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Napirendi javaslat 
 
1. Sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/573. szám)  
(Bánki Erik, Szalay Ferenc, Csizi Péter (Fidesz), Soltész Miklós (KDNP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Általános vita)  
 

2. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/581. szám)  
(Általános vita)  
 

3. Az MTA munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 2007-2008. 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)  
 

4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/505. szám)  
(Németh Zsolt (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
 

5. Egyebek  
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről: 

Megjelent: 

Elnököl:  Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke és   
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke  
Brájer Éva (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (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)  
Dúró Dóra (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott: 

Demeter Zoltán (Fidesz) Tóth Ferencnek (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Kucsák Lászlónak (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) megérkezéséig Pichler Imre Lászlónak (Fidesz) 
Földi László (KDNP) megérkezéséig Michl Józsefnek (KDNP)  
Michl József (KDNP) távozása után Földi Lászlónak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről: 

Hozzászólók: 
Bánki Erik (Fidesz), a Sport és turizmusbizottság elnöke  
Szalay Ferenc (Fidesz)  
Czene Attila (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Brassói Sándor (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Dr. Fazekas Attila (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Szövényi Zsolt (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Adorján Richárd (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Jónás Béla (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Pilz Tamás (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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Raszler Tibor (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Szatmári László (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Keszei Sándor (Magyarországi Szülők Országos Szövetsége) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc) 
 

Elnöki megnyitó 

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

Tisztelettel köszöntök mindenkit! Elnézést a késedelmes kezdésért! Az írásban 
kiküldött napirend módosítására teszek javaslatot: az 1-es legyen a 4-es, és így 
csússzon fel… (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Nem tudom, itt van-e a 
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvényekkel kapcsolatos előterjesztés kormányzati 
előterjesztője. Itt köszönthetjük? (Senki nem jelentkezik.) Nem. Az MTA… 

 
JÓNÁS BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) Elnök 

úr, itt vagyunk, csak nem tudom, hogy lehetne-e egy ügyrendi kérésünk, mert 
párhuzamosan a sportbizottságban is vannak kollégák, úgyhogy hátrébb szeretnénk 
kérni… 

 
ELNÖK: Mindenki ezt kéri, merthogy a sporttörvényesek is ezt kérik. Mi 

lenne, ha megérdeklődnék, hogy ott ki van elöl?  
 
JÓNÁS BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) Ott ők 

kezdenek.  
 
ELNÖK: Ott ők kezdenek? Mármint a pénzügyesek?  
 
JÓNÁS BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) Igen. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz), a Sport- és turizmusbizottság elnöke: (Hangosítás 

nélkül:) Igen. Én is itt ülök, és várom, hogy mi lesz, mert mi is most kezdenénk. 
(Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Jó. Előrevesszük az MTA-t, a közoktatást, utána jön a sport, utána 

pedig a gazdaság. (Jónás Béla: Köszönjük szépen.) Megfelel ez a sorrend (Jónás 
Béla: Igen.), tisztelt bizottság? (Nincs ellenvélemény.) Tehát az első napirendi pont az 
MTA, a második a Jobbik javaslata, a harmadik a sport, a negyedik a gazdaság, 
illetve az ötödik az egyebek.  

Van-e egyéb módosító javaslat? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. 
Kérem, szavazzunk a napirendről. Aki egyetért vele, most szavazzon! (Szavazás.) Aki 
nem ért vele egyet, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Aki tartózkodott, most 
jelezheti. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

Az MTA munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 2007-
2008. szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/… számú határozati javaslat 

Elnöki bevezető 
Az MTA munkájáról, a 2007-2008. évekről szóló beszámolót bizottságunk 

egyszer már megvitatta. A múlt héten azt jeleztem, hogy napirendre tűzzük, mert 
közben megváltozott a bizottság. Illetve volt korábban, ’98-ban, tehát 12 évvel ezelőtt 
egy házbizottsági ajánlás erre vonatkozóan, de van egy 2010 júniusi, múlt heti 
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házbizottsági ajánlásunk is, amely azt tartalmazza, hogy nem kell megvitatni, illetve a 
Házbizottság nem kéri, hogy megvitassuk ezt a dolgot.  

Tisztelt Bizottság! Szabad a pálya, van ilyen állásfoglalásunk is és olyan is. 
Mi napirendre tűztük.  

(Dr. Hiller István jelzésére:) Tessék parancsolni!  
 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Minthogy a 

parlament oktatási bizottsága ezt a kérdést már megtárgyalta, és valóban úgy korrekt, 
ahogy az elnök úr elmondta, azt szeretném jelezni, hogy nekünk a 2007-2008. évek 
akadémiai tevékenységéről ugyanaz a véleményünk, mint néhány hónappal korábban 
volt, következésképpen ezt a véleményünket most elmondom. Ezzel a vitában való 
részvételünket meg is tettünk, ennyit kívántunk hozzátenni a napirendi ponthoz. 
Elfogadásra javasoljuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vita végig zajlott bizottsági szintig, de nem 

került a plenáris ülés elé. (Dr. Hiller István: Így van.) Mi azt gondoljuk, hogy ennek a 
törvény szerint is meg a dolog súlyánál fogva is a plenáris ülésen kell megtörténnie. 

(Dr. Kolber István jelzésére:) István, parancsolj, Kolber István! 
 
DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Megerősítem, amit Hiller István mondott, hiszen az elmúlt 
bizottsági ülések egyikén tényleg részletesen megbeszéltük ezt a témát. Egyetlenegy 
kérdésem lenne, ha szabad kérdést is feltenni: hogy a határozati javaslat ugyanez-e, 
ami volt. Emlékezetem szerint ugyanez volt a határozati javaslat (Dr. Pósán László: 
Igen.), csak hogy pontosítsam. (Edelényi Zsuzsánna: Ugyanaz.) Ugyanaz.  

 
ELNÖK: Jó. Egyéb képviselői hozzászólás van-e az első napirendi ponthoz, 

az Akadémiához? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok hozzászólást.  
Kell szavaznunk? (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Benyújtjuk a 

határozati javaslatot, változatlan tartalommal, bizottsági önálló indítványként, Ogy. 
határozat formájában.  

A bizottság előtt ismert a szöveg, amely nem túl hosszú, egész pontosan egy 
mondat: az akadémiáról és a magyar tudomány általános helyzetéről szóló 
beszámolót elfogadja, és egy másfél oldalas indoklás tartozik hozzá. Kívánja-e valaki 
magát a határozati javaslat szövegét vitatni? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok 
jelzést.  

Szavazás 
Akkor szavazzunk a határozat szövegéről! Kérem, hogy aki egyetért vele, az 

most szavazzon. (Szavazás.) Aki tiltakozik vagy ellenzi? (Senki nem jelentkezik.) Aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk, és akkor a plenáris ülés elé kerül.  

A bizottsági előadó kijelölése 
Bizottsági előadót kell majd állítanunk. Én Lászlót javaslom, őt kérem, hogy 

vállalja el. (Dr. Pósán László bólint.) Elfogadható ez? (Szavazás.) Köszönöm. Úgy 
látom, hogy kisebbségi vélemény elmondására talán most nincs szükség, László felnő 
a feladathoz. Köszönöm szépen.  
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános 
vita: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/505. 
számú törvényjavaslat 

Következő napirendi pontunk a közoktatásról szóló, Németh Zsolt képviselő 
úr által benyújtott módosító javaslat. Ezt a múlt héten már jeleztem, azóta, gondolom, 
mindenki át tudta tanulmányozni a szövegét. Az előterjesztőké, javaslattevőké a szó, 
tessék parancsolni! 

 

Németh Zsolt (Jobbik) szóbeli kiegészítése 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót. Nem akarom az időt húzni. 

Úgy érzem, elég egyértelmű az indoklásom, elég egyértelmű a módosító javaslatom. 
Végeredményben az iskolák, a pedagógusok helyzetén kíván ez a javaslat segíteni. Itt 
többségében gyakorló pedagógusok vannak, szerintem mindenki számára világos, 
hogy az a diák, aki év végén öt-hat-hét tantárgyból megbukik, hiába megy 
pótvizsgázni nyár végén, ugyanaz lesz az eredménye, ha egyáltalán elmegy. A 
pedagógusnak, az iskolának viszont rettentő sok energiát kell beleölnie az év végi 
pótvizsgába, felkészítésbe, a feladatsor-összeállításba, az infrastruktúra-
előteremtésbe, s a többi, s a többi, nem akarom ezeket sorolni. Úgy érzem, hogy ezt a 
régi rendszert, amely, mint mindnyájan tudjuk, régen így volt, visszaállítani pedig itt 
az idő, hogy ezt most megtegyük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca álláspontját szeretném tudni. 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca részéről nem 

támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Az osztályvezető urat arra kérném, hogy indokolja. 

Valószínűleg nem vagyok egyedül azzal az érzésemmel, hogy ránk fér ez az indoklás. 
Sándor! 

 
BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az egyik oldalon a 

javaslat szembemegy azzal az alapszabállyal, hogy a gyermekek mindenek felett álló 
érdekét kell figyelembe venni… 

 
ELNÖK: A mikrofont valaki helyezze közelebb…! 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): …A gyermek 

mindenek felett álló érdekét kell… 
 
ELNÖK: Vagy a széket, vagy a mikrofont… (Derültség.)  
 
BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tehát a javaslat 

álláspontunk szerint egyrészt azért nem támogatható, mert nem veszi figyelembe a 
gyermek mindenek felett álló érdekét. A jelenlegi szabályozás megengedi azt, hogy a 
tanuló adott esetben a tantárgyak számától függetlenül javítóvizsgát tegyen, ezt az 
iskola köteles megszervezni. Amennyiben megnézzük ezt a mostani javaslatot, 
előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor bizonyos tanulók adott esetben minden 
további nélkül képesek lennének megtenni, letenni ezeket a javítóvizsgákat, amelyek 
adott esetben például betegség vagy bármilyen, önhibájukon kívül bekövetkezett 
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esemény miatt következtek be, hiszen például előfordulhat, hogy egy tanuló 
egyszerűen magántanuló volt, és olyan helyzetbe került, hogy végül is nem tudott a 
tanulói jogviszonyon belül egy érdemi osztályozóvizsgát letenni év végén, 
ugyanakkor viszont a ráeső további két és fél hónapban, egy intenzív felkészüléssel 
fel tud készülni. Tehát az egyik oldalon elveszi azoktól a tanulóktól a lehetőséget, 
akik minden további nélkül le tudnák tenni ezeket a vizsgákat. Ez az egyik érv 
vonulata.  

A másik az, hogy ez jelenleg a 11/1994-es MKM-rendeletben szabályozott 
jogi esemény, ezt a dolgot a 11/1994-esben is lehet szabályozni. A javaslat 
önmagában egy koherenciazavart is okoz, hiszen a törvényben hivatkozik egy olyan 
feladatra, amely a miniszter feladatkörébe eső rendeletnek az átdolgozása, 
kiegészítése.  

Tehát egyrészt szakmai érvek alapján, a gyermekek védelme érdekében, 
továbbá koherenciaokok miatt sem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valamely képviselőtársunk hozzászólni? (Dr. 

Pósán László jelzésére:) Pósán László! 
 

Hozzászólások a bizottság tagjai részéről 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én a 

felvetésnek a tartalmi részével, bevallom őszintén, egyet tudok érteni, és indokoltnak 
is tartom. Lehet, hogy jogi szempontból esetleg nem a legszerencsésebb a 
megfogalmazás, lehet, hogy azon változtatni kell, lehet, hogy technikailag itt-ott-
amott jobban hozzá kell nyúlni, de magának a felvetésnek azon részével, amely arról 
szól, hogy ha valaki az egész tanév során nem tanul, és utána nyáron próbálja ezt az 
egészet behozni, valljuk be őszintén, ez úgy, ahogy van, komolytalan - ez úgy, ahogy 
van, komolytalan! Énszerintem ez a fajta mindenre kiterjedő megengedés nem segíti 
elő sem az iskola tekintélyét, sem pedig a tényleges tanulási hatékonyságot. Azon 
inkább érdemes elgondolkodni, hogy hol okoz ez akár koherenciazavart, hol okoz ez 
jogilag némi gondot, amit muszáj rendbe tenni, de szerintem maga a felvetés 
megfontolandó. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Dr. Hiller István jelzésére:) Hiller István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én meg a koherenciazavarral meg a jogi 

dolgokkal nem akarok foglalkozni, ez nyilván úgy van, ahogy a főosztályvezető úr 
mondja, de ezzel én nem kívánok érvelni. Tartalmi szempontból értek egyet a 
minisztérium álláspontjával, és nem értek egyet a felvető álláspontjával, illetve az 
alelnök úr álláspontjával. A dolog egyre inkább kezd egy olyan irányba menni, hogy 
az iskola elsősorban arra való, hogy csökkentsük a bürokráciát, és minél jobb 
körülmények közé helyezzük az ott dolgozókat, ami nagyon fontos szempont, csak 
iskolát azért hoztunk létre, hogy a diákok, a gyermekek többet tudjanak, amikor 
kijönnek, ahhoz képest, mint a mikor bementek.  

Az az érv, ami elhangzott, ami a gyermekek elsődlegességét jelenti ebben az 
ügyben, megfellebbezhetetlen, ezért van az egész oktatás. Azt pedig törvényben 
szabályozni - miközben tudjuk, hogy az országunkban a regionális különbségek 
alapvetően befolyásolják a gyermekek eredményes tanulását -, hogy ha több 
tantárgyból évismétlésre kerül, tehát ha nem engedték át a vizsgán, akkor az a 
jelenlegi szabályozástól eltérő legyen, az egész egyszerűen a helyzet nem ismeretéből 
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fakad. Hihetetlenül más körülmények léphetnek fel, ha mondjuk ez Nyugat-
Magyarországon, és hihetetlenül más, ha Északkelet-Magyarországon történik.  

Ezt a legjobb a nevelőtestületre bízni, az adott gyermekről, diákról az ő tanára, 
meg akik tanítják, azok tudnak. Törvényben szabályozni, parlamenti képviselők által 
megszabni, hogy ez így legyen, azt gondolom, helytelen. Azt a lehetőséget kell 
megadni, hogy a diák javítson, és abból kell kiindulni egyébként, hogy javítani akar. 
Ha abból indulunk ki, hogy nem fog tanulni semmit, meg nem csinál semmit, akkor 
hozhatunk mi itt akármilyen paragrafust, törvénymódosítást, ez a megközelítés 
tulajdonképpen feladja mindazt, amit a magyar oktatásügy az elmúlt negyed 
évszázadban - mondom: negyed évszázadban - a középpontba állított, és ez a 
gyermek és a diák. Ezért mi a javaslatot tartalmi okból nem támogatjuk. A jogi 
koherencia dolgok e tekintetben nekem harmadlagosak.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Kucsák László jelzésére:) Kucsák László jelezte, hogy 

hozzá kíván szólni. Laci, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Annyit szeretnék 

hozzátenni, hogy, igen, többféle problémát lehet tapasztalni, sokféle kérdést látunk 
így vagy úgy, akár gyakorló pedagógusként is, ez is egy fontos eleme az oktató-
nevelő munkának. Amit a tárca részéről hallhattunk, hogy például milyen 
szempontból vagy szempontokból okozhat ez gondot vagy feszültséget, ott mondjuk 
az egyiknél szerintem nem feltétlenül a javítóvizsgáztatás műfajáról van szó, hanem 
az osztályozóvizsga műfaja kiválthatja. Tehát hogyha valaki mondjuk egyéb okból 
van távol nagyon sokat a tanév során, akkor, én azt gondolom, osztályozóvizsgával ez 
adott esetben helyre tehető.  

Én a felvetést mindenképpen indokoltnak látom, azt gondolom, hogy 
beszéljünk majd még róla, hogy tehát akkor ez illeszthető-e, és ha igen, akkor 
hogyan, vagy ha nem, akkor miért nem egy újragondolt, mondjuk úgy: egységes 
oktatási törvénybe és egy ahhoz kapcsolódó rendeletbe. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Ferenczi Gábor jelzésére:) Parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Csak egy 

kis kiegészítést szeretnék fűzni Hiller képviselőtársunk mondandójához. Én mint 
12 év szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógus teljesen másként látom, nem 
találkoztam még ugyanis olyan gyermekkel a pályafutásom során, aki mondjuk négy 
tantárgyból bukott, és sikerült neki nyáron bepótolnia a hiányosságokat. Azzal viszont 
évről évre találkozom, hogy a diákok igazságtalannak tartják azt, hogy ha valaki egy 
tanéven keresztül nem dolgozik semmit, az lehetőséget kap arra, hogy mondjuk két 
nap felkészítés után elmenjen egy pótvizsgára, és esetleg az iskola érdeke azt diktálja, 
hogy a statisztikai szépítés, illetve a fejkvóta miatt ezeket a gyerekeket valahogy 
átsegítse a következő évfolyamra.  

Én azt gondolom, hogy ha a kormányoldal is azt képviseli, hogy a minőség 
irányába menjünk el, akkor az iskolák színvonalának a javulásához igenis az vezet, 
hogyha meghúzzuk valahol a határt, és ezeket a liberális csökevényeket kiirtjuk a 
magyar oktatási rendszerből. Köszönöm. (Dr. Hiller István: Ez világos beszéd!) 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Dr. Hoppál Péter jelzésére:) Péter! 
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DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én azt 
hiszem, hogy aki a pedagógiában jártas, mindegyik dologra tud pro és kontra érveket 
is felhozni. Nekem is volt olyan kiváló tanítványom, aki egy nagyon okos gyerek 
volt, aztán érte valami trauma, és hirtelen öt tantárgyból megbukott év végén. Én 
nagyon sajnáltam, hogy el kellett vágni a pályáját - az az igazság, hogy akkor még a 
három bukás feletti helyzet volt érvényben. Az lett a következménye, hogy az a 
gyerek nem is érettségizett le, meg nem is lett belőle ember, pedig - még egyszer 
mondom - nagyon jó családból jött, és nagyon klassz srác volt. Azóta is ez a pályám 
egyik kudarca. Ha ő akkor megkapta volna az esélyt, biztos vagyok benne, hogy élni 
tudott volna vele. Tehát ilyen példát is tudunk mondani. Ugyanakkor teljesen igazad 
van, ami elhangzott, azzal statisztikailag egyet tudok érteni, de ha egy gyereket meg 
tudunk menteni ezzel a helyzettel, mentsük meg! A jelenlegi koherenciazavar miatt 
egyébként ezt az, azt gondolom, egyébként átgondolt előterjesztést tényleg érdemes 
lesz újragondolni, és talán egy átfogó törvénymódosításnál újra visszatérni rá. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb hozzászólót nem látok.  
Keszei Sándor kért szót a Szülők Országos Szövetsége részéről - hogy a 

bizottság megadja-e, szavazzunk! Aki igen, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 
Igen. Sándor, parancsolj! Kérlek, légy ránk tekintettel, még van két napirendi 
pontunk. (Dr. Hiller István: Ez bizonyos tapasztalatból fakad.) Tessék? (Dr. Hiller 
István: Ez bizonyos tapasztalatból fakad.) 

