha a tolvajtól annak a járművét 
koboznák el, akié az autó volt. Tehát el kell kobozni azokat a dolgokat, amelyeket az új 
szabálysértési törvény elkobozni rendel, ezek a tárgyi bizonyítási eszközök lefoglalására ráeső 
dolgok: eszközül használt, szánt vagy használt dolgok. Méltányossági alapon nem lehet 
mégsem elkobozni azt a dolgot, aminek az elkobzása a tulajdonosra különösen súlyos 
hátrányt, méltánytalan, aránytalan hátrányt eredményezne, kivéve azt az esetet, ha a 
tulajdonos tudott arról, hogy szabálysértési célra használják a dolgát, az ő tulajdonát.  

És azt sem lehet mellőzni az elkobzás alól, amelynek elkobzását nemzetközi 
rendelkezés írja elő. Itt mondjuk robbanószerekre, veszélyes dolgokra, példának okáért 
terrorizmushoz használt eszközökre kell gondolni, bár annak minimális az esélye, hogy 
szabálysértési ügyben ilyesmi előkerül, viszont a jogrendszernek koherensnek, körbezártnak 
kell lennie, tehát ezt az eshetőséget is szabályoznunk kellett.  

Tömören összegezve, igen, el kell kobozni ezeket a dolgokat, de a jelenleginél sokkal 
garanciálisabb, a méltánytalan esetekkel szemben sokkal jobban védő elkobzási szabályrendet 
állapít meg a most tárgyalt előterjesztés. Köszönöm a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Varga László képviselő úré a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én megint egy 

meglepő fordulattal kezdenék, amit már néhány hete is tettem, én is úgy gondolom, hogy 
időszerű a szabálysértési törvény megújítása és a szocialista párt is így gondolja. És azt is 
elmondanám, hogy persze számos előremutató javaslat van az előterjesztésben, amit most így 
nyilván idő okán sem részleteznék, én összesen arra mutatnék rá, hogy van egyfajta filozófiai 
különbség köztünk, hiszen nyilvánvalóan már a közterületen való életvitelszerű lakás kapcsán 
is volt egy vita, az még egy korábbi módosítás, de szintén a szabálysértési törvényhez, az is 
egyfajta direkt rendpárti attitűddel próbál kezelni bizonyos társadalompolitikai kérdéseket. 

Túl azon, hogy vannak előremutató részek és hogy időszerű a módosítás, nyilván van 
egy ilyen politikai filozófiai alapvetés ebben a műben, amely már nemcsak a leszakadókat 
sújtja ebben a tekintetben, hanem mondjuk így, a hétköznapi polgárok számára is idegesítők 
lehetnek, nem tudom ezt máshogy mondani. Én úgy éreztem, hogy például a közúti 
közlekedés kapcsán már az objektív felelősség mondjuk úgy elment a falig, ami a 
tűrőképességet jelentette sokaknál, ugyanakkor például a kötelezőknek a díjcsökkentésén 
tetten érhető módon csökkentette például a balesetek számát, sorolhatnám, tehát ebből a 
szempontból üdvözítő. Azonban például, hogy kiragadjam ezt a részt, az autós társadalmat is 
lényegesen komolyabb tételek sújthatják adott esetben, nyilván gondatlanságból eredő, persze 
nem kívánatos cselekmények kapcsán is.  

Ezeket újragondolnám még, de van lehetőség az általános vita végéig ezt még 
újragondolni, nyilván lesznek módosítók, mi is fogunk ilyeneket tenni, és akkor reméljük, 
hogy ezzel sikerül jobbá tenni az előterjesztést. Mondom még egyszer, ez nem az 
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előterjesztőknek szól, hiszen ők megalkották - gondolom a politikai megrendeléshez 
kapcsolódóan - az előterjesztést, úgy érezzük, hogy ez egy kifejezetten rendpárti attitűdű 
dolog, amely nyilván a társadalmi problémákra csak részben tud ilyen módon megoldást 
találni. Persze illúzióim nincsenek, egy ügyben már ebben léptek, most több más ügy is jön 
ehhez, bevételt is lehet ebből remélni, azt meg meglátjuk fél év múlva, egy év múlva, hogy 
mennyire fog ez a fajta irány bejönni, ebben én egy kicsit szkeptikus vagyok. Ennyi, első 
körben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Köszönöm. Erre a szabálysértési 

törvényre nagy szükség van, volt, és hála az égnek és mindannyiunknak, ha ez átmegy, a 
módosításokat is természetesen figyelembe véve. 

Két megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy a szabálysértésekkel kapcsolatosan nem 
tudom, és ezért is kérdezem a kormány tájékoztatói részéről, hogy hogy szabályozza ez a 
szabálysértési törvény a csoportos szabálysértést és az intézményes szabálysértést. Lehet, 
hogy ez nem is szabályozza, lehet, hogy nem is kell szabályozni, de megkérdezem. Ez az 
egyik kérdésem. 

A másik pedig, a 2010-es döbbenetes adatokról van itt szó, közel egymillió 
szabálysértést regisztráltak, 800-900 ezret. Ezen belül van-e olyan adatunk, hogy ezeknek a 
szabálysértéseknek a 2010-es évre vonatkozóan mennyi a valóban befolyt szabálysértési 
szankciót jelentő pénzbevétele, van-e erre valamilyen adat. A másik, hogy volt-e az eddigiek 
során ezzel kapcsolatosan elzárás, vagy nem. És még egy harmadik megjegyzésem, hogy 
rendkívül fontosnak tartom azt is, hogy itt egy súlyozás és differenciálás egyszerre jön szóba, 
tehát a szabálysértés súlyozása. Hiszen nem csak közlekedési - bár nyilvánvaló, hogy zömmel 
a közlekedésen belüli szabálysértések kerülnek előtérbe -, de rengeteg olyan szabálysértésről 
tudunk, amelyek súrolják a határát a törvénysértéseknek. Most a törvénysértés és a 
szabálysértés között milyen disztinkcióink vannak, és ez inkább csak azért lenne érdekes, 
mert árnyalná egy kicsit a megérthetőségét. Köszönöm szépen. Maximálisan fontosnak 
tartom, támogatom és javaslom ennek a törvénynek a további megszavazását. 

 
ELNÖK: Köszönöm. 
Csizi Péter képviselő úré a szó. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Iván professzor úr sok mindenre 

kitért, amit én magam is ennél a törvényjavaslatnál fontosnak tartottam volna, hogy 
elmondjak. Nem fogom megismételni a professzor szavait, én inkább két hatásra szeretném 
felhívni a figyelmet. Az egyik a visszatartó hatása ennek a törvényjavaslatnak az előzővel 
ellentétben, a másik pedig ezzel összhangban lévő visszaesési fogalmi rendszer bevezetése. 

Mindannyian, akik egyéni képviselők vagyunk esetleg Országgyűlésben vagy helyi 
önkormányzatokban, nagyon jól tudjuk, hogy ezek a szabálysértések miképp érintik a helyi 
lakosságot, nagyon jól tudjuk, hogy mennyire tehetetlenek voltunk mi is és a hatóságok, és 
nagyon jól tudjuk, hogy ez a két szempontrendszer, amit az előbb az előterjesztőtől is 
hallottuk, milyen eredményeket érhet majd el. Tudjuk azt is, hogy a korábbi szigor a 
mindennapokban nagyon hamar megjelent, úgyhogy csatlakozva professzor úrhoz, a magam 
részéről, mint pécsi helyi önkormányzati képviselő is, különösen örülök ennek a törvénynek 
és támogatom, hogy minél hamarabb életbe lépjen. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor a szavazásra fogunk sort keríteni, de akkor előtte a 
helyettesítést ismertetem. 

Ágh Péter képviselő urat Talabér Márta képviselő asszony helyettesíti, Bábiné 
Szottfried Gabriella képviselő asszonyt Kapus Krisztián képviselő úr helyettesíti, Hirt Ferenc 
képviselő urat Csizi Péter képviselő úr helyettesíti, Lakatosné Sira Magdolna képviselő 
asszonyt megérkezéséig Rónaszékiné képviselő asszony helyettesítette, Tapolczai Gergely 
képviselő urat Iván László képviselő úr helyettesítette, dr. Vas Imre képviselő urat Stágel 
Bence képviselő úr helyettesíti, Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszonyt megérkezéséig 
Tamás Barnabás képviselő úr helyettesítette. 

Határozathozatal 

Szavazás következik. Aki a T/4863-as számú törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 1. A bizottság a 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta. 

Soron következik bizottsági előadóknak az állítása. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy többségi előadóként kit szeretnének javasolni. 

Talabér Márta képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
TALABÉR MÁRTA (Fidesz). Lakatosné Sira Magdolnát szeretném javasolni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Elfogadja a képviselő asszony? (Lakatosné Sira Magdolna jelzi, 

hogy igen.) Rendben, köszönöm.  
Kisebbségi előadót nem állítunk. Köszönjük szépen, a minisztérium munkatársai 

közben el is távoztak.  

A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat (T/4856. szám) (Általános vita) 

Soron következik a nemzeti köznevelésről szóló T/4856. számú törvényjavaslat 
tárgyalása. 

A kormány képviseletében köszöntöm dr. Varga Zoltán főosztályvezető urat, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről. 

Főosztályvezető úr, meg is adom a szót a felvezetésre. 

Dr. Varga Zoltán (NEFMI) szóbeli tájékoztatója 

DR. VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök 
úr. A nemzeti köznevelési törvény elég komoly sajtóvisszhangot keltett, mert régóta benne 
van a médiában. Én úgy gondolom, hogy a szükségességéről és a főbb vonásairól ilyen 
módon talán nem kell nagyon húzni az időt, hogy erről sokat beszéljek, az újdonságairól azért 
pár szót mindenképpen ejtenék. 

Az egyik ilyen az óvodáztatásnak az átszervezése, 3 éves kortól kötelező az 
óvodáztatás. A másik a köznevelési Híd-programok életre hívása, amik valamilyen úton-
módon az esélyegyenlőséget kívánják növelni, és volt már előzménye például a Dobbantó és a 
többi szakiskolát megelőző felzárkóztató program.  

A tankötelezettség a következő ilyen viszonylag elég nagy port felvert, mind az alsó 
határa, érdekes módon az kevésbé borzolta a kedélyeket, inkább a felső határ 16 évre történő 
leszállítása, gondolom, hogy ezzel kapcsolatban fogok is talán kérdést kapni. 

Nagyon lényeges és az egyik fő indoka, hogy miért is alkottunk új törvényt. A 
pedagógusok előmeneteli rendszere, más néven pedagógus életpálya néven, nagyon nagy 
szükség volt már valami ilyenre, ami helyre teszi a nemzet napszámosainak a dolgát. Egy 
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újabb újdonság a nevelési oktatási intézményvezető megbízás feltételei, tehát hogy minden 
intézményvezetői megbízást a miniszter kezébe tesz a törvény.  

Hasonló nóvum a rendszer finanszírozása azzal, hogy az összes elismert iskolában 
valamennyi pedagógusbért és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők bérét és ennek 
járulékait közvetlenül az állam fizeti ki, az állami iskolákban az egyebeket is. És az egészet, 
bár ez nem a mi törvényjavaslatunkból derült ki elsősorban, de az egész állami szerepvállalás 
növekedése hatja át a köznevelési törvényt is.  

