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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
a) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/96. szám)
(Dr. Hoffman Rózsa (KDNP) önálló indítványa)

b) Az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/337. szám)
(Pokorni Zoltán és dr. Pósán László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke
Brájer Éva (Fidesz)
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Kucsák László (Fidesz)
Pánczél Károly (Fidesz)
Pichler Imre László (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Michl József (KDNP)
Dr. Kolber István (MSZP)
Dr. Hiller István (MSZP)
Sós Tamás (MSZP)
Németh Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Michl József (KDNP) távozása után Földi Lászlónak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Dux László felsőoktatási helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium)
Dr. Gloviczki Zoltán közoktatási helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 36 perc)

Elnöki megnyitó

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a vendégeinket, illetve a bizottság tagjait.

A napirend elfogadása

A napirendünk két pontból áll, és egyből az első is két pontból áll. Az első napirendi
pont keretében képviselői önálló indítványok tárgysorozatba vételéről kell döntsünk, illetve az
általános vitát folytatjuk le. Ezek a képviselői indítványok Hoffmann Rózsa, illetve Pósán
László és az én indítványaim, a második pont pedig az egyebek.

Van-e egyéb napirendi javaslat? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyen jelzést. Kérem, aki
egyetért a napirenddel, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van! (Senki
sem jelentkezik.) Aki tartózkodott! (Senki sem jelentkezik.) Egyhangúlag elfogadtuk a
napirendet.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/96. szám)

Az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/337. szám)

Az első napirendi pont a) pontjaként Hoffmann Rózsa képviselő asszony javaslata,
mert még képviselőként nyújtotta be, a közoktatásról szóló törvény módosítására vonatkozik.

Rózsa, parancsolj!

Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár szóbeli kiegészítése

DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelettel
köszöntöm az oktatási bizottságot. Kicsit furcsa, hogy itt ülök, pár hónappal ezelőtt még ott
volt a helyem.

Miután korábban is képviselő voltam, ezt a képviselői önálló indítványt képviselőként
nyújtottam be. Most az a helyzet állt elő, hogy a múlt héten letettem az államtitkári esküt,
tehát a kormányt is én képviselem. Ennek utánanéztünk, ennek nincs akadálya. Úgy
gondoltam, hogy talán el fogják fogadni ezt a különleges helyzetet, mert nyilván azok, akik az
én munkatársaim, ugyanúgy képviselhetnék, de én ezt vállalom.

Mielőtt a törvénymódosításomnak a rövid indoklását előadnám, engedjék meg, hogy
bemutassam, és figyelmükbe és szeretetükbe ajánljam a két, múlt héten kinevezett helyettes
államtitkárt: dr. Dux László professzor urat, aki a szegedi egyetem professzora volt, és
mindmáig az, és marad is, és ő a felsőoktatási helyettes államtitkár. A jövőben bizonyára
sokszor megfordul a bizottságban, amikor felsőoktatást érintő törvényjavaslat lesz.
Forduljanak hozzá bizalommal bármilyen felsőoktatási kérdésben. Dr. Gloviczki Zoltán tanár
úr, aki a közoktatási helyettes államtitkárként már végigdolgozta szépen a hétvégét és az
elmúlt éjszakákat.

Ami a törvénymódosítást és a javaslatomat illeti: régóta izgatja ez a három kérdés a
közoktatás dolgozóit. Elementáris igény fogalmazódott meg az elmúlt években a tekintetben,
hogy rossznak találják azt, hogy nem lehet osztályozni az alsó tagozaton, rossznak találják
azt, hogy az évismétlés lehetőségét megtiltották, ezt szakmailag is helytelennek érzékelik, és a
harmadik a nem szakrendszerű oktatás, amelyről hosszan tudnék érvelni, megint csak szakmai



- 6 -

érvekkel, hogy mennyire elhibázott fogalom, hogy milyen szerencsétlen pedagógiailag az,
hogy egymással szembefordítjuk a kompetenciákat és az ismereteket ahelyett, hogy ezek
együttesen érvényesülnének a pedagógiai folyamatban. Erre a három kérdésre a választási
programunkban is ígéretet tettünk, hogy rendezzük, és miután a szakma nyomása erősödött,
ezért döntöttem úgy, a frakcióvezetésemmel egyetértésben, hogy önálló képviselői
indítványként benyújtom, hiszen nem lehetett tudni, hogy a kormány mikor áll föl, milyen
dátummal. Úgyhogy ez a törvény ilyen módon indult el, a továbbiakban pedig én fogom vinni
a parlamentben is.

Még néhány dolgot engedjenek meg, hogy hozzátegyek. Ma a közoktatásnak az egyik
legnagyobb betegsége az, hogy a pedagógustársadalomnak igen rossz a közérzete, a
lelkiállapota sok minden ok miatt. Egyebek között amiatt is, mert úgy érzékelték, hogy nem
becsüli őket az oktatásirányítás, a törvény eszközével szabályoz olyan szakmai, módszertani
kérdéseket, amelyeket még a kádári időszakban sem tett meg oktatásirányítás, hogy kivette
volna a kezükből.