 

Keszei Sándor (Magyarországi Szülők Országos Szövetsége) hozzászólása 
KESZEI SÁNDOR (Magyarországi Szülők Országos Szövetsége): Köszönöm 

a szót, elnök úr, tényleg rövid leszek. Van egy másik oldala, a szülői oldal és a tanulói 
oldal. Mihozzánk több ezer panasz érkezik be évente. Egy időben rendkívül nehéz 
dolgunk volt, mert az volt a panasz, hogy az iskolák, illetve a pedagógusok, illetőleg a 
nevelőtestületek nem engedik a gyerekeket független vizsgabizottság elé - ez egy 
másik kategória. Van egy olyan lehetőség, hogy a rendszer kontrollálja a 
pedagógusokat és a nevelőtestületet is, és nagyon sokszor előfordult, hogy kettőből 
bukott volna a tanuló, erre megbuktatták még egyből: testnevelésből, akkor megvolt a 
három, és nem kapta meg azt a lehetőséget, most már nem mehetett független 
vizsgabizottság elé.  

A független vizsgabizottságnak még egy nagy értéke van: hogy ott derült ki - 
évek óta vizsgáltuk -, hogy amikor bejött az, hogy a gyerekek… Illetve, bocsánat, azt 
mondom, hogy például az összes gyerek átment a független vizsgabizottságon. Tehát 
volt egy olyan lehetőség, hogy odamehetett, és ott bebizonyosodott az, hogy ő 
valóban tudott, és valamilyen más okból került olyan helyzetbe, hogy meg lett 
buktatva.  

Köszönöm szépen. Csak azt szerettem volna, hogy a független 
vizsgabizottságot ne annuláljuk, az egy nagyon fontos ellenőrzése az osztályozásnak. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 
Majd’ minden frakció elmondta a véleményét, az álláspontját, úgy látom, 

hogy szavazhatunk. A tárgysorozatba-vételről döntünk először. Ha itt pozitív a 
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bizottság döntése, akkor döntünk az általános vitára való alkalmasságról; ha negatív, 
akkor nincs az általános vitára való alkalmasságról szóló döntés.  

Kérdezem a bizottságot, tárgysorozatba veszi-e a közoktatásról szóló törvény 
előbb vitatott módosítását, amelyet Németh Zsolt képviselőtársunk terjesztett elő. Aki 
egyetért vele, az, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Öt. Aki nem, az most emelje fel 
a kezét! (Szavazás.) Hét. Aki tartózkodik, az, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 
Kilenc. 

A bizottság nem vette tárgysorozatba a javaslatot.  
Brassói Sándor főosztályvezető urat arra kérem, hogy állíttasson nekünk össze 

munkatársaival egy tájékoztatót, amely ennek a problémának a bemutatásáról szól, 
hogy hány javítóvizsgára került sor a mögöttünk hagyott tanévben, tehát a 2009/2010-
es tanévben, illetve arról valószínűleg még nincs adat, mert a javítóvizsgák 
augusztusban vannak, tehát az ezt megelőző tanévben. Tehát két tanévet szeretnék 
látni: a 2008/2009-est és a 2007/2008-ast, ha lehet, regionális bontásban, ha lehet, ha 
van ilyen. (Brassói Sándor bólint.) Tehát kapjunk bizonyos adatokat, számokat, nem 
a magántanulói, hanem a javítóvizsga-problémáról, és ezt, kérem, juttassa el hozzám, 
én pedig elküldöm azt a képviselő uraknak; ha tovább akarnak rajta dolgozni, akkor 
ezek a számok segítik a munkánkat. Köszönöm.  

Úgy látom, most rövid szünetet fogok elrendelni, merthogy a sportos és a 
gazdaságis előterjesztés a sportbizottság előtt fut. Vagy operatívan javaslom a 
napirend módosítását: az egyebeket beszúrhatjuk még ide.  

Egyebek 
Kinek van ilyen egyebe? Nekünk van? (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával 

egyeztet.) A bizottságnak nincs egyebe. Képviselői egyebek van-e? (Nincs jelzés.) 
Kérés, hozzászólás, felszólamlás nincs. Akkor ezt a napirendi pontot lezártam. Eggyel 
kevesebb van hátra.  

Akkor most tartunk értelemszerűen pár perc szünetet, amíg az előterjesztők 
megérkeznek. Szünet, kávézás, teázás, vizezés.  

 
(Szünet: 11.01 - 11.09 óráig, 

Elnök: Pokorni Zoltán) 
 

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/573. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Harmadik napirendi 
pontunkkal folytatjuk, amely a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat, Bánki Erik, Szalay Ferenc, Csizi Péter és Soltész Miklós 
képviselőtársaink önálló indítványa. Az előterjesztők képviseletében Ferenc, te 
magad…? (Szalay Ferenc: Igen, és Fazekas Attila a sportállamtitkárságról.) A tárca 
képviseletét pedig Fazekas Attila látja el. A titulusát, Attila! (Dr. Fazekas Attila: 
Főosztályvezető.) Főosztályvezető, Fazekas Attila főosztályvezető úr.  

Az előterjesztőé a szó. 
 

Szalay Ferenc (Fidesz) szóbeli kiegészítése 
SZALAY FERENC (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Köszönjük, hogy idehozhattuk a bizottság elé az előterjesztést, amely három 
törvénymódosításról szól: az egyik az oktatási törvény, a másik a sporttörvény, a 
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harmadik pedig az adótörvények módosítása. Fordított sorrendben hadd kezdjem az 
adókedvezmények kérdéskörével!  

Most érkeztünk a költségvetési bizottság üléséről. A költségvetési bizottság 
előtt is elmondtuk, hogy hozzávetőleg egy olyan 50 milliárd forintos pluszpénzt 
jelenthet a sportnak az adókedvezmények összessége. Az 50 milliárd forint öt kiemelt 
csapatsportágra vonatkozik, legalábbis az adókedvezményeknek a lehetősége. Az 
adókedvezményeknek egy jelentős része utánpótlás-nevelésre, egy másik jelentős 
része létesítményfejlesztésre és -felújításra, a harmadik része pedig szakosztályi, 
egyesületi és személyi jellegű támogatásokra adható. Ebbe a kérdéskörbe tartozik a 
kedvezményes adózás lehetősége. A kedvezményes adózás lehetősége a kultúra 
egyéb területein, több területen működik, most azt gondoltuk, a sportban is működnie 
kellene. 100 millió forint maximális mértékig használhatnák az egyszerűsített adózási 
lehetőséget az említett sportágakban, illetve 25 millió forintig az edzők, sportvezetők 
és a szakosztályoknál dolgozó emberek. Fontos dolog az illetékkedvezmény. Az 
illetékkedvezmény vonatkozna a sportcélú ingatlanok vásárlására és az ebben a 
körben lévő fejlesztésekre is. A harmadik része pedig a személyi jövedelemadó-
kedvezmény. Személyi jövedelemadó-kedvezményt kaphatnának a kis értékű 
jutalomtárgyak, kupák, érmek, illetve a bérletek, a sportrendezvényekre 
megvásárolandó bérletek.  

Ami a bizottságot nyilván jobban érinti, az a mindennapos testnevelés 
kérdésköre. A mindennapos testnevelésnél úgy gondoltuk, hogy miután az ország 
egészségi állapota kritikán aluli, a gyerekek mozgásmennyisége, amit végeznek, 
borzasztóan kevés, ráadásul a gyerekeink ma Magyarországon 70 százalék körül csak 
testnevelésórán mozognak, és ebből a testnevelésórából két és fél-három óra van 
hetente, azt gondoltuk, hogy ötre emeljük fel a testnevelésórák számát. 
Felmenőrendszerben gondolkodtunk, első és ötödik osztályban gondoltuk bevezetni a 
mindennapos testnevelést. Arra gondoltunk, hogy szaktanár, illetve speciális 
képzettséggel rendelkező tanító tanítsa a testnevelést, illetőleg szakedző is 
taníthasson. Azért gondoltunk erre a hármas körre, mert vannak olyan kistelepülések, 
ahol testnevelő tanárral nagy valószínűséggel nem fogják tudni megoldani a kérdést.  