Azt kérném a tisztelt megjelent képviselő uraktól, hölgyektől, hogy támogassák a 
törvényjavaslatunkat. Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Megpróbálom röviden összefoglalni a Jobbiknak a véleményét ezzel a 4856-os 
törvényjavaslattal kapcsolatban. Lehet, hogy kicsit hosszabb leszek, de megpróbálom 
összefoglalni. 

A szükségességét nem vitatom, ahogy dr. Varga Zoltán osztályvezető úr is mondta. 
Azonban azzal kezdem, hogy el ne felejtsem, általános vitára azonban nem tartjuk, tartom 
alkalmasnak, mert a fokozott állami szerepvállalást a közoktatás finanszírozásában, tartalmi 
irányításában és ellenőrzésében pozitívnak tartjuk, de a megvalósítás garanciái hiányoznak. 
Többletforrásokból csak a jövőben ígéretként beszél, a nivellálás feltehetően alacsony szinten 
következik be.  

Az első kérdésem rögtön, a kormányhivatalok jelentőségével kapcsolatban hogyan 
tervezik, illetve mi lesz a kormányhivatalok szerepe a törvényjavaslat megvalósításában. A 
pedagógus életpályával kapcsolatban, amit osztályvezető úr is említett, ami 2013-ban indul - 
emlékezetem szerint a javaslat alapján -, ha a gazdaság helyzete megengedi, úgy emlékszem, 
hogy konkrétan van egy ilyen kitétel a szövegben. A pedagógusok pillanatnyilag, és most 
lehet, hogy Rónaszékiné Keresztes Monika képviselőtársam fogja mondani, hogy pánikot 
keltek. Ott Jász-Nagykun-Szolnok megyében, és több nagyobb városban is a pedagógusok 
többnyire arra kíváncsiak, hogy a következő hónapban kapnak-e fizetést, vagy, hogy 
januárban kapnak-e fizetést. Én nagyon sok pedagógussal beszélek, mert pedagógus is voltam 
jó néhány évig pályám kezdetén, habár az még a ’70-es években volt, úgyhogy ez a 
köznevelési törvény most nekem is újdonságokat is mond, mutat.  

Aztán elsorvasztja a falusi kisiskolákat, megítélésünk szerint, amire azonban nagy 
szükség lenne, habár a globalizáció szempontjából biztos, hogy egyértelműnek tűnik az 
urbanizáció, a városba terelés. De mi nagy jelentőséget látunk a falusi kisiskolákban, ugyanis 
a vidék még nem halt el, de az elv, a vidéknek az elsorvasztásába is beletartozik a falusi 
kisiskoláknak a megszüntetése azáltal például, hogy a tanórák 70 százalékát kötelezően 
közalkalmazottal, főállású munkavállalóval kell ellátni, és így a felső tagozaton célszerűen 
egy tanár több faluban tanítja például a földrajzot, a szaktantárgyakat, de főállásban csak egy 
helyen lehet. Ez a 70 százalék így nem jön ki, az iskola nem működhet.  

A pedagógusok erkölcsi megbecsülése, mint ahogy előbb már utaltam rá, 
megítélésünk szerint nem javul. Az egyetem végén egy évig pedagógus jelölt lesz, majd 2-4 
évig csak „gyakornok”, és utána kerül a pedagógus első kategóriába. A koncepció szerint, ami 
összhangban van a törvény mellékletével, a jelentősebb illetményemelés csak a pedagógus 
második kategóriában várható, ami a pályakezdést követően az előremenetelttől függően 5-9 
évre tehető. (Dr. Szanyi Tibor megérkezik.) 
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És természetesen az egyik legnagyobb aggályunk, a tankötelezettségi korhatár 16 évre 
csökkentése, ami normál esetben arra sem elegendő, hogy a tanuló a legalapvetőbb 
szakképzettséget megszerezze, tehát akár még a munkaerő-piaci esélyei is csökkennek, vagy a 
nullával lesznek elegendőek. A Jobbik szerint a bentlakásos iskolák rendszerének kialakítása 
lenne a megoldás, a tankötelezettséget pedig 17 évben kellene megállapítani, erre fogunk 
beadni módosító javaslatot. 

Az óvodába járással kapcsolatban, ami 3 éves kortól teszi lehetővé, bár ez alól lehet 
kivételt tenni, a jelenlegi férőhelyhiány is olyan mértékű, hogy a még késleltetett hatályba 
lépése is erősen kockázatosnak tűnik. 

Ha lesz módom, lehetőségem - már most szeretném jelezni elnök úrnak is - a 
kisebbségi vélemény előadására, akkor még a 41-es paragrafussal és a 45-ös paragrafussal 
kapcsolatban bővebben ki fogom fejteni a köznevelési intézményekben nyilvántartott és 
kezelt személyek és különleges adat vonatkozásában. Főleg a 42-es paragrafusnál, ha a 
pedagógus súlyos veszélyhelyzetet észlel című úgymond fejezetet, ami aggályokat rejt 
magában, és a törvényjavaslatnak a gyermekvédelemmel kapcsolatos részeit is bővebben ki 
fogom fejteni, illetve még a 45-ös paragrafus, a tanulók kötelezettségei és jogai és a 
tankötelezettség. 

A másik kérdésem pedig az lenne osztályvezető úrhoz - és akkor meg is próbálom 
befejezni -, hogy habár a múlt heti bizottsági ülésen szó esett már, illetve én is felhoztam a 
nemzeti társadalmi felzárkóztatási és roma stratégia 2011-2020-as tervezetét, amit a kormány 
még nem tárgyalta, ezért tudjuk, nem tekinthető a kormány álláspontjának, de a kérdésem a 
következő lenne. Hogyan vethető össze a nemzeti köznevelési törvényjavaslat ezzel az 
úgynevezett társadalmi felzárkóztatási és roma stratégiával, különösen az ebben található 3/3-
as a gyermekek helyzete, a 3/5-ös az oktatáshoz való hozzáférés és a 3/6-os a 
munkavállaláshoz való hozzáférés vonatkozásában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. 
Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszonyé a szó. 
 
SZÉKYNÉ DR. SZTRÉMI MELINDA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Úgy szólok hozzá most ehhez az előttünk lévő köznevelésről szóló 
törvényjavaslathoz, mint aki 25 éven keresztül pedagógusként dolgozott gimnáziumi 
tanárként és 10 évig igazgatóként. Én pontosan akkor kerültem igazgatóként ebbe a 
rendszerbe, amikor elindult a jelenleg hatályos közoktatási törvény módosítása, akkor 1996-
ban, azt hiszem, a harmadik módosítását éltük a LXXIX-as törvénynek. Majd onnan kezdve 
azt tapasztalta az ember, hogy szinte az mondható, hogy ötpercenként módosult ez a törvény, 
és odáig jutottunk a jelenleg hatályos törvény esetében, hogy akár salátatörvényként is 
értelmezhető, hiszen olyan aprólékos részletszabályozással, szinte már átláthatatlan 
szabályozással dolgozik, hogy én úgy gondolom, hogy valamennyien üdvözöljük, hogy végre 
megszületik egy új, merőben új törvényi szabályozás, amely nemcsak ezt küszöböli ki, hanem 
úgy gondolom, hogy szemléletében is merőben új, és ezt talán az elnevezése bizonyítja a 
legjobban, hiszen nemzeti köznevelésről szóló törvényről beszélünk, amely már 
elnevezésében is jelzi, hogy a nevelésen van a fő hangsúly. 

A másik rész pedig, hogy pontosan a jelenleg hatályossal ellentétben, szerintem ezt a 
megváltozott szemléletet az is tükrözi, hogy egy kerettörvény-jelleg, amely nagyon világosan 
kijelöli az irányvonalakat, és amely mentén majd különböző szabályozások, végrehajtási 
rendeletek segítségével én úgy gondolom, hogy az apró részleteket meg lehet oldani. De 
hihetetlenül fontos, hogy az irányvonalak egységesek mindenki számára, éljen az a gyermek 
egy 200 fős településen, vagy az a pedagógus dolgozzon egy 3 ezres településen vagy egy 200 
ezres településen. És én ezt tartom a legnagyobb erényének, ezt az egységességet, gondolatot, 
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mégpedig azért, mert azt érzékelhettük az elmúlt években, amikor teljesen átliberalizálódott 
az oktatás, hogy már ott tartottunk, hogy mindenki azt csinált, amit akart. És mint ahogy a 
focihoz, mindenki érteni vélt az oktatáshoz. Kétségbeejtő volt szakemberként azt 
megtapasztalni, hogy laikusok csoportjai döntöttek szinte lényeges kérdésekben. Én ezt is 
nagyon fontos elemének tartom a mostani törvénytervezetnek, hogy visszaadja ezáltal is a 
szakma tekintélyét, hogy lényeges kérdésekben a szakemberek döntenek, természetesen 
kikérve az általam laikusoknak nevezett csoportoknak a véleményét, akár a diákközösségek, 
akár a szülői közösségek vonatkozásában.  

Az egységességről beszéltem. Azt gondolom, hogy az állami szerepvállalás 
megjelenése annak ellenére, hogy jelenleg önkormányzati vezetőként dolgozom, és akár 
ellenérdekelt is lehetnék, de azt mondom, hogy az állami szerepvállalás és felelősségvállalás 
megerősítése is elengedhetetlenül szükséges volt már a jelenlegi állapot alapján. Két oldalról 
közelítem ezt meg. Az egyik az, hogy mindenképpen szükséges és előrevetíti ez a 
kerettörvény a Nemzeti alaptantervnek a fontosságát, hogy egy egységes tananyagszerkezet, 
tantervi szerkezet jelenjen meg, megint csak arra hivatkozva, hogy mindegy, hogy az ország 
naposabbik vagy nem naposabbik oldalán él az a gyermek, ugyanazt a tananyagot kapja. És 
abban csak bízom, hogy meg tudjuk valósítani, hogy lecsökkentjük a tankönyvek számát, 
mert az is kétségbeejtő, hogy egy-egy tantárgyból több száz tankönyv van jelen pillanatban 
forgalomban az országban, és ha költözik egy család, akkor egyszerűen nem tudja a gyerek 
utolérni a többieket, mert teljesen más tanterv szerint, helyi tanterv szerint, teljesen más 
tankönyvből tanulnak abban az iskolában mondjuk, ahová kerül. Tehát ez az egyik oldala, 
hogy a tananyagot a tanterv szempontjából egységesíteni az ország minden pontján.  

A másik részét az ellenőrzés oldaláról fogom meg. Azt mondtam, hogy lassan ott 
tartunk, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és ez sajnos vonatkozik a pedagógusokra is, 
hiszen nincs jelen pillanatban kidolgozott külső szakmai ellenőrzés. És higgyék el, hogy a 
pedagógusok egy része nem negatívumként éli meg a külső szakmai ellenőrzés bevezetését, 
főleg a pályakezdő pedagógusok nagyon sokat szenvednek attól, hogy vajon jól csinálom-e, 
tehát ez a kétely, és ebben nagyon sok segítséget ad egy külső szakember, és nem biztos, hogy 
csak ezt a múlt rendszerbeli szakfelügyelő gondolatot kell ebben érezni, hanem inkább a 
segítő szándékot és az egységességnek a megvalósulását. És itt jutok el a pedagógus 
életpályamodell kérdéséhez. Nagyon régóta várják a pedagógusok nemcsak a tekintélyvesztés 
miatt, hogy végre megfelelő értéken, és szinten legyen az ő hivatásuk elismerve állami szinten 
is, hanem finanszírozás szempontjából is.  

