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Az ülés résztvevői

Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Hoppál Péter (Fidesz)
Kucsák László (Fidesz)
Pánczél Károly (Fidesz)
Pichler Imre László (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Michl József (KDNP)
Dr. Kolber István (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Sós Tamás (MSZP)
Dúró Dóra (Jobbik)
Ferenczi Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Brájer Éva (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 9.40 óráig Révész Máriusznak (Fidesz)
Sági István (Fidesz) Pichler Imre Lászlónak (Fidesz)

A Sport- és turisztikai bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke
Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke
Hadházy Sándor (Fidesz)
Horváth László (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
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Szilágyi György (Jobbik)
Bús Balázs (KDNP)
Hoffmann Pál (KDNP)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Becsó Zsolt (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz) megérkezéséig Bánki Eriknek (Fidesz)



- 6 -

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszterjelölt
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra)

Elnöki megnyitó

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság elnöke, a
továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, a képviselő hölgyeket és urakat
a Magyar Országgyűlés oktatási és sport- és turisztikai bizottságának együttes ülésén!

Tisztelettel köszöntöm elnöktársamat - akivel együtt fogjuk majd vezetni ezt az
együttes ülést - és Réthelyi Miklós professzor urat a miniszteri meghallgatáson!

Megállapítom, hogy az oktatási bizottság határozatképes két helyettesítéssel: Brájer
Éva és Hoppál Péter.

Erik, parancsolj!

(Az elnöklést Bánki Erik, a Sport- és turisztikai bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Én is köszöntöm az együttes bizottság résztvevőit, miniszter urat a mai
meghallgatáson!

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Sport- és turisztikai bizottság is
határozatképes, tehát ilyen értelemben semmi akadálya nincs annak, hogy az együttes
bizottsági ülést megkezdjük.

Pokorni Zoltán elnöktársamnak átadom az ülés vezetését. Abban állapodtunk meg
egyébként előzetesen, hogy az illetékes bizottságainkat majd külön-külön fogjuk szólítani,
amikor szót kérnek a bizottság tagjai.

(Az elnöklést Pokorni Zoltán, az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Szeretném felhívni a képviselő hölgyek és urak figyelmét arra, hogy a
miniszteri meghallgatás nem a kormányprogram vitájának bizottsági keretben történő
lefolytatása; a miniszteri meghallgatás célja a Házbizottság általános érvényű állásfoglalása
szerint a jelölt életútjának, elveinek, személyes küldetésének megismerése, elképzeléseinek
bemutatása, illetve értelemszerűen alkalmasságának a megítélése.

Az általunk javasolt menetrend az, hogy miniszterjelölt úr elmondja az elképzeléseit
mind az oktatás, mind a sport területéről, utána a képviselő urak, hölgyek kérdeznek. Én azt
javasolom, hogy vegyük előre az oktatáshoz kapcsolódó kérdéseket, válasszuk külön, ha úgy
tetszik, időben - talán levezetés szempontjából is ez egyszerűbb -, utána a sporthoz tartozó
kérdések következnek, miniszter úr válaszol ezekre a kérdésekre, mi pedig külön-külön, tehát
bizottságonként szavazva döntünk a miniszterjelölt alkalmasságáról. Ennek megfelelően
fogjuk az ülést levezetni Erikkel.

Miniszterjelölt úr, parancsolj!

Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszterjelölt kinevezés előtti
meghallgatása

Dr. Réthelyi Miklós bemutatkozása

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszterjelölt: Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Képviselő Asszonyok, Képviselő Urak! Köszönöm ezt a
lehetőséget, hogy itt egyszerre most két bizottság előtt beszélhetek egy kicsit a saját szakmai
életutamról, utána a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szerkezetéről, feladatairól, majd végül
az oktatási és a sportágazathoz kapcsolódó specifikus kérdésekről.

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem orvosi diplomát 1963-ban. Pécs egy
egészen különleges egyetem volt annak idején; az egyetem vezetése egyenként válogatta
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össze, és hívta meg Magyarország legkiválóbb tanárait az ’50-es években. A terv egy elit
egyetem, egy magyar Heidelberg vagy egy magyar Oxford megteremtése volt, így tanáraink
között tudhattuk Szentágothai Jánost, Romhányi Györgyöt, Donhoffer Szilárdot, Kerpel-
Fronius Ödönt, Környey Istvánt; valamennyien nemzetközileg elismert, kitűnő tudósok és
oktatók, tanítók voltak. Nagyon tiszteltük őket, és nagyon jó érzés volt azokban az években a
Pécsi Egyetem hallgatója lenni. Egyetemi hallgatóként már önállóan kezdtem oktatni az
Anatómiai Intézetben, és a tudományos munkában is részt vettem, mint tudományos diákköri
tag. A pécsi Anatómiai Intézet intézeti kultúrája, a hallgatókért érzett felelősség, a kutatás
nemzetközi színvonala egész életemre meghatározó volt a későbbiekben.

A Budapesti Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézete volt az első munkahelyen,
és ma is ott dolgozom. Az anatómia, szövettan és fejlődéstan tárgy oktatójaként mindig
figyeltem arra, hogy a tárgyi ismeretek mellett az orvostanhallgatók az emberi testben rejlő

harmóniát és szépséget is észrevegyék, és ez vonatkozik mind a szemmel látható részletekre,
mind pedig a szemmel már nem látható, vagyis a mikroszkópos területekre. Előadóként a
kijelölt téma általános felépítésére, a belső összefüggésekre, a külső kapcsolatokra, majd a
különlegesen hangsúlyozandó és elsősorban a klinikailag is fontos részletekre fektettem a
hangsúlyt. A gyakorlatokon elvártam a hallgatóktól a pontos megjelenést, az anyag, vagyis az
emberi test tiszteletben tartását, a gyakorlatok munkájában történő koncentrált részvételt.
Számítok a hallgatók közreműködésére, önálló munkájára, gyakran ellenőrzöm a hallgatók
felkészültségét. Mivel az anatómia, szövettan és fejlődéstan tantárgy oktatása az orvosi
tanulmányok megkezdésének első napjától négy féléven át tart, a rám bízott hallgatók
személyiségének változását is megfigyelhettem ezalatt a két év alatt, és mindig kész voltam
segíteni, tanácsot adni annak, akinek erre szüksége volt.

Az idegrendszer szerkezetét vizsgáló tudományos munkám középpontjában a
gerincvelőben lévő idegsejtek megismerése állt. A gerincvelő a központi idegrendszer azon
része, amely a testünket felépítő szervekkel és szövetekkel áll közvetlen kapcsolatban.
Kutatásaimban a gerincvelő idegsejtjeit vizsgálva hangsúlyozottan a fájdalom kialakulásának
és a fájdalom kikapcsolásának szerkezeti vonatkozásaival foglalkoztam, ami az orvosi
tevékenység mind a mai napig egyik legnagyobb problémája, mármint maga a fájdalom. E
kutatások eredményei alapján szereztem meg mind a tudományok kandidátusa, mind a
tudományok doktora tudományos fokozatomat. A kutatómunkát részben magyarországi
munkahelyemen, részben az Amerikai Egyesült Államokban vendégprofesszorként végeztem.

1994 és 2004 között az anatómiai, szövettani és fejlődési rendszer igazgatójaként
irányítottam az intézet oktató-, kutató- és személyzeti munkáját. A tantárgyat három nyelven
oktatjuk: magyarul, németül, angolul, és egy-egy félévben több mint 800 hallgató tanul az
intézetben. A kutatásokban együttműködünk a Magyar Tudományos Akadémia által
támogatott kutatócsoportokkal. 1994-ben az elsők között indítottuk az egyetemen a PhD-
programot. Később, 2001–2009 között a Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola
vezetője voltam. Ugyanerre az időre esik egy néhány hónapos munka az Oktatási
Minisztériumban: a tudományos ügyek főosztályvezetője voltam 1998–1999 fordulóján,
Pokorni Zoltán elnök úr minisztersége idején. Egymás segítésén, a hallgatóbarát oktatáson és
a nemzetközi színvonalon végzett kutatáson alapuló intézeti kultúra megteremtése és
mindennapos megújítása a legfontosabb vezetői feladataim közé tartozott.

Az egyetemen elnyúló rendszerváltás eseményeként 1991-ben a Semmelweis Egyetem
közel négyszáz fős szenátusa az első szabad rektorválasztáson a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem rektorának választott meg. Rektorként napi szinten
együttműködtem az általános orvostudományi, a fogorvos-tudományi és
gyógyszerésztudományi kar vezetőivel, a dékánokkal, ami három egészen különböző méretű,
felfogású és szerkezetű egységet jelentett az egyetemen belül. Végeztem mindazokat a vezetői
feladatokat, amit az ország egyik, ha nem a legnagyobb költségvetési intézményének vezetése
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megkövetelt. Az addig uralkodó kézi vezérlés és kijárásos rendszer helyett egy áttekinthető

szervezeti rend, egy világosan, tisztán megfogalmazott, a feladatokon és a bizalmon alapuló
szervezeti kultúra bevezetését és elfogadását tűztem ki célul rektorként.

Fontosnak tartottam a sokszorosan összetett szerkezetű egyetemen a dolgozók
munkájának a megismerését, végigjártam a gazdasági igazgatóság egyes munkahelyeit,
elmentem a jól működő és a gondokkal küszködő egyetemi klinikákra. Az informatikai
eszközök bevezetése révén különösen tanulságos volt azon munkahelyek megismerése, ahol
célirányosan tudták használni az informatikát, és azon munkahelyeké is, ahol az informatika
inkább zavaró tényező volt.

Az egészségügyi finanszírozásra bevezetett teljesítményarányos finanszírozás
módszere töménytelen mennyiségű adatot szolgáltatott - 1993-ban indult meg ez a rendszer -,
az adatok alapján az egyetemi klinikák gyógyító munkájának az elemzését végeztem
munkatársaimmal, és ez a munka akkor teljesen újszerű volt még.

Kezdeményezésemre évente egyszer egy hosszú hétvégén, távol az egyetemtől, az
egyetem szenátusa kibővített ülést tartott - magunk között manrézának neveztük -, az üléseken
az egyetem stratégiai terveit beszéltük meg. Az egyetem professzorai, az oktatók és hallgatók
képviselői, az egyetemi gazdálkodás és adminisztráció vezetői együtt, egymásra figyelve
tanácskoztak ezeken az üléseken. Az együttlétnek ez a kötetlen formája teljesen új és
rendkívül hasznos volt az egyetemen.

Rektorságom négy éve alatt az egyetem integrálta a Központi Állami Kórházat mint
oktatókórházat, beindítottuk a családorvosi és a doktoranduszképzést, nemzetközi
tudományos konferenciasorozat - a Semmelweis szimpózium - indult, és világbanki
támogatással elkezdődött, amire büszke vagyok az egészségügyi menedzsereket képző
program kidolgozása. Ezen utóbbi kezdeményezés eredményeként az egyetem keretei között
megalakítottuk az Egészségügyi Menedzserképző Központot.

Újdonságának és jelentőségének megfelelően szorgalmaztam és támogattam az
informatikai fejlesztéseket, az egyetemi könyvtár folyóirat- és könyvállományának a
gazdagítását, és az egyetemi levéltár is kialakult ebben az időben.

1993-ban a felsőoktatási törvény rendelkezései szerint megváltozott az egyetemet
felügyelő főhatóság, és meg kellett változtatnunk az egyetem vezetési szerkezetét is. Mindkét
változás jelentős ellenállást váltott ki az egyetemen, amit a dékánokkal együttműködve
sikerült végül is mederben tartanom, és elfogadtatnom az egyetem széles nyilvánosságával.
1995-ben az egyetem vezetését konszolidált körülmények között tudtam utódomnak átadni.

Az egyetemen eltöltött éveimet az ember, a közösség és a társadalom szolgálatának
szenteltem, orvosként az emberért, tanárként az egyetemi hallgatókért, vezetőként a
közösségért, kutatóként, ha tágabb értelemben tekintjük, a társadalomért munkálkodtam. Most
új feladatként, miniszterként az embert, a közösséget és a társadalmat egyszerre szolgálhatom.

Áttérve a minisztériumra, az emberi erőforrás minisztérium előzmény nélküli a
magyar közigazgatásban, vagy nagyon messze kell visszamenni, hogy hasonló struktúrát
találjunk. Szerkezetében magába foglalja a kormányzati munkának azokat az ágazatait,
amelyek közvetlenül az emberek ügyeivel foglalkoznak, az emberek testi, lelki és szellemi
jólétét kell hogy biztosítsák az egyes részlegek; a legátfogóbb értelemben foglalkozik
valamennyi magyar emberrel és szellemi környezetével határainkon belül és kívül,
mindazokkal, akik magyarul beszélnek, vagyis akik a magyar kultúrkörhöz tartoznak.

A nemzet kulturális örökségével, a közművelődési intézményekkel és a
legérzékenyebb, de egyszersmind a nemzet számára rendkívüli lehetőségeket hordozó
területtel, a művészettel foglalkozik egy ágazat, és az a kulturális ügyek ágazata. Azokkal az
emberekkel is foglalkozik a minisztériumnak egy másik ágazata, akiknek a különböző
korosztályokban az ismeretek megszerzését kell biztosítanunk az óvodai foglalkozások, az
iskolai, egyetemi oktatás, valamint a felnőttképzés gazdag választékot kínáló formájában, ez
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az oktatási ágazat; azokkal az emberekkel, akik egészségüket megőrizve szeretnének élni, és
azokkal is, akik betegen egészségüket vissza akarják szerezni ez az egészségügy ágazata;
azokkal az emberekkel, akik különböző okok miatt intézményes segítségre és támogatásra
szorulnak, ez a szociális ügyek területe. A gyermekek ügyét, akiknek az egészséges felnövése
érdekében legalább napi egy óra testnevelést és azon felül különböző sportlehetőségeket kell
biztosítani, de ugyanúgy a felnőtt lakosság közösségi sportlehetőségeit és a versenysport
kereteit is biztosítja a sportágazat.