Nos, egy ilyen szakmai kérdés az értékelés kérdése mind az osztályozás, mind az
évismétlés tekintetében. Különösen fájlalták azt a kommunikációt, amivel annak idején a
2003-as módosításkor ezeket bevezették. Az osztályozás, kétségtelen, a pedagógiai
értékelésnek egy nagyon nehéz, nagy körültekintést igénylő feladata, de ha az oktatásirányítás
úgy dönt, hogy erre a pedagógusok nem alkalmasak, hogy ezt tegyék, akkor vissza kellene
venni a diplomájukat, és akkor nem tudom, hogy kik tanítanának az iskolában. A megoldás
tehát nem az, hogy az osztályozás lehetőségét töröljük el, hanem az, hogy kialakuljanak azok
az ellenőrző mechanizmusok, segítő, tanácsadó, továbbképzési mechanizmusok, amelyek
segítik a pedagógusok értékelő munkáját, hiszen évszázadok óta ezt tették. Megjegyzem,
minden kisgyerek és minden szülő azóta, hogy ezt bevezették, igényli az osztályzás szóbeli
közlését, ezt meg is teszik a tanítók, mert ez érthető, egyértelmű.

Jó látnunk azt is, hogy a szöveges értékelés nem egy új keletű dolog, csak ebben a
formájában új, hiszen ez is végigkísérte évszázadokon keresztül a pedagógus munkáját. A jó
pedagógus mindig hozzátette az osztályzás mellé azt, hogy miért annyi, amennyi, mit kell
tennie a gyereknek azért, hogy javítson, miből kiemelkedő, miből nagyon gyenge.

Ezért az a szándékunk, hogy a szöveges értékelés kultúráját minden eszközzel
fejlesszük, hiszen ez az, ami személyre szóló, de az osztályozást tesszük generálissá, hiszen ez
az, ami összemérhető, és a továbbhaladásban egyértelmű jelzést ad a gyerekeknek, szülőknek.

Az évismétléssel szemben pedig nagyon sok pszichológusi érv hangzik el. Ezekben
természetesen van igazság akkor, ha megint csak rossz pedagógiai módszerrel, negatív
érzelmekkel teszik. Szent meggyőződésünk, hogy nem ez a jellemző. A tanítóknak sem öröm
az elégtelen adása. Itt is az a cél, hogy ne legyen lehetőleg évismétlés, ezt minden eszközzel
kerüljük el, de önmagában a lehetőségnek van egy húzóereje. Ugyanis napirenden voltak azok
a jelenetek az elmúlt években az alsó tagozaton, amikor egy, a tanulás elhanyagolása miatt
figyelmeztetett kisgyerek a tanítója szemébe vágta, hogy „Ne beszéljen nekem, úgyse tehet
ellenem semmit, mert úgyse buktathat meg.”. Mint minden törvénynek, ennek is van egy
húzó-, ha úgy tetszik, visszatartó ereje. Hangsúlyozom, nem ez lenne a cél, de a lehetőség
megvolna, és ez összecseng azokkal a törekvéseinkkel, hogy az egész országban generálissá
kellene tenni azt az erkölcsi értékrendet, amely a munkavégzést, a kötelességteljesítést, a
feladatok becsületes ellátását díjazza a feladatok el nem végzésével szemben. Tehát ebbe a
filozófiába illeszkedik ez.

A nem szakrendszerű oktatásnál pedig értelemszerűen azért gondoljuk meghagyni a
lehetőségét, mert késő van, nyár lesz, mire ez a törvény életbe lép, és azok az iskolák,
amelyek már a jövő évi tantárgyfelosztásukat úgy állították össze, hogy a nem szakrendszerű
órákat tanítók tanítják például a felső tagozaton, azok elég lehetetlen helyzetbe kerülnének.
Ezért a lehetőség megmarad, a nyáron elkezdendő közoktatási törvénymódosításban viszont
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helyére szeretnénk tenni a fogalmakat, és egyértelművé tenni, hogy a pedagógiai gyakorlatban
kompetenciafejlesztésnek és ismeretszerzésnek, mióta világ a világ, és mióta iskola van,
együtt kell járnia. Ez a mesterséges kettéválasztás nem volt szerencsés.

Nos, ennyi az indoklásról, amelyről még azt mondhatom el, hogy érzékelésünk szerint
a pedagógustársadalom elsöprő támogatását élvezi, ami persze nem jelenti azt, hogy száz
százalékban mindenki támogatja, hiszen olyan nincs a világon, de ez a pedagógus körökben
még a közérzetet is javítja azon túl, hogy szakmailag, azt hiszem, eléggé megalapozott.

Ennyivel tudnám talán kiegészíteni azt, amit részben az indoklásban is leírtunk, és
kíváncsian várom az észrevételeiket.

Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő szóbeli kiegészítését hallottuk, és egyben
a kormány álláspontját is, tehát nem teszem fel a kérdést, hogy a kormány támogatja-e, úgy
veszem, hogy igen.

Kérdések, észrevételek

Képviselői hozzászólás. Ki az, aki támogatólag kíván hozzászólni a javaslathoz? Laci,
parancsolj!

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszöntök mindenkit. Én csak nagyon röviden, valóban
támogatólag annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én magam a gyakorlatból vett tapasztalataim
alapján is úgy gondolom, hogy ez a három terület, vagy három terület is egyébként
újragondolásra és újraszabályozásra vár. Én magam is azt alá tudom támasztani, hogy
mindhárom javaslatrésszel kapcsolatban a gyakorlatban a pedagógustársadalomban, a szülők
körében is egyébként a vélekedések, a tapasztalatok alátámasztják azt, hogy a jelenlegi
szabályozás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, már akik fűztek ehhez reményeket.

Én azt gondolom, hogy mindhárom vonatkozásban szükséges az, hogy – nyilván a
megfelelő viták lefolytatása után – egy olyan állapot álljon elő, hogy valóban a szakmai
kompetenciák a helyükre kerüljenek, hogy a pedagógus, a pedagógus közösségek álláspontja
elfogadott és akceptált álláspont legyen, és hogy biztosíthassa a szabályozás azt, hogy valóban
egy átlátható és átjárható oktatásüggyel legyen dolgunk. Tehát én mindenképpen azt
gondolom, hogy indokolt, hogy előttünk legyen, meg majd a parlament előtt legyen ez a
három módosítás, és kiutat találjunk a jelenlegi helyzetből, amely nem segíti az érdemi
munkát.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Péter, parancsolj!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azt hiszem,
abban egyetérthetünk, hogy tulajdonképpen itt egy Magyar Bálint-i oktatáspolitika örökségét
kisimítandó javaslatcsomag áll, és a társadalmi igénye, megalapozottsága pedig nem
kérdőjelezhető meg.

Azt hiszem, hogy a szabályozások mindegyikében nagyobb gond azért – leginkább az
utolsóban egyébként –, hogy milyen idő áll rendelkezésre, mert a nem szakrendszerű oktatás
átalakításában a pedagógiai program átírása, véleményeztetései, ugye, amik a törvény szerint
szükségesek, illetve még a szakértetése talán több időt ad arra, hogy szeptembertől ez valóra
váljon. De azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy a szöveges értékelés egyedül
valóságáról való visszatérés a magyar közoktatásban egy nagyon megalapozott igény,
nemcsak a pedagógustársadalom, hanem a szülők részéről egyaránt, és a buktatás szülőhöz
való kötése pedig egy életszerűtlen, és a magyar közoktatás történetében nem ismert eljárás.
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Ezzel is, azt hiszem, hogy adóságot fogunk törleszteni, ha az általános vitára odakerülnek
ezek a javaslatok.

Köszönöm szépen.

Döntés a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános vitára való alkalmasságról döntünk,
bocsánat, a tárgysorozatba-vétel egy döntés, majd az általános vitára való alkalmasságról.

Kíván-e valaki a tárgysorozatba-vétellel kapcsolatban hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Nem látok ilyen jelzést. Döntsünk! Tárgysorozatba veszi-e a bizottság a fenti javaslatot?
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Egy. Tartózkodott?
(Szavazás.) Kettő.

Kérdés, észrevétel a képviselői önálló indítvány általános vitára való alkalmasságával
kapcsolatban

Általános vitára való alkalmasságról van szó. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs
jelzés.)

Én kívánok hozzászólni. Megtárgyaltuk a javaslatot, és néhány részletpont
pontosítására teszünk majd javaslatot. Kérem az előterjesztőt, úgy is, mint a kormányt, hogy
ezeket fontolja meg.

Az egyik az évismétléssel kapcsolatos. Fölmerült, képviselőtársunk fölvetette, hogy
már elsőben legyen módja a nevelőnek, nevelőtestületnek évismétlésre utalni a tanulót, ne
csak másodiktól.

A másik megfontolásra adott javaslat, hogy ne egy személyben a pedagógus, hanem a
nevelőtestület mondja ki az évismétlésre vonatkozó döntést.

A következő az értékelésre vonatkozó. A javaslat mai formájában kötelezővé teszi az
osztályzást, és lehetővé a szöveges értékelést. Megfontolandónak tartunk egy olyan
pontosítást, amelyik nem teszi kötelezővé az osztályzást. Ez leginkább az elmúlt húsz évben
létrejött alapítványi iskolákat érinti, amelyek úgy épültek föl, hogy nem osztályoznak alsóban,
tehát vagy szövegesen értékel, vagy osztályoz, vagy mind a kettőt. Az egyiket kell választani,
vagy mind a kettőt, de egyiket se teszi kötelezővé, tehát azzal szakít, amelyik tiltotta az
osztályzást, és kötelezővé tette az értékelést. Tehát egy ilyen megengedőbb, a helyi szereplők
bizalmára jobban építő pontosítást dolgozunk ki az általános vita alatt. Az alatt kérlek
benneteket, vagy kérünk benneteket, hogy ezt fontoljátok meg.