Jobbikos képviselőtársam mondta az előbb, hogy vannak olyan intézmények vagy 
települések, ahol már azon gondolkodnak, hogy egyáltalán ki tudják-e a pedagógusokat 
fizetni. Nos, én azt gondolom, hogy pontosan ezeken a problémákon fog segíteni, és ezen a 
helyzeten változtatni az új közoktatási törvény, mert nem kerülünk abba a helyzetbe az 
egységesítés, finanszírozás okán, meg az állami fenntartás okán, hogy vannak olyan 
önkormányzatok, amelyek nem tudják már kigazdálkodni a pedagógusok fizetését. És itt lép 
be szerintem nagyon helyesen – és ezt önkormányzati vezetőként üdvözlöm – a törvénybe az, 
hogy azok az önkormányzatok, amelyek úgy érzik, hogy tudják vállalni a feladatot, 
visszaszerződtethetnek, tehát folytathatják a fenntartói munkájukat, viszont azok az 
önkormányzatok, amelyek azzal küzdenek, hogy már a pedagógus béreket sem tudják 
kifizetni, azok meg nem kényszerülnek arra, hogy kötelezően intézményt tartsanak fent és 
iskolát működtessenek.  

Ezt kistérségekben is nagyon jól lehet érzékelni, hogy már évekkel ezelőtt 
megpróbáltak kisebb társulásokat létrehozni a kistelepülési önkormányzatok, mert egyedül 
már nem tudták fenntartani az iskolákat, arról nem beszélve, hogy miért jutottunk el ebbe a 
helyzetbe. Azért, mert ha megnézzük a jelenleg hatályos törvényi szabályozás alapján, akár a 
közoktatásira, akár a költségvetési törvényben megszabott normatívákra gondolunk, bizony 
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már a felét sem tette ki a normatív finanszírozás egy gyermek nevelésének, oktatásának, azt a 
másik felét az önkormányzatnak a saját bevételeiből kell jelen pillanatban hozzátenni. Az az 
önkormányzat, amelyik nem bír bevételekkel, nyilván nem tudja kiegészíteni, amelyiknek 
meg jobbak az adottságai, az adott esetben többet is hozzá tud tenni. Tehát én úgy gondolom, 
hogy ha megvalósul akár szakmai tantervi, akár finanszírozási szempontból az egységesség, 
abban az esetben azok az önkormányzatok, amelyek tudják vállalni, de már egy iránytű 
segítségével, úgy gondolom, hogy tudják vállalni ezt a szerepet, ezt a feladatot.  

Ugyancsak képviselőtársam említette aggályként a gyakornok szerepet, és hogy majd 
milyen sokáig tart ez a pályakezdő időszak, én meg pedagógusként pontosan üdvözlöm ezt a 
dolgot. Németországban láttam nagyon jó példákat erre, és elmondom, hogy miért lesz ez jó 
Magyarországon is. Tehát ez jó a pedagógus oldaláról és jó az igazgató, intézményvezető, 
fenntartó oldaláról is mindaddig, amíg el nem jutunk oda, hogy Magyarországon a 
pedagógusképzés is átalakul és változik. Mert jelenleg az alkalmasságot igazán a pedagógiai 
felsőoktatásban nem mérik, kivéve talán az óvónőképzőket, tehát a legkisebbek 
vonatkozásában, illetve a tanítók vonatkozásában, de azok, akik felső tagozatban, illetve 
középiskolában tanítanak, azoknak az alkalmasságát a mai felsőoktatási felvételi rendszer 
nem méri. Ebből következően jó néhányan láttuk az elmúlt évtizedekben, hogy 
kényszerpályaként választották a pedagógus pályát, és bizony kiderül egy-két éven belül, 
hogy nem alkalmasak rá. A maguk számára is kiderül, meg a munkáltató számára is, és akkor 
nincsen az a helyzet, hogy bekényszerülünk egy zsákutcába tulajdonképpen. Szerintem 
pontosan ezért ad is egy lehetőséget a mindenkori pályakezdő tanár számára, hogy kipróbálja 
magát, tényleg ez a hivatás, amit szeretne, másrészt pedig lehetőséget biztosít arra, hogy ki 
tudjon lépni.  

Az éremnek a másik oldala pedig az, hogy azoknak, akik tényleg rátermettek erre a 
pályára, olyan kiugrási lehetőséget biztosít és előmeneteli – hogy ezzel a csúnya szóval éljek 
– lehetőséget biztosít, amely úgy gondolom, hogy üdvözlendő. Úgyhogy nyilván nagyon sok 
pont van, részletkérdések, amiben szükséges még a finomítás, és én azt kérem a tárcától, hogy 
a végrehajtási rendeletek megalkotása során ugyanolyan komoly társadalmasítás előzze meg, 
mint ahogy a törvény tervezetét, hiszen az ördög a részletekben van és nagyon sok azon 
múlik. Én általános vitára alkalmasnak tartom és támogatom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Varga László képviselő úré a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót. Én az elmúlt hetekben kicsit 

stratégiát váltottam abban a tekintetben, hogy a bizottsági ülések helyét az általános viták 
előkészítésében egy picit már másképp látom. Nyilván megvan, mondjuk egy parlamenti 
általános vitának vagy egy sajtótájékoztatónak is a szerepe abban, hogy felhívja egy ellenzéki 
képviselő figyelmét az általa elfogadhatatlannak tartott előterjesztésekre, pontokra; a 
bizottsági üléseket most meg már pláne olyan terepnek tartom, amely talán önök számára egy 
figyelemfelhívás lehet arra, hogy milyen pontokon kell egy adott előterjesztésben 
változásokat elérni. És ez talán különösen igaz erre az előterjesztésre, mert ennél az 
előterjesztésnél tetten érhető közöttünk is egy komoly ideológiai, politikai vita, már hetekkel 
ezelőtt is tetten érhető volt ez az előkészítés során, illetve azt érzékeljük, hogy önök között 
sincsen egység ebben a tekintetben, Pokorni Zoltánnak többször is alternatív javaslatai, 
véleményei hangzottak el a sajtóban, és Hoffmann Rozsával egy elég komoly, néha a 
nyilvánosságot sem kerülő vitát folytatnak. Egyébként bizonyos szempontból nincs is ezzel 
baj, tehát miért ne lehetne egy kormánykoalíción belül akár megközelítésbeli különbség is; a 
szocialista kormányzás idején is - mondjuk az egy más típusú helyzet volt, hiszen nem együtt 
indult a választáson a koalíciós partnerrel a szocialista párt - voltak komoly ideológiai viták, 
amelyek kifejezetten egyébként a közoktatás területét is érintették.  
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Na most, ezután az alapfeltevés után, mondom azt, hogy Székyné képviselőtársamnak 
a véleménye figyelemreméltó volt egyébként, és mondjuk nyilván érezni azt benne, hogy 
elhivatott, meg hogy hisz abban, amit mondott, ez egyébként rendben is, nyilvánvalóan sok 
tekintetben persze a vágyait, céljait fogalmazta meg. Én nem hiszek minden tekintetben 
abban, hogy ez a jogszabály így, ahogy van, ezeket a célokat szolgálja, de egy dologra 
felhívnám a figyelmét mindannyiunknak. Nekem pedagógusok a szüleim, tehát én végigéltem 
évtizedeken keresztül azt, amit a pedagóguspálya jelentett, és ők olyanok is, akik egyébként 
elhivatottságból lettek pedagógusok, nem az ön által mondott módon, mert nyilván azt látja 
mindenki, hogy a pálya presztízse sokat csökkent mondjuk úgy az elmúlt évtizedekben. Én azt 
látom, hogy ez egy olyan terület, amit - egy kicsit talán önkritikusan is mondom - a 
mindenkori politika az elmúlt 21 évben próbált a saját képére formálni, mindig minden reform 
első célterülete, néha áldozata volt. Sokszor rángatták ide-oda és ebből az lett, és egyébként 
ezt mondom mindegyik kormányra, és azt hiszem, hogy ha önök is egy picit belegondolnak a 
konzervatív kormányzásuk idejébe, akkor gyakorlatilag hasonló tapasztalatokra jutnak. Ezért 
azt hiszem, hogy adott területen szükséges volna alapvetésként egy olyan konszenzus, 
szakmai konszenzus, amely picit függetlenít mindig az aktuális kormányzásoktól, az aktuális 
ideológiai hozzáállástól. Szerintem egy ilyesmi dologra vár a pedagógus szakma, illetve 
persze egy életpályamodellre, ami egyébként hosszú távon megalapozhatja azt, hogy 
hivatásszerűen gondolkodjanak fiatalok arról, hogy ők ezt a pályát választják.  

Én azt hiszem, hogy az életpályamodellről ebben a tekintetben nagyon nehéz beszélni, 
jól látszik a költségvetési helyzetből, hogy erre nincsen pénz. Tehát lehetne még akár ez egy 
támogatható dolog is, nyilván a presztízsnek, a szakmai presztízs megalapozásnak sokféle 
eszköze van, ennek csak az egyike az anyagi megbecsülés, bár megjegyzem, hogy a 
szocialista kormányok mindig igyekeztek lépni, 2002 után volt egy komolyabb emelés. 
Sosem elég persze, és nyilván azóta, azt kell mondjuk, hogy a reálpozícióban sok minden 
változott az elmúlt 9 évben, de azt kell mondjam, hogy én azt látom, hogy ebben a 
költségvetési helyzetben nagyon nehéz itt kitörési pontot találni ebben a tekintetben a 
következő évekre. (Boldvai László megérkezett.) 

Kettő. Tartalmi kérdések. Nyilván itt sok olyan politikai vitát idehozhatnék, amit úgyis 
fogunk még folytatni a következő hetekben, tehát nem értünk egyet a tankötelezettség 
korhatárának leszállításával, és még sorolhatnám, de mindenképpen érződik a javaslatból az, 
hogy komoly konzervatív megalapozottságú, ideológiai megalapozottságú javaslatról van szó 
szintén. Tehát én, ha függetlenítem magam az ezekben a hetekben zajló vitáktól, akkor megint 
azt kell hogy gondoljam, hogy megint történik egy megalapozása a közoktatás rendszerének, 
ami éppen azért, mert ennyire átpolitizált, akármerre megy tovább az élet egy következő 
kormány után, akármilyen színű is legyen, mondjuk áldozatául eshet a politikai szerepnek.  

A pedagógus szakszervezet is elmondta erről a véleményét, mondhatom ezt többes 
számban is, a pedagógus szakszervezetek folyamatosan mondják a véleményüket, illetve 
Pokorni Zoltán is, és én azt hiszem, hogy nyitott füllel kell lenni ebben a tekintetben, nagyon 
sok alapvető kérdésben vitatják az előterjesztést. Azt hiszem, hogy egy olyan politikai 
konfliktus előtt állunk az előterjesztés kapcsán, amiben mondjuk valaki akár el is vérezhet, 
most nem akarok itt politizálni ebben a tekintetben, de lehet, hogy ez mondjuk az államtitkár 
asszony karrierjében is egy törést jelenthet. De ez most nem is annyira fontos, mert a személyi 
ügyeket hagyjuk egy előterjesztés kapcsán, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az 
irányvonal milyen lesz ebben a tekintetben és lehet-e ezen a kérdésen változtatni. 