Az ágazatok közös jellegzetessége, hogy munkájuk számtalan ágon kapcsolódik
egymáshoz, és több ágon is kapcsolódik az önkormányzatok, az egyházak és a civil
szervezetek munkájával. Ezen ágazatok egy szervezeti egységbe, egy minisztériumba történő
összefogása azt üzeni, hogy a nemzeti együttműködés kormánya az embert holisztikusan,
teljes személyében kívánja szolgálni.

A minisztériumtól elvárható, hogy az elmúlt kormányzati időszak alatt felhalmozódott
válságtüneteket ágazatonként azonosítsa, elemezze, és célirányú jogalkotással vagy egyéb
módon orvosolja; az ágazatok közötti együttműködéssel szolgálja a kultúra, az oktatás, az
egészség, az iskolai testnevelés, a testedzés, valamint a versenysportok ügyét, segítse a
szociális biztonság széles körű megvalósulását; kezdeményezze a célratörő együttműködést a
minisztérium és más minisztériumok által közösen képviselt ügyek kidolgozásában; derítse fel
azokat a határterületeket, amelyek az ágazatok közös részei, hogy valamennyi érintett ágazat
számára kedvező döntés tudjon megszületni; és derítse fel azokat a hiányokat, amelyek egyik
ágazatban sincsenek képviselve, hogy pótolni lehessen az esetleges mulasztásokat.

A döntések előkészítésébe bevonjuk az adott ágazat és a szakma legkülönbözőbb
területein és szintjein tevékenykedő képviselőit, munkájukra nagy szükség van, és szükség
lesz. A szociális területen, az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában és a sport területén
dolgozókat is arra biztatom, arra kérem, hogy keressenek meg minket javaslataikkal,
gondolataikkal.

Miniszteri munkámat akkor tekintem sikeresnek, ha sikerül elérnem, hogy a
demográfiai katasztrófa felé való lejtőfutás helyett ismét megszülethessenek a kívánt
gyermekek - és ez valamennyi ágazatnak a feladata: kulturális és oktatási feladat, amennyiben
a gyermekvállalás szempontjából döntő fontosságú, hogyan tekintünk magunkra és születendő

gyermekünkre, az ő felnevelésére; szociális ügy, amennyiben el kell érnünk, hogy ne jelentsen
anyagi hátrányt a gyermekvállalás; egészségügyi és sportfeladat, hogy egészséges utódok
jöjjenek a világra. Másodszor az értékek megismerésétől távol tartott ifjúság helyett kiművelt,
közösségben gondolkozó tehetségek kerüljenek ki az iskolapadokból, ne állíttassék ellentétbe
az egyén és a közösség viszonya, inkább teremtsünk egyensúlyt az egyéni, a közösségi és az
egyetemes értékek között. Harmadsorban a szegénység kilátástalansága helyett az értelmes,
alkotó, önálló élet reménye jelenjen meg - itt is fontos hangsúlyozni az egyéni felelősség és a
társadalmi segítség egyenlő mértékét, a gyermekek mindennapos sportolással fejleszthessék
fizikumukat és lelküket, s a beteg és idős emberek megkaphassák a méltó segítséget abban a
közösségben, amelyért egész életükben munkálkodtak. Így a Nemzeti Erőforrás
Minisztériuma mind az öt, emberrel foglalkozó ágazatának feladata, hogy nemzetünket újra
emelkedő pályára állítsa.

Most már az oktatási rendszerrel kapcsolatban, az oktatás, az oktatási ágazat
munkájával kapcsolatban: az oktatási rendszer, a magyar oktatási rendszer a leghatékonyabb
értékteremtő, kiemelt ágazatnak tartom, a társadalom megújító ereje és hajtóereje, a nemzeti
és egyetemes kultúránk alkotóereje, amely sok más terület előtt elsőbbséget élvez, az egyéni
kibontakozást, fejlődést és a közjót egyaránt kell hogy szolgálja, tiszteletben tartva mások
jogait, és egyensúlyt tud teremteni a hagyományok és a folytonos megújulás között. A
nevelés-oktatást olyan irányított közfeladatnak tekintem, tekintjük, amelyet a társadalom
megbízásából és felhatalmazásával, szakmai felkészültségük és emberi kvalitásaik alapján a
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köz bizalmát és tekintélyét élvező, szolgálatot teljesítő, hivatástudattal rendelkező
szakemberek végeznek.

A közoktatás három szereplője: a tanár, a tanuló és a szülő. Azt minden pedagógus
tudja, hogy az oktatás nem pusztán az ismeretek átadására szól, a gyermekeinket oktató,
nevelő szakemberekre hatalmas felelősség hárul. Tanárainknak mindannyiunk életében
meghatározó szerepe van; azt hiszem, ezt mindannyian emlékeink között őrizzük. Olyan élet-
és munkakörülményeket teremtünk a pedagógus számára, amelyek lehetővé teszik, hogy
teljes személyiségükkel és munkájukkal a gyermekek, ifjak egészséges fejlődését
szolgálhatják. Bevezetjük a pedagóguséletpálya-modellt, kiszámíthatóvá és vonzóvá tesszük a
pedagógus életpályát.

A tanulók számára a tudás becsületét kell helyreállítanunk. A tehetségek
kibontakozása nem ütközhet sem bürokratikus, sem pénzügyi akadályokba. A tehetségek
segítése az egyik oldalon, és a leszakadás megakadályozása a másik oldalon
eredményeképpen megvalósul a társadalmi igazságosság, és gazdagodik legfontosabb nemzeti
erőforrásunk, az emberi tudás. A szülőket természetes szövetségesnek kell tekintenünk az
oktatásban és a nevelésben egyaránt. A nevelés alapértékei és céljai megegyeznek a
nemzetpolitikai céljainkkal, ezeket újrafogalmazzuk a Nemzeti Alaptantervben. Fokozottan
támogatjuk az ifjúság összetett nevelését az egészségre nevelésben, az egészségfejlesztésben,
a művészeti oktatásban - sajnálatos módon súlyosan sérült az utóbbi években -, a
munkaszocializáció területén, a közösségi értékek megerősítésében, az etikaoktatásban vagy
alternatívaként a ’90-es évek elején tanított embertanban, hangsúlyozzuk a környezeti
nevelést és a fenntarthatóság pedagógiáját, a diáksportot, a szakköröket, az önképző köröket,
a kirándulásokat, a táborokat. A szakképzés társadalmi súlya csökkent, pedig a gazdasági
fellendülés eredményes szakképzés nélkül nem lehetséges. A duális szakképzés alapvetően a
vállalatoknál zajló gyakorlati képzésre épül, amely német minta alapján kerül majd nálunk is
bevezetésre, és a gyakorlati képzést kell kiegészítenie a szakképzési intézményekben folyó
elméleti oktatásnak. A szakképzésnek egy új ága a fiatalok vállalkozói képességeinek,
tudásának növelése, a pozitív vállalkozói szemlélet és kultúra formálása már az általános
iskoláktól kezdve.

A felsőoktatásban a tanárképzés helyreállítása az első lépések között kell, hogy
szerepeljen, a képzés és piac igényeinek az összehangolása: fontosnak tartjuk, hogy olyan
szakembereket képezzünk, akik jól megállják a helyüket a munkaerőpiacon. Felülvizsgáljuk
és ésszerűsítjük a felsőoktatás szerkezetét, figyelemmel a vidéki intézmények kulturális,
tudományos és munkahelymegtartó szerepére. Az egyetemeket támogatni kell a
doktoranduszképzéssel összekapcsolt, nemzetközi szinten elismert kutatások végzésében. A
felnőttképzés célja a társadalom haladásának, mobilitásának, az egyéni életutak
megsegítésének, a fejlődő gazdaság igényei kielégítésének biztosítása az egész életen át tartó
tanulás útján. Garantáljuk az állami és egyházi oktatási intézmények azonos és egyenlő

finanszírozását, megerősítjük az egyházi oktatási intézményeket. A közoktatás finanszírozását
az ellátandó feladatokhoz igazítva a mainál rugalmasabbá tesszük; az új finanszírozási
rendszer kiszámítható, biztonságot teremt mind az intézmények, mind a fenntartók részére, és
növeli az állami szerepvállalást, a felelősséget a közoktatásban. Az ágazat végén hadd
mondjam, hogy személyes hitvallásként szorgalmazni fogom a kistelepülések
iskolabezárásainak áttekintését, és lehetőség szerinti újraindítását.

A sport területén az egészség megőrzésének egyik alapvető tényezője a megfelelő
intenzitással és rendszerességgel végzett testmozgás. Stratégiai cél, hogy a magyar lakosság
körében a rendszeresen sportolók aránya hosszabb távon a jelenlegi 9 százalékról legalább az
európai átlagnak megfelelő 25-30 százalékra növekedjen. A magyar sport olyan új rendszerét
hozzuk létre, amely egyértelműen a nemzeti közösségi érdekek mentén, határozott állami
szerepvállalással járul hozzá a nemzeti együttműködés rendszerének kialakulásához. A
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mozgásgazdag életmód ösztönzése alapfeltétele a magyar lakosság jó egészségi állapotának.
Az állam feladata egy egészségmegőrzésre alkalmas rendszert kialakítani az óvodai sporttól
az iskolai testnevelésen át, a felnőttek szabadidősportján át egészen az időskorig. A sport
egészséges lelki és testi fejlődést, valamint a közösségi életre nevelést biztosítja.

A tennivalók körében a gyermekeinkben erősítenünk kell az egészségtudatos
életvezetésre való fogékonyságot: hosszabb távon csökkenti a krónikus egészségügyi
problémákkal küzdők arányát, és javítja a magyar lakosság fizikális és mentális egészségi
állapotát. A közoktatásban tervezzük a napi egy testnevelési óra bevezetését, így a
gyerekeinkből testben és lélekben egyaránt egészséges felnőtteket nevelünk. A
felsőoktatásban a sportolási lehetőségek kínálatának bővítésével szélesíteni kell a rendszeres
sporttevékenységet végző diákok körét. Kiemelt szerepet kell szánni a közoktatási típusú
sportiskolai rendszer országos hálózatának, egyes régiókban az intézmények beutaztatható
távolságon belül történő kialakításával. A sport jelentősége, hogy megtanít arra, hogy
eredményt csak kitartó munkával lehet elérni. Visszaállítjuk a magyar versenysport
nemzetközi tekintélyét. A magyar sport nemzetközi tekintélyének megőrzése és növelése
céljából minél több kiemelt nemzetközi sportverseny megrendezése szükséges. A
létesítményfejlesztés területén az olimpiai és utánpótlás-nevelési központok fejlesztése, a
minőségi körülmények biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a csapatsportágak
létesítményi feltételeinek megteremtésére. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
lehetővé tételével a sportgazdaságban foglalkoztatottak adózási viszonyainak kifehérítése
érhető el, és sportbarát adózási környezetet teremtünk. Utolsóként, de nem utolsósorban:
magas színvonalú, a sporttudomány eredményeit is alkalmazó sportegészségügyi hátteret
kívánunk teremteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Én is köszönöm miniszterjelölt úr bemutatkozását, amely életútja mellett két,
itt bizottságilag érintett ágazatra vonatkozó elképzeléseit is tartalmazta.

Kérdések következnek. Én azt javaslom, hogy kérdés, hozzászólás egyben legyen,
tehát nem nyitnánk külön kört. Eddigi tapasztalatom szerint minden képviselő, aki bejut a
parlamentbe, képes kérdés formájába csomagolni az állításait, tehát ezt nem nehezíteném
meg: nyugodtan, ha valaki állítást akar megfogalmazni, nem kell, hogy kérdőjelet
erőszakoljon a végére, tegye meg ezt állítás formájában, de nyilván alapvetően a kérdéseké ez
a meghallgatás.

Erik, akkor egyetértesz azzal, hogy először az oktatásra vonatkozó kérdéseket gyűjtsük
össze, és utána pedig a sportra vonatkozóan? (Bánki Erik egyetértően bólint.)

Képviselő hölgyek, urak, tessék parancsolni! (Jelzésre:)
Kucsák László!

Kérdések, hozzászólások az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság tagjai részéről

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Miniszterjelölt Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Kedves
Vendégeink! Köszönjük szépen a tájékoztatót, és köszönjük szépen a háttéranyagot is. Én
magam az oktatásban tevékenykedő emberként a közoktatás két részelemére vonatkozóan
szeretnék kérdést megfogalmazni, és érdeklődéssel várom a válaszát.

