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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának
2010. június 28-án, hétfőn, 9 óra 7 perctől

a Képviselői Irodaház V. emelet 532. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIX. törvénynek, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/21.)
(Kósa Lajos (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Zárószavazás előtti módosító javaslat(ok) megvitatása)

2. 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)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása)

3. 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 
Brájer Éva (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Kucsák László (Fidesz)
Pánczél Károly (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Michl József (KDNP)
Dr. Hiller István (MSZP)
Sós Tamás (MSZP)
Ferenczi Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Pósán László (Fidesz) megérkezéséig Révész Máriusznak (Fidesz)
Cseresnyés Péter (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Földi Lászlónak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Izsa Szabolcs (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 7 perc)

Elnöki megnyitó

A napirend elfogadása
POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:

Tisztelt Bizottság! Úgy látom, hogy helyettesítésekkel elegen vagyunk, határozatképesek
vagyunk, a bizottság ülését megnyitom. Három napirendi pontunk van az írásban
kiküldött meghívó alapján: a családok támogatásáról szóló törvény módosítása, az
érettségi vizsgáról szóló törvényjavaslat, valamint az egyebek. Van-e egyéb javaslat a
napirendhez? (Senki nem jelentkezik.) Szavazhatunk a napirendről. Kérem, aki támogatja,
emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodott? (Szavazás.)
Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek
a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló T/21. számú
törvényjavaslat

Zárószavazás előtti módosító javaslat(ok) megvitatása
Első napirendi pontunk a családok támogatásáról szóló törvényjavaslat. A

zárószavazás előtti bizottsági módosító javaslat benyújtására teszek javaslatot. A javaslat
kiosztásra került. Annyiban tartozom a leírtak mellett egy rövid magyarázattal, hogy a
számítógépes szerkesztés során az 1. ponthoz véletlenül két indokolás is született, az első

a helyesírási korrekcióra utal - ez hibás, azért van áthúzva. Az erdők és a fák védelmében
azonban nem nyomtattuk újra ezt, hanem úgy gondoltuk, elegendő ezt egy tollvonással
kihúzni, és talán nem értelemzavaró ez a számotokra. A második lap tetején olvasható a
valós indoklás. Elnézést kérek a külalakért.

Kérdezem, hogy az előterjesztő, Kósa Lajos és Soltész Miklós adott-e valakinek
megbízást, hogy véleményezze a javaslatot. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen jelzés.

A tárcát, a szaktárcát képviseli… Egy kis segítséget szeretnék kérni. (Az elnök
Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Legyen kedves, mondja a nevét, segítsen nekem!

DR. IZSA SZABOLCS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Izsa Szabolcs vagyok.

ELNÖK: Izsa Szabolcs. Szabolcs, mi a tárca álláspontja a javaslattal
kapcsolatban?

DR. IZSA SZABOLCS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk a
koherenciajavaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e képviselői kérdés vagy hozzászólás? (Senki
nem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést, úgy látom, hogy szavazhatunk.

Kérem, aki támogatja a javaslatot, az most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Aki
ellene van? (Szavazás.) Kettő. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Tartózkodás nélkül,
2 ellenszavazattal a bizottság elfogadta a zárószavazás előtti bizottsági módosító javaslat
szövegét.

Kellene nekem egy tisztázott verzió, köszönöm. (Szabóné Gold Gréta átadja az
elnöknek az említett dokumentumot.)
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Az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes
szabályainak módosításáról szóló T/337. számú törvényjavaslat

Kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása
Második napirendi pontunk az érettségi vizsga és a felvételi szabályainak

módosításáról szóló… (Révész Máriusz: Zoli, egyben szavaztunk az összesről? -
Közbeszólások: Igen.) Igen. Ez egy javaslat, csak sok pontja van. (Dr. Izsa Szabolcsnak:)
Mehet az alkotmányügyi bizottsághoz, köszönjük szépen. (Dr. Izsa Szabolcs távozik.)

Kapcsolódó módosító javaslatokat nyújtottak be képviselőtársaink, amelyeket a
kiegészítő ajánlás tartalmaz, négy pontban. Az első javaslat az oktatási bizottság múltkori
ülésén elfogadott módosító javaslat - erről most újból kell döntenünk? (Edelényi
Zsuzsánna: Nem, nem, azt csak belefoglalják ilyenkor. a 3-as és a 4-es kell.) A múltkor
már szavaztunk erről, nem látom értelmét vagy okát, hogy még egyszer feltegyem
szavazásra - hacsak valamelyik jogász azt nem mondja, hogy ez kell. (Senki nem
jelentkezik.) De nem látok ilyen jelzést. Tehát a múltkor tartalmában elfogadtuk, mi
magunk nyújtottuk be.