A nem szakrendszerűnél, amire Péter is utalt, a szeptember elsejei tanévkezdés és a
pedagógiai programok módosítása miatt egy olyan megoldást vetettünk föl (Révész Máriusz
megérkezik a bizottság ülésére.), amelyik - kötelezővé tette a Magyar Bálint-i, a korábbi
szabályozás, hogy a 25 százaléknak lennie kell, 50 százalék lehet - szerint 50 százalék lehet.
A korai időpont miatt, vagy az idő szűke miatt mi egy olyan javaslatot terjesztünk elő,
amelyik az 50 százalék lehet, nem kötelező egy sem, hogyha nem akar az iskola nem
szakrendszert oktatni ötödik-hatodikban, de akár 50-ig is elmehet. Mellette szól még, hogy
nem egy TÁMOP-os pályázat ilyen.

Ez a négy részletpontosítás az, amit mi fölvetettünk, ami a munkacsoport keretében
felvetődött. Ezeket kimunkáljuk, majd benyújtjuk, és reméljük, hogy ezeknek a nagy része a
bizottság, illetve a kormány támogatását élvezheti majd.

Döntés képviselői önálló indítvány általános vitára való alkalmasságáról

Van-e egyéb hozzászólás az általános vitára való alkalmassággal kapcsolatban? (Nincs
jelzés.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Aki általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, most emelje
fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van, az most teheti. (Szavazás.) Egy. Aki
tartózkodott! (Szavazás.) Kettő.
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A b) pont az érettségi… (Dr. Hoffmann Rózsa: Elnézést, szabad-e reflektálnom az
elhangzott négyre?)

Szabad, persze, parancsolj!

Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár reflexiói

DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Évismétlés
már elsőtől legyen: igen, nehezedett rám is egy ilyen nyomás. Az az álláspontunk, hogy az
elsőben már korábban sem volt évismétlés, tehát amikor bevezették a 2003-as módosításkor,
továbbá a pedagógiai lelkiismeretem is azt mondja, hogy az első két év egy összefüggő
szakasz az általános iskolában, és ott érdemes megadni azt a lehetőséget, hogy valóban a
gyerek utolérje a többit, ezért a belátásotokra bízom, hogy előterjesztetek-e ilyen javaslatot.
Jobban szeretnénk, ha így maradna, ahogy most van.

A nevelőtestületi jogosultság most is érvényes, hiszen a magasabb évfolyamba
lépésről való döntés a nevelőtestület joga a hatályos közoktatási törvény értelmében, tehát a
második pontot, úgy érzem, hogy szükségtelen beadni.

Az osztályozás vagy értékelés javaslatot el tudjuk fogadni. Olyan szövegszerű javaslat
lenne jó, amely kimondja – bár ez is benne van valahol a törvényben, csak nem tudom
pontosan idézni –, hogy kérésre azért váltsák át osztályzatra. Ez főleg a továbbhaladás
szempontjából legyen érdekes, illetve érvényes.

A nem szakrendszerűnek, az 50 százalék lehet, ezt el tudjuk fogadni. Eleve olyan
törvénykezést szeretnénk, amely inkább a lehetőségeket nyitja, és nem zárja be a kapukat. Ez
ebbe a felfogásba belefér. (Dr. Hiller István megérkezik a bizottság ülésére.) És fel fogjuk
nyilván mérni, hogy a következő tanévben az iskolák milyen körét és milyen százalékban
érintette ez a nem szakrendszerű oktatás.

Köszönöm szépen a hozzászólást.

ELNÖK: Köszönöm. Én majd tolmácsolom a képviselőtársamnak, hogy az elsős
buktatás módosításától tekintsen el, egyetértek vele. A képviselőtársam majd megfontolja ezt
a kérést. Köszönöm szépen. Ez megnyugatóan alakul.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

Az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/337. szám)

A második pont az érettségi szabályozása. Laci, szóban ki akarod egészíteni?
(Dr. Pósán László: Nem hiszem, hogy szükséges. Szükséges?)

DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
kormányt Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár úr fogja képviselni, én akkor máshová
megyek.

Jó munkát kívánok! (Dr. Hoffmann Rózsa távozik a bizottság üléséről.)

ELNÖK: Jó munkát! Köszönjük.
Röviden exponáld, kérlek! Pósán László javaslattevő társamé a szó.

Dr. Pósán László szóbeli kiegészítése

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. A szabályzat változtatása nem
különösebben új keletű. Az elmúlt parlamenti időszakban ilyen természetű előterjesztésekkel
gyakran éltünk, csak az akkori kormánytöbbség ezt leszavazta.