Mi nyilván ebben a formájában nem tudjuk támogatni az előterjesztést, de talán ez 
nem volt olyan átütő meglepetés, azon gondolkodjanak el, hogy egyfajta lojalitás fontos-e 
önöknek, vagy az a fajta elhivatottság, ahogy mondjuk Székyné képviselőtársam beszélt, mert 
ha az a fajta elhivatottság, akkor bizony van mit hegeszteni ezen az előterjesztésen, hogy 
borsodiasan fogalmazzak. Akkor van mit egyeztetni, van mit dolgozni azon, hogy Pokorni 
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Zoltánnak az egyébként sokszor megalapozott véleménye is, meg az Oktatási bizottságé is 
bekerüljön ebbe a javaslatba. És valamennyire feloldható legyen az a helyzet, hogy egy 
komoly politikai vita alakuljon ki, amelyben én úgy érzem, hogy az államtitkárság egyre 
inkább szemben áll a politikai pártokkal, szakszervezetekkel, és ami a legfontosabb, még ezen 
is túlmutató, a szakma legnagyobb részével. Ha ezt nem sikerül feloldani, akkor megint egy 
olyan jogszabályt fog alkotni az Országgyűlés, ami nem lesz időtálló és megint csak káoszt 
fog teremteni a közoktatás rendszerében, ezt én egy óriási problémának tartom. Mondom még 
egyszer, ezen kívül millió ponton tetten érhető ideológiai vitám van az előterjesztéssel, csak 
nem erről kívántam önöket ma meggyőzni, hanem arról, hogy folytassák le belül ezt a 
küzdelmet. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük.  
Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Hallgatva ezt a nagyon sok felelős 

hozzászólást, azzal kezdem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat számomra 
végre egy olyan előrelépés, amelyet mindenképpen támogatom, és aztán a módosításokat 
figyelembe véve persze kell, hogy vitatkozzunk, beszélgessünk róla.  

Miért tartom feltétlenül fontosnak és ez a javaslat miért jelent számomra meghatározó 
állásfoglalást is. Egyrészt a történetem, a személyiségtörténetem és a történelemben eltöltött 
néhány évtizedem alapján. Én a ciszterciták községi elemi iskolába jártam Budán, akkor még 
4 elemi volt, majd gimnáziumba kerültem, mégpedig a budai ciszterciták Szent Imre 
gimnáziumába, és ott töltöttem 8 évet, és mi több még internátusban is laktam, és ezek után 
egyetemi éveim kiteszik: a diplomás évek 54 évet, 6 év pedig az orvostanhallgatói korszakom. 
Tehát átívelő tapasztalataim, ismereteim, benyomásaim voltak jóról, rosszról, előnyösről, 
hátrányosról.  

Ami, azt hiszem világviszonylatban meghatározó tendencia, azt mindannyian 
érzékeljük, tudjuk, ezt nem is kell tulajdonképpen magyaráznunk sokat, hogy van egy 
népességrobbanás máshol, nem nálunk, van egy óriási változás a várható élettartamban, minél 
hosszabban élünk, annál inkább több nemzedék kerül egy időben egymás mellé. És a 
nemzedékek közötti transzferek kérdésétől kezdve, egészen az egymáshoz való viszonyok 
alakítása, ahogy a nemzedékek, az új és új nemzedékek az öregebb, idősebb nemzedékekkel 
ne harcban töltsék, ne ellene forduljon egymásnak, hanem egy jogfolytonos, következetes, 
rendkívül komoly tartalmat, meghatározó fennmaradású tartalmat jelentő láncban épüljenek 
egymáshoz.  

Most pontosan azért, mert az utóbbi évtizedek világviszonylatban, de Magyarországon 
meg különösen, éppen a súlyos történelmi, kultúrtörténelmi helyzetünket, lélektani 
helyzetünket, társadalomlélektani helyzetünket is jól ismerve és beleértve, súlyos anómia 
folyamatok mennek végbe a világban társadalmilag, társadalmi kulturális vonatkozásaiban és 
az államrendszer működtetésében egyaránt. Ez az anómia folyamat odáig jutott, hogy ezek a 
megfogalmazott nagy blokkok vagy nagy jellegzetességek, tömb folyamatok: a liberális, 
neoliberális, konzervatív, bigott, dogmatikus, nem ez, nem az, ütköztek meg, és a mikro-
szociális mezőbe kerültek le a makro-szociális rendkívül súlyos változásoknak a lecsapódásai. 
A pedagógia, oktatás, oktatáspolitika. Számos kiválóságot a Kárpát-medencében 
Magyarországon említhetnénk, de azért Klebelsberg Kunónak éppen az volt a jelentősége - 
ezt sokan elismerik, elfogadják -, hogy ő rendszerbe kezdte fonni és fogni a magyarországi 
köznevelés, alapnevelés, közoktatás és oktatás folyamatainak a kétségtelenül a XX. századra 
megérlelődött, a XIX. század vége, a XX. századra megérlelődő sajátosságainak a 
divergenciáit, a széthúzó, széthullás elősegítő folyamatait. És ezt nagyon sikeresen csinálta, 
élete, sorsa pedig tükre volt a XX. századnak, a XIX. század vége, a XX. századnak.  
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Amit pedig kiemelnék. Ennek a tervezetnek feltétlenül egy anómia folyamat gátló, 
csökkentő jellegét tudom kiolvasni a megfogalmazásokból is, meg a törekvésekből is. Végre 
nyíltan és törvényjavaslat szintjén is kifejeződik az, hogy a pedagógiának az antik fogalmát 
végre egy más kontextusban, más világkörnyezetben is, más ideológiai rendszerek mellett is, 
de kifejezni törekszik és kifejezi, hogy mit jelent a pedagógia antik kifejezésében, a peidosz 
és agogógia (peidagógosz) szóösszetétel, fogalom-összetétel azt jelentette, hogy kézen fogva 
vezetés. Na most persze, a kézen fogva vezetést nagyon sokan félre is értelmezik, nem is 
értik, nem is tudják, hogy ennek az eredetileg antik kifejezésnek a háta mögött pontosan az 
van, amit a közneveléssel igyekszik egy társadalom, és most a jelenlegi helyzetünkben a 
kormányzatunk és a parlamentünk közös elfogadás mellett természetesen érvényesíteni. Ez 
azt is jelenti, hogy számunkra ennek a törvényjavaslatnak az alapvető motiváló ereje és 
feltétlenül a sorvezető jellege biztosítja azt, hogy itt egy olyan nevelési folyamat, amelyik 
nem új keletű, nem új dolog, de megfogalmazza törvényjavaslat formájában, egyesíti a 
pedagógia alapvető, az oktatást is magában foglaló, a közfelelős közkötelességet is magában 
foglaló lehetőségeit, mégpedig rendszerbe igyekszik foglalni. Nincs tökéletes rendszer, ezt 
nagyon jól tudjuk, nem is volt. De azért messze más jellege van ennek a köznevelési 
felfogásnak, oktatáspedagógiai felfogásnak, mint ami a makarenkói elveken alapulóan, annak 
idején szerte a világban igyekezett magának utat törni, és nem beszélve az egyéb 
dogmatikusan, egészen súlyosan antiszociális világot kifejező, széthulló világot kifejező: 
minden virág virágozzék, de mégis súlyos diktatúrákban megszerveződő, megfogalmazódó 
szemléletnek.  

Amit még hozzá szeretnék fűzni ennek az általános, általam legalábbis nagyon 
fontosnak tartott megközelítésnek, ami ennek a köznevelési törvényjavaslatnak úgy érzem, és 
úgy látom a lényege. Ez nemcsak az úgynevezett oktatásszerkezetnek, nem csak az 
úgynevezett pedagógusi elveknek és motivációknak, maguknak a pedagógusoknak a képzési 
motivációja is, tehát a pedagógus személyiségének, a pedagógusszemélyiségnek a fejlesztése, 
fejlődése szempontjából is rendkívül fontos törvénnyé alakulhat, amelyben az oktatott, az 
oktató, az intézmény, a közintézmény, a helyi intézmény, a közösségi gondolkodás és a 
törvényjavaslatban jól megfogalmazott elvi eszmei szempontok is érvényesülnek.  

A magam részéről ezért tartom, sok minden egyéb részlet mellett is, fontosnak, 
támogathatónak, a magam részéről nagyon fontosnak tartom, hogy általános vitában 
csiszolódva kerüljön a parlament elé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. Először pár szóban reagálnék arra, 

amik elhangzottak. Az egyik az a gyakornoki rendszer kérdése. Ön is elmondta azt, hogy nem 
jó az alkalmassági szűrés a felsőoktatási intézményekben. Ha valaki a pedagógus pályát 
akarja választani, akkor inkább véleményem szerint azon kéne szigorítani, hogy ne essen bele 
egyetlenegy továbbtanulást választó fiatal se abba a helyzetbe, hogy a gyakorlati program 
során derül ki az, hogy még a közelébe sem szabadna engedni a pedagógusi pályának, mert 
valljuk be őszintén, manapság előfordul az, hogy olyanok is pedagógus diplomát szereznek, 
akiket jó érzésű ember gyerekek közelébe sem engedne. Tehát ezen a helyzeten, ezen a 
rendszeren mindenképpen változtatni kell. 

Az önkormányzatokkal kapcsolatban, véleményem szerint ez a köznevelési törvény 
nagymértékben csorbítja a települési önkormányzatok önrendelkezési jogát, mégpedig azért, 
merthogy a 2000 fő alatti településeknél abszolút kizárja annak a lehetőségét, hogy 
fenntartsák az iskolájukat, a 2000 fő feletti településeknél pedig majd a kormányhivatal 
eldönti. Eldöntött kérdésekben tudni lehet azt, hogy mi lehet majd a kormányhivatal 
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álláspontja, illetve a véleménye ezeknek a véleményeknek a kapcsán, tehát sarkítva, lefordítva 
azt lehet mondani, ha egy falusi iskoláról a kormány, a kormányhivatal vagy bármilyen szerv 
úgy dönt, hogy azt be kell zárni, akkor az önkormányzatnak, illetve a településnek semmiféle 
lehetősége nincs arra, hogy megmentse a saját településén lévő iskoláját, ez véleményem 
szerint elfogadhatatlan.  

És akkor még egy pár dolog. Először is egy kérdésem lenne. A kérdésem pedig az 
lenne, hogy a 41. d), e) pontjában a kiemelt figyelmet igénylő gyermek kategóriája az 
micsoda, tehát hogy konkrétan ez mit jelent, hogy kiemelt figyelmet igénylő gyermek. 

Még egy pár dolgot említenék, amit én egyáltalán nem tartok elfogadhatónak. Az 
egyik például a szankciórendszernél az a pont, hogy a gyermeket a tanév folytatásától el lehet 
tiltani, ez jól mutatja egyébként a kormány gondolkodásmódját, nemcsak ezzel a törvénnyel 
kapcsolatban, hanem minden egyes területtel kapcsolatban. Itt arról beszéltünk, ha a 
problémát a szőnyeg alá söpörjük, ha a problémát kizárjuk az intézményesített rendszerből – 
és ebbe akár bele lehet sorolni a 16 éves korú tankötelezettséget is –, vagy kizárjuk az 
intézményesített formából, akkor az a probléma onnantól fogva nem létezik; az a probléma 
létezik, azt a problémát valószínűleg ezeken a kereteken belül kellene megoldani a 
rendszernek. 