A 2. ponttal hasonló a helyzet.
A 3. pontban Hiller István, Kolber István, valamint Sós Tamás képviselő urak

nyújtottak be javaslatot, amelynek a lényege, hogy a kormány egyeztessen a Rektori
Konferenciával, a HÖOK-kal, valamint a bizottságunkkal, és az ő véleményének
megkérését követően adja ki azt a bizonyos rendeletet, amely a felvételi tárgyakhoz
rendeli a különböző alapszakokat, illetve osztatlan képzéseket. Kérdezem az
előterjesztőket, Tamás, kívánsz-e hozzáfűzni valamit.

SÓS TAMÁS (MSZP): Csupán annyit, hogy én úgy érzékelem, hogy korábban, a
legutóbbi bizottsági ülésen ebben már egy ilyen megállapodás közeli állapot volt.

ELNÖK: Köszönöm. Mi a tárca álláspontja?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Mi nem
támogatjuk ezt a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. A bizottsági tagokat kérdezem, kérdés, hozzászólás van-e.
(Dr. Pósán László jelzésére:) Pósán László alelnök úr!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az
eredeti szövegben, amely az érintett képzést folytató felsőoktatási intézményeket
tartalmazta, benne foglaltatnak mind a hallgatói érdekképviseletek, mind értelemszerűen
az adott intézmény vezetői testületei is, tehát ha úgy tetszik, a rektori vezetés is. A
mindenkori Országgyűlés oktatási és tudományos bizottságának az összetétele pedig oly
mértékben változhat a különböző választásokat követően, hogy nem biztos, hogy az
konkrétan az adott felvételhez jogosító szaktárgyak eldöntésében minden esetben a
legkompetensebb. Én azt hiszem, hogy az eredeti szöveg rendben lévőnek mondható.
Amit a benyújtók technikailag kifogásoltak, az szerintem benne van, benne foglaltatik,
hiszen az egyetem, főiskola felső vezetése, hallgatói önkormányzata, és így tovább, ez
mind egyben jeleníti meg az intézményt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e más hozzászólni? (Sós Tamás jelzésére:) Tamás,
Sós Tamás!



7

SÓS TAMÁS (MSZP): Én csak nem becsülném le ennyire a bizottságunkat. Én
úgy gondolom, hogy itt illusztris képviselői vannak ennek a szakmának, tehát úgy
gondolom, hogy hasznára válna, hogyha erre sor kerülne. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. (Révész Máriusz jelzésére:) Révész Máriusz, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Van egy szabály, szabályozva van, hogy
törvényeket, rendeleteket hogyan lehet alkotni. Az a baj, hogy ha itt a rendeletalkotásban,
mondjuk ennél a konkrét törvénynél ilyen megkötéseket teszünk, akkor fel lehet sorolni
még 120 rendeletet, hogy akkor a következő rendeletnél, ami az oktatás területét érinti,
legyen ugyanez az eljárás, az azt követőnél megint ugyanez. Én a következőt látom:
konszenzus volt abban, hogy ennek így kell történnie. Tehát ha a kormány kiad egy
rendeletet erre vonatkozóan, akkor szerintem meg fogja kérni a szükséges véleményeket,
azokat, amelyek ide le vannak írva. Az elmúlt héten valóban konszenzus volt abban, hogy
kértük a kormány képviselőjét, hogy mielőtt ezt a rendeletet kiadják, legyenek szívesek
ezt beterjeszteni - de ez egy önkéntes felajánlás volt, ígéretet is kaptunk erre.

Én tehát azért nem fogom ezt megszavazni, mert innentől kezdve az egész
jogalkotási folyamatot át kell alakítani, végig kell gondolni, ez egy precedenst teremt, és
innentől kezdve minden területen, az összes rendeletnél elő lehetne írni azt, hogy az
illetékes bizottság meg az érintett szervek tárgyalják meg, és egyáltalán nem biztos, hogy
ez így lenne célszerű. Azért vannak egyébként elkülönítve a törvények, azokat a
parlament hozza meg, és a rendeletek, a miniszteri, a kormányrendeletek, mert azoknál a
hatáskör pedig ott van. Ebből a megfontolásból én azt gondolom, hogy kérhetjük, de
szerintem ezt ne foglaljuk törvénybe.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki más hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.)
Nem.