A dolog lényege a következő: a felsőoktatási intézményekbe történő bejutás szakmai
súlyát, nívóját kössük az emelt szintű érettségi bevezetéséhez. Jelenleg ez egy lehetőség csak,
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de a legtöbb felsőoktatási intézmény, éppen a normatív finanszírozáshoz kapcsolódó –
idézőjelben – „hallgatóvadászat” okán nem különösen pártfogolja ennek a bevezetését,
ugyanakkor viszont a minőséggel kapcsolatban meg mindig komoly kifogásaink vannak.
Tehát én azt gondolom, hogy akkor a bemeneti oldalról kezdjük el a mércét magasabbra
helyezni. Ezt szolgálná az emelt szintű érettséginek ezen kötelezővé tétele.

Természetesen ennek a bevezetési időtartamát két évvel később lehet valóban
realizálni, hiszen a hatályos jogszabályok ezt így teszik lehetővé. De mindenesetre kérném a
tisztelt bizottságtól a tárgysorozatba-vétel megszavazását, és egyben az általános vitára való
megszavazását.

Még egyszer mondom, hasonló kezdeményezések korábban is voltak, sőt, korábban a
szocialista párt részéről is voltak ilyen felvetések, az egy más kérdés, hogy időközben aztán
mindig felpuhult a dolog. Reméljük, hogy most nem fog ez bekövetkezni.

Köszönjük szépen.

Pokorni Zoltán szóbeli kiegészítése

ELNÖK: Köszönjük szépen. Mint előterjesztő, kiegészíteném, mert ketten jegyezzük a
törvénymódosítási javaslatot.

A javaslat lényege, hogy hatalmazza föl a parlament a kormányt, hogy a kormány ez
év október végéig, tehát még a felsőoktatási tájékoztató nyomdába kerülése előttig tegyen arra
javaslatot, hogy mely alapszakokon milyen tárgyból javasolja ezt a bizonyos
színvonalemelést, az emelt szintű érettségi kötelező felvételi kritériumként való előírását.
Természetesen ez a kormány szabadságává teszi azt, hogy összeköti-e ezt, dönthet úgy a
kormány, hogy nem teszi mindenütt. Én ezt egyébként el tudom fogadni, mert ott, ahol nincs
túljelentkezés, azokon a szakokon örülünk, ha egyáltalán betöltjük a létszámokat, ott nem
látnám szükségesnek ezt a fajta emelt kritériumot, legalábbis elsőként. Dönthet úgy a
kormány, hogy ezt csak egy tárgyból írja elő, vagy egy bizonyos időszak után, dátumnap után
két tárgyból teszi, és természetesen a kormány felelőssége, hogy a ma Magyarországon létező

több mint négyszáz alapszakhoz mely gimnáziumi tárgyakat rendel hozzá. Ez nem olyan
evidens mindenütt. Orvosképzésnél a biológia emelt szintű érettségi evidensnek tűnik, de már
egy építésznél hogy most a matematikát vagy a fizikát, művészettörténetet, mit ír elő a
kormány, ez már egy vitakérdés. Szociális munkásnál egyáltalán vitakérdés, hogy kell-e ilyen
bemeneti követelményt előírni, vagy akkor melyiket, történelmet, irodalmat, szociológiai
alapismeretet, mit ír elő. Ez a kormány szabályozási tárgyköre.

Fölvetődött korábbi anyagok alapján ennek a költségvonzata. Kétségtelenül az emelt
szintű érettségire való fölkészítés pénzbe kerül, és helyes is, hogy pénzbe kerül, mert nem az a
célunk, hogy a lécet tegyük magasabbra, illetve ne csak azt tegyük, hanem jobban föl is
készítsük a versenyzőket a magasabbra tett léc átugrására. Azaz osztálybontásra, fölkészítő
tanárok előképzésére, fölkészítő tanárok díjazására pénz szükséges. Ennek a nagyságrendjét
nagyon különbözően becslik meg a különböző anyagok. Találkoztam olyannal, amelyik
5-6 milliárd forintról beszél. Én reálisabbnak látom az 1 milliárd körüli összeget, de
kétségtelen, hogy 2012-re, 13-ra ennek van költségvonzata, még ha nem is olyan nagy, mint
azt némely anyag sugallja, hiszen azok a gyerekek, akik emelt szintű érettségi vizsgát tesznek,
nem fognak középszintűt tenni. Ennek a számolási metódusából korábban ez kimaradt.

Ennyit tettem volna hozzá. Tehát én az anyagi vonzatát evidensnek tartom, egy jól
megtérülő beruházásnak mind a középiskolák szakmai színvonalának, munkájának az
emelésére fontos összeg ez, mind pedig az egyetemek szakmai színvonalának a garantálására
nem látok jobban megtérülő beruházást, mint ezt.