A másik lényeges kérdés még a közösségi szolgálat kérdése, tehát az, hogy az érettségi 
vizsga megkezdésének a feltétele lesz az 50 óra közösségi szolgálat. Itt ugyanazt tudom 
elmondani, mint a segélyezési rendszerek, illetve a pénzbeli támogatások rendszerének a 
megváltoztatásánál az önkéntes munkával kapcsolatban elmondtam: a közösségi szolgálat 
egyértelműen számunkra az önkéntes munkát jelenti, és ha ezt kötelezővé tesszük, akkor mind 
az önkéntes munka, mind akár a segítő szakmák íratlan és írott törvényeit, etikai kódexét 
sértjük meg és tiporjuk lábbal. Erre egy nagyon személyes, illetve úgyis mondhatnám, hogy 
majdnem hogy ilyen közönséges példát hoznék. Ez olyan dolog, mint hogy mindannyian 
tudjuk azt, hogy kötelező olvasmányokat kellett olvasnunk tanulmányaink során. Nagyon jól 
tudjuk azt - én legalábbis így voltam vele -, amikor kötelező volt az a kötelező olvasmány, 
akkor nem olvastam el, később érettebb fejjel jöttem rá arra, hogy azok között értékes 
irodalmi művek voltak. Tehát itt is ugyanez a helyzet, nem kényszeríthetünk senkit önkéntes 
munkára, az oktatási rendszernek kellene olyannak lenni, hogy motiválttá tegye a fiatalokat 
arra, hogy önkéntes munkát végezzenek. 

A másik érdekes kérdés pedig az, ami az iskolában eltöltött időre vonatkozik, az, hogy 
16 óráig kötelező minden egyes tanulónak az oktatási intézményben lennie. Túlságosan 
szigorúnak tűnik ez az intézkedés, ugyanis elképzelhető akár városi, akár települési, falusi 
iskolában is, hogy az iskola olyan irányú foglalkozást nem tud biztosítani a gyerek számára, 
ami mind a szülő számára elfogadható, illetve a gyermek képességeinek megfelelő. Ilyenkor 
tulajdonképpen kizáródik a lehetősége annak, hogy a szülő más alternatív kötöttebb 
tevékenységet biztosítson a gyerek számára, vagy esetleg az élethelyzet adhat olyan érdekes 
történeteket is, hogy az otthoni körülmények megfelelőbbek egy személyiségfejlődés vagy 
egy nevelés-oktatás, akár tanítás szempontjából is, mint az iskola által nyújtott egyéb délutáni 
elfoglaltságok. Ilyenkor, bárki lehet az a szülő, nincs lehetősége arra, hogy a gyermeke inkább 
ezt az időt az otthonában, vagy esetleg egy alternatív közösségben vagy fakultatív 
programban töltse el. Egyelőre röviden csak ennyit szerettem volna. 

 
ELNÖK: Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszonyé a szó. 
 
RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz): Köszönöm szépen. 

Hozzászólásom pont ehhez a témához kapcsolódott eredeti tervem szerint is.  
Tehát ez a délutáni 16 óráig történő bent levési lehetőség tanterven belül biztosítja 

most azt, hogy minden egyes településen minden egyes kisgyermek alapoktatásában, nemzeti 
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köznevelésében értékes tevékenységekkel megtöltve tölthesse el az időt. Természetesen ezt 
nagyon kell hangsúlyozni, hogy ott, ahol a szülő eleve saját szándékával, vagy családi 
indíttatásával szándékozik megoldani, hogy akár sportra, egyesületbe vagy akár zeneiskolába 
a gyermekét járatja, azok számára nem kötelező. Ezért kell hangsúlyozni, hogy megint nem 
egy dresszúra, hanem egy nyitás, vagy lehetőség azért, hogy a gyermekeknek a szabadidejét 
értékesen el lehessen tölteni. Ezt már egyébként a görög demokráciában nagyon jól tudták, és 
elég értékes személyiségeket lehetett ez által nevelni.  

Én egyébként eredetileg szerettem volna kiemelni pont ezen belül, a délutáni 
foglalkozásokon belül, a mindennapos testnevelés mellett a művészeti oktatást. Ami most egy 
új elem szintén és óriási fontosságú, mert pont ebben a kicsi korban, amikor megkapja ezt a 
kisgyermek - az én külön szakmám a klasszikus zeneoktatás -, ezen keresztül a két 
agyféltekének olyan mértékű pozitív összehangolódása következik be a zenetanuláson 
keresztül, ami egy nagyon-nagyon értékes személyiséget bontakoztat ki; nem beszélve arról, 
hogy a sporthoz hasonlóan egy nagyon komoly állóképességet és egy nagyon komoly 
időbeosztást igényel ennek a megoldása.  

De hangsúlyozom, ha valakit zeneiskolába járatnak a szülei, mert eleve úgy képzelték, 
hogy őt már oda járatják, akkor ez természetesen nem akadálya, hanem ha tudja az iskola, 
hogy ő odamegy: zeneiskolába vagy egyesületbe. (Közbeszólások.) Itt vannak a részletek, 
amiket ki kell dolgozni, de a szándékot szeretném hangsúlyozni, ez több tárgyaláson keresztül 
erről szól. Tehát a lehetőségeket hangsúlyozzuk, és azt vegyük észre benne, hogy az egész 
rendszer arra épül, hogy ne legyenek versenyistállók és teljesen parlagon lévő területek az 
országban, egyenletes alap- köznevelés legyen, amit Márai Sándor is megírt, pont egy háború 
utáni időszak, ezt érdemes elolvasni. Röpirat a nemzetnevelésről, mert abban nagyon sok 
hasonlóság van, hogy hogyan kell egy polgárosodó középosztályt - igenis bővítendő értékes 
nemzetet - nevelni, és ez a célja a köznevelési törvénynek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Boldvai László képviselő úré a szó. 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én alapvetően 

egy kérdést szeretnék az előterjesztőhöz intézni. Először szeretném megdicsérni az 
előterjesztőket. Azt hiszem, hogy azon kevés törvényt tárgyaljuk, amelyhez, a szokásuktól 
eltérően, készítettek hatástanulmányt. Igaz, hogy megpróbálták letagadni ennek a létezését, de 
aztán csak kiderült, hogy nem mondanak igazat és létezik ez a hatástanulmány. A dicséretem 
ennyi.  

Viszont a kérdésem arra vonatkozik, azt árulja el nekem, hogy az előterjesztő 
felelősségével hogy gondolja ennek a törvénynek a gazdasági és anyagi hatásait 2013-tól, ’14-
től és ’15-től biztosítani. Az a háttértanulmány, amelynek létezését tagadták, csak egy tételét 
ragadom ki, azzal számol, hogy 2013-ban - a ’13-ról szóló költségvetésben - csak a 
pedagógus béremelésre 62 milliárdot kell többletként a költségvetésbe beterjeszteni. 2014-ben 
ez a 62 milliárd forint már 90 milliárd forintra nő, 2015-ben 220 milliárd forintra.  

Arra lennék kíváncsi, hogy mindezek ismeretében az előterjesztő véleménye mi? 
Olyan törvényt akarnak elfogadtatni, amelyről maguk tudják, hogy nem lesz megvalósítva, és 
bizonyos pontjait egy év múlva hatályon kívül akarják helyezni, vagy létezik olyan számítás, 
amelyet mi ellenzéki képviselők nem ismerünk és meglapozza ennek a törvénynek a 
gazdasági alapjait. Olyan tételekkel már nem foglalkozom, hogy szintén ennek a 
hatástanulmánynak a részét képezi az óvodapedagógusi létszám jelentős növelése és az 
óvodai férőhelyek azt kell, hogy mondjam, brutális bővítése. Mi a magunk részéről 
természetesen támogattuk, de azok a nagyságrendek, amelyeket én csak a pedagógus 
béremelés kapcsán említettem, eltörpülnek például egy ilyen mérvű és nagyságrendű, az 
óvodai szegmenst érintő fejlesztés költségei mellett.  
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Még egy kérdésem nekem is lenne. 

103 oldal: van itt egy nagy ívű felvezetés, meg az indoklási résznek is van egy érdekes 
nyitánya, viszont nem szeretnék különösebben az előttem lévőhöz kapcsolódni, Boldvai 
képviselőtársamhoz, nehogy valaki úgy érezze, hogy együtt fogalmaznánk meg a kérdést, 
mert nem, de mégiscsak szó van arról, és a kérdésem a következő. Tehát ez a 103 oldal 
tervezet, a végén a 88-as paragrafusban le van írva tulajdonképpen a köznevelési rendszer 
finanszírozása, de minden konkrétum nélkül; és a 100-as paragrafushoz pedig az 55-ös 
pontban az Európai Unió jogának való megfelelés, és van még egy külön fejezet, ami arról 
szól - az 55-ös pont is ugyanehhez kapcsolódik -, itt ki van fejtve táblázatokkal az Európai 
Unió jogának való megfelelés. Hogyan fogják ezt megvalósítani ebben a két kritériumban, 
aminek mindenképpen meg kell felelni, legfőképpen annak, hogy hogyan lesznek a 
pedagógusok finanszírozva, illetve az életpályamodell hogyan kapcsolható majd azzal a 
biztonságérzettel, amit a pedagógusnak 2013-tól, az életpályamodell megvalósításával 
kezdődően éreznie kell ahhoz, hogy azokat az anomáliákat, amik a nevelési rendszerben és a 
gyermekvédelmi rendszerben is máskülönben tapasztalhatók.  

És külön foglalkozik több pontban és több paragrafusban a köznevelési 
törvénytervezet a sajátos nevelési igényű, beilleszkedésű, tanulási magatartás-zavarokkal és 
speciális igények figyelembevételével, ami számomra a következő évtizedre is csak egyfajta 
kompenzálás lesz, merthogy itt van egy olyan kifejezés, hogy optimális fejlődésük 
elősegítése, sajnos az utóbbi évtizedekben erre elég kevés példát tudunk tapasztalni. És a nagy 
ívű felvezetés után akkor ezek a kérdések talán milyen választ kapnak, vegyük csak, mondjuk 
a következő évtizedre, mert az is egy hatalmas időintervallum. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Most magamnak adnám meg a szót. Négy konkrét dologról 

szeretnék beszélni, illetve szeretnék kérdezni. 
Az egyik igazából csak egy kapcsolódási pont a 2000 főt meg nem haladó települések 

kérdésköréhez. Tényleg én magam sem értem, hogy miért kell ezt ilyen határozottan 
leszabályozni, hogy nem lehet fenntartani iskolát ilyen településeken, ha az állam adott 
esetben megszünteti, az önkormányzatnak nincs erre lehetősége. Számos törvényjavaslat 
került be elénk az utóbbi időszakban: az önkormányzati törvény, a polgárőrségről szóló 
törvény, stb., ezekről mind-mind azt a konklúziót tudjuk levonni, hogy gyakorlatilag egy 
falurombolási időszak elé nézünk, és ez teljes mértékben beleillik ebbe a koncepciónkba, és 
egyre jobban határozottá fog válni ez a véleményünk, jó lenne, ha ennek nem kellene 
határozottá válni, de ez ezt mutatja. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy ha adott esetben egy 
2000 fő alatti településen, ahol van iparűzési adó, és vannak ilyen települések, hogy akár 
három iskolát is fent tudnának tartani, miért nem tehetik ezt meg. Vagy gondoljunk az 
agglomerációra, mondjuk akár Budapest környékén, ahol kialakulnak olyan települések, amik 
kimondottan jómódú települések, és ott szeretnének egy iskolát fenntartani, az állam nem 
szeretné, meg tudnák tenni a helyi lakosok, a helyi önkormányzat, mégis teljes mértékben 
elveszik ezt a lehetőséget. Tehát mi szeretnénk, ha ez a kritérium kikerülne és a lehetőség 
adva lenne, az más kérdés, hogy valószínűleg egyébként kevesen vagy nagyon kevesen 
tudnának ezzel a lehetőséggel élni. 