Az elmúlt években a közoktatási intézményekben, az általános iskolákban borzolta a
kedélyeket jó néhány intézkedés; ezek között található egyikként a szöveges értékelés,
szöveges minősítés műfajának kötelező bevezetése. Ma már felső tagozatosok azok a diákok,
akiknek ezt elsőként kellett megélniük. A kérdésem ezzel összefüggésben az, hogy mi az ön,
az önök meglátása a szöveges értékelés, szöveges minősítés kötelezőségéről az általános
iskola alsó tagozatában. Gondolkodnak-e abban, hogy ez a szöveges értékelés, minősítés
kötelezőség ne így maradjon fenn a továbbiakban, lépjen vissza esetleg az osztályozás műfaja,
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és az osztályozás mellett jelenhessen meg ez a bizonyos szöveges minősítés, mint műfaji
lehetőség? Összességében és általánosságban kérdezve: mi a szöveges értékelés, minősítés
szándékolt sorsa a továbbiakban.

Egy másik részletkérdés - szintén az általános iskolák világából -, ami megint csak
borzolta a kedélyeket, a nem szakrendszerű oktatás bevezetése volt. Ez az 5. és a 6.
évfolyamosokat érinti alapvetően. Ennek a feltételrendszerét a pedagógusok jelentős része
nem látja biztosítottnak, különösen nem arra való tekintettel, hogy az azt megelőző években
ráadásul ezeken az évfolyamokon is csökken a diákok kötelező óraszáma, tehát szűkült az a
mező, az a terület, ahol egyáltalán ezeket az adott kötelező óraszámból a nem szakrendszerű

oktatásra fordítandó órákat el kell látniuk, el kell végezniük a pedagógusoknak, illetve
amelyeken részt kell hogy vegyenek a diákok. A kérdésem tehát az ezzel kapcsolatban, hogy
változik-e valami a nem szakrendszerű oktatás területén, és ha igen, akkor milyen fajta
változásra számíthatunk? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Cseresnyés Péter, aztán Révész Máriusz.

CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Kucsák képviselőtársam egyik
kérdéséhez kapcsolódva egy másfajta értékelési rendszerrel vagy értékeléssel kapcsolatban
szeretnék kérdést feltenni, és időszerű is a kérdés, hisz folynak az érettségik, és nemsokára
sokan izgulnak majd azon, hogy sikerül-e abba a felsőoktatási intézménybe bekerülni, ahova
jelentkeztek. Ezt a bizonyos érettségi és felvételi rendszert, amely az elmúlt években
kialakult, elég sok bírálat érte mind a leendő hallgatók, mind a pedagógusok, mind a
felsőoktatásban dolgozók részéről. Azt szeretném megkérdezni a miniszterjelölt úrtól, hogy
várható-e valamiféle változás, milyen elképzelései, milyen gondolatai vannak ennek a
rendszernek a rendezése tekintetében? Léphetünk-e egy olyan irányba, hogy egyforma
mércével mérnek mindenkit, aki egy adott intézménybe adott tárgyból vagy tárgyakból akar
felvételizni, vagy pedig marad ez a rendszer, ahol lehet játszani a pontokkal, és félig-meddig
egy ilyen játékká válik maga a felvételi, vagy pedig az emelt szintű érettségi kötelezővé válik,
azért mondjuk, mert ez egy mérhető és mindenkire azonos elvárást rátevő mérési lehetőség?
Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Máriusz, aztán Ágnes.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! A magyar oktatási rendszer
egyik legnagyobb problémája - ha nem a legnagyobb -, az, hogy a hátrányos helyzetű rétegek
úgy végzik el az iskolát, ha egyáltalán elvégzik, hogy semmiféle versenyképes tudással nem
rendelkeznek, nagyon sokszor szinte funkcionális analfabétaként hagyják el ez iskolát, ha
egyáltalán sikerül eljutniuk a 8 osztály elvégzéséig. Nemzetközi mérések bizonyítják, hogy a
magyar oktatási rendszeren belül nagyon nagy a szórás, és - még egyszer mondom - a
hátrányos helyzetű gyerekek rendkívüli módon alulteljesítenek nemzetközi
összehasonlításban.

Az egyik lehetséges megoldás az egész napos iskolák kialakítása, ezeknek a
megerősítése lenne, különös tekintettel a hátrányos helyzetű térségekre és az integrált oktatást
folytató intézményekre. Félmondattal hozzáteszem, hogy az előző oktatási kormányzat idején
szüntették meg egyébként a hetes intézményeket is, a hetes oktatást is, gyakorlatilag ilyen ma
már nincs Magyarországon, és ez szintén pontosan ezeknek a rétegeknek a szempontjából
lenne nagyon fontos. Erről kérdezném a miniszterjelölt úr véleményét.

Az előző kormányzatnak volt egy-két látszatintézkedése, azt mondja, hogy ezeknek a
gyerekeknek a problémáit úgy kell akkor kezelni, hogy a buktatást a szülői egyetértéshez
kötjük. Kérdezem, hogy mi a miniszterjelölt úr véleményem az évismétlésre kötelezésnél
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helyesnek tartja-e, hogy ezt csak szülői egyetértéssel lehessen megtenni, azaz helyesnek
tartja-e, hogy a szülőknek vétójoga van ebben a kérdésben?

A harmadik kérdésemmel részben Cseresnyés képviselőtársamhoz kapcsolódnék. Ő az
egyetemi felvételikre kérdezett rá, én a középiskolai felvételikre szeretnék rákérdezni.
Felvetődött nemrég egy elképzelés a kompetenciamérések és a középiskolai felvételik
összekapcsolásával kapcsolatban. Két, egymáshoz látszólag kapcsolódó, valójában nagyon
eltérő funkciójú mérésről van szó. Kérdezem a miniszterjelölt urat, hogy mi erről a kérdésről
a véleménye. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Osztolykán Ágnes, aztán Földi László.

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Nekem konkrét kérdéseim
lennének, de mindenképpen csatlakoznék Révész Máriusz képviselőtársamhoz. Én azt látom,
hogy ebben a bizonyos csúcsminisztériumban olyan fontos és kardinális szakpolitikai ágak
jelennek meg, amelyek tárgyalásakor, azt gondolom, mindenképpen meg kell említenünk a
romák társadalmi integrációját. Meg szeretném kérdezni, hogy erre irányulóan milyen konkrét
elképzelései vannak a miniszterjelölt úrnak. Nagyon érdekelne az is, hogy az oktatás konkrét
területén mit gondol és milyen elképzelései vannak az integrált oktatás megtartásáról,
elvetéséről, átalakításáról, az inkluzív pedagógiai eszközök bevezetéséről.

Még egy konkrét kérdésem lenne. Én nagyon örülök annak, hogy konkrét célként
vázolta fel a pedagóguspálya vonzóvá tételét és tulajdonképpen a pedagógushivatás rangjának
a visszaállítását. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen konkrét lépéseket terveznek azokra
a hátrányos helyzetű zsáktelepülésekre, ahol a megfelelő iskola nem áll rendelkezésre, és
nincsenek olyan felkészült pedagógusok, akik…, illetve vannak felkészült pedagógusok,
bocsánat, de nem igazán vállalnak szerepet ezekben a zsáktelepülésekben található
iskolamaradványokban. Van-e erre konkrét cél? Vannak-e arra konkrét eszközök, hogy
hogyan ösztönözzük a frissen végzett pedagógusdiplomásokat arra, hogy ilyen
kistelepülésekre menjenek el tanítani? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Földi László, majd Pósán László.

FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Mint iskolafenntartó
önkormányzat vezetője elég sokat megfordulok a város iskoláiban, mind az általános, mind a
középiskolákban, és amit tapasztalok, az az, hogy a közoktatásból ma hiányzik egy igazi
szakmai ellenőrzés. Igazából a pedagógusoknak nincs meg a megfelelő értékelési rendje. Mit
lehet ebben a helyzetben tenni? Lesz-e újra szakfelügyelet? Nekem sokan feltették a kérdést,
amikor eldőlt a választás, hogy: és akkor mit csináltok a szakfelügyelettel, lesz-e olyan jellegű
szakfelügyelet, amilyen volt korábban? Van, aki fél ettől, van, aki viszont örömmel venne egy
ilyen új helyzetet.

Aztán éppen tegnap volt a kompetenciamérés mind az általános, mind a
középiskolákban. Ez is felemás fogadtatású a kollégák körében. Mi lesz a
kompetenciamérések jövője?

Nagyon érdekes dolog, hogy a feleségem gyakorló tanító, akinek rengeteg
adminisztrációt kell elvégeznie ahhoz, hogy a feladatát teljesíteni tudja, és igazából a
tevékenységének az értékelése nincs meg. Tehát mindenféleképpen szükségesnek látnám és
tartanám, és ki kellene dolgozni a pedagógusok értékelésének, szakmai előmenetelének az új
rendszerét. Ez az egyik téma, amit szeretnék megemlíteni.

A másik az, hogy mint ahogy az élet sok területén, felmerülnek különböző korrupciós
és egyéb problémák. Tervezi-e miniszterjelölt úr, hogy ezeket a gyanús, talán gyanúsan
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lenyúlt pénzeket úgymond megkeresi, a felelősöket felkutatja, és talán a megfelelő helyre
teszi őket? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Pósán László, aztán Demeter Zoltán. (Jelzésre:) Írom, urak,
most nálam nyolcan vannak felírva.

Pósán László úr!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Professzor úr, én a felsőoktatással
kapcsolatban szeretnék egy pár kérdést feltenni. Ön, aki az orvosképzésben tevékenykedett,
nyilván kevésbé tapasztalta meg a bolognai típusú képzés napi velejáróit, hiszen ön is
említette, hogy az osztatlan képzés maradt. De azt nyilván ön is jól tudja, meg említette is,
hogy látja, hogy a tanárképzés területén e tekintetben komoly problémák vannak. Kérdezem,
hogy a bolognai folyamat eddigi tapasztalatait látva, ismerve tervez-e itt változtatást, és itt
főleg a pedagógusképzés területére gondolok.

Mit gondol a magántőke bevonásával megvalósult fejlesztésekről, az úgynevezett
PPP-konstrukciókról? Ezeket számos kritika is érte az elmúlt időszakban. Tervezi-e ezek
felülvizsgálatát, illetve az ezzel kapcsolatos teljes körű áttekintést? Az az igazság ugyanis,
hogy az elmúlt esztendőkben, sajnos, nem sikerült kapnunk erre vonatkozóan megnyugtató
válaszokat.

Egyetért-e ön azzal, vagy mit gondol arról, hogy a felsőoktatási intézményekben
szükségszerűen vagy kötelező jelleggel létrehozott gazdasági tanácsok beváltották-e a
hozzájuk fűzött reményeket vagy sem. Ezeket valamikor kizárólagos irányítási joggal
szerették volna létrehozni, csak ez alkotmánysértőnek bizonyult, de ettől függetlenül
gazdasági tanácsok vannak, és közpénzt is igényel a fenntartásuk, jóllehet, tényleges döntési
kompetencia meg nincs hozzájuk kapcsolva. Mit gondol minderről?

Utolsó rövid kérdés: valamikor a parlament nagy többséggel szavazott a felsőoktatás
integrációjáról, viszont az elmúlt esztendőkben mintha pont az ellenkező tendenciákat
látnánk. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Demeter Zoltán, majd Kolber István!

DEMETER ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Az elmúlt években,
pontosabban az MSZP kormányzása alatt a közoktatás területén - idézőjelbe tett - modern
körzetesítés zajlott: a törvényekkel és a finanszírozás folyamatos átalakításával
rákényszerítették a településeket az együttműködésre, a társulásra. Az ön irányításával felálló
minisztériumtól ezen a területen milyen szemléletbeli változásra számíthatunk?

Még egy másik kérdés: a szabadosság is eluralkodott az iskolákban, a liberalizmus
szabadossága. Visszanyeri-e rangját az iskolai erkölcsi nevelés, és hogyan alakulhat az etika
és a hittanoktatás jövője?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kolber István, majd Dúró Dóra.

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Professzor Úr! Imponáló tudományos, orvosi és vezetői pályáról adott professzor úr
tájékoztatást: rengeteg publikáció, elméleti, gyakorlati és vezetői tapasztalat, beleértve a
kormányzati tapasztalatot is. Csak a tisztelet hangján lehet szólni erről. Mégis nyilván egy új
kihívás előtt áll professzor úr, jelölt úr, hiszen egy olyan csúcsminisztériumot fog vezetni,
amelyhez számtalan fontos terület fog tartozni.

Az iránt érdeklődnék, hogy hogyan látja, milyen pluszhozadéka lehet ennek a
szervezeti felállásnak, hogyan tudja, hogyan szándékozik ezeket kiaknázni, egyáltalán kik
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lesznek a segítői, a különböző szakterületek vezetői - netán éppen a ön mellett helyet foglaló
országgyűlési képviselők közül kerül-e ki -, egyáltalán ki lesz az a csapat, az a team, aki ezt
az ország szempontjából egyébként fontos területet irányítani fogja majd.

Az iránt érdeklődnék, hogy a bolognai rendszerről mi professzor úr véleménye, tervez-
e változtatásokat ennek hazai beillesztésében és végrehajtásában. Hogy látja a kollégiumi
rendszer szerepét, jelentőségét, fontosságát? Romakérdés, hátrányos helyzetű családok,
területek, települések: sok olyan aspektusa van ennek a dolognak, amely, azt gondolom, hogy
társadalmilag egy fontos kérdéssé teszi. Tervez-e valamit a feltételrendszerük javítása
érdekében? Az európai uniós források jelentős mértékben érintik az oktatást. Vannak-e ezzel
kapcsolatosan tervei, máshova tenni a súlypontokat, átalakítani ezeknek a felhasználását? Az
akciótervek építése, készítése hamarosan el fog indulni a következő évekre.