A kérdések között nyilván felmerül az, hogy a középiskolára miért nem 
gondoltunk most. Úgy véltük, hogy négy év után gondoljuk végig azt, hogy a 
középiskolában milyen szintre vihető a testnevelés, ha nem is mindennaposban, de 
mondjuk heti négy órában gondolkodva. A felsőoktatásra is gondoltunk, a 
felsőoktatásnál is azt gondoltuk, hogy négy év után gondoljuk végig, milyen 
módszerrel és gondolatokkal lehet a testnevelést mint tantárgyat bevinni, túl azon, 
hogy választható, vagy kreditpontot is kaphat érte, de nem lenne baj, hogyha a 
felsőoktatásban tanuló gyerekeink egészségi állapotát ezzel a lehetőséggel javítanánk.  

Mindenképpen fontosnak gondoljuk azt, hogy ezt a vitát persze megvívva, jó 
lenne, hogyha belátnánk, hogy ha egy fiatal ember, egy gyerek a megfelelő 
életkorban nem kapja meg a megfelelő mozgásmennyiséget, azt nem tudja pótolni. 
Bocsánat, én is tanár vagyok, de matematikát vagy történelmet természetesen 
bármikor máskor is tanulhat. Nem azt gondolom, hogy buta gyerekeket kell nevelni, 
és csak izomagyúakat, hanem azt gondolom, hogy a helyes középút az igazi. De 
normális fizikum nélkül gyerekeink jelentős része nem fogja megállni a helyét az 
életben, és aztán lehet építeni utat meg gyárat, meg sok mindent, nem lesz, aki 
élvezze és használja az ország által előállított javakat, sőt lehet, hogy nem is tudja 
megtermelni.  
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Nem tudom, kinek milyen ismeretei vannak az egészségi állapotra nézve. Ma 
Magyarországon a felnőtt lakosság 9 százaléka mozog heti kétszer fél óra 
rendszerességgel, 16 százaléka… (Zaj.)  

 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): …16 százaléka mozog heti egyszer fél óra 

rendszerességgel, és ha csak az elhízott gyerekek arányát nézzük, önök is pontosan 
tudják, hogy 50 százalék fölött van az elhízott lánygyerekek, illetve fiúgyerekek 
száma; nem mindegy!  

Lehet, hogy egy kicsit szaksovinisztának látszunk ez ügyben, hogy most csak 
a testnevelés, de én azt hiszem, hogy mindenkinek - most már legalábbis -, fel kellene 
fognia azt, hogy ilyen egészségi állapotban nem maradhat semmilyen korosztály 
Magyarországon, ahogy van, a mozgásszegény életmód pedig nagyon-nagyon 
jellemző majd’ minden korosztályra. Ha ezen nem tudunk változtatni, akkor, mi úgy 
gondoljuk, igazából nem adjuk meg a lehetőséget arra sok-sok generációnak, hogy 
normális életet élhessen a későbbiekben.  

Azt szeretnénk, hogy tudják: 2 milliárd 8 millió forintba kerül a számításaink 
szerint egy év költsége az öt testnevelésórával kapcsolatban. Nem gondolom, hogy ez 
tétel lehet egy ország költségvetése vonatkozásában. Tudom, hogy nagy probléma, 
hogy lehet, hogy kiesnek közismereti tantárgyak, lehet, hogy kiesnek közismereti 
tantárgyakat oktató tanítók vagy tanárok a mindennapos testnevelés kapcsán, de 
szerintem ezt azért valamilyen szinten lehet kezelni, ha közösen gondolkodunk a 
kérdésben.  

Elnök úr, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca álláspontját most már nem csak a 

főosztályvezető úr képviseli, erősítésként az államtitkár úr is megérkezett. Az 
államtitkár urat kérdezem, Czene Attila.  

 

Czene Attila (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) véleménynyilvánítása 
CZENE ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Hogyha most elég 

annyi, a tárca abszolút támogatja. Egyébként most jöttünk a költségvetési bizottsági 
ülésről egy kétórás vita után, ahol nagyon nehezen akarták - nyilván nem 
szakemberként hozzányúlva - azt megérteni, hogy mennyire fontos és mennyire 
egymásra épül a mindennapos testnevelés és ebből fakadóan annak az öt sportágnak a 
kiemelése egyébként, ami az alap mozgáskultúrát, tehát azt az alapot és a nagyobb 
merítést teremti meg. Tehát afelé az a gondolkodás valahogy nem tud átmenni, és 
engem pont azzal a kérdéssel találnak meg, hogy mint volt úszó és úszóolimpikon 
miért nem az úszás és az atlétika, mint a két legnézettebb sportág. Az az öt sportág, 
amely meg volt nevezve, azért látványsport, mert ez nemcsak arról szól, hogy a 
médiát a legjobban vonzza, hanem ennek az öt sportágnak az alapjait lehet egyébként 
iskolai rendszerben a legjobban elkezdeni. Tehát ez a legnagyobb tömeget 
megmozgató, a legtöbb fiatalt ez vonzaná be, a szocializáció kérdését is ez oldaná 
meg a legjobban.  

Abban egyetértünk, hogy az egyéni sportágakban kiemelkedő eredményeket 
érünk el, de azt az állam támogatja, és ezért is van az - én ezt mindig hangsúlyozom, 
és elnézést, lehet, hogy ez pont ide nem releváns -, hogy egyszerre van benyújtva ez a 
két törvénymódosító javaslat, mert én azt gondolom, azt valahogy a legtöbben nem 
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látják át nagy rendszerben akik - mindig ezt szoktam mondani - laikus sportszeretők, 
hogy a mindennapos testnevelés fontossága egyébként hogy kapcsolódik majdan az öt 
kiemelt sportághoz, amely nem most lett megnevezve, hanem már három évvel 
ezelőtt, hogy annak hogy lesz egy alapbázisa, illetve hogy a diáksportnak hogy lesz 
egy alapbázisa a mindennapi testnevelés. A mindennapi testnevelés nélkül egyébként 
lehet, hogy nem is beszélünk majd délutáni sportfoglalkozásról és az öt kiemelt 
sportágnak a későbbi, még nagyobb támogatottságáról.  

Ez a három egyébként egymásra épül, de azt gondolom, hogy ez az alap, és 
ezért ez sokkal fontosabb. Úgyhogy a tárca ezt mindenképpen támogatná. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Képviselői hozzászólás, kérdés. (Kucsák László jelzésére:) László! 
 

Kérdések, hozzászólások  
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm az 

előterjesztőt meg a sportügyek képviselőit! Én azt gondolom, a magam részéről az 
okokkal, a jelenlegi helyzettel meg még a célokkal is tökéletesen egyetértek, a 
gyakorlatból is meg tudom erősíteni, hogy ahol dolgozom, az iskolában is nagyon 
hangsúlyosan kezeljük a testedzés, testmozgás, testnevelés ügyét. Ugyanakkor nem 
szabad véka alá rejteni azt, hogy éppen a gyakorlatban egy ilyen módosítás, még 
hogyha felmenőrendszerben bevezetendő is, igen nagy feladványokat okoz. Nálunk 
szerencsére van tornaterem, és egy olyan tornatermünk van, amely kettéosztható. De 
hogyha egy 8 évfolyamos általános iskolában két párhuzamos osztályban 
gondolkodunk, akkor ez azt jelenti, hogy amikor felért ez a rendszer - tudom, hogy ez 
adott esetben nyolc esztendő múlva történik meg, és addig megannyi tornaterem 
épülhet adott esetben… 

 
ELNÖK: Négy! (Közbeszólások: Négy! Első és ötödik osztály!)  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, igen, pláne! Az alatt is sok 

tornaterem épülhet adott esetben, de ez akkor azt jelenti, hogy a reggel 8 órai 
órakezdést alapul véve délután körülbelül 16 óráig, 15 óra 45-ig testnevelésórák kell 
hogy folyjanak a tornateremben. Ez az egész rendelkezésre álló tornatermet - már 
ahol rendelkezésre áll, mert azért vannak tornaterem nélküli iskolák is - jelentősen 
igénybe veszi.  