A kormányt ketten is képviselik, Dux László helyettes államtitkár úr a felsőoktatás
részéről, Gloviczki Zoltán pedig a közoktatás részéről. Remélem, nem fognak két különböző
véleményt képviselni a kormány részéről. Önöké a szó.
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Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár reflexiója

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN közoktatási helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): A kormány az előterjesztéssel alapvetően egyetért, és az általános vitára
alkalmasnak tartja, fenntartva azt, hogy az alapfok fogalmát alapképzésre és egységes
osztatlan képzésre értjük, mint ahogy az a beadók szándéka szerint is így van.

Köszönjük szépen.

ELNÖK: Köszönöm. László!

Dr. Dux László helyettes államtitkár reflexiója

DR. DUX LÁSZLÓ felsőoktatási helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Köszönöm szépen. Én csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a felsőoktatás
szempontjából ez egy régen esedékes és egy nagyon szükséges lépés.

Nyilvánvalóan nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez egyszerre, egységesen történjen meg
az azonos szakon oktató intézményekben, mert az természetesen egy olyan belső migrációt
generál, ahol a végén azok járnak a legrosszabbul, akik a magasabb követelményt állították,
és ameddig a fejkvóta rendszerű finanszírozást nem sikerül korrigálni, az éppen egy nagyon
kontraproduktív folyamat lenne. Tehát ennek egy ilyen fajta egységes szabályozása,
különösen az, hogy tényleg a komoly tudást, fölkészülést igénylő tantárgyak preferálása, és
ott nyilvánvalóan a tanároknak is a megfelelő honorálása, azt hiszem, hosszú távon minden
tekintetben egy pozitív cél.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm a kormány álláspontját, ami támogató.
Kiosztásra került Bazsa György, a magyar oktatási bizottság elnökének levele, amely

szintén felhívja a figyelmet erre a terminológiai pontosításra, hogy nem elég az alapszakok,
hanem az osztatlan képzést folytató szakokra, vagy osztatlan képzésben tanult szakokra
vonatkozóan megadni a fölhatalmazást a kormánynak. Ezt természetesen el fogjuk fogadni. A
képviselőtársunk már jelezte is, Pánczél Károly, hogy ezt a pontosító terminológiai módosító
javaslatot benyújtja majd, amint általános vitára alkalmassá vált a törvény. És egyébként az
akkreditációs bizottság elnöke támogatólag szól a levelében a javaslatról, ha én jól értettem az
ő mondandóját. Köszönöm.

Képviselői hozzászólás, értékelés. Parancsoljatok! (Dr. Hiller István jelentkezik.)
István parancsolj!

Kérdések, észrevételek

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Mindenekelőtt elnézést kérek a késésért. A kulturális
bizottság ülése egy bizonyos pontos elhúzódott, nem tudtam eljönni onnan előbb.

Azt az irányt, amely a kétszintű érettségi megtartása mellett az emelt szintet erősíti, mi
támogatjuk és helyes iránynak látjuk. Az is egy megfelelő pont, hogy itt gyakorlatilag a
parlament a bizottság két tagjának javaslatára tulajdonképpen feladatot szab a kormány
számára, és egy meghatározott irányt. Nem gondolom, hogy ezt egy parlament plenáris ülése
kell hogy elvégezze.

Láthatók, mint ahogy az elmúlt években is láthatóak voltak azok a vonalak, amelyek
ellentéteket, különböző érdekeltségek megjelenését mutatják a felsőoktatásban, és nem
feltétlenül csak a hagyományos értelemben vett főiskolák és egyetemek között, hanem inkább
tudományterületek képviselői között. Az orvostudományok az ország különböző részein, a
négy egyetem megegyezve idén már emelt szintű érettségihez köti a felvételit, miközben a
műszaki tudományok egy része – zárójel: nagyon erős érdekérvényesítő képességgel – erről
hallani sem akar, sem most, sem, gondolom, fél év múlva.
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A költségekről: én is túlzónak tartom az 5 milliárd forintos költséget, de rendelkezésre
állnak azok az adatok, amelyek a jelenlegi rendszerben, hogy például az orvostudományi
egyetemeken kötelező az emelt szintű érettségi, ugye, ez persze, emelte az emelt szintű

érettségizők számát, hiszen mindenki, aki felvételizni akart, eleve ezzel kalkulált. A pontos
számot majd a minisztérium érdemes, hogy megnézze, viszonyítási alap. Emlékeim szerint ez
olyan 400-450 millió forinttal emelte az emelt szintű érettségi költségét, mínusz a
hagyományos érettségi önkormányzati költségét meg természetesen csökkentette, ha nem is
olyan mértékben. Tehát feltétlenül egy kiadásnövekedéssel kell számolni. Ennek a
kalkulációit el kell, és el lehet végezni.