Örülök annak, és tudom, hogy professzor úr korábban az Oktatási Minisztériumon
belül tudományos ügyekkel is foglalkozott. Szeretnék tudományos területtel kapcsolatosan is
néhány kérdést feltenni. Folytatni kívánja-e a kutatóegyetemi programot, amely nemrégiben
indult el? Tervezi-e növelni az alapkutatásra fordított összegeket – különösen az OTKA-ra
gondolok? Tervez-e, terveznek-e változtatást a Magyar Tudományos Akadémia és a kormány
jelenlegi kapcsolatában, hogy ítéli meg egyáltalán a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
törvényt, amit a parlament tavaly fogadott el, szoros együttműködésben az Akadémiával?
Van-e ezzel kapcsolatosan javaslata?

A törvénykezési nagyüzem időközben itt beindult. Az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló törvény tekintetében a módosító indítványok között találtam olyan
javaslatot, amiből az világlik ki, hogy ez egy leendő kormányzati szándék, vagy a Fidesz-
frakció politikai szándéka, és ebből arra lehet következtetni, hogy az adott állami felsőoktatás
gazdasági vezetőjét végül is a miniszter fogja kinevezni. Egyetért-e ön egy ilyen irányú
változtatással, amikor az egyetemi önállóság, autonómia tekintetében más, jelentős változások
történnének a centralizáció irányába? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dúró Dóra, majd Pichler Imre.

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! A sok kérdésünk közül már csak
egy maradt meg, mert itt már elhangzott belőle több, ez pedig a határon túli magyarokra
vonatkozik. Az oktatási területen milyen együttműködési lehetőségekben gondolkodik, és
milyen lehetőségeket teremtene a határon túli magyar diákoknak, illetve intézményeknek az
oktatás területén, nyilván a kultúrájuk és a nyelvük megtartása szempontjából?

ELNÖK: Köszönöm. Pichler Imre után Tóth Ferenc.

PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Azt
szeretném megkérdezni, hogy az előző években egyfolytában ígérte a kormány, hogy fel fogja
zárkóztatni a hátrányos helyzetű régiókat; ez a felzárkóztatás elmaradt. Most a Fidesz
elképzelései között szerepel az oktatási körzetek kiemelt létrehozása. Ez az oktatási körzetek
kiemelt létrehozása azt jelenti vajon, hogy itt könnyebb lesz az iskolaszervezés, és netalántán
olyan pluszszolgáltatásokra is számíthat a régió, ami több pénzzel is jár? Mi erről a
véleménye?

ELNÖK: Köszönöm. Tóth Ferenc, utána Ferenczi Gábor.

TÓTH FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Egy
rövid kérdést szeretnék feltenni, de talán annál érdekesebb és fontosabb, különösen akkor,
amikor együtt tartjuk az ülésünket a sportbizottsággal is. A kérdésem, hogy megvalósulhat-e
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ön szerint a mindennapos testnevelés, és ha igen – én egyébként bízom benne -, akkor milyen
ütemezésben és milyen keretek között valósul majd meg. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Michl József, utána Sós Tamás. (Ferenczi Gábor jelentkezik.)
Elnézést, Gábor, átugrottam.

Parancsoljon, Gábor!

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Egy rendkívül
tiszteletreméltó életpályát ismerhettünk meg miniszterjelölt úr beszédéből, illetve nagyon
szimpatikus elképzeléseket. Nekem lenne még három kérdésem, amire majd kíváncsian
várnám a választ, mégpedig, hogy a szakképzés területén, a szakiskolai, szakközépiskolai
képzés területén várhatóak-e átalakítások, és ha igen, akkor milyen jellegűek. Örömmel
hallottam, hogy a kistelepülések iskoláit megmenteni szándékozik majd a tárca. Szerepel-e az
elképzelések között az osztatlan iskolák esetleges újra felállítása, illetve miként történne
ezeknek a kistelepüléseken működő iskoláknak a finanszírozása? A harmadik dolog pedig
arra vonatkozik, hogy milyen elképzelései vannak miniszterjelölt úrnak arra vonatkozólag,
hogy a fiatal magyar értelmiség kivándorlását megakadályozzuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Még egyszer elnézést. Michl József, utána Sós Tamás.

MICHL JÓZSEF (KDNP): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Két kérdésem lenne; jó messze
van a kettő egymástól. Az egyik az egyik kedvenc témám, amit nagyon örülök, hogy
miniszterjelölt úr a bevezetőben kiemelten is megemlített: a művészetoktatás kérdésköre. Azt
szeretném felvetni vagy megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy az elmúlt nyolc esztendőben a
szocialista-liberális kormányzatnak, amennyire csak lehetett, sikerült leamortizálni ezt a
területet, elsősorban a normatívák drasztikus csökkentésével és komoly megvonásával, és
nagyon nehéz helyzetben vannak jelenleg a művészetoktatási intézmények.

Azt szeretném megkérdezni, mi a véleménye a művészetoktatás helyzetéről a
miniszterjelölt úrnak, és egyáltalán, egy kicsit hozzákapcsolnám azt is, hogy a
művészetoktatás, az én fejemben legalábbis, a nevelés egyik kiemelkedő eszköze az
iskolákban. A kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy az iskolai nevelési rész, az iskola
nevelő része hogyan jelenik majd meg a következő időszakban, mennyire tud ez majd
erősödni. Kereszténydemokrataként nagyon-nagyon fontosnak tartom a nevelés erősítését az
iskolákban.

A másik, egy egészen más területről szóló kérdésem - hogy ne kelljen még egyszer
jelentkeznem - a felsőoktatással kapcsolatos. Több kérdés elhangzott már előttem a
felsőoktatással kapcsolatban. Én egy pici szegmenset akarok csak megemlíteni ebből: nagyon
sokak szerint kirívóan magasak a rektori fizetések. Én magam a felsőoktatásban is dolgoztam
egy jó ideig, és megmondom őszintén, nem gondolom ezt teljesen így, mégis az a kérdés,
hogy hogyan látja a miniszterjelölt úr a felsőoktatási vezetők bérezési kérdését. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Sós Tamás, parancsoljon!

SÓS TAMÁS (MSZP): Miniszterelnök-jelölt Úr! Tisztelt… (Közbeszólások:
Miniszterjelölt! - Derültség.) Miniszterjelölt Úr! Amit kérdezni szeretnék, az az, hogy az
oktatásra mennyi jut a következő időszakban, tehát több forrás jut-e az oktatásra, ugyanennyi
vagy kevesebb?

Szeretném megkérdezni azt is, hogy ha az előző időszakkal összehasonlítjuk - itt ez
már számos alkalommal elhangzott -, mit kíván ön másképp csinálni a következő
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esztendőkben? Mi az, amit feltétlenül meghagyna az oktatás területén? Illetve mi az, amivel
kapcsolatban szeretné, ha az ön nevéhez kötődne majd később, hogy ezt ön csinálta meg az
elkövetkezendő esztendőkben.

Örülök annak, hogy szóba hozta a szakképzést. Látható, hogy a szakképzés az
irányításban is eléggé elaprózott. Érdeklődőm az iránt, hogy milyen munkamegosztás lesz a
minisztériumok között, hogyan látja a kamarák szerepét, növelni kívánja-e azt - az
előkészületek ezt mutatják -, és érdeklődöm az iránt, hogy a hiányszakmák képzésének
ösztönzésénél azokat a módszereket továbbviszi-e, amelyek most elindultak, vagy jónak
tartja-e az előrehozott szakképzést, amikor a gyakorlati képzéssel indulhat a képzés, és ezáltal
lerövidül az? Vagy hogy látja, a képzésben van a közoktatás részét képező iskolarendszerű
szakképzés, van a felnőtt oktatás részét képező felsőfokú szakképzés, van az iskolarendszeren
kívüli szakképzés, és idekapcsolódik a felnőttképzés is, ebben önnek milyen elképzelései
vannak, ezek így maradnak, vagy valamilyen formában változtatni kíván ezen?

Szóba kerültek a hátrányos helyzetű területek. Magyarországon elaprózott az
iskolaszerkezet. A minőségi oktatás szempontjait figyelembe véve, a kompetenciákat
figyelembe véve hogy látja ezt? Mert említette, hogy meg kívánja tartani ezeket az iskolákat,
sőt újra akarja indítani. Ezt hogyan kívánja elérni, amikor egy önkormányzat, egy kistelepülés
önkormányzata a normatíván felül ma is erőn felül teljesít? Társulások formájában,
pluszforrások bevonásával, hogy gondolja ezt?

Azzal szeretném zárni, hogy milyen esélyteremtő intézkedéseket tervez a hátrányos
helyzetből adódó következmények csökkentésére. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm.
Úgy látom, hogy az oktatási bizottság végzett. Erik, parancsoljatok!

(Az elnöklést Bánki Erik, a Sport- és turisztikai bizottság elnöke veszi át.)

Kérdések, hozzászólások a Sport- és turisztikai bizottság tagjai részéről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a lehetőséget képviselőtársaimnak, hogy
kérdéseiket feltegyék, illetve hogy véleményüket ebbe beleszőjék. (Jelzések.) Szilágyi György
képviselő úr, elsőként öné a szó.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszterjelölt Úr!
Szakmai tudása és hozzáértése megkérdőjelezhetetlen, és minden tiszteletem ön iránt, mégis a
sport területén végzett munkásságáról nem sokat tudunk, egyáltalán a kapcsolatáról a
sporthoz. Hogyha erről mondana pár mondatot!

Aggályomat szeretném kifejezni, hogy értem a kormányzat törekvését, hogy az ilyen
fontos területeket úgynevezett csúcsminisztériumokban akar összevonni, mégis aggályosnak
tartja ezt esetleg az ember, hogy ezt mennyire fog jól működni. És énszerintem ez önben is
felmerült, engedje meg, hogy a Magyar Nemzet 2010. május 10-ei cikkéből idézzek, ahol ön
azt mondta, hogy kifejtette Orbán Viktornak, hogy talán túl nagy vállalkozás összevonni,
egymás mellé állítani ezeket a területeket. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezt mennyire
tartja fontosnak.

Ezzel kapcsolatban még annyit, hogy a sportot - a kormány elmondása szerint - egy
stratégiai ágazatként fogják kezelni. Mi a véleménye arról, és miért gondolják úgy, hogy az
európai trenddel szemben mégis megoldható szakállamtitkári szinten a magyar sport ügye? És
idekapcsolódna az a kérdésem is, hogy meg tudná-e erősíteni azokat a pletykákat, hogy ez a
sportügyekért felelős szakállamtitkár az ön mögött helyet foglaló Czene Attila lesz.

A másik kérdésem pedig az lenne, hogy ugyan elhangzott már kérdésként, de annyira
fontos a téma, hogy szeretném, ha még inkább megerősítené és kifejtené a véleményét a
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mindennapos testnevelés elvével kapcsolatosan, amit a Jobbik maximálisan támogat. Azért
szeretném, ha ezt megerősítené, hiszen az elmúlt években volt már rá példa, mint tudjuk,
Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter 1867-ben vezette be a mindennapos
testnevelést, aztán ezt mindenki fontosnak tartotta, míg Magyar Bálint 2003-ban le nem
redukálta háromra a testnevelés órák számát, hozzáteszem: úgy, hogy 2002-ben Jánosi
György, amikor még miniszteri szinten volt a sporttal való foglalkozás, azt mondta, hogy
legalább az általános iskolákban lehetővé kell tenni a mindennapos testnevelést, Magyar
Bálint ezt megerősítette 2002 X. havában, utána 2003-ban hoztak egy ilyen rendelkezést.
Tehát szeretném, ha megerősítené, hogy önök tényleg komolyan gondolják ezt a nagyon-
nagyon fontos kérdést, hogy az iskolákban mindennapos legyen a testnevelés. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Lasztovicza Jenő képviselő úr!

LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterjelölt úr, én
véleményt is mondanék, meg kérdést is feltennék - arról volt szó, hogy ezt lehet. Nagyon
örülök annak, hogy az egyik fő célja, hogy a napi sport, testnevelés legyen az oktatási
rendszerben, hiszen a mi bizottságunk már évek óta azzal küzdött, hogy az előző kormányzat
alatt a testnevelés órákat már mindenre lehetett használni, akár más órák pótlására is vagy
úgymond osztályfőnöki órák megtartására is, és a gyerekek fizikuma, állóképessége
nagymértékben csökkent. Különféle felméréseket is láttunk a Testnevelési Egyetemről meg
más orvosoktól, hogy a magyar középiskolások fizikuma mennyire leromlott az elmúlt
évtizedekben, és azt gondolom, ez nagyon lényeges kérdés, hiszen az egyetemi kutatások
szerint is azoknak a gyerekeknek, akik naponta sportoknak, az átlagjegyei, átlagosztályzatai
egy egésszel jobbak, mint azoké a gyerekeké, akik nem sportolnak. Tehát nagyon komoly
haszna van a napi sportnak, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ezt bevezetik.