Emiatt én azt gondolnám - hangsúlyozva, hogy a célokat maximálisan 
támogatom a magam részéről is -, hogy valamilyen módon egy árnyaltabb 
megközelítése lenne talán szerencsés ennek a dolognak. Testnevelésórákról szól ez az 
anyag, és ha testnevelésórákról szól, akkor annak erős kötöttségei vannak az oktatási 
törvény és a kapcsolódó rendelkezések értelmében. Ennek a kivitelezhetőségét én 
meglehetősen problémásnak érezném a magam részéről. Korábban volt arra kísérlet, 
hogy mindennapos testmozgás, volt olyan is, amikor testedzésnek neveztük ezeket a 
pluszlehetőségeket, ezekre is gondolok, vagy egyéb megoldási lehetőségekre, amikor 
azt javasolnám, hogy ennek az egésznek a fogalmi megközelítésében talán szerencsés 
lenne még egyeztetéseket lebonyolítani, annak érdekében, hogy valóban egyre több 
legyen az az idő, amit a gyerekek, a fiatalok testedzéssel, testneveléssel, 
testmozgással töltenek el. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm. (Ferenczi Gábor jelzésére:) Ferenczi Gábor, parancsolj, 
Gábor! 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Én is tisztelettel köszöntöm az előterjesztők 

képviselőit! Egy kérdéssel szeretnék élni, ugyanis bennem komoly aggályokat 
ébreszt, hogy hogyan sikerül megoldani majd azt, hogy a plusz testnevelésórák ne 
menjenek a történelem-, a magyarórák, tehát a közismereti tantárgyak rovására, 
illetve hogy azokkal a tanárokkal, akik pedig ezáltal elesnek mondjuk az óraszámtól, 
mi lesz. Tehát az eszközöket hiányolom. A célokkal persze egyetértünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb hozzászólás? (Révész Máriusz jelzésére:) Révész 

Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én is csak azt tudom megerősíteni, amit az 

előző hozzászólók elmondtak. Egy gyors számítás: két párhuzamos osztállyal 
16 osztály, öt órával számolva 80 óra, ha egy tornaterem van egy iskolában, az azt 
jelenti, hogy naponta 16 testnevelésórára van egész pontosan szükség. 16 
testnevelésórát összehozni komoly feladvány egy tornateremben, de ez jön ki, ez a 
realitás. Én azért állok mégis egyértelműen a kezdeményezés mellé, mert ebben az 
esetben, ha ezt a döntést meghozzuk, akkor szerintem azt a feladatot is kapja a 
Magyar Országgyűlés, hogy megoldja azt a problémát, hogy a feltételeket is 
megteremtsük, tehát tornatermeket kellene építeni. Hogyha ezt az igényt egy ilyen 
mindennapos testnevelés felmenőrendszerben való bevezetésével nem teremtjük meg, 
akkor körülbelül még húsz év múlva is ennél a vitánál fogunk tartani, hogy igazából 
jó lenne, mindenki látja, hogy nagyon nagy a baj, de húsz év múlva sem lesznek meg 
a feltételek. Így, ha ezt a döntést meghozzuk… Abban nem értek egyet az 
előterjesztőkkel, hogy 2 milliárd forint vonzata van, nem, tehát ha ezt a döntést 
meghozzuk, akkor ez nem 2 milliárd forintba fog kerülni, hanem körülbelül százszor 
ennyibe, alsóhangon számolva, viszont szerintem ez egy megfelelő befektetés lenne.  

Vannak olyan országok - és igazán ez a hozzászólásom lényege, az új elem -, 
amelyek ezt nagyon jól megoldották, vagy nagyon nagyot léptek előre. Románia 
ritkán hangzik el példaként Magyarország számára, Romániában úgy hajtottak végre 
egy nagyszabású tornaterem-, tornacsarnok-építési programot, hogy volt A, B, C terv, 
azt központilag engedélyezték, és minden önkormányzat választhatott, hogy A típusú, 
B típusú vagy C típusú tornatermet kér. Nem szálltak el a tervezők, hogy akkor 
mindenki a feszített favázas, nem tudom én milyen tornacsarnokot épít fel, hanem 
egészen hihetetlen összegekért építettek Romániában tornacsarnokokat… (Dr. 
Hoppál Péter: Hihetetlen alacsony!) …, hihetetlen alacsony áron. Épp azt számoltam, 
hogy a kőbányai önkormányzat megversenyeztetve biztos, hogy háromszor annyiból 
sem tudna egy olyan tornacsarnokot felépíteni. Sokan voltak közülünk is például 
Tusnádon, az egy 2700 fős falu, és ennek a 2700 fős falunak olyan tornacsarnoka van, 
amilyen mondjuk a kőbányai önkormányzatnak 75 ezer lakosra nincs. És ilyen típusú 
tornacsarnok épült Balánbányától kezdve 3-4 ezres falvakban sorozatban, 
nagyvárosokban, rengeteg. Úgyhogy ezt ajánlom az államtitkár úr figyelmébe, hogy a 
tervezők fantáziáját visszanyesni, három központi épület, minden önkormányzat 
eldöntheti, hogy akar-e ilyenre pályázni, amihez kap valami támogatást, és hihetetlen 
tempóban, az engedélyezési eljárást lerövidítve, a költségeket jelentősen visszavágva 
rengeteg tornacsarnokot lehet építeni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: (Dr. Hoppál Péter és dr. Hiller István jelzésére:) Többen is 
jelentkeztek. Péter, István.  

 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Révész Máriusz 

részben beletrafált azokba, amiket kérdezni szeretnék, de azért mégis csak 
megerősíteném kérdés formájában is a gondolataimat. Egyfelől azt szeretném 
megkérdezni, hogy ennek az egyébként nagyon impozáns és a - hogy mondjam? - 
nemzeti egészségi állapot preventív oldalát megerősíteni szándékozó célkitűzésnek, 
mert én így értelmezem, volt-e bármiféle előzetes egyeztetése az iskolákkal, az 
önkormányzatokkal, egyéb fenntartókkal. Az itt felvetődött dilemmák, amelyek az 
iskola világából érkeznek - lám, egy egyszerű matematikából származóan is -, ezek 
létező problémák; ezeknek a kezelésére volt-e javaslattétele a civil szervezeteknek, az 
iskolaügyi szervezeteknek? Ez egy roppant fontos kérdés, mert hogyha tényleg a 
legjobb szándékkal megpróbáljuk azt a gyermekeknek egyébként kiváló célt elérni, 
hogy valamilyen módon mindennaposan mozogjanak, és ezáltal felmenőrendszerben 
javítani kívánunk azon, hogy - emlékeim szerint - az OECD-országok közül a 
második legrosszabb átlagban van a magyar társadalom egészségügyi helyzete, de 
nem viszünk-e a Dunára vizet azzal, hogy az infrastrukturális feltételeink tényleg 
nagyon rosszak? Felteszem a kérdést: biztos Szolnokon is van olyan belvárosi iskola, 
de Pécsett tudok ilyenről, nem is egyről, amelynek olyan behatárolt a mai 
épületkonstrukciója és az udvara, hogy képtelenség lesz odatenni egy sportcsarnokot, 
egy tornatermet, sajnos. És számos olyan városban jártam ballagásokon, ahol láttam 
az épületek, a 300 éves, 200 éves, 100 éves iskolák jelenlegi épületállagát, és láttam 
az udvarok nagyságát - oda nem lehet majd tornatermet betenni. Mi lesz ezekkel az 
iskolákkal?  

Tehát készült-e előzetes felmérés? Miközben a heti öt óra felmenőrendszerben 
is felveti az említett kérdéseket, biztos, hogy jó-e a radikális és gyors, nagy lépés az 
óraszám emelését illetően - duplára emelünk, mert 2,5 óra megy fel 5 órára -, amit 
egyébként én meg fogok szavazni, most szeretném elmondani, hogy a dilemmáimat, 
aggályaimat most felvázolom, de az említett cél érdekében meg fogom szavazni. 
Ugyanakkor ez más kérdéseket is felvet, mint hogy az óraszám-növekedés sújtotta a 
gyerekeket az elmúlt időszakban, és erre történtek ellentétes intézkedések is. De 
tudunk még egyebeket is mondani, például a drasztikusan leromlott 
természettudományos óraszámok helyzetét Magyarországon, ez is kérdést vet fel. 
Illetve hadd mondjak el még egy nagyon-nagyon fontos kérdést: az agykutatók 
ezerszer bebizonyították az elmúlt 15-20 évben, mióta erre lehetőségük van, hogy a 
művészetekkel való mindennapos találkozás, na az a nagy trouvaille, tehát az segít 
igazán a gyereken ebben a korban, az alsó tagozaton legalábbis, hogy a két agyfélteke 
párhuzamos kezelését megtanulja. Tehát bármilyen klassz sportcsarnokban bármilyen 
klasszul fog naponta sportolni a gyerek, hogyha nem tudjuk stimulálni a jobb 
agyféltekés tevékenységét, és nem tanulja meg az agya a két agyfélteke közötti 
átjárást, akkor nem fog tudni a többi tantárgyban teljesíteni - ez pedig csak a 
művészeti oktatás révén lehetséges. Én szeretnék itt elindítani egy újabb lobbikört, 
hogy ez a bizottság a művészetoktatás kérdéséről is nagyon hatékonyan kezdjen el 
gondolkodni, mert a testnevelés mellett ez is a kiemelt fontosságú kérdések közé 
tartozik. De nem tudom, ha oda is adunk heti öt órát, meg még a 
természettudományos tantárgyak terén is szeretnénk növekedni, mert rosszul áll 
Magyarország, akkor szegény gyerek mit fog csinálni? (Közbeszólások.) Ez csak egy 
költői kérdés volt. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Hiller Istváné, aztán Sági István képviselőtársunké a 
szó. (Jelzések.) Még van egy napirendi pontunk, jelzem nektek. (Derültség.)  