Amit hiányolok a tervezetből. Az egyik ilyen pont a családi életre való nevelés. A mai 
világban rendkívül fontosnak tartom azt, hogy tudatosítsuk már a fiatalokban is a családi 
életre való nevelést, azt, hogy ez rendkívül komoly felelősséggel jár. És bizony, ha arra 
gondolunk, hogy ebben a mai világban, akár a média világára gondolunk, stb., milyen 
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támadások érik a család intézményét, ez mennyire kikezdi a családokat évek, évtizedek alatt, 
hogy ez ellen hogyan lehet védekezni, ezt bizony már fiatal korban érdemes elkezdeni 
tanítani. Mondhatnánk nyilván, főleg nyugat-európai példákat, ahol ez a tantervnek a része 
oly mértékben, hogy adott esetben mondjuk a nőket vagy az asszonyokat, persze a férfiakat is, 
de általában ott is azért csak a nők szoktak erre jelentkezni, vagy a lányok pontosabban, 
megtanítják főzni adott esetben, mert ezt nem kapják meg otthon. Nem akarok egyszerű 
dolgokkal magyarázkodni, de kérem szépen, nagyon jól tudjuk, hogy egy bizonyos kor után a 
férfiakat a hasukkal lehet megfogni adott esetben, ezek ilyen egyszerű dolgok. (Derültség.) És 
ha ezeket nem lehet már fiatal korban elmagyarázni a gyerekeknek, ha nem lehet őket 
megtanítani arra, hogy hogyan élhetnek oly módon, hogy esetleg még idősként, nyugdíjasként 
együtt legyenek a párjukkal, akkor az komoly probléma, és ezt igenis itt kell elkezdeni, mert 
nagyon-nagyon sok családban, talán azt lehet mondani, ma a magyar társadalom többsége 
ilyen családokból áll, nem kapják meg ezt a lehetőséget. 

A másik, amit nagyon hiányolok, az az egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az egy 
pozitív dolog, és ennek nagyon örülök, hogy végre mindennap lesz gyakorlatilag testnevelés 
óra, ez egy üdvözlendő dolog. De az egészségnevelés és az elsősegélynyújtás kérdésköre 
ennél sokkal többet takar. Itt gyakorlatilag arról van szó, megint csak nyugat-európai 
példákkal példálóznék, hogy vannak olyan országok: Hollandia, Norvégia, stb., ahol a 
lakosságnak a 80 százaléka elsősegélynyújtást azonnal tud alkalmazni, ha erre szükség van. 
Ez pedig ott jelentkezik, hogy mind a középkorúaknak, mind az időskorúaknak a halálozási 
száma jelentősen lecsökken, hiszen létezik ugyan mentőszolgálat, de egy mentőszolgálat mire 
kiér akár egy szívinfarktushoz, vagy bármilyen hasonló helyzetben 10-15 perc, vagy akár még 
tovább is eltarthat. Erre is van egy európai normatíva, hogy mennyi idő alatt kellene kiérni, és 
bizony addig a helyszínen lehet segíteni az ilyen bajbajutott személyen. És egy tízmilliós 
országnál is, mivel ezt nyugat-európai példákból lehet látni, ezres nagyságrendben lehetne 
életeket menteni minden egyes évben. Tehát nem párszáz emberről van szó, vagy egy-két 
tucatnyi emberről, ezres nagyságrendben lehetne életeket menteni, ha fiatal korban 
elkezdenénk az elsősegélynyújtás tanítását és ez gyakorlatilag beívódna a magyar 
társadalomba. Én ezt nagyon fontosnak és ráadásul gazdaságilag is egy rendkívül hasznos 
dolognak tartom, ami ráadásul nem is 20 év múlva jelentkezik gazdasági hatásként, hanem 
már az első 1-2 év után jelentkezne, ahol kikerülnek folyamatosan az iskolapadból azok az 
iskolások vagy fiatalok, akik már képesek az elsősegélynyújtást elvégezni.  

És végül a negyedik dolog, hogy a 46. paragrafusban található az 5. bekezdés, ami 
arról szól, hogy idézem: az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-
oktatásban, gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanulók számára a 
tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.  

Azzal teljes mértékben egyet tudok érteni, hogy a gyógypedagógiai nevelésben 
részesülők, vagy természetesen a szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyek ingyenesen 
kapjanak tankönyvet, az szerintem senkinek sem kérdés. De, hogy nemzetiségi alapon osszuk 
ki ezt a támogatást, ezt én sváb származású személyként is kikérem saját magamnak, a 
családomnak is kikérem, én nem kívánom, hogy a három gyerekem ingyen kapjon tankönyvet 
azért, mert ők német származásúak, sváb származásúak. És ugyanakkor viszont a magyar 
vagy cigány származású személyek azért, mert ők nem esnek bele ebbe a kategóriába, ők nem 
kaphatják meg ezt az ingyenes tankönyvellátást.  

Úgyhogy azt kérem, ha ingyenes tankönyvellátásról beszélünk, akkor vagy szociális 
alapon történjen ez az ingyenes tankönyvellátás, vagy pedig mindenkinek járjon. Azt kérem, 
hogy ezen a paragrafuson - mi adunk be természetesen mindenképpen egy módosító javaslatot 
-, ezen a bekezdésen változtasson a tárca. Ilyen egyébként szerintem nincsen sehol talán a 
világon, hogy nemzetiségi alapon kapnának ingyenes tankönyvet. Teljesen más az, amikor 
kulturális okokból plusz tankönyvet kap, mondjuk bármelyik nemzetiség a saját anyanyelvén, 
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az egy másik terület nyilvánvalóan, és az teljes mértékben támogatható, mert a kulturális 
nemzeti kisebbségeket ilyen téren támogatni kell, és ezt mi is elvárjuk a határon túl élő 
magyar nemzetrészekkel kapcsolatban. De, hogy ott sem kapnak a magyar diákok csak azért, 
mert magyar diákok, ingyenesen tankönyvet mondjuk a románok vagy a szlovákok 
hátrányára, úgy szerintem ezt itt sem lenne pozitív dolog bevezetni.  

Nekem ez a négy felvetésem lett volna, és kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még 
valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor megadom a szót államtitkár 
úrnak. 

Dr. Varga Zoltán (NEFMI) válaszadása 

DR. VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Főosztályvezető. 
 
ELNÖK: Főosztályvezető úrnak, elnézést. 
 
DR. VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm, hogy 

kineveztek. Először is szeretném megköszönni a képviselő asszonyoknak és professzor úrnak 
a támogató hozzászólást, nem is nagyon hangzott el kérdés, azt hiszem nem is nagyon tudok 
mire reagálni, minden szavukkal egyetértek. 

Baráth Zsolt első megszólalásával kapcsolatban. Mi lesz a kormányhivatalok szerepe? 
A kormányhivatalokban pillanatnyilag elég érdekes módon vesz részt az oktatás. Ami 
korábban az oktatási hivatalnak a megyei lába volt, azt beintegrálták a kormányhivatalba, és 
ott az intézménytörzsben kapott szerepet, ahol nincs jó helyen igazán.  

Az a terv, hogy úgynevezett szakigazgatási szerv alakuljon a feladatok sokasodásával, 
ez a törvény szépen fog adni feladatot a kormányhivatalnak, elég gyakran fordul elő benne. 
Tehát egy olyan körülbelül közepes, 50 fős, megyénként 50 fő körüli szakigazgatási szervvel 
gondolkodunk hosszú távon, valamint szintén a kormányhivatalok - még nem dőlt el 
számomra se teljesen, hogy mellette, vagy tartalmazásában, úgy gondolom, hogy inkább talán 
független lenne szerencsésebb - úgynevezett megyei intézményfenntartó központok 
alakulnak, ennek is az előterjesztése már szerintem járt önök előtt. Tehát ők is részt vesznek 
az intézmények, az állami intézmények fenntartásában, mint fenntartók. 

Az életpályánál képviselő úr hozta fel, hogy most az a kérdés, hogy kapnak-e fizetést. 
Mi az oka ennek vajon, gondolkodjunk el rajta. Nagyon egyszerű, az állam - durván 
elhangzott már a képviselőtársak mondandójából, de valóban így van - körülbelül a 
normatívával 50 százalék erejéig tudja támogatni az iskolákat. Ez iskolatípusonként 
helyenként sok mindentől függően változhat: nagyságrend, ilyesmi; a másik felét az 
önkormányzatnak kell hozzátenni. Ez egy nagyon súlyos probléma, a magyar 
önkormányzatisággal együtt nőtt ki ez a probléma, itt arról van szó, hogy a szegény 
önkormányzatok nem tudják azt az esélyegyenlőséget biztosítani az ott élőknek, mint a 
gazdag önkormányzatok, akik meg pozitív irányban térnek el ettől, nyilvánvaló. Pont ez a 
kérdés világít rá arra, hogy mi az egész állami szerepvállalás növelésének az értelme, pont ez, 
hogy ezt a fajta nyíló financiális ollót először megállítsuk, aztán pedig megpróbáljuk 
valamelyest összezárni.  

Elsorvasztja a falusi kisiskolákat. Erre is az önkormányzati rendszer az egyik válasz, 
amit már kifejtettem, nem mondom el még egyszer. A másik. A törvényjavaslat minden, a 
legkisebb településen is, megfelelő érdeklődés irányában garantálja az alsó tagozat indítását, 
tehát ilyen eddig még nem volt, tehát az ezt megelőző jelenleg hatályos törvényben sem.  

Valamint volt ez a sokat bírált 89-es paragrafus (3)-as bekezdés, a két párhuzamos 
osztály szükségessége. Ez viszont a társadalmi vita hatására kikerült, tehát ez nincs, ez 
megszűnt, tehát egy, nincs értelme a párhuzamosnak, tehát egyedülálló osztállyal is indulhat 
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tagozat; bár a két párhuzamosnál is volt a miniszternek ettől a felállástól mentesítő lehetősége, 
tehát mentesítést adhatott, ez nyilván az aprófalvas településkörnyezetben érdekes igazán.  