Ami a kérdésem lenne: mint megyei közgyűlési elnök mondom, hogy 15 középiskolát
működtetünk A tapasztalataink és a statisztikai számok sajnos azt mutatják, hogy az elmúlt
két évben, illetve az idei beiratkozási évben több mint ezer gyerekkel lesz kevesebb, ami
annyit jelent, hogy két középiskolányi gyerekkel lett kevesebb az elmúlt két-három évben, és
ennek a finanszírozása borzasztó nehéz, hiszen ebben az évben is több mint 2 milliárd forintot
kell a megyének hozzátennie, a normatíván felül, hogy az iskolákat életben tartsuk. A
kormányzatnak milyen elképzelései vannak ez ügyben? Mert az önkormányzatok a
választások után szépen átpasszolják a megyei közgyűléseknek működtetésében a
középiskolákat, a megye meg már nem tudja hova passzolni, így a megyék adósodnak el.
Tehát a kérdésem az, hogy milyen lehetőséget lát a minisztérium ennek az egésznek a
feloldására. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Zakó László képviselő úr!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Tisztelt Professzor Úr! Remélem, hogy ön egyfajta
sebészként is tekint az országra, amelyben eléggé sok rákos daganat található, és megfelelő

szikét választ, a megfelelő terápiát választva kiirtja ezeket nemzetünk testéből.
Az oktatásra vonatkozóan csak egy kérdésem lenne, hogy a fiatalok, elsősorban az

általános iskolások hazafias nevelésére vonatkozóan milyen elképzelései vannak. Továbbá,
csak hogy a kérdésekre koncentráljak, ha a sporteszközökre úgy tekintünk, mint egyfajta
gyógyszerre, gondolkodik-e esetleg azon, hogy hozzáférhetőbbé tegye - mondjuk, az
áfacsökkentésen keresztül - a sporteszközökhöz a sportolni vágyókat, tudniillik egy labda az
olyan, hogy vagy dobják, vagy rúgják, vagy futnak utána, tehát semmiképpen nem tekinthető

egyéb más célra felhasználható eszköznek.
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Még egy utolsó kérdés, hogy a Forma-1-et ön sportnak vagy egy vándorcirkusznak
tekinti, és mi a viszonya a Forma-1 támogatásához. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Varga László képviselő úr!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt
Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Alapvetően le kell szögeznünk, hogy a kormány szerkezetét
meghatározni, ezen belül az egyes szakterületeket elosztani nyilván a mindenkori kormányzó
pártok privilégiuma. Én is megfogalmaznám abban a tekintetben az aggályomat, hogy nyilván
nem lesz egyszerű dolog ennyi eltérő szakterületet összehangolni ebben a tekintetben, de azt
mondom, hogy talán ebben még az ellenzéki pártoknak is egy pici türelmet kell tanúsítaniuk,
hiszen meglátjuk, hogy hogyan működik majd ez a gyakorlatban a következő hetekben,
hónapokban. Az biztos, hogy nagy feladatra vállalkozott, és kíváncsian várjuk, hogy ez
hogyan sikerül ebben a tekintetben.

Mindazonáltal a jelen helyzetben - mi megkapjuk ilyenkor a jelöltek életrajzát, néhány
interjút a jelöltekkel, és próbálunk arra hagyatkozni, amit itt hallunk - ebben a tekintetben
még a kormányprogram jelenthet egyfajta iránytűt, hogy ha még egyéb konkrétumokat nem is
jelent; ez elhangzott a tegnapi és a tegnap előtti vitában is. Én próbáltam ebből kiemelni a
megfogható elemeket: úgy látom, hogy ez nyilvánvalóan egyedül a mindennapos testnevelés,
mint olyan. Azt szeretném kérdezni, hogy mi ebben a háttér, mi a konkrétum, tehát mikorra,
miből, mit jelent az, hogy felmenő rendszerben, tehát hogy honnan indul ez: általános
iskolától, középiskolától, egyáltalán mi az elképzelése ebben a tekintetben. Nyilván ez nem
elsősorban önnek szól, általában a kormányprogram számon kérhetősége kérdőjeleződik meg
ebben a tekintetben, tehát a magam részéről nem szeretném azt látni, hogy egyetlenegy
osztály tekintetében majd az utolsó évekre megindul ebben valami. Ha ezt tényleg komolyan
gondolják, ezzel egyet lehet érteni. Mikorra, hogyan és miből? Ezen kívül örülök annak, hogy
azért a kormányprogram tartalmánál több is elhangzott sportkérdésekben. Illő tisztelettel
elmondanám, hogy az ember már gondolkodik rajta, hogy van-e valami titkos záradéka ennek
a kormányprogramnak, amit valamiért nem ismerhetünk meg. Nagyjából ezek az utalások
szinte szó szerint, Bánki Erik elnök úr tegnapi, kormányprogramhoz való hozzászólására
utaltak; majd visszanézzük pontosan, hogy mennyire stimmeltek ezek a dolgok. Ebből talán a
sportinfrastruktúra-fejlesztést emelném ki, ami tegnap is elhangzott, talán itt is érdemes lenne
ennek valami számon kérhetőséget vagy egy programszerűséget adni ebben a tekintetben. A
választások kapcsán itt egy konkrét város konkrét futballcsapata stadionjának a
rekonstrukciójáról volt szó. Kérdezném, hogy ha már futballról vagy egyáltalán vidék
sportjáról is szó lehet ebben a tekintetben, mondjuk nemcsak ez a város, hanem más városok
is számíthatnak-e arra, hogy a sportinfrastruktúrájuk fejlődjön. Hogy képzelik ezt egyáltalán?
Valami pályázati rendszer lesz, és akkor az önkormányzatok itt jelezhetik az igényeiket, vagy
esetleg az európai uniós forrásokat próbálják úgy hangolni, hogy ez is egyfajta fejlesztési
lehetőség, tehát hogy ebben egy újragombolás lehet ebben a tekintetben?

Még egyszer mondom, a mindennapos testnevelésről szeretnék konkrétumokat hallani,
illetve arról, hogy mik a sportinfrastruktúra-fejlesztés tekintetében az elképzeléseik.
Egyébiránt a titkos záradék megismerése szerintem mindenkinek egy örömteli élmény lenne a
mai napon, azzal együtt persze, hogy szerintem a gyakorlat fogja önöket igazolni, vagy nem;
ebben természetesen türelmet kell tanúsítani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Vincze László képviselő úr, öné a szó.

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Kedves
Képviselőtársaim! Nagy érdeklődéssel hallgattam a mindennapos testedzésről szóló
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kérdéseket, megjegyzéseket. Annyit erről a témáról, hogy a mi iskolánkból, Csongrádról, a
Széchenyi Iskolából indult el a ’80-as évek derekán ez a mozgalom, eljutott valameddig, de
igazán lendületet ’98-99-től, az Orbán-kormány ideje alatt vett. A felmenő rendszerről pedig
annyit, kedves képviselőtársaim, hogy egy osztályban kerül bevezetésre, alsóban, egy adott
tanévben, felső tagozatban szintén, tehát mondjuk, ha 2011-től kezdjük el bevezetni, akkor
első osztályban és ötödikben, 2012-ben nyilván másodikban és hatodikban; természetesen
párhuzamosan megy az első és az ötödik, nem akarok ebbe belebonyolódni. Rendkívüli
módon örülök, dolgoztam benne tizenhárom kemény évet, dolgoztunk benne, nagyon kedvező

tapasztalatokkal rendelkezünk, és bárkinek szívesen bocsátjuk rendelkezésére, de most nem is
ennek van itt az ideje.

Én úgy gondolom, hogy nagyon üdvözlendő ebben az elképzeléssorban a sportiskolai
rendszer újraélesztése, hiszen itt a tehetségek utánpótlására is gondolnunk kell, de ugyanakkor
az anyagból meg az elképzelésekből kitűnhet számunkra, hogy a diáksport is prioritást fog
kapni a jövőt illetően. Tömegsport és versenysport: nem akarom ragozni, hogy melyik terület
mennyire és hogyan fontos. Én úgy látom, úgy várom, úgy gondolom, ehhez adom a nevemet,
munkámat, hogy itt nagyon-nagyon komoly, gyökeres változás fog majd bekövetkezni. Ezt
csak üdvözölni tudom. Viszont van egy ehhez kapcsolódó kérdésem, hiszen az előző évek
elsorvasztó, sportellenes politikája miatt rengeteg kedves és hozzáértő kolléga elhagyta a
testnevelő vagy az edzői pályát. Az ő visszacsalogatásukról, ezeknek a területeknek a
képzésben való tulajdonképpen megsegítéséről - hiszen szakemberek és némi létesítmény
meg pénz kell majd ezekhez a programokhoz -, gondolom, vannak komoly és konkrét
elképzelések, másképp szerintem le sem írhatták volna azok, akik a kormányprogramot
alkották. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kukorelly Endre képviselő úr, öné a szó.

KUKORELLY ENDRE (LMP): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Nagyon veszélyesnek
tartanám, vagy nagyon veszélyesnek tartom, ha az élsport és a tömegsport valami módon
egymás konkurenciái lennének, illetve valami módon szembekerülhetnének egymással. Azt
azért világosan kell látni, hogy - nagyon helyesen - az élsportnak nagyon erős a lobbija, és a
tömegsportnak értelemszerűen nincs. Az lenne a kérdésem, hogy milyen egészen konkrét
intézkedéseket tervez a minisztérium a tekintetben, hogy a tömegsportnak erős bázisa és erős
lehetőségei legyenek.

Említette ezt a 9 százalékot: ez tényleg tragikus, hogy a magyar lakosság 9 százaléka
sportol, ezen villámgyorsan kellene változtatni. Az én korosztályomban minden kisfiú
focizott, tehát mindenki, az egész osztály futballozott. Minden szünetben fociztunk, amikor
vége volt az iskolának, akkor mindenki kiment a ligetbe. Azok is fociztak, akik nem fociztak,
tehát azok, hogy úgy mondjam, negatív értelemben fociztak, abban az értelemben tehát, hogy
ez számukra is rendkívül fontos volt, és ők úgymond kimaradtak ebből a dologból. Ez is egy
rendkívül erősen közösségépítő ügy volt, hogy minden kisfiú megérezte annak fontosságát.
Amikor kölyökkoromban a Fradiban fociztam pár évig, emlékszem, hogy milyen felvételi
rendszer volt, többfordulós válogató volt, és gyakorlatilag özönlöttek a gyerekek, tehát a
tömegsportból, hogy úgy mondjam, a gyereksportból fakadóan özönlettek a fiúk a Fradiba és
nyilván más egyesületekbe is, hogy ott játszhassanak, tehát volt egy ilyen őrületes
felhajtóereje a dolognak. Az nyilván persze a szocializmusnak az ingerszegény helyzetéből
fakadt. Ma ez egyáltalán nincs így, nagyon nehéz futballozni vagy egyáltalán
tömegsportolniuk a mai gyerekeknek. Tehát az lenne a kérdésem, hogy milyen egészen
konkrét intézkedések várhatók. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Béla képviselő úr kért szót. Öné a szó.
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PÁL BÉLA (MSZP): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Azzal együtt, hogy én is azzal
kezdem, hogy tisztelettel adózóm az ön eddigi életpályájának, a tudomány, az egészségügy
területén végzett munkájának, ellenzéki képviselőként is úgy gondolom, lehet abból jó is,
hogy ebben a csúcstárcában olyan területek vannak egymás mellett, mint az oktatás, az
egészségügy és a sport, valamint a kultúra, hiszen ezek egymást erősítő és egymással
összefüggő rendszerek. És hogyha önnek jó segítőtársai lesznek, és sikerül jó irányítási
rendszert kialakítani, akkor, én azt gondolom, mindebből mindezek a területek profitálhatnak
is. Abban sincs kételyem, hogy ha a bizottság előtt önre záporozó kérdésekre képes lesz
megválaszolni, akkor biztos, hogy megbirkózik majd a minisztérium vezetésével is, ezért én
most nem szaporítanám nagyon a szót.

Két területre kérdeznék rá. Az egyik az lenne, hogy a sporttal kapcsolatban még a
kormány megalakulása előtt találkozott a Fidesz vezetés Schmitt Pál elnök úrral, a MOB
elnökével, és ott elhangzott az az ígéret is, ha jól emlékszem, amellyel önnek majd gyakran
kell találkoznia - nemcsak ezzel, hanem más ilyen hasonló igénnyel is -, hogy a MOB
támogatását 1 milliárd forinttal megnövelik majd. Lát-e lehetőséget erre, és lát-e lehetőséget a
sportra fordított eszközök emelésére, hiszen, azt gondolom, a MOB mellett más
szakszövetségek is megjelenítik majd ezt az igényt.

A másik kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy tegnap a kormányprogram vitájában
Simon képviselőtársunktól elhangzott egy olyan mondat, amely arra vonatkozott - lehet, hogy
félreértettem -, hogy a turizmus bevételeiből szeretnének a kultúra finanszírozására többet
fordítani, ez természetesen nem lett pontosan kibontva. Mi erről az ön véleménye, és tud-e
erről részletesebbet is mondani? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Végül Szalay Ferenc képviselő úr kért szót. Öné a szó, képviselő

úr.

SZALAY FERENC (Fidesz): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Pál Béla képviselő úrral
értek egyet rögtön az elején, hogy szerintem egy jó minisztériumi összetétel lesz ez. Nem lesz
kis munka, látjuk, az oktatás hány kérdést tett fel, a sport sem szeretett volna lemaradni,
nyilván a többiek is el fogják mondani a gondokat, bánatokat, de én azt gondolom, az ön
életpályájából következik, hogy olyan koordinatív képessége van, olyan együttműködést
kihozó képessége van, amivel ezt a sok-sok területet össze fogja tudni hangolni és
koordinálni. Az elmúlt években, az elmúlt időszakban talán a legnagyobb baj az volt, hogy
azok a tárcák, amelyeknek felelőssége volt akár az oktatásban, akár a sportban, akár az
egészségügyben, nem tudtak együtt gondolkodni, nem tudtak közösen gondolkodni az
egyébként közös feladatokban. Én tehát azt gondolom, nagyon-nagyon kiváló dolog az, hogy
az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a szociális ágazat és a sport egy területen belül van,
rengeteg feladat van, amit közösen kell megoldani. Ez nyilván nem lesz könnyű, nem lesz
egyszerű, az államtitkárok feladata ezért aztán különlegesen fontos lesz.