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Mi azokkal a célkitűzésekkel, amelyeket az 

előadók felvetettek, nem fogunk szembemenni, ahhoz meg, amit az előző két 
hozzászóló kormánypárti képviselő úr mondott, ahhoz meg csatlakozunk, igazuk van. 
Az adókedvezmények dolgában, ha ezt a sport szolgálatába sikerül állítani, ezt a 
csatát, azt gondolom, nem ebben a teremben kell megvívni. Abban mi felajánljuk a 
segítségünket - nem biztos, hogy ezen fog múlni. Néhány ilyen csatát a korábbiakban 
megvívtunk, akár a film dolgában, akár a színházi támogatások dolgában, ezt a József 
nádor téren - akármi az éppen aktuális minisztérium neve - kell megvívni. Az a 
célkitűzés, amit az előterjesztők gondolnak, életképes, csak a csata kimenetele a 
dolog lényege.  

Abban én nem szeretnék kérdezni, az egy elég világos dolog, ezt itt 
mindannyian tudjuk, hogy ha a diákoknak az óraszáma, illetve a heti óraszáma nem 
emelkedik, márpedig ilyen szándék nincs, ezen belül meg bármelyiket, történetesen 
most a testnevelésóra számát megemeljük, akkor más tantárgyak rovását látjuk ebben, 
következésképpen olyan tanárokat el fognak bocsátani. Ez a színtiszta valóság. Ezt 
mérlegelni kell. Amit mondanak - hogy nehogy ebből vita legyen, hiszen ez egy 
szakmai bizottság -, az ezt jelenti, hogy ha ebbe az irányba kívánnak elmenni, akkor 
ezt nyilván fel kell mérni. Úgy általában ilyen nincsen, tehát olyan nincsen, hogy 
növeljük az óraszámot egy tantárgyból, az egésznek a limitjét tartjuk, és aztán majd 
ez valahogy megoldódik. Ilyen nincs. Akkor ki kell dolgozni, hogy melyik terület 
rovására kell ezt végrehajtani, és akkor, amikor ezt meglátjuk, nyilván arról érdemes 
lesz vitatkozni.  

Abban is igazuk van a képviselő uraknak, hogy ezt megfelelő infrastruktúra 
mellett kell és lehet végrehajtani. Ha szabad, és elfogadnak tőlem egy véleményt 
tapasztalatok alapján, akkor minél előbb kezdjék el mondogatni a kormánypárti 
képviselőknek meg a kormányzatnak - államtitkár úrnak ebben biztos nagy 
felelőssége lesz -, hogy a 2013-ban lejáró európai uniós fejlesztések utáni újabb 
hétéves európai uniós ciklusra egy nemzeti tornaterem-építési, -felújítási programot 
rakjanak bele; 70 milliárd forint alatt ne tervezzenek! A tornaterem-építés és -felújítás 
az iskolaépítés, -felújítás költségeinek a kétharmada és háromnegyede közötti 
összegben mérhető. Ha még ebben az évben még körülbelül 200 felújított iskolát 
adhatnak át, összesen 365-öt, hogyha 300 tornaterem építéséről vagy felújításáról 
gondolkodnak, és az összeget az előbb elmondott kétharmad és háromnegyed közé 
teszik, akkor ez egy 75 és 85 milliárd forint közötti összeg. Természetesen hogy 
ennek mi a forrása, azt a kormány és a kormánypártok majd el fogják dönteni. Én 
csodálkoznék, hogyha ez a köztársaság költségvetéséből származna, európai uniós 
forrásból meg lehet ilyet csinálni. Kérem, gondolják meg a javaslatomat.  

Végezetül egy általánosabb felvetés, aztán befejezem. Elnök úr, folyamatosan 
jönnek előterjesztések, ezeknek az iránya, célja nagyon támogatható és támogatandó, 
és hol kisebb, hol nagyobb összegeket hallunk. Ez itt most egyszer 50 milliárd 
különböző forrásokból, merthogy ez most adókedvezmény vagy mi, az e tekintetben 
mi, más tekintetben felújítási, építési pénz, és akkor a bérek dolgát még nem is 
számoltuk ki. Hogy ez 2,5 milliárdból nem áll meg, azt nyugodtan zsebre vehetik. 
Értem, hogy nem a költségvetés vitája zajlik, és azt is értem, hogy a költségvetést a 
mindenkori kormány tervezi, csak a törvénymódosítások egy olyan országban, amely 
a törvényeket tisztelni és betartani akarja, kötnek. Nagyon sok pénz megy el, nagyon 
sok, felmenőrendszerben mindenképpen. Ez nekünk, ellenzéknek természetesen 



 20 

annyiban kötelességünk, hogy erre felhívjuk a figyelmet, mert még egyszer mondom 
- azzal zárom, amivel kezdtük -, hogy az az irány, és az a cél, amit mondanak, 
abszolút követendő, a feltételek kidolgozását egyelőre elégtelennek látom, a 
költségekről pedig… Kérem, itt 120 milliárd forintról úgy elbeszélgettünk az elmúlt 
durván negyedórában, hogy csuda! Erre szerettem volna felhívni a figyelmet. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Sági István, Pichler Imre kért szót, és végül én magam is 

szólni szeretnék.  
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Végre valaki hozzá mer ehhez a témához nyúlni! Én úgy értelmezem, hogy ez a két-
három óra növekedés nem feltétlenül jelent a többi óraszámban csökkentést, tehát 
hogy a kötelező óraszám szerintem ennyivel megnövekszik. De ettől függetlenül aki 
akarta, korábban is megcsinálhatta azt, hogy megnövelte a testnevelésórák számát a 
különböző egyéb órakeretek terhére, nem a kötelezőére - mi ezt meg is tettük.  

Hogy Péterhez is kapcsolódjak: a művészetoktatás meg a testnevelés 
összekapcsolása sem teljesen lehetetlen, mert akár a táncosabb meg egyéb dolgokat 
be lehet csempészni, tehát a táncoktatás részét a művészetoktatásból különböző 
módon, ezt lehet növelni. De ami fontos, hogy nagyon sok, rengeteg hátrányos 
helyzetű gyermeknek ez az egyetlen lehetősége arra, hogy valamilyen szinten 
kiemelkedjen, és eredményt tudjon felmutatni, és ennek alapja lenne ez az öt óra. Az 
is nagyon fontos, hogy ha ez órarendi keretek között történik meg, nagyobb az esély 
arra, mint hogyha délután, szakkörben, mert ezeknek a gyerekeknek a többsége nem 
fog visszajönni délutáni foglalkozásra. Addig, amíg az iskola szűken vett értelemben 
kötött, illetve most már esetleg a családi pótlék is ösztönzi, addig ott lesz az 
intézményben, és addig kell ezt megtenni.  

Egy következő összefüggés az, hogy ez szerintem pozitív hatással van a többi 
tárgyra is. Tehát hogyha napközben tud mozogni, illetve bizonyos gyermekek a 
hiperaktivitásukat le tudják kötni, illetőleg ha egy felkészült testnevelő rendesen tudja 
irányítani őket, akkor az segíti a többi tárgyban való teljesítményt is. Ezek között 
szerintem van összefüggés, és mindenféleképpen támogatandó. Nem beszélve arról, 
hogy a különböző NUPI-, NUSI-támogatásokkal bizonyos részben feltételek, 
eszközfeltételek is biztosíthatók ehhez, és tényleg egy egyszerű tornaterem vagy egy 
fedett mozgástér-lehetőség, olcsó megoldási lehetőségek is állnak előttünk, illetve a 
környező országok tapasztalatai is azt mutatják, hogy nem biztos, hogy százmilliós 
tornatermekben kell gondolkodnunk. Úgyhogy én mindenféleképpen támogatandónak 
tartom ezt a témát. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Pichler Imre!  
 
PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Előterjesztők! 

Végre, én is úgy kezdem, hogy végre van egy olyan kormányunk, amely a következő 
évekre, és nem csak rövid távra gondolkodik, hanem hosszabb távra is, ami azt 
jelenti, hogy a gyerekeink fizikai képességét felmérték. Mert igenis több felmérés 
bizonyítja, hogy egyszerűen olyan fizikai állapotban vannak a gyerekeink, hogy 
mindennapos testnevelésre van szükség. Ez az egyik, amit szeretnék elmondani. A 
többiek elmondták, úgyhogy nekem most itt felesleges elmondanom, hogy miért, 
hogyan, miképpen. Egy dolog biztos: hogy nem 100 milliós tornatermekben kell 
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gondolkodni jelen pillanatban, hanem egy olyan megoldásban, hogy ahol vannak 
iskolaudvarok, ahol van szabad terület, ott is meg lehet ezt oldani. 

A másik fontos téma - és mindig kullogunk tulajdonképpen a nyugati 
országok után, de végre talán tényleg eljutunk odáig mi is, mint ők - ez az 
adójóváírás, amit az előbb Szalay képviselőtársunk említett, és benne van az 
előterjesztésben, egy nagyon lényeges szempontot vesz figyelembe (Folyamatos zaj. - 
Az elnök megütögeti az asztalt.), hogy igenis azok a vállalkozók, azok a gazdasági 
szakemberek át fogják látni, hogy adójóváírással tudják támogatni a sportot, és hogy 
kell is támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Én magam is hozzászólnék, átadom az elnökséget az 

alelnök úrnak, Pósán Lászlónak.  
 