Na most, ha itt a parlament úgy dönt, hogy ezt a javaslatot elfogadja, magyarul, a
kormány végezze el meghatározott idővel ezt a feladatot, ez persze azt jelenti, hogy a
kormány egy kormányrendeletben ezt majd tisztázza. Itt azért, még mielőtt bármilyen ilyen
kormányzati munka elkezdődne, azt szerencsésnek és fontosnak tartom, hogy a
kormányrendelet elfogadása előtt – miközben világos, hogy a kormánynak mi a feladata, a
kötelessége és a joga –, ahhoz a tervezethet, amit a kormány megtárgyalni kíván, ha arra mód
van, a bizottság akár, a legőszintébben mondom, jobbító szándékkal hozzászóljon,
véleményezze. Ezt én szerencsésnek látom. Ez természetesen semmilyen kormányzati jogkört
se elvonni nem tud, nem is akar, a kormányban meg egy ember van, aki felel az oktatásügyért,
és nem is kell, hogy minden részletet átlásson.

Magyarul, az irányt mi támogatjuk, ezt egy helyes dolognak látom. Erős
érdekellentétekkel kell számolnia a minisztériumnak, amit nagyon-nagyon hangosan meg is
fognak jeleníteni, a regionális szempontok figyelembe vételétől kezdődően egészen bizonyos
tudományterületekig, amelyek – hogy is kell ezt mondani – a nemzetgazdaságnak hoznak, és
nem olyanok, mint az én eredeti szakmám, amely a nemzetgazdaságtól, hagyományos
felfogásban, mint bölcsész, inkább visz. (Derültség.) Szóval, ezek fel fognak merülni, és az a
javaslatom, támogatva, hogy a parlament megtárgyalja ezt a javaslatot, módosítást, hogy
mielőtt a kormány ebben döntene, legyen módja az oktatási bizottságnak arra a javaslatra, arra
a kidolgozott véleményre ránézni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Az, hogy a tudományterületek közül melyek azok, amelyek
eszközöket, és melyek azok, amelyek célokat adnak, majd egyszer megvitatjuk (Derültség.),
de azt gondolom, hogy céltalan eszköz, az olyan is. Itt a bölcsészek nevében, nem akarunk
tőled elhatárolódni, de ezt vitatható álláspontnak érzem.

Ágnes, parancsolj!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Alapvetően mi is egyet tudunk
érteni az iránnyal, azzal az elképzeléssel, hogy fontos az emelt szintű érettségi egyre
szélesebb körben való elterjesztése, viszont nekünk vannak olyan problémáink, ami
alapvetően rendszerprobléma, és ahogyan azt már az eddigi felszólalásaimban is elmondtam,
mi azt gondoljuk, hogy nem lehet megint kiragadni bizonyos dolgokat. Hiszen, ha különböző
módosításokat akartunk ebben a rendszerben eszközölni, akkor mindenképpen először és
alapvetően a rendszert magát kellene megvizsgálnunk, hiszen azt gondoljuk, hogy a
törvényjavaslat által megcélzott cél nem választható el a közoktatás rendszerétől. Tehát,
akkor, amikor nincsenek alapvető irányaink, és nem látjuk alapvetően a közoktatás
rendszerének a felépítését, akkor belenyúlunk egy felsőoktatás felé irányuló
törvényjavaslatba. Tehát ezzel nem tudunk igazán egyetérteni. Tehát megint az a helyzet áll
elő, amikor azt tudom mondani az LMP parlamenti frakciójának nevében, hogy az iránnyal
alapvetően egyetértünk, de az eszközökkel és a megoldással nem igazán.
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Én is fontosnak tartom azt, amit a kormány tisztviselője is felvetett, de pont az
ellenkező szempontból. Mi azt gondoljuk, hogy mindenképpen valahogyan szabályozni kell,
és valahogyan ki kell találni azt, hogy mi van azokkal az intézményekkel, amelyek azonos
szakokat működtetnek, de nagyon nagy intézményi különbségekkel. Gondolok itt a
színvonalra, a településre, az egész szaknak a keresletére az adott színtéren.

Van egy nagyon érdekes dolog, amit fel szeretnék vetni, ez pedig az, hogy maga a
szakállamtitkár is – ha figyelték a hétvégi médiát –, ő is azt mondta, hogy ő nem gondolja,
hogy megold bármilyen problémát ez a fajta törvényjavaslat, azért nem, mert az egyes diákok
már most is csak magántanár segítségével tudnak felkészülni az emelt szintű érettségire. Most
megint bejön az a fajta szemlélet, amivel néha nagyon egyedül érzem magam itt, a
bizottságban, az pedig az, hogy a már meglévő különbségeket erősítjük, és nem gondolunk
azokra a hátrányos helyzetű diákokra, akik, mondjuk, nem tudnak magántanárt fizetni ahhoz,
hogy bekerüljenek bizonyos szakokra.