Én úgy látom, most állt vissza az a rendszer, amely 2002-ben befejeződött. Ez az
államtitkárság gyakorlatilag minisztériumként fog működni, bármely területet nevezzük is
meg. Az az igaz, hogy innen indult egyébként mondjuk a sport presztízsvesztesége és
hanyatlása is, amikor nem volt állami képviselete, amikor a kormányzatban nem volt
képviselete a sportnak, helyettes államtitkárok képviselték a sportot, talán összesen hat vagy
hét helyettes államtitkárról beszélhettünk a nyolc év alatt - tragikus, egyszerűen
kiismerhetetlen rendszerek alakultak ki. Én tehát nagyon-nagyon jónak látom ezt a rendszert,
hogy ez így áll fel.

Nagy a lemaradás, hiszen az elmúlt nyolc évben a sport finanszírozása is kritikán
alulivá vált. Amíg 2002-ben olyan 30 milliárd forinttal fejeződött be a sportfinanszírozás,
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most olyan 17 milliárd forintnál állt meg a 2009-2010-es évben. Ez, azt gondolom, nagyon
sokat jelent, nagyon sokat mond.

Sokat mond az is, hogy a testnevelés osztályzását sikerült partvonalon kívülre tenni.
Azt gondolom, fontos az, hogy a MOB hatásköreit sikerült elvenni, a MOB forrásait sikerült
elvenni. Nem tudom, mennyire tudja a miniszter úr, de 50 millió forint maradt a MOB
kezében, ennyit használhatott, az összes többihez ilyen-olyan utakon juthatott hozzá. Azt
gondolom, hogy ez nem volt normális.

Fontos, hogy tudjuk, és nem baj, ha képviselőtársaim is tudják, hogy a diáksport-
normatíva elvétele vagy a sportnormatíva elvétele mit jelentett. Amit Kukorelly
képviselőtársam mondott, az ide vezethető vissza: tehát elfogytak azok a források, amelyekkel
a testnevelő tanárok a délutáni időszakban a gyerekekkel foglalkozhattak volna, így aztán
megszűntek a diáksportkörök olyan feladatai, amelyekben a nem tehetséges gyerekekkel is
foglalkoztak. És itt a nevelési területre is vissza lehet térni, hiszen nem volt lehetőség arra,
hogy a délutáni, a nevelési területekkel foglalkozó időszakot rendesen ki lehessen használni.

A sportegészségügy kérdése. Szóval az azért megint csak nonszensz, hogy van ennek
az országnak egy sportkórháza, csak nincs befejezve, ott áll magában, aztán az isten tudja, mi
lesz vele. Az is egy abnormális dolog, hogy Magyarország, ha doppingproblémája van,
Bécsbe viszi el a mintákat, Magyarországon nincsen doppinglabor olyan szinten, amit ez
ügyben használni lehetne.

Az az öt pont, amelyről ön közvetlenül a sport kapcsán beszélt, azt gondolom, nagyon
fontos, és egy nagyon komoly áttörést kell hogy jelentsen a későbbiekben. A mindennapos
testnevelés - sok képviselő szájából elhangzott, én is hangsúlyoznám -, az mindennapos
testnevelés, nem pedig mindennapos sportmozgás. Ez nem arról szól, hogy délelőtt van három
vagy két vagy akárhány testnevelés óra, délután pedig lesz sportkör, mert a sportkörre nem
fog elmenni a gyerek, és ha nem megy el, akkor nem kapja meg azt a mozgásmennyiséget,
ami az életkorának megfelelő, nem fog odaszokni, nem szereti meg a sportot olyan szinten,
hogy felnőttkorában a sport, a rendszeres testmozgás a sajátja legyen. Tehát a mindennapos
testnevelés mindennapos tanórai testnevelés. Én tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly
feszültséget fog jelenteni az oktatási vonallal, hogy most akkor minek a terhére, minek az
elvételével lehetséges ez, de azt gondolom - és elnézést kérek, én is tanár vagyok, én is
pedagógus vagyok -, egészen biztos vagyok abban, hogy matematikát, történelmet, földrajzot
bármikor lehet tanulni, ellenben a megfelelő mennyiségű testmozgást csak abban az
életkorban lehet megkapni, és annak a rendszereit elsajátítani máskor nem lehet. Tehát azt
gondolom, a fontossági sorrend ez ügyben nagyon-nagyon-nagyon komoly dolog.

Nem tudom, ki mennyire tudja, a mai magyar diákság 70-80 százaléka csak
testnevelés órán sportol, 70-80 százaléka! Ez egy borzalmas arány. Ez azt jelenti, hogy abból
a három testnevelés órából, amelynek a mozgásmennyisége 24 perc, ennyi jut a
gyerekeinknek. Így nem fog felnőni egészséges nemzedék, így nem lesz igazából olyan
magyar társadalom, amely versenyképes lenne, nemcsak Európával, saját magával szemben
sem. Azt hiszem, hogy ezért ez egy rendkívül fontos kérdés, hogy a fölött ne sikoljunk át. Az
elmúlt nem tudom hány évben - nyolcban egészen biztos - temérdek vitánk volt ebben a
bizottságban, hogy ezt meg tudjuk tenni vagy nem. Levegőztető órákat találtak ki, labdás
foglalkozást délután, meg volt rohangásszunk a lepkék után című program; mindenféle dolog
előjött, csak pont az nem, hogy rendszeresen mozogjon a gyerek.

A másik kérdés: azt gondolom, nagyon fontos az adókedvezmények kérdése, amit a
miniszter úr felvetett. Gondolják végig, hogy ma a sportban foglalkoztatottak egészen
máshogy adóznak, mint mondjuk a művészvilágban. Az ekhót ott lehet használni, a sportban
nem lehet használni. Így olyan módszereket találnak ki menedzsereken keresztül, ilyen-olyan
szerződéseken, reklám- vagy bármilyen szerződéseken keresztül, amelyek temérdek
feszültséget okoznak a sportban dolgozóknak. Itt is ki kell tisztítani, ki kell fehéríteni ezeket a
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nem normális vonalakat. Rengeteg forrás takarítható meg. A személyi jövedelemadó és a
társasági nyereségadó kedvezményeit is tervezzük, és azt gondolom, hogy fontos róla
beszélni; fontos, mert az adókedvezmények ezen része arról szól, ami évek óta működik a
filmtörvényben és a színháztörvényben. Az nagyon fontos és nagyon jó, hogy e két terület
adókedvezményt ad azoknak, akik forrást raknak ezeknek a területeknek a működtetésébe,
fejlesztésébe, épp a sport maradt ki. És ha létesítményfejlesztésről vagy rendezvényekről,
szabadidősportról, diáksportról, bármiről beszélünk, az létezhetetlen, hogy ne lehessen
kedvezmény annak, aki ebbe forrást tesz bele. És abban a pillanatban nemcsak Puskás-stadion
építés meg debreceni futballstadion-építés lesz, hanem sok-sok létesítmény fejlődése és
fejlesztése lesz ebben az országban egészen normális módon és úton vihető a későbbiekben.
Biztos vagyok benne, hogy ezt át kell tudni vinni. Persze meg lehet kérdezni, hogy ez a
költségvetésből mennyi pénzt fog kivenni, én azt gondolom, a miniszter úrnak itt lesz majd
nagyon komoly harca és feladata, hogy ezt tényleg meg lehessen lépni.

Létesítményfejlesztés is kérdés volt. Elkészült a létesítménykataszter: pontosan tudjuk
azt, hogy lélekszámhoz mérten milyen létesítmények szükségesek különféle településeken,
különböző városokban, uszodától a stadionig, az atlétikapályától a tornateremig. Ezt nyilván
majd a bizottság elé is idehozzuk, és majd a bizottságnak is kell látnia. A forrásbiztosítás az
előbb említett lehetőségen belül, azt gondolom, hogy megtalálható.

Felmerült a Forma-1 és az 1 milliárd forint kérdése a MOB-nak. A Forma-1-nél a
jogdíjnövekedés 1 milliárd forintnyi volt - nem tudom, hogy szocialista képviselőtársaim
mennyire emlékeznek -, és ezt sikerült elvenni a MOB finanszírozásából. Ezt most
visszaadjuk, hogy rend legyen a világban. A Forma-1, azt gondolom, lehet a sport része, lehet
a turisztika része, de az országimázs része legyen elsősorban. Azt gondolom, hogy a Forma-1-
en keresztül Magyarországot eladni kimondottan jó, eredményes és fontos dolog, tehát nem
hiszem, hogy ezen vitatkoznunk kellene, hogy legyen, vagy ne legyen; az, hogy a forrásai hol
jelennek meg - a sportfinanszírozásban, a turisztikában vagy egyéb más területen -, azt
gondolom, hogy egészen más kérdés.

A sport hármas egységét Kukorelly képviselőtársunk felvetette szabadidősport,
diáksport, versenysport kérdésében. A három egymásra épül, azt gondolom, és ez hallatszott
miniszter úr expozéjában: elmondta, hogy a három egymás nélkül elképzelhetetlen, de a
piramis úgy áll fel, hogy szabadidő- és diáksport, és utána az összes többi. Ahogy ön mondta,
vissza kell adni a gyerekeknek azt a lehetőséget, hogy mozogjanak akkor is, amikor
szabadidejükben ez megvan, csak ehhez kellenek létesítmények, kellenek szabadtéri pályák,
az iskoláknak nyitva kell lenni, az iskoláknak a gyerekeket be kell engedni. Ezek a konkrét
programok: kinyitni az iskolákat, kinyitni az udvarokat, és megszervezni azokat a
versenyeket, programokat, rendezvényeket, ahol a gyerekeink, de akár a felnőttek is részt
vehetnek programokban.

A dolog, azt gondolom, hogy végtelen egyszerűvé válhat akkor, ha a területek
együttműködnek, közösen gondolkodnak. Az én kérdésem - mert azt mondta Pokorni
képviselőtársunk, hogy kérdés és vélemény -, hogy miniszter úr hogyan látja a koordináció és
az együttműködés lehetőségét a szakterületek között. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Miután bizottságunk kifogyott a kérdésekből, ezért
miniszterjelölt úrnak megadom a lehetőséget.

Professzor úr, az elhangzott kérdésekre adja meg a válaszokat!

Dr. Réthelyi Miklós válaszai, reflexiói

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszterjelölt: Elsősorban nagyon
köszönöm a személyem iránti elismerő szavakat, amelyek az előző életemre vonatkoznak
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tulajdonképpen. Mindazt, amit az elmúlt negyven évben a saját területemen átéltem,
megvalósítottam, szeretném most a minisztériumi munkámban is kamatoztatni. Utaltam arra a
helyzetre, amikor rektorként három karral kellett az egyetemet éltetnünk: egy súlyban,
presztízsben hatalmas nagy orvostudományi karral, egy néhány egyetemi tanárból álló, de
nagyon jól összetartozó fogorvos-tudományi karral és egy olyan gyógyszerész-tudományi
karral, amelyiknek a fele az ELTE-hez tartozott, tehát nem is teljesen a Semmelweis
Egyetemnek volt a része, tehát teljesen más kultúra, más hagyományok, más cél, más méret
volt. Azt mondhatom, hogy a négy év alatt a békesség, az egység és az egyetem elfogadása,
minden karnak és valamennyiünknek a közös ernyője megvalósult, és úgy éreztem, hogy
legfőképpen ez volt a feladatom akkor. Ebben a minisztériumi struktúrában is, egészen más
körülmények között, tehát tényleg itt nagyságrendnyi - nem számszerűségében, hanem a
feladat súlyára való tekintettel nagyságrendnyi - különbség van, de ezekből az élményekből
szeretnék elővenni megoldásokat, illetve hozzátenni mindazt, ami egy ilyen alkalommal is
elém kerül; ebből is szeretnék tanulni. Köszönöm szépen azokat a hozzászólásokat és azokat
az észrevételeket, amelyek a helyzet tisztázásában segítettek. Most válaszolnék a kérdésekre.

Szöveges értékelés, osztályzás, nem szakrendszerű képzés: a szöveges értékelés
nagyon fontos, csak a szöveges értékelés rutinja talán az újdonságával, újszerűségével nem
talált megfelelő helyet a pedagógustársadalomban, amely amúgy is agyon van terhelve az
adminisztrációval. Nekem is kellett időnként a hallgatóimat szövegszerűen értékelni. Ha az
ember tényleg ráérez arra, hogy ennél mik az előnyök, mire kell figyelni, és azt mondatokba
tudom szedni, az egy jó érzés; jó érzés annak is, aki megkapja. Az, hogy a szülők és a
gyerekek is az osztályzást várják, és követelik, teljesen érthető, részben az eddigi
hagyományok alapján, részben pedig az összehasonlíthatóság és a változások alapján. Egyik
szöveges értékelésből átmenni egy másik szöveges értékelésbe, és megmondani, hogy az most
jobb, vagy éppen ott tartunk még, az már egy komoly irodalmi munka. Az, hogy kettesről
négyesre jöttem fel a félév során, eredmény, és ezt a lehetőséget mindenféleképpen meg kell
adni a diákoknak, a szülőknek is, hogy számszerűsítve is lássák az eredményt. Minden olyan
esetben, amikor a számszerűség nem elég, akkor - éppen amire utaltam, hogy a szülőt
partnernek kell tartani - a szülő kapja meg azt a véleményt is a tanártól, ami az ő munkáját is
segíti. A nem szakrendszerű képzés, ahogy ennek utánanéztem, nem váltotta be teljesen azt,
amit meg kellett volna oldania. Nyilván a lehetőséget nem lehet kizárni, tehát nem lehet azt
mondani, hogy erre semmiképpen nincsen szükség, de az iskolai munka részeként talán nem
szükséges, hogy benne legyen a napi programban.