Én is megerősíteném azt a kérést, amit a múltkori ülésünkön is megfogalmaztunk,
hogy a bizottság több képviselője jelezte, hogy ezt szeretné megvitatni. Ennek a
törvénybe iktatását én magam sem látnám helyénvalónak. Megjegyzem: a bizottság
napirendre is tűzheti adott időben, hogyha ezt kívánja, és akkor a Házszabály értelmében
a kormány képviselteti majd magát ezen - de szerintem a kormány ezt magától is meg
fogja tenni, anélkül, hogy mi ezt a napirendre tűzéssel magunk kezdeményeznénk.

Úgy látom, hogy szavazhatunk. A 3. pontról szavazunk. Kérem, hogy aki
támogatja, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Aki ellene van, most tegye! (Szavazás.)
Aki tartózkodott, most szavazzon! (Szavazás.) 3 tartózkodással, 2 ellenszavazattal…
(Közbeszólások: 2 igen szavazattal! - Révész Máriusz: Sok ellenszavazattal!)
Összekevertem, köszönöm. 3 tartózkodással, 9 ellenszavazattal, 2 igen szavazattal
elutasította a bizottság a módosító indítványt.

A 4. pont szintén Hiller, Kolber és Sós képviselőtársunk javaslata, amely ugyanezt
a pontot pontosítja: „az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága
véleményének megkérését követően adja ki”, tehát ez a javaslat nem veszi be a Rektori
Konferenciát, illetve a HÖOK-ot. (Sós Tamásnak:) Tamás? (Sós Tamás nemet int.)
Köszönöm. A tárca?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az előbb
elhangzottak alapján nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Úgy
látom, nem.
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Szavazzunk! Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, most szavazzon. (Szavazás.)
Kettő. Aki ellene van, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Aki tartózkodott?
(Szavazás.) Három. A szavazati arány az előzőhöz hasonló, 2 igennel, 9 nemmel,
3 tartózkodással elutasítottuk.

Van-e valakinek tudomása más módosító javaslatról, csatlakozó javaslatról?
(Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

Egyebek
Egyebek, harmadik napirendi pont. Szeretném felhívni a bizottság figyelmét, hogy

képviselőtársunk, Németh Zsolt egy törvénymódosító törvényjavaslatot, a közoktatási
törvényt módosító törvényjavaslatot nyújtott be, amely T/505. számon érkezett hozzánk.
A Házbizottság, illetve az elnöki értekezlet majd dönt arról, hogy mikor tűzze ezt a
bizottságunk napirendre. Felhívom a figyelmet, hogy addig is… (Az elnök Edelényi
Zsuzsánnával egyeztet.) Igen, legkésőbb szeptember 30-áig tárgysorozatba kerül. Addig is
arra kérem a bizottság tagjait, ismerkedjenek meg az anyaggal, és alakítsák ki a
véleményüket. Feltehetően még most, a soron következő, júliusi ülésünkön javasolni
fogom az általános vitára való alkalmasságot, illetve a tárgysorozatba-vételt.

Van-e más egyebek? (Senki nem jelentkezik. - Az elnök Edelényi Zsuzsánnával
egyeztet. - Megérkezik dr. Hiller István. Révész Máriusz: Vége van, István! - Dr. Hiller
István: Megyünk haza? Teljesen jókor jöttem!) Az egyebek napirendi pontnál tartunk.
Tájékoztatlak benneteket, vagy tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a soron
következő üléseinken újból napirendre vesszük a Tudományos Akadémia munkájáról
szóló jelentést - azért fogalmazok így, mert ez a bizottság az előző ciklusban ezt már
megvitatta, de más összetételben, ezért ezt újból napirendre vesszük, újból megvitatjuk, és
így kerül a plenáris ülés elé.

Nem vitatta még meg a bizottság, most kerül majd a bizottság elé a kormány által
készített beszámoló a Szülőföld Alap 2009-es tevékenységéről. Ezzel kapcsolatban is még
most, a nyári időszakban javaslom, hogy tekintsük át, vitassuk meg, kérlek, hogy erre
készüljetek fel.

A rendszeren belül mind a kettő, illetve mind a három elérhető, tehát a közoktatási
törvény tervezett módosítása Németh Zsolt tollából, az Akadémia beszámolója, illetve a
Szülőföld Alap beszámolója.

Van-e egyéb egyéb? (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen.
A bizottsági ülést bezárom. Jó munkát kívánok mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 21 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