Van még egy nagyon fontos felvetésem. Azt gondolom, hogy mindenképpen
beszélnünk kell az államilag támogatott és a költségtérítéses szakok különbözőségéről, és azt
gondolom, hogy ha már irányokat szabunk, akkor ne adjunk lehetőséget arra, hogy a
költségtérítéses szakokon ne legyen kötelező az emelt szintű érettségi, mert ez is csak
különbözőségeket szül.

Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kíván-e valaki még hozzászólni? (Nincs jelzés.) Úgy látom,
hogy szavazhatunk.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről

Először a tárgysorozatba-vételről fogunk szavazni. Aki a tárgysorozatba-vételt
támogatja, kérem, most emelje föl a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellenzi! (Senki sem
jelentkezik.) Aki tartózkodik! (Szavazás.) Egy tartózkodással elfogadtuk a tárgysorozatba-
vételt.

Döntés képviselői önálló indítvány általános vitára való alkalmasságáról

Az általános vitára való alkalmasságról szavazunk. Aki ezt támogatja, kérem, most
emelje föl a kezét! (Szavazás.) Aki ellenzi! (Senki sem jelentkezik.) Aki tartózkodik!
(Szavazás.) Egy tartózkodással általános vitára alkalmasnak ítéltük. (Révész Máriusz: A
kisebbségi vélemény adott. – Derültség.)

A kisebbségi véleményt eldönti Ágnes, hogy kéri-e.
A bizottság előadót kell hogy állítson. Az elsőre, a közoktatásira is. László

jelentkezett. Az érettségire? Kucsák László a Hoffmann Rózsa-félére. Karcsi, Pánczél Karcsi
az érettségi javaslatra?

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Mikor lesz ez?

ELNÖK: Holnap este. (Közbeszólás: Holnap délután. Este.)

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Éjjel még jobb, nappal sok a dolgom.

ELNÖK: Köszönöm.
Még annyit fűznék hozzá, mielőtt lezárnánk a napirendi pontot, hogy természetesen

előterjesztőként a definíciós ügyet, osztatlan képzést támogatjuk. Érkezett már hozzám másik
jogi, kodifikációs javaslat, amely a mellékletek számozását javasolja pontosítani, ezeket is
támogatni fogjuk, és Hiller István kérését, mely szerint a kormány a kihirdetés előtt a
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kormányrendeletet tájékoztatás végett a bizottság elé terjessze, azt pedig majd tolmácsolom,
illetve most tolmácsolom Dux Lászlónak. Megfontolja a kormány, hogy ezt milyen formában
teszi. Én is azt gondolom, hogy itt a kormány számára egy jó partner lehet a bizottság, és egy
ilyen vita a kormány szándékait erősítő és nem gyengítő vita lehet.

Kisebbségi véleményt a Hoffmann Rózsa-féle törvénymódosításnál kíván-e állítani a
kisebbség? (Dr. Hiller István: Igen.) Majd jelzitek, hogy ki. Most tudjátok esetleg?
(Dr. Hiller István: Igen.) Akkor, kérlek, áruljátok el!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én.

ELNÖK: Te leszel. A másiknál, az érettséginél kíván-e az ellenzék kisebbségi
véleményt? (Révész Máriusz: Egy ellenszavazat volt.)

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Tartózkodtam, nem ellenszavazat volt.

ELNÖK: Úgy látom akkor, hogy nem. Jól látom?

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Igen.

ELNÖK: Jól látom. Köszönöm. Tehát az egyiknél lesz kisebbségi vélemény.
Köszönöm.

Egyebek

Egyebek keretében Tóth Gábor, a parlament külügyi osztályvezetője… Ki ő?

EDELÉNYI ZSUZSANNA, a bizottság főtanácsadója: A Külügyi Hivatal helyettes
vezetője.

ELNÖK: A Külügyi Hivatal helyettes vezetője tájékoztatott minket arról, hogy 2010.
második félévében a bizottságunk számára javaslatot tesznek a külügyi kapcsolatok terén,
hogy a finn parlament oktatási bizottságát látogassuk meg. Ezt a tájékoztatást eljuttatom
hozzátok. Majd megfontoljuk, illetve megszervezzük a delegációt, de nem árt, ha tudtok róla.

Illetve van még egy kérés, ez szintén külügyi tekintetű, de mégsem az. A komáromi
Selye János egyetem kért bennünket… (Edelényi Zsuzsanna: Középiskola.) Bocsánat, nem
egyetem. A Selye János Gimnázium kérte, hogy a bizottság a június 30-án tartandó
tanévzárójára delegáltat küldjön. Önként jelentkezőket várok erre a feladatra június 30-án,
Komárom, Selye János Gimnázium, tanévzáró. Aki szabaddá tudja magát tenni, és a bizottság
nevében ezen részt venne, megköszönném, ha ezt jelezné nekem, vagy Zsuzsának vagy
Lacinak.

Egyéb egyebek van-e? (Nincs jelzés.) Nincs.
A bizottsági ülést bezárom. Köszönöm a részvételt, jó munkát kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 17 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Takács Aliz