Az érettségivel kapcsolatban: ahhoz, hogy az egyetemi felvételhez bizonyos
összehasonlítási lehetőségek meglegyenek, el kell tudni fogadtatni, hogy csak az emelt szintű
érettségivel lehessen olyan egyetemi helyre pályázni, amely központilag finanszírozott
háttérrel rendelkezik. Az egyetemeknek tudomásul kell tehát venniük, hogy van egy bizonyos
színvonal, és ha ők az oktatásukkal kivívták azt a presztízst, akkor nem kell tartaniuk attól,
hogy az emelt szintű érettségi megkövetelése miatt ne lennének hallgatóik.

Az egész napos iskola egy nagyon fontos kezdeményezés, különösen azokon a
területeken, ahol a gyerekek otthoni léte nincs megfelelőképpen biztosítva, és azt, hogy ez
többletfinanszírozással jár, azt hiszem, hogy nem lehet másképp tekinteni. Amint a
költségvetési számok kiderülnek, és különösen, hogy ha lehet a következő évre tervezni,
akkor ezek lesznek. Tehát egy kicsit előremenve, a következő években is azokon a helyeken,
ahol a közoktatást a helyzet nehézsége miatt, a társadalmi gondok miatt meg kell erősíteni, ott
ez egy finanszírozási megerősítést is jelent. Az évismétlésre olyan számszerű adataim vannak,
hogy alig-alig lett kevesebb az évismétlés százalékos aránya, miután a szülői vétót bevezették,
ugyanebben az időben viszont növekedett azon évismétlő hallgatók száma, akik ugyan nem
buktak meg, de a szülők mégis csak úgy tartották, hogy szükséges a gyerek érettségének
eléréséhez vagy biztosításához, hogy egy osztályt ismételjen meg. Arra, hogy a szülő
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vétózhat, valószínűleg nincsen szükség. Ahhoz, hogy tudja a szülő, és ne csak az osztályzás
előtti napon tudja meg, hanem előre tudja már, hogy itt baj lesz, itt oda kell figyelni, mást kell
csinálni, a segítséget meg kell kapnia, és valószínűleg bukás lesz, és a bukás ilyen értelemben
talán még segítséget is nyújthat ahhoz, hogy valaki a valahol kialakult hátrányait pótolni tudja
egy plusz év rátanulással. Itt inkább arról van szó, hogy a bukás nagyon elmarasztaló és
negatív jellegét kell valahogy társadalmi szinten is tompítani. Kiváló kollégáim vannak, akik
az egyetemen az első évet megismételték, és kiválóak a szakmában, úgyhogy az ismétlésnek
több oka lehet, és annak az előnyei is meglehetnek.

A kompetenciaméréseknél megint csak indirekt ismereteim alapján úgy látom, hogy a
szakma azt kívánja, hogy legyen elkülönítve a kettő: legyen meg a kompetenciafelmérések
rendszere, talán kevesebb adminisztrációval, célirányosabban a megfelelő osztályokban, de a
továbbmenetelhez egy másfajta kiválogatódás, választási lehetőség maradjon meg. A roma
vidékeken az oktatás természetesen az oktatás része lesz. Segítséget kapunk majd egy
társállamtitkárságtól, amely célzottan a romák kérdésével, társadalmi beilleszkedési
kérdéseivel és minden egyéb gondjaival foglalkoznak. A kapcsolatnak szorosnak kell lennie,
és az integrált oktatásnak is a célt kell szolgálnia, tehát azt, hogy ez valóban segítség legyen a
gyerekek, a családok számára, ha kell, pluszszemélyzettel. Több kérdésben felmerült az, hogy
mi az értelme ennek az öt területnek, ennek az öt nagyon markáns területnek az egy
minisztériumban való összekapcsolásának, és például ez egy olyan terület, ahol a
minisztériumon belül tudunk jobb gondolatokra és lépésekre jutni ahhoz, hogy a szociális
oldalról, az oktatás oldaláról, az egészségügyi oldalról, a kultúra oldaláról ezek a kérdések,
ezek a területek milyen speciális megoldásokat igényelnek, aminek nyilván előzménye is van,
ezeknek a megfelelő, összerendezett folytatására lenne itt szükség.

Hogy milyen módon tudjuk a pedagógusokat biztosítani ezeken a területeken, az egy
nagyon nehéz kérdés. A pedagógusok között mindig is voltak - mint ahogy az orvosok között
is -, akik a szakmájuk egészen kiváló és minden nehézséget legyőzni próbáló képviselői, nem
azt akarom mondani, hogy szentjei a szakmájuknak, de mondjuk a normális emberi
képességeken túlmenve vállalják a hivatástudatukat, de nem lehet erre bízni ezt; ezt nyilván
olyan bérezéssel és olyan… Valahogy oda kellene eljutnunk, hogy a szakmai számára az egy
egészen kivételes próbatétel legyen, amelynek megvan a jutalma, megvan az előmenetelben a
lehetősége, hogyha valaki éveket tölt ott, és eredményt tud felmutatni. És azt hiszem, hogy aki
erre vállalkozik, annak viszont nagyon komoly képzettsége is kell hogy legyen, tehát
beleugrani csak úgy szakmaszeretetből, az egy kockázatos dolog lenne. Ez tényleg egy
összetett probléma, talán összetettebb, mint a minisztérium maga.

A szakmai felügyelet - elnézést, nem tudom, ki kérdezte. A szakmai felügyeletre
nagyon nagy szükség van. Én még abban az időben jártam iskolába, amikor a szakfelügyelők
megérkezése egyrészt egy ünnepi alkalom volt, másrészt pedig amikor ott mindenki rettegett,
leginkább a tanárunk, mi csak ültünk ott békésen, és részt vettünk az előadásban, ami akkor
egy különleges alkalom volt. A szakfelügyeletet végzőkkel szemben nagyon magas
követelményeket kell támasztani, tehát az emberség, a szakmai kiválóság, a jó
kommunikációs készség, a jó problémamegoldás, a konfliktuskezelés, ez mind-mind a
tulajdonsága kell hogy legyen. Mert itt nem arról van szó, hogy valakit pellengérre állítsanak
a pedagógusok részéről, hanem hogy a pedagógus megkapja azt a szakmai kritikát, amire, azt
hiszem, bármilyen területen dolgozunk is, szükségünk van, tehát arra, hogy jöjjön valaki, aki
ismeri a követelményeket, az elvárásokat, a képzési lehetőségeket, és az mondja meg, hogy
ezt én most jól csinálom, csinálhatnám jobban, hogy kell jobban csinálnom. Erre tehát
mindenféleképpen szükség van, és ezt a képzés érdekében intézményesítve kell bevezetni.

A kompetenciamérések jövője. Ezeknek a tanulságai is fontosak, ezek - valószínűleg
egy leegyszerűsített formában és talán több értéket vagy több eredményt kihozva belőlük - a
jövőben is kell hogy folyjanak.
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A korrupciós problémák felderítése. Azt hiszem, hogy ez a minisztériumra is vár, de
ez egy kormányszintű feladat lenne, amelyben a minisztérium, illetve az ágazatok megadják
azokat a háttérismereteket, amelyek rövidesen elénk kerülnek majd.

Pósán László kérdezte a bolognai képzést. Az, hogy része vagyunk az európai
felsőoktatási térségnek, az egy megtisztelő feladat, itt vagyunk, része kell hogy legyünk. De
hogy ebben a gyorsított tempóban kellett-e bevezetni a kétciklusú képzést, az már
megkérdőjelezhető. A beszélgetésekből tudom, hogy vannak olyan területek, ahol azt
mondják, hogy a képzés jó, mert a hároméves alapdiploma ad egy olyan végzettséget,
amellyel az illető el tud helyezkedni a szakmában. Biztos az, és ez el is hangzott, hogy a
pedagógusképzésben rossz, és ahogy azt mondtam is, ezen az első lépések között változtatni
kell. Ezt nemcsak a pedagógusok érzik, hanem mindenki, aki a pedagógusok munkájára
számít. A gyógyszergyárak képviselőivel való tárgyaláson is kiderült az, hogy nagyon-nagyon
elégedetlenek a természettudományos végzettségű leendő munkatársaik képzettségével. A
tanárképzésnél, igen, az a cél.

A PPP-tervek mindenféleképpen átvizsgálásra szorulnak. Nagyon nagy terhet
jelentenek az intézményeknek is, de a kormányzatnak is. Ez a munka.

A gazdasági tanácsokkal kapcsolatban: a kormányzati struktúrában egy külön
minisztérium foglalkozik a vagyonnal és a fejlesztésekkel. Ehhez a kérdéshez úgy kell
hozzányúlni, hogy a minisztériumok közötti konzultáció kell hogy véleményt mondjon erről a
kérdésről, hogy mi lehet a gazdasági társaságok szerepe.

A felsőoktatás integrációja. Én átéltem azokat az éveket, amikor tényleg az integráció
volt előtérben. Most a dezintegráció inkább a nem állami felsőoktatási intézmények sorozatos
fellépése volt. Ez a helyzet, hogy Magyarországon 72 felsőoktatási intézmény van, ez úgy
számszerűségében is sok, szóval ezt… De mindenesetre figyelembe kell venni azt, hogy ahol
az intézmények vannak, azok ott munkahelyet jelentenek, azok kulturális központot
jelentenek. Tehát itt nem arról van szó, hogy felszámolni, hanem feladatokat találni azoknak
az intézményeknek, bővíteni a feladat lehetőségét.

A körzetesítés is felmerült. A körzetesítésnél mondjuk a szempontok, az önkéntesség,
hogy a minőséget szolgálja a körzetesítés, hogy a hatékonyság legyen az eredménye, és főleg
a méltányosság, akiket ez érint, és az eddigi körzetesítéseknek azért a legfőbb jellemvonása
az, hogy a méltányossággal egyáltalán nem számoltak, és nem biztos, hogy a
költséghatékonyságon túl a hatékonyság maga is szempont volt. Úgyhogy ezeket a
szempontokat figyelembe véve kell esetleg visszacsinálni vagy pedig a következő lépéseket
megtenni.

Az, hogy etikai képzésre, vagy hogy az etikának egyáltalán a bevonásába az
oktatásban-nevelésben, nagyon nagy szükség van, hogy van jó és van rossz, az minden
napunknak az alapja. Hogy van egy jól megoldott példa, meg van egy rosszul megoldott
példa, az nem etikai kérdés természetesen, de ennek a továbbépítése a viselkedésre, az
együttlétre fontos. Az iskola, az egész életünk, a mindennapi életünk nagyon az
individualizmus felé megy el, és ha ez az iskolában is így képződik le, akkor az nagyon rossz
lenne. Tehát az iskolának, azt hiszem, a pedagógusoknak nagyon határozottan a hallgatói
közösségeknek a kialakítására és a hallgatók, diákok egymás felé fordulására kell figyelniük
ahhoz, hogy ellensúlyozni próbáljuk ezt a nem egészen szerencsés trendet.

Hogy mi a pluszhozadéka ennek a minisztériumnak? - ez több kérdésben is felmerült.
Igyekeztem elmondani, tehát mindenféleképpen az, hogy itt egy koncentráltan az ember
24 órájára és az ember születésétől a haláláig terjedő időszakra való szolgálati lehetőségek
vannak együtt. A kultúra lenne az egyik olyan rész, amely szinte minden területbe ki kell
hogy terjedjen, és a sport lenne a másik olyan rész, amely megint csak minden területtel
kapcsolatban van, de az egészségügyi oktatás és a szociális területek között is számos
kapcsolat van, szinte átfedő jelleggel. Az, hogy ezek a területek most egy egységbe kerültek,
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itt egy nagy minisztériumot hozott létre, de nekem az a célom, hogy ez a minisztérium úgy
működjön, hogy az ágazatok és az ágazatok vezetői - akiket, elnézést kérek, nem neveznék
most meg, mert nem érzem úgy, hogy ez az én feladatom lenne most, rengeteg újsághír van,
gondolom, a miniszterelnök úr fogja fenntartani magának ennek a hivatalos bejelentését,
úgyhogy ez egy hivatalos alkalom lesz, ezért ettől most elállnék, de - kiválóak, zavartalanul
tudják a saját ágazatuk dolgát képviselni, vinni a megfelelő személyzettel, a minisztérium
vezetésének pedig a koordináció, a közös területeknek a külvilág felé való képviseletnek az
egyik formája, és a szinergizmusoknak a megtalálása lesz a feladata.