(Az elnöklést dr. Pósán László, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
POKORNI ZOLTÁN (Fidesz): Egy olyan törvényjavaslat van előttünk, amely 

két markánsan elkülönülő részből áll. Az első része az adótörvények, ami nem 
tartozik szorosan a bizottságunk tárgykörébe; könnyű szívvel mondjuk, hogy tessék-
tessék, bár minden adóbevétel-kiesés ugyanakkor közvetve érint valamennyiünket, 
valamennyi ágazatot, valamennyi területet. Nem jelentéktelen összegről van szó, amit 
direkt módon a sport területe kap. Én ezt nem ellenzem, bár itt én nem győződtem 
meg arról, hogy ezek feltétlenül szükségesek, feltétlenül ilyen nagyságrendben 
kellenek, és feltétlenül azokra a célokra, amiket megjelöltetek - de ezt nem kívánom 
vitatni. 

A másik pontja, amely a közoktatási törvényt módosítja. Ez a része a 
törvényjavaslatnak rossz, kimunkálatlan, hibás, olyan mellékletre vonatkozik, ami 
nincs, olyan kérdéseket akar rendezni, amelyek így nem rendezhetők, olyan 
feltételeket szab, amelyek az alkotmányba ütköznek. Nincs 4. számú melléklet vagy 
bekezdés, aminek a módosításáról szóltok. A nemzeti alaptanterv átfogó 
felülvizsgálatát tűzte ki célul a tárca, az óraszám ilyen radikális átalakítása egy ilyen 
törvénnyel aggályos. (Dr. Hoppál Péter: Így van!) A tárcán belüli egyeztetést nem 
dolgom firtatni és vitatni, de azt gondolom, hogy a közoktatási területnek ez a javaslat 
nagyon-nagyon komoly fejtörést okoz - a „gond” szót akartam használni, de gyorsan 
elkaptam a kormányt; maradjunk csak annál, hogy: „fejtörés”. Ez a célkitűzés nem 
megoldható a gyerekek óraszámának a növelése nélkül, ezt úgy kell…, én úgy látom 
egyébként, hogy erre is tesztek javaslatot. De ez még így is a nemzeti alaptanterv 
átfogó felülvizsgálatának a részbeni előrehozatalát, gyors, sürgős, rapid előrehozatalát 
jelenti, ami…, amihez szerintem idő kell.  

Én magam két megoldást látok: vagy az előterjesztő visszavonja ezt a pontot, 
és alaposabban kidolgozza, vagy mi magunk, a bizottság leszünk eszközei ennek az 
alaposabb kidolgozásnak. Mind a kettő vállalható, de én az alaposságot fontosnak 
tartom, mert egyébként… (Szalay Ferencnek:) Feri, te tudod a legjobban, híve 
vagyok annak, hogy ezt csináljuk. Szolnokon folyik mindennapos testnevelés három 
éve? (Szalay Ferenc: Hat!) Hat. Mi kezdtük el a Hegyvidéken pár évvel ezelőtt. Épp 
ezért merem mondani, a gyakorlati tapasztalat alapján, hogy ez őrült nehéz. Nagyon 
sok konfliktust vet fel, nagyon drága, nagyon nehéz időt keríteni rá. Országosan így 
bevezetni… több mint bátorság és vakmerőség. Én tehát azt gondolom, hogy a 
szaktárcának sokkal nagyobb segítséget kell nyújtania a javaslat kimunkálásához, 
vagy, mondom, új változatként, vagy pedig a bizottság bizottsági javaslatként ezeket 
kicsiszolja.  
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Néhány pont. Az egyikre már utaltam, ez az óraszám és a nemzeti alaptanterv 
kérdése. A művészeti tárgyak, a természettudományos tárgyak…. Megjegyzem, a 
természettudományos tárgyak aránya Magyarországon Európában a legmagasabb. A 
közkeletű vélekedéssel ellentétben nem az óraszámmal van probléma, hanem a 
hatásfokkal, a kísérletek alacsony száma miatt tanítjuk rosszul a kémiát, a fizikát, a 
biológiát, nem az óraszám a probléma, hanem hogy a kísérletekre nincs pénz, és nincs 
kultúrája. De ettől még a probléma fennáll, hogy ezeknek az arányát a tárca dolga 
kiegyensúlyozni.  

A másik a felmenőrendszerű bevezetés. Ez nagyrészt pénzkérdés. Ha az első 
évfolyamon vezetjük be, akkor van idő felkészülni egy ilyen nemzeti tornaterem-
építési programra 2013-ra, ez az első négy évben, az alsó tagozaton jelent 
infrastrukturális igényeket, de ezek kezelhetőek. A felső tagozatnál szorulunk be, a 
középiskoláknál aztán végképp. A középiskolák valóban olyan nagy, belvárosi 
intézmények, ahol nem lesznek típustervek, Máriusz, a magyar építési jogszabályok 
nem teszik lehetővé. Gondolj bele akár csak a kőbányai gimnáziumokba, hogy ott egy 
román A, B, C típusú típusterv hogy nézne ki a Szent László Gimnázium mellett! 
(Révész Máriusz: De ott van két tornaterem!) Oké! (Derültség.) Tehát a magyar 
főépítészek, az építészek és az építési jogszabályok például a városokban ezt a fajta 
megoldást lehetetlenné teszik. Kistelepülésen - zöld mező, sárga homok -, oké, ott 
megy a típusterv, de egy beépített, beállt épített környezetben nem, nincs ennek 
alternatívája. Éppen ezért én egy nagyon lapos megfontolásnak gondolom, hogy 
elsőben vagy elsőben és ötödikben induljon a bevezetése; pénzügyi realitások, 
kimunkáltság, végiggondoltság, ettől függ, hogy melyik döntést hozzuk meg. Nem 
olyan egyszerű. Egyszerű leírni a számot, hogy egy és öt, de egyetértek azokkal, akik 
azt mondják, hogy olyan törvényt hozzunk, amelynek a betartásáról legalább mi 
magunk meg vagyunk győződve. Ne papírt gyártsunk, hanem valódi akaratot! És 
ezért nem árt végiggondolni ennek a következményeit.  

Az alkalmazottak kérdése, hogy ki taníthat. Itt folyik egy munkaügyi 
küzdelem: testnevelő tanár, szakedző kontra tanító. Ez egy alaposan végiggondolandó 
kérdés, és én úgy látom, hogy ma erre a dilemmára nem ad megnyugtató választ az 
előterjesztés. Sokféle megközelítés van, Feri, te is utaltál rá, hogy vannak olyan 
kistelepülések, ahol nem tudnak alkalmazni testnevelő tanárt, és ezért engedjük meg a 
szakedzőt, de van olyan település, ahol attól félnek, hogy kirúgják a testnevelő tanárt, 
ha olcsóbb lesz a szakedző alkalmazása - a botnak két vége van. És nem beszéltünk 
arról, hogy a tanító szeretné tanítani a kicsiket, a testnevelők meg szeretnének 
óraszámot szerezni, és a kicsiket tanítani, mondván, hogy ők értenek a sporthoz - a 
tanítók meg azt mondják: de nem értetek a gyerekhez ilyen kiskorban, mindig is mi 
tanítottuk őket. És azért ne felejtsük el, ez csak látszatra egy munkaügyi vita, itt 
valójában két dolog van: a sportmegközelítés csak az egyik része, de ez egy 
pedagógiai színtér, ahol nem a sporteredmény és a sportérték a legfontosabb, hanem 
ennek a pedagógiai színtérnek a jól megformáltsága. Versenyeztessünk-e hétéves 
gyerekeket tömegesen? Én személy szerint azt gondolom, hogy ne, bűn. A 
testnevelők nyilván azt gondolják, hogy dehogyisnem, az motivál, hogyne kellene 
versenyeztetni őket?! Én egy pedagógiai megfontolásból gondolom, hogy nem szabad 
versenyeztetni egy bizonyos életkor alatt, mert többet ártunk vele, mint amennyit 
látszatra használunk. De ez része annak a dilemmának, hogy tanító vagy testnevelő. 
Az én válaszom egyelőre az, hogy ki kell munkálni, és erre nem látom a jól kimunkált 
választ. 

És végezetül a negyedik a beruházási igény. 70 és 250 milliárd közötti 
számokat hallottunk - meg kell mondanom: fogalmam sincs. Fogalmam sincs - és ez a 
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legnagyobb baj. Nyilván nem egy egyéni képviselői javaslattól várjuk el, hogy 
kiszámolja ezt a beruházási igényt, de a tárcától igen, Attila.  

Van idő, nem vagyunk lekésve semmiről, de ezt az időt, az előttünk álló pár 
hetet igen szorgos munkával kell kihasználni, és szerintem a mi bizottságunk az 
elmondottak alapján kész arra, hogy ezt bizottsági módosító javaslatokkal olyanná 
formálja, aminek a végrehajthatóságáról meg vagyunk győződve.  

Én ezt tudom hozzáfűzni az általános vitára való alkalmassághoz, hogy jó 
lelkiismerettel én most nem tartom általános vitára alkalmasnak, mégis azt gondolom, 
hogy igent fogok mondani, de azzal, hogy elvárom a tárcától, hogy segítse a 
bizottságunkat, hogy a hátralévő pár hétben jó bizottsági javaslatokkal ezt ilyenné is 
formáljuk. Egyenesen beszéltem, mert az jár ki az ügy érdemének.  