70 százalék a főállású, ezt már megkaptam egy másik bizottságban is. Nem pontosan 
főállásúról van szó a javaslat szövegében, hanem határozatlan idejű kinevezéssel 
rendelkezőről. Igaziból ez pont fordított okok miatt van bent, mint a képviselő úr 
nehezményezi, ez épp a tanárok, a pedagógusok érdekében került bele. Megjegyzem, a 
jelenleg hatályos, sokszor módosított ’93-as törvényben is benne van, tehát ezt onnan emeltük 
át és azért, mert ha ez nem lenne benne, az igazgatók igen erőteljes késztetést éreznek aziránt, 
hogy óraadókkal oldják meg - financiális okokból, hangsúlyozom - a tanítást, akiket júniusban 
szélnek eresztenek, és szeptemberben vagy őket, vagy másokat újra felvesznek. Ez nem 
tantestület, ez nem pedagógiai munka, ez nem oktató-nevelő munka, ezt nem tudjuk 
támogatni, ezt már a szakmai elődeink sem tudták támogatni, és ezért van benne jelenleg a 
hatályosban is. És nem főállásúról van szó. Ez azt jelenti, hogy lehet részállású, nyilván 
vannak olyan szakos tanárok, egy énektanárnak nem jön össze egy kisebb iskolában az 
óraszáma; nem gond, három iskolában összejön, az a lényeg, hogy egyben legalább 
határozottan ki legyen nevezve, de lehet többen is, a jelenleg hatályos törvények ezt nem 
tiltják. 

Pedagógus I., pedagógus II. túl későn, képviselő asszony részben erre már 
megválaszolt. Az átmeneti időre szokott ez a kérdés általában vonatkozni, most ez derült ki 
számomra, de azt hadd mondjam, hogy pillanatnyilag, mindenki, aki már egy bizonyos ideje a 
pályán van, az automatikus pedagógus I. kategóriába fog átlépni, de szinte azonnal elkezdheti 
kezdeményezni az ő minősítését, és ennek 5 éven belül mindenki számára le kell játszódni, le 
kell zajlani. Tehát aki régóta van a pályán, amúgy megfelel minden egyéb szempontból a 
pedagógus II, pedagógus III. mestertanár, illetve kutatótanár fokozatnak, csak a minősítése 
hiányzik, ők ezt igen hamar, igen záros határidőn belül be tudják pótolni, meg tudják tenni, és 
akkor azonnal a költségvetési év kezdetével késlekedés nélkül magasabb kategóriába 
kerülhetnek. Az kétségtelen, hogy lesz egy bizonyos átmeneti időszak, ezt aláírjuk, viszont 
kollégáim végeztek számításokat, most itt nincs nálam, de több helyen hozzáférhető, ezzel az 
átváltással sem lesz senkinek sem egy fillérrel sem kevesebb a fizetése, mint azelőtt volt, sőt 
mindenkinek több lesz, különböző mértékben ez kétségtelen. Van, akinek csak 40 
százalékkal, van, akinek 60-al.  

16 év tankötelezettség túl kevés. Ebbe most én nem szeretnék belemenni, szakmai 
vitákba persze bele lehetne, inkább a társadalmi egyeztetés eredményét közölném. Legalább 
annyian, sőt jóval többen, jónak tartották ezt a rendelkezést. Itt az okozza a problémát, hogy 
van egy olyan olvasata, nagyon nem helyes olvasata a tervezetnek, hogy eléri a gyerek a 
tankötelezettséget és mehet az utcára, hát nem. A középiskolás gimnáziumba jár, 
szakközépiskolába jár, ez azt jelenti, hogy azt végig fogja járni 18-19, ha olyan a szakközép, 
hogy érettségi utáni képzés is van, 20 éves koráig is akár, tehát szó sincs erről. Itt arról van 
szó, hogy van egy olyan viszonylag nem nagy létszámú gyereksereg, aki borzasztó nehezen 
bírja az iskola kötöttségét, és hogy úgy mondjam ennek meg is találja a módját, hogy pokollá 
tegye, és nemcsak a saját életét teszi pokollá ez az iskolai kötöttség, pokollá teszi a többiek 
életét, a tanulótársakét, a pedagógusokét, mindenkiét. Őnekik ilyen módon lesz lehetőségük 
kilépni korábban, 16 éves korban, és a szakképzés fog biztosítani a számukra – itt van némi 
összhang, összehangolódás a szakképzési törvénnyel – megfelelő olyan szakképesítést, 
szakképzettség megszerzését, ami kevés frontális iskolai oktatással kapcsolódik össze, sokkal 
inkább manualitással. Pont ezeknek a problémás gyerekeknek általában az az előnyük, hogy 
az ilyen manuális dolgokat viszont gyesen és szívesen csinálják, ez a tapasztalat, ennyit tudok 
most ezzel kapcsolatban elmondani. 

Be-óvodáztatással kapcsolatban több kérdező is felveti ennek a financiális, férőhely és 
egyáltalán pedagógus vonzatait. Itt nagyon komoly EU-s pályázatot indítottunk el ezzel 
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kapcsolatban, ami azt jelenti, hamarosan igen komoly európai uniós pénzeket csoportosítunk 
át óvodai férőhelybővítésre, és ez, számításaink szerint egy késleltetett belépésű, hatályba 
lépésű része a törvényjavaslatnak. Mire felfut a létszám, addigra ez a pályázat is kint lesz, és 
ennek alapján mi bízunk abban, hogy ez meg fogja oldani ezt a kérdést. 

Adatkezelés, gyermekvédelem. Megmondom őszintén nem nagyon értettem a kérdést, 
nem volt időm fellapozni, most itt a 41, 42, 45-ös paragrafusok hangzottak el az 
adatkezeléssel kapcsolatban. Ez egy külön szakma az adatkezelés, tehát, hogy a törvényben 
hogyan kell megjelenni az adatok kezelésének, ezt elég sokan megnézték az ehhez a 
szakmához értők, és nem igazán találtak benne kivetnivalót. A gyermekvédelem viszont a 
gyermekvédelemről szóló törvényben lesz szabályozva, mi csak hivatkozunk rá, tehát nem 
szeretnék itt belemenni másoknak az utcájába ilyen mélységig.  

Nemzeti társadalmi felzárkóztatás és roma stratégia hogyan vethető össze. Amit a 16 
éves tankötelezettségnél már el kezdtem mondani a munkahelyteremtéssel kapcsolatban. Ez 
egy olyan, úgy szocializált fiatalnak, aki nem tűri az iskolát, mi úgy gondoljuk, hogy inkább 
előny, mint hátrány. A felzárkóztatással, az esélyegyenlőséggel, erre is hivatkoztam már, itt az 
önkormányzatiság kontra államiság kérdésen belül, úgy gondoljuk, hogy a jelen 
törvénytervezet sokkal inkább biztosítja az esélyegyenlőséget, mint a jelenleg hatályos. És 
ugyanitt ez a vidék/város probléma. Az önkormányzati intézmények nagyfokú 
esélyegyenlőtlenséget, tehát az önkormányzati intézményfenntartás igen nagyfokú 
esélyegyenlőtlenséget hordoz magában, bele van kódolva, mert egy elmaradott térség szegény 
önkormányzatának esetleg nem is annyira oktatásbarát vezetősége mellett, az ottani iskola 
gyakorlatilag tönkrement, itt tartunk, ezért nem tudnak fizetni. Míg egy oktatásbarát, gazdag 
város meg nagyban, könnyedén fenntartja az intézményét és virágoznak, úgy gondolom, hogy 
akár még alkotmányellenesnek tekinthető, nem adjuk meg a lehetőséget ilyen módon a 
megfelelő szinten.  

Varga László képviselő úr. Bizottsági ülés, felhívás, belső polémia. Ebbe a belső 
polémia dologba nem szeretnék belemenni, ez úgy gondolom, hogy politikai kategória, nem 
az én asztalom. Azzal teljesen egyetértek természetesen, mint szakember, hogy tényleg 
konszenzus kéne, tényleg pártérdekeken felülemelkedve meg kéne állapodni abban a közös 
nevezőben, hogy ne négyévente másfelé kormányozzuk. Én úgy gondolom, hogy ezzel 
kapcsolatban azért történtek erőfeszítések, államtitkár asszony elég számos, nagyszámú 
egyeztetésen vett részt - most nem akarok neveket mondani, meg szervezetek neveit - és elég 
lényeges dolgokban, hogy úgy mondjam, engedett a jelenlegi oktatásirányítás, épültek be a 
másik oldalról is javaslatok, hadd ne kelljen ennél többet mondanom.  

Ha nincs pénz az életpályamodellre, szintén nem tudok nagyon elmélyülten 
foglalkozni vele, egyrészt nem az NGM-től vagyok, másrészt ezt a javaslatot még tervezet 
korában a kormány elfogadta. Én úgy gondolom, hogy innentől kezdve ez az ő 
kompetenciájuk, a kormány úgy gondolja, hogy tud rá biztosítani pénzt. Ha nem, akkor 
nyilván az ő felelőssége lesz megteremteni vagy meglépni a szükséges lépéseket, mi azt a 
megrendelést kaptuk, hogy így készítsük el, ezekkel a költségekkel, és így meg is tettük. A 
kormány nyilván optimista, én nagyon szeretném, ha ez az optimizmusa beválna, minden 
bizonnyal mindannyiunknak ez lenne a legjobb.  

Vágó Sebestyén képviselő úr, gyakornoki rendszer, előtte legyen szűrés. Szakmai 
körökben igen komoly felhördülést eredményez, ugyanis ezzel foglalkozó szakemberek 
szerint nincs rá igazán módszer, hogy meg lehessen állapítani valakiről 18 éves korában, hogy 
ő jó tanár lesz-e, vagy nem, ha jól értettem a kérdést. 

A másik, ha valaki elvégez valamiféle tanári felsőoktatást, főiskolát, egyetemet és 
kiderül, hogy a katedrán nem igazán tud helytállni, nem neki való, nem a vérmérsékletének, 
van ilyen, azért neki ez nem elveszett idő. Önök itt látják a sajtósokat, akik jönnek-mennek a 
sajtótájékoztatón, ha megkérdeznék a végzettségüket, igen nagy számban fordulnak elő 
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közöttük tanárok, pont tanárok, mert amit ott képzést kapnak, az erre is nagyon alkalmas és 
számos más egyéb dologra is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem egy annyira problémás 
kérdés, hogy ezért nagyon át kéne túrni a rendszerünket. 

Az önkormányzat önrendelkezési jogát csorbítja. Ez megint egy olyan kérdés, megint 
attól függ, milyen önkormányzatban gondolkodunk. A nagyon kicsi településeken az a valós 
helyzet, tehát az a való élet adta szituáció, hogy egy cukrász, egy kazánkovács és egy 
fuvarozó dönt oktatási igen komoly kérdésekben. Tehát itt a szakmaiság igen komoly csorbát 
szenved. Az előző bizottságban is mondtam, hogyha bemegyek operáltatni magam, nem 
örülnék, ha a portás állna neki a műtétnek, mert éppen egyik sebész sem érne rá. Tehát úgy 
gondoljuk, hogy ez kétségtelen, hogy igaz, de ez viszont a szakmaiságnak a jogát csorbítja 
valamilyen módon.  

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, hogy ez mi? Ez a sajátos nevelési igényű, a 
beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermek és a tehetséges gyermek 
fogalma összefoglalva, akiket kiemelt figyelemben kell részesíteni, ez semmi, ez egy halmaz, 
ez egy összefoglaló kategória.  