A kutatóegyetem: akik megkapták, azok nyilván örülnek, és boldogok ezzel, akik nem
kapták meg, azok kevésbé. Ez egy olyan lépés volt, amelyiknek időt kell hagyni arra, hogy
egyrészt a folytatását lehet-e biztosítani, másrészt pedig, hogy ez most az egyetemek életében
milyen pluszt jelent, illetve akik nem kapták meg, azok most mivel küszködnek, mert
számoltak azzal, hogy megkapják. Az egyetemek kutató oldalát, ebbe belevonva a
doktoranduszképzést, mindenféleképpen erősíteni kell. Az egyetem léte az, hogy oktat, és
elsősorban az alapkutatásokban, de az orvosi egyetemen és más egyetemeken is már nemcsak
az alapkutatásokban vesz részt.

A Magyar Tudományos Akadémiával milyen kapcsolatot tudunk kialakítani? Nagyon
bízom abban, hogy előrevivőt, tehát meg tudjuk találni azokat a feladatokat, amelyeken
osztozunk, illetve amelyeket külön-külön csinálunk. Nagyon sok közös terület van a
felsőoktatás és a Magyar Tudományos Akadémia között, és azt hiszem, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia elnökében egy jó partnert kapunk erre a munkára.

A határon túli magyar intézmények támogatása mindenféleképpen megkívánt,
beleértve azt, hogy a határon kívüli területekről a diákok jöjjenek hosszabb-rövidebb időre
Magyarországra. Osztálykirándulások: szinte ne végezze el senki se úgy a nyolc általánost,
hogy egyszer vagy akár többször is nem járt osztályával egy magyarok által lakott területen az
évek során, egészen odáig menve, hogy külföldön idősebb diákjaink vállaljanak olyan
munkát, például műemlék-karbantartást vagy az élet több területét lehet keresni, ahol egy
kicsit élnek ott azon a területen, és reciprok programokat kellene szervezni a diákok és a
tanárok számára is. A határon kívüli területek magyar iskoláiban tanító tanárok lássák az
itthoni helyzetet, a magyarok pedig töltsenek vendégtanári éveket vagy hónapokat a külföldi
iskolában, ha erre a lehetőség meglenne. A kiemelt oktatási területeknek megint csak az, hogy
a minisztériumban az oktatás mellett ott van az egészségügy, a szociális ellátás, egy külön
lehetőséget fog biztosítani arra, hogy ezeken a speciális területeken, ahol tényleg – erről már
szóltam – egy összetett segítségnyújtásra van szükség, illetve a szakmaiságnak egy többoldalú
megközelítése kívánatos, azt úgymond, nem mondom, hogy kétszer kettő négy alapon, de
mégis egy minisztériumi struktúrán belül tudjuk megoldani, biztosítani, és értékelni ennek az
eredményét.

A mindennapos testnevelés többször is előkerült. Ez nem olyan könnyű, tehát szó
sincs arról, hogy ezt utasításba lehetne kiadni, hogy attól kezdve mindenki minden nap
végezze a testnevelést. Vannak példák erre, és nyilván ezeknek a példáknak a tapasztalatait
kell értékelni, jelentős területeket átfogó példák. Nem egy-egy iskola esetében nagyon fontos,
és azt hiszem, hogy a különböző oldalról, két oldalról jövő hozzászólások is mind azt
mutatták, hogy erre nagyon nagy szükség van a jövőnk építése szempontjából. Megint csak
ezt a mindennapos testnevelést valahogy a mindennapi élet kényelemszeretetével szemben
kellene állítani, tehát a mindennapos testneveléshez szükség van testnevelő tanárokra, ott
vannak a diákok, de a szülők támogatására is szükség van. Ennek programmá kell válnia,
azon túl, hogy az iskolának erre megfelelő módon a lehetőséget kell biztosítania.

Szakképzés, szakiskola: nagy bajban van az ország a szakképzéssel, és akik a területet
ismerik, azok nyilván tudják ennek a mindennapi gondjait. A kormányprogramban szerepel a
szakképzésnek egy átállítása, ahol az iparra, tehát a gazdasági élet szereplőire támaszkodva a
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gyakorlati képzés fontossága, súlya kerül megteremtésre a kamarákkal összefogva,
ugyanakkor az oktatáson belül marad a képzés része, az egésznek az oktatás része. Ez egy
kétoldalú együttműködést fog jelenteni a két tárca között, amelyhez a mi oldalunkról a
készséget biztosítani tudom, az eredmény a kettőnk munkája lesz. Lesznek a szakképzésnek
olyan területei, amelyek legalább olyan égetően fontosak, például az ápolóképzés, amely a
tárcán belül marad az egészségügy és az oktatásügy keresztmetszetében, tehát a kérdés
összetett, és én azon leszek, hogy erre megint csak a tárca többoldalúságára építve a
megfelelő megoldások időben megszülessenek.

Az értelmiség kivándorlása: ez nyilván a tárcát meghaladó feladat, de nagyon
remélem, hogy erre is meg lehet találni azokat a részben materiális megoldásokat, részben
pedig azokat a szellemi megoldásokat, amelyek ezt biztosítják. Művészeti oktatás helyzete:
valóban nagyon fontos. Fantasztikus népdalkinccsel rendelkezünk például. Megint csak egy
személyes beszélgetés során hallottam, hogy Hollandiában nincsenek népdalok, szóval egy
holland számára az a magyar népdalkincs, amit fiataljaink énekelnek, idősebbek is énekelnek,
és amit végül is Kodálynak, Bartóknak és társainak köszönhetünk, egyszerűen hiányzik, tehát
itt egy hungaricumként kellene ezt tekinteni, és akkor ez csak egy részlete a művészeti
oktatásnak, azon kívül a többi ágazatról sem szabad megfeledkezni. Azt hiszem, hogy megint
csak, ha a közösséget akarjuk építeni ebben a korosztályban, akkor a művészeti oktatásnak
nagyon hangsúlyos szerepet kell kapnia, és ennek eredménye nem maradhat le. A nevelés
eszközeinek, a közösségteremtésnek ez egy módja, megint csak hangsúlyozottan és minden
módot megragadva, akár a tanulópárokkal. Megint csak egy abszolút archaikus fogalom, de
nagyon hasznos volt még az egyetemen is valakit megbízni azzal, hogy szükségszerűen
instruálja a másikat. Bocsánat, hogy ilyen személyes élményekről beszélek: a lányomat vittem
fuvolaórára, és ott is egyszerre öt diákja volt a fuvolatanárnak, egymásnak fuvoláztak a
gyerekek, egymást nézték és figyelték, tehát az együtt teremtés, együtt alkotás, együtt tanulás
súlyát, jelentőségét mindenféleképpen vissza kell adni.

Rektori fizetések: terjedő, ellenőrizhetetlen hírek, hogy a túl erős centralizáció
elfogadására a rektorokat, úgymond, idézőjelben megvásárolták. Nem szeretnék ebbe így
belemenni, és ezt tényként közölni, de a rektor mindenféleképpen az egyetem élén áll, és az
egyetem része ilyen szempontból, egy komoly felelősséggel megbízott része, de én rektor is
voltam, és nem éreztem indokoltnak azt, hogy ott az én munkám elismertsége jóval
meghaladja az egyetemen oktató társaim elismertségét anyagiakban. Hogy mennyi jut az
oktatásban, ezt csak a költségvetés, a számszerűsítés után tudom megmondani.
Munkamegosztás a minisztériumok között – Sós Tamás kérdezte -, hiányszakmák ösztönzése,
a szakképzésben a gyakorlat előrehozása, a hátrányos helyzetűekre való odafigyelés - azt
hiszem, erről mind-mind szó volt már -, esélyteremtő intézkedések. Például a sportot, a
csapatsportot is egy ilyen esélyteremtő intézkedésnek szeretném tartani.

A kapcsolatom az sporthoz. A grundon rúgtam a labdát egy alföldi községben - innen
kezdődik. Az egyetemen kosárlabdáztam, másodévesként megvertük az ötödéveseket. Utána a
fiammal, aki asztmás volt, és speciális sporttevékenységre írattuk be, együtt futottuk a
Futapestet. Most rendszeresen tornázom és teniszezek. Ennyi kapcsolatom van a sporttal.

A csúcsminisztériumról már többször szó volt, úgyhogy ezeket az előnyöket látom
benne. A sportnak, mind a versenysport, mind pedig a szabadidő vonalában stratégiai
tényezőnek kell válnia, és ez a két terület egymásra épül.

A testnevelés súlya az egyetemen. Most megint csak az öt ágazat vonatkozásában
egymás mellé került az oktatásban kinevelt, az egészségügyben majdnem hogy partnerként
szereplő és a sportban szakértőként ott lévő testnevelő tanár. Ez egy előnyös helyzet kell hogy
legyen az alkalmazásban is és a társadalmi elfogadtatásban is a személyeknek.

A hazafias nevelés. (Schmitt Pál, az Országgyűlés elnöke helyet foglal az
ülésteremben.) Utalnék Orbán Viktor miniszterelnök-jelölt úr expozéjába, ahol a hazaszeretet
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így kijelentésre került - ennél többet én sem tudok mondani. Ezt nyilván meg kell
valósítanunk a mindennapokban is.

Hogy a sporteszközök áfájával kapcsolatban milyen lépéseket tudunk tenni?
Köszönöm a javaslatot, utána fogunk nézni.

A Forma-1-gyel kapcsolatban Szalay Ferenc elmondta, hogy az milyen értelemben
érték, és hogy ehhez az értékhez ragaszkodnunk kell.

A sport infrastruktúrájában nyilván az EU-s pályázatokra kell támaszkodni. A
sportlétesítményeknek a kialakítása, felépítése kapcsán vannak olyan mért adatok, hogy
nemcsak a papákat, a sportrajongókat, hanem az egész családot hozza, és egy családi alkalom
lesz egy olyan sportesemény, amely egy új, egy frissen felállított sportlétesítményben van.

Az élsport és a szabadidősport nem lehet egymás konkurense, ez is elhangzott, és a
minisztériumban is ezt az álláspontot kívánom képviselni. Körülbelül 900 ezren vesznek részt
a szabadidősportokban ma Magyarországon. Ha ezt mondjuk négy-öt éven belül meg tudjuk
duplázni, azt hiszem, az már egy komoly eredmény kell hogy legyen.

Az 1 milliárd forint, amelyre a londoni olimpiára való felkészülésre számít a
sportágazat. Képviselni fogom ezt az álláspontot, és ezt már a költségvetés, tehát már az idei
évi költségvetés konkretizálásánál figyelembe kell venni.

Végül: Szalay Ferenc olyan széles körben magyarázta el itt a ránk váró feladatokat,
hogy ezt köszönöm szépen. A kérdése pedig az volt, hogy az együttműködés hogy valósítható
meg. Azt hiszem, hogy formálisan és informálisan, mert egyszerűen lesznek olyan tételek,
amelyeknek a megoldásához egy ágazat nem elég, és noha területileg nem is leszünk
összekapcsolva, de nagyon szeretnék egy olyan minisztériumi kultúrát kialakítani, ahol a
közel azonos területen dolgozók tudnak egymásról, és tartják egymással a kapcsolatot.
Köszönöm szépen.

(Az elnöklést Pokorni Zoltán, az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Én is köszönöm. Közben üdvözlöm Schmitt Pál házelnök urat, aki nyilván a
Magyar Olimpiai Bizottság felkészülési pénzét szerette volna hallani a jelölt úrtól.
(Derültség.) De szerencséje volt, mert pont időben érkezett, hogy ezt az elköteleződést
személyesen is hallja.

A kérdések elhangzottak, a válaszok szintén, szavazunk. A két bizottság külön-külön
foglal állást - igaz, Erik? (Bánki Erik: Igen.) Így van a Házszabály szerint.

Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság határozathozatala

Elsőként az Oktatási és tudományos bizottság szavaz, a jelölt alkalmasságáról kell
döntenünk, mivel itt nincs nyomógomb, kézfelemeléssel. Először tehát azt kérem, az emelje
fel a kezét, aki igennel kíván szavazni. Most! (Szavazás.) Köszönöm. Aki nemmel szavaz?
(Szavazás.) Aki tartózkodni kíván? (Szavazás.) Négy tartózkodás… (Pál Béla: Öt!) Öt? (Pál
Béla: Igen.) Ja, Béla, te ott is szavazol, igen, igen, tehát akkor 5 tartózkodással és 16 igennel
döntöttünk a jelölt alkalmassága mellett. Köszönöm.

(Az elnöklést Bánki Erik, a Sport- és turisztikai bizottság elnöke veszi át.)

A Sport- és turisztikai bizottság határozathozatala

ELNÖK: Köszönöm. A Sport- és turisztikai bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki
elfogadja a miniszterjelölt beszámolóját, és támogatja a kinevezését. Aki igen, kérem,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Egy
ellenvélemény van. Tartózkodás? (Szavazás.) Három tartózkodás van. Ez azt jelenti, hogy
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14 igen szavazattal, 1 ellenvélemény és 3 tartózkodás mellett a Sport- és turisztikai bizottság
is támogatja és elfogadja a jelölt meghallgatását.

(Az elnöklést Pokorni Zoltán, az Oktatás, tudományos és kutatási bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm. Jó munkát kívánok, Miklós, professzor úr, miniszterjelölt úr,
neked is és a kollégáidnak is, majdani államtitkáraidnak. A bizottság tagjainak pedig pár perc
szünetet kívánok.

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszterjelölt: Köszönöm szépen a
bizalmat, amit mindkét bizottságtól kaptam. (Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság és
a Sport- és turisztikai bizottság tagjai tapsolnak.)

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 56 perc)

Pokorni Zoltán
az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság

elnöke

Bánki Erik
a Sport- és turisztikai bizottság

elnöke
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