Gyermeket el lehet tiltani a tanév folytatásától. A gyereket tanköteles korában ki is 
lehet zárni az iskolából, elég részletesen leírja a tervezet. Ekkor, első körben a szülő 
kötelessége új iskoláról gondoskodni, megfordult ez a tankötelezettséget biztosítani köteles, 
régebben is el lehetett tiltani, csak az iskola feladata volt. Tehát a kizáró iskola feladata volt, 
hogy szerezzen neki másik iskolát, aki befogadja, ezt most a szülő feladatává tette, ha ez záros 
határidőn belül, két héten belül nem sikerül, akkor pedig a kormányhivatalé. Tehát ugyanez a 
kérdés, még súlyosabb, amit én mondtam el, kicsit súlyosabb. 

Természetesen így nem lehet az, hogy a gyermek otthon üldögél tankötelesként. 
Szülője, illetve a kormányhivatal feladata iskolát biztosítani neki, iskolába kell járni. 
(Közbeszólás: Ha eltiltás van, a tanév végéig eltiltás van, akkor mit csinál otthon?.) Akkor 
magántanulóként egzisztálhat, vizsgáznia kell. De nem ez lesz a jellemző egyébként, ez csak 
egy lehetőség; ez megjegyzem, megint benne van a jelenleg hatályos törvényben, 
természetesen a tankötelezettség fölött, tehát ő másképp szabályozza a mostani törvény a 
tankötelezettséget, másképp közelít hozzá, emiatt kicsit más valóban a szituáció. 

50 óra közösségi szolgálat miért kötelező? Igen, valóban egy korábbi verzióban ez 60 
óra volt még, és ezen is megy a polémia. Az én megközelítésemben, az én értelmezésemben 
ez most itt valóban kötelező, valóban ez az önkéntességet sugallja. Úgy gondoljuk, ha egy 
tanulót, egy középiskolás tanulót beleviszünk ebbe a kötelezettségbe, és részt vesz ilyen 
programokban, akkor ismerje meg ezt a világot, mert különben nem ismeri meg, nem feltétlen 
ismeri meg. Tehát úgy gondoljuk, hogy oda kell vinni, kötelezni kell rá első nekifutásra és 
bízunk benne, hogy felük, harmaduk - nem tudjuk, akármilyen arányban - vissza fog térni 
most már önkéntesen, nyilván ennek megfelelő propaganda eszközökkel kell párosulni, ami 
ezt népszerűsíti.  

16 óráig kötelező az intézményben lenni. Ez több helyen előfordul a törvényben, és a 
jogalkotási problémák miatt kicsit szétszórva van szó erről a kérdésről. A lényeg, hogy 
összességében, ha mindent felderít az ember, akkor kiderül, hogy ez igazából csak az 
iskolának egy kötelezettség, 16 óráig kötelező elfoglaltságot biztosítani egy gyereknek; a 
gyermek részéről, a tanuló részéről ez egy lehetőség. Vagyis, ha művészeti képzésre akar 
menni, mehet; ha sporttevékenységet akar igazolt sportolóként, de akár tömegsportként, tehát 
igazoltan bármiféle foglalkozásra mehet. Ha nem akar elmenni, ott akar maradni az iskolában, 
megteheti, az iskola köteles neki megfelelő lekötöttséget biztosítani. Ez a kötöttség lehet 
olyan is akár, hogy pedagógus felügyelete mellett megírja a leckét, kvázi ami a napköziben 
volt, tehát olyan jellegű foglalkozás is lehet. Lehet, hogy a gyerek azt mondja, hogy 2-től 3-ig 
röplabdázom és 3-tól 4-ig meg megírom a leckémet, tehát ez is előfordulhat. Egyet nem lehet, 
csellengeni. Tehát az igazgató hatáskörébe utalja, hogy a szülő első kérésére elengedi a 
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gyermeket, tehát, ha a szülő elkéri, elengedi. Én úgy érzem, hogy ez nem ekkora probléma így 
már, így értelmezve. 

Boldvai László képviselő úr anyagi hatásokról. Amit az előbb elmondtam, ez azt 
hiszem nagyjából válasz volt erre, és az óvodai férőhellyel kapcsolatban is, ez mind-mind már 
a kormány asztalán van ez a labda.  

Baráth Zsolt azt mondja, itt a képviselő úr azt hiszem valamit kicsit félreértett, ha jól 
értem, amit mondott, hogy a táblázatok az EU jogszabályának megfeleléshez tartozik. Nem, 
azok a mellékletek teljesen függetlenek, az utolsó paragrafus, utolsó része az EU jogának 
megfelelés, és utána, hogy úgy mondjam, jönnek a mellékletek, amiben a szövegben több 
helyen hivatkozik rá. Egyszerűen az ilyen táblázatos, tömör számokat tartalmazó részek 
kerültek oda a végére, ezek a mellékletek ugyanúgy a paragrafusok részét képezik logikailag, 
és ugyanúgy különböző időben lépnek hatályba, mint a szövegrész. 

Elnök úr hozta ezt a 2000 fős határt. Igen, ez egy érdekes kérdés. Gyakorlatilag 
érdekes a törvény szerkezete ilyen szempontból. Minden önkormányzatnak át kell adni az 
iskolát állami, de jure de facto állami lesz egy bizonyos időre, nem tudjuk pontosan, mert még 
nincsenek meg az átmeneti rendelkezések ezzel kapcsolatban. És a 2000 fő felettiek 
visszakérhetnek bizonyos iskolákat, az jó kérdés, hogy ugyanaz lesz, vagy mi lesz a változás, 
hogy lesz, a 2000 alattiak viszont nem. Viszont, ha figyelmesen olvassa az ember a szöveget, 
bármelyik önkormányzat alapíthat iskolát, tehát a 2000 alatti is, tehát, ha az annyira jól van 
adóügyileg ellátva és annyira jól áll, és szeretne egy saját hatáskörzetében levő iskolát 
létesíteni, ezt megteheti, az iskolaalapítás szabadsága nem zárja ki az önkormányzatot sem.  

A következő. A családi életre való nevelés, hadd vonjam össze az egészségnevelés 
elsősegélynyújtással, mert ugyanaz lesz rá a válasz. Ez egy kerettörvény, nem ment bele 
részletesen bizonyos témákba. A biológiáról és a földrajzról sincs benne szó, a magyarról, 
meg a matematikáról is csak azért és olyan összefüggésben, mert érettségi tárgyak és ott 
felsoroltuk. Valóban meg lehetett volna említeni. Megmondom, a KIM húzatta ki velünk pont 
ezért, hogy kerettörvény, viszont a kapcsolódó jogszabályokban igen keményen benne lesz, 
akár a NAT-ra, akár a kerettantervekre gondolok. Sőt már azt is tudjuk, hogy lesz egy életvitel 
és gyakorlat című olyan tantárgy, amibe pont ezek az olyan témák kerülnek be, amik nem 
tudnak egy teljes önálló jogon teljes tantárgyat kiadni, tehát életvitel és egészségnevelés című 
tantárgy így nem lesz, de a téma évről-évre a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő 
szinten újra és újra ilyen spirálszerűen elő fog kerülni és lesz róla szó, tehát nem marad ki.  

Térítésmentes tankönyvek. Itt is azt hiszem, egy kis félreértés van, hogy nemzetiségi 
alapon, 1-től 8-osztályig mindenki megkapja, tehát függetlenül bármilyet. Ott úgy van: 
továbbá – ott nyílik meg – a nemzeti, etnikai és satöbbi, ők kiváltságot, pozitív 
diszkriminációt élveznek a jelenleg hatályos törvény szerint is, és eléggé óvják, ápolják is 
ezeket a kiváltságaikat, ezért került ez bele, ők azután is, tehát a 8. évfolyam után is ingyen 
kapják meg. Ennek a rendszernek a költségvetési költségvonzata hosszú távon úgy tűnik, 
hogy olcsóbb lesz. Ne ugyanezt a foszlós tankönyvet tessék elképzelni, ami most van, hanem 
a megfelelő pályázaton csak olyan keménytáblás tankönyv mehet át ezen a rostán, hogy annak 
4-5 évet ki kell bírni; ha nem bírja ki, akkor garanciálisan reklamálni fognak a 
tankönyvkiadónál, és így összességében végül is olcsóbbnak kell lenni a számítások szerint. 

Én azt hiszem, hogy a végére értem, köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még aki fel szeretne tenni 

kérdést. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm osztályvezető 

úrnak a részletekre kiterjedő válaszait, a magam részéről mindenképpen.  
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Egy dolgot azért most fel szeretnék vetni képviselőtársaimnak. Lehet, hogy én is sok 
kérdést, több kérdést tettem fel, mint amit kellett volna, egy dolgon kell elgondolkodnunk. 
Ennek az országnak meg van nyomorítva a lelke, a gyerekeinknek főleg, át van mosva az 
agya évtizedek óta. Hogyan várjuk el azoktól a pedagógusoktól, akiknek ezt a köznevelésügyi 
törvényt most megalkotjuk, hogy ezen bármit is javítson, változtasson 400 eurós havi 
fizetéssel, ez itt a fő kérdés szerintem, erre alkossunk törvényjavaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés? (Nincs jelzés.)  
Én szeretnék csak utoljára reflektálni itt a nemzetiségi dolgokkal kapcsolatban. Én 

természetesen továbbra sem osztom ezt az álláspontot, hogy valakinek nemzetiségi alapon 
kell plusz lehetőséget juttatni, lehessen szociális alapon ilyen tekintetben. És ráadásul itt, 
teszem hozzá, itt két etnikum illetve nemzetiség került ki, itt a cigányság és a magyarság is 
kikerült; ugye a jelenlegi megfogalmazás csak nemzetiségekre vonatkozik, tehát etnikai 
kisebbségre már nem vonatkozik, tehát pozitívumnak is felfoghatom, ugyanakkor viszont 
továbbra se tudom elfogadni azt, hogy nemzetiségek külön így kapjanak ilyen támogatást. 

Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nem, az előterjesztő személyének adom meg még esetleg a viszontválasztás lehetőségét. 

 
DR. VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen, nem 

élnék vele, azt hiszem, hogy minden tisztázódott.  

Határozathozatal 

ELNÖK: A vitát lezárom és szavazás következik.  
Előtte egy helyettesítést felolvasok: Boldvai László képviselő urat Szanyi Tibor 

képviselő úr helyettesítette a megérkezéséig. 
Szavazás következik.  
Aki a T/4856-os számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja, 

az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 5 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. A 
bizottsági előadókat szeretném megkérdezni, hogy többségi véleményt ki kíván mondani. 
Csizi Péter képviselő úré a szó. 

 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Javaslatot szeretnék tenni Székyné dr. Sztrémi Melinda 

személyére. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselő asszonyt, hogy elfogadja-e. (Székyné dr. Sztrémi 

Melinda jelzi, hogy igen.) Rendben, köszönjük.  
Kisebbségi előadói vélemény elmondására Baráth Zsolt és Varga László képviselő úr 

jelentkezett. Megosztva? (Jelzésre: Igen.) Köszönöm szépen a részvételt. 
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Egyebek 

Az egyebek van hátra. Kíván-e valaki az egyebekben bármit is közölni, mondani. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, köszönöm szépen a részvételt és további jó munkát kívánok. 

 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc) 
  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 

 