(Az elnöknek:) László! 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e további hozzászólás? (Senki nem 

jelentkezik.)  
Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak.  
 

(Az elnöklést Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még bárki hozzászólni az előterjesztő vagy a 

tárca részéről szavazás előtt? (Szalay Ferenc jelzésére:) Feri, parancsolj! 
 

Szalay Ferenc (Fidesz) válaszai, reflexiói 
SZALAY FERENC (Fidesz): Köszönöm, és köszönöm a véleményeket. Hadd 

mondjam el, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül zajlott, zajlik ez a vita, és azt 
hiszem, hogy megoldást - talán Hiller miniszter úr mondta - nem találtunk rá. De nem 
is fogunk erre megoldást találni, hogyha a kifogások ilyen szintjét mindig fenntartjuk. 
Ezek a kifogások jogos kifogások egyébként, nem azt mondom, hogy nem ésszerűek, 
de én végigéltem azokat a vitákat, ugyanígy, hogy nem lesz elég tornaterem, mi lesz a 
tanárokkal, a gyerekekkel mi lesz. Szóval én azt gondolom, hogy ha nem hozunk 
néha olyan döntést, amelyről tudjuk, hogy hosszú távon van eredménye, és 
felvállaljuk a vitákat, akkor nem megyünk előre.  

Azon nem vitatkozom, és az elnök úrnak igazat adok, és kérném is a 
bizottságot, hogy módosító javaslataikkal segítsék ezt az előterjesztést, ha meg nem 
sikerül, akkor én akár arra is hajlandó vagyok, hogy továbbvigyük, és lehet, hogy 
vitatkozunk róla a parlamentben, de nem döntünk róla, hanem továbbvisszük, ugyanis 
2011 szeptembere lenne a bevezetés időszaka. Ha megtaláljuk a megoldást, én partner 
vagyok benne, de én nagyon-nagyon félek attól, hogy így megint nem lesz belőle 
semmi, ugyanis hosszú éveken keresztül nem lett belőle semmi. Az nem érv, hogy 
nincsen tornaterem, ez nem érv. A gyerek egyébként végtelenül egészséges szervezet, 
nyugodtan testnevelhet kinn, a szabadban, nyugodtan rohangászhat a lépcsőn, és 
mondhatok sok mindent. (Zaj.) Én is testnevelő vagyok, azért merem mondani. Az én 
iskolámban annak idején 1800 gyereket tanítottunk, tíz darab első osztály volt - tíz 
darab első osztály volt! -, volt egy tornaterem, három részre osztható, két 
sportudvarral, egy lépcsőházzal meg aulával, és érdekes módon megoldottuk a 
problémát.  

Ma Szolnok városában úgy működik, hogy…, nem mondom, hogy minden 
általános iskolában, és hogy mindenhol mindennapos, de az iskolák zömében minden 
nap van testnevelés. Őrült nehéz megoldani, Zoltán, igazad van - 19 millió forintjába 
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kerül egyébként Szolnok városának az alsó tagozatra vetítve a dolgot, nem mondom, 
hogy olcsó -, de az eredménye igenis mérhető. Azokban az országokban, amelyek ezt 
komolyan vették, kevesebb az egészségügyi probléma, mint a mi országunkban. 
Biztos tetszenek ismerni azt, hogy minden sportba rakott egy forint négy forinttal 
kamatozik a gazdaságban. Nem akarok demagóg lenni ez ügyben, és nem akarok 
olyan érveket mondani, amelyeket szerintem mindenkinek tudnia kell, de végig kell 
gondolni, hogy ha egészségesen nő fel egy gyerek, akkor egészen máshogy éli az 
életét, a munkából kiesett órák számát forintosítani lehet, és mondhatnék ilyen 
érveket, és azt hiszem, hogy ezek állnak is.  

Én tehát azt szeretném, ha most általános vitára lehetne bocsátani.  
Még egyet hadd mondjak a létesítménykérdéshez! Az adókedvezményeknél 

70 százalékos mértékben leírható az adóból a létesítményfejlesztés és -felújítás 
lehetősége - ez szerepel ebben az anyagban. Ez arról szól, hogy az iskolai 
tornatermeket, sportudvarokat - nem csak újakat lehet építeni - fel is lehet újítani. 
Tehát már van egy lehetőség a források biztosítására is az adókedvezményeken belül.  

A felmenőrendszerű bevezetés. Ha első osztálytól vezetjük be, nekem az sem 
fáj, de nagyon lassú lesz a bevezetés. (Közbeszólás: Kétszer lassabb!) Az ötödik 
osztály szerintem bölcs dolog, négy év alatt be lehet vezetni, és nem biztos, hogy a 
középiskolában egyébként az öt órával kell továbbmennünk. Lehet, hogy a 
középiskolában elég a három óra és a délutáni programok. De a délutáni programokat 
az alsó tagozaton szerintem felejtsük el. Benne volt a mindennapos mozgás 
lehetősége, meg nem tudom hogy volt megfogalmazva, levegőztető óra meg labdás 
foglalkozás, ha jól emlékszik rá a bizottság, nem jött be. A gyerekek, ami nem 
kötelező, nem fogják megcsinálni, a szülő nem fogja visszavinni délután a gyerekek 
zömét, mert elviszi ilyen-olyan-amolyan programokra, amelyeknek persze biztos van 
értelme, nem mondom, hogy nincs, de ha nem kötelező, nem csinálják.  

Művészetoktatás. Volt a törvénynek egy része, de kivettük, hogy a művészeti 
alapoktatás mintájára a sport alapképzést is bevezetni az iskolákban - nem mertük 
belerakni. De ez tényleg egy jó példa. Ha valaki egy picit tehetséges a 
művészetekben, annak ma Magyarországon van lehetősége továbbmenni benne. A 
sportban nincs, a sportban ugyanezeket a lehetőségeket a gyerekek nem tudják 
megkapni - sajnos. De azt gondolom, azon nem vitatkozunk, hogy van értelme ennek 
az előterjesztésnek, a kidolgozottságával volt gondja a bizottságnak.  

Az elnök úrnak a véleményével egyetértve én azt kérném a bizottságtól, hogy 
nyilván az államtitkár úr felkérésével módosító javaslatokkal bombázzák ezt az 
előterjesztést, és egészítsék ki.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca kíván-e szólni a szavazás előtt?  
 

Czene Attila (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) reflexiói 
CZENE ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen. Csak 

annyit szerettem volna mondani az elnök úrnak, hogy köszönöm szépen ezt a 
felvetést, és most megint csak visszatérek, Hiller miniszter úrnak azt a felajánlását 
akkor tényleg megköszönve, hogy Veres János képviselő úrnak vagy miniszter úrnak 
- nem tudom, mi dukál neki titulusként most - abban segíteni, hogy megértsék. És ez 
az öt sportág itt kapcsolódik. Tudom, hogy ezt nem itt kell elmondani, de azért 
kapcsolódik itt, mert azt nem akarják megérteni, hogy ennek az öt sportágnak az 
alapja tulajdonképpen az iskolai sport, pontosan az, amit az udvaron vagy a 
tornateremben lehet művelni, és ezt kell most megerősítenünk. Meg eleve köszönöm 
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azt, hogy itt lehettem, mert most reggel számomra egy csalódás volt a bizottsági ülés, 
végre intelligens emberek között ülhetek - bocsánat, hogy ezt mondom! -, mert 
tényleg itt én érzem azt, hogy nekem kell tanulnom, mert olyan hozzászólások voltak, 
hogy ezekből tényleg nagyon sokat lehet tanulni.  

Az elnök úr felvetésével pedig egyetértek abban, hogy 6-10 éves gyerekeket 
nem biztos, hogy versenyeztetni kell. Ez is egybevág azzal, az öt sportág alapjaival, 
hogyha elindítjuk, hogy igenis a kinti sporttelep és a benti tornacsarnok…, tehát ez 
mindenkiről szól. Aztán majd egy választódás persze elindul, tehát nem kell minden 
iskolának sportiskolának lennie, bár azt gondolom, hogy egyébként akkor jobban 
kapna támogatottságot, és akkor az adójogszabály-módosítást is jól át kell néznünk, 
hogy egyébként melyik iskola kapna ilyen mértékben támogatást. És akkor 
megvizsgálhatjuk azt, amit a miniszter úr is felvetett az EU-s pályázatok kapcsán, 
mert itt nyilvánvalóan sokkal több milliárd forintról van szó.  

Egyébként a tusnádi példával élve még annyit hadd mondjak el, hogy Toró 
Tamás, aki a határon túli magyarok sportjával foglalkozó referens, pont erről 
értekezett nekem, és a héten fogunk vele találkozni. Tehát nyilván meg kell 
vizsgálnunk, hogy az infrastrukturális hátteret hogy tudjuk a legkönnyebben és a 
leggyorsabban biztosítani, és hogy ez egyébként hogy kapcsolódik az elnök úr által 
felvetett, az első és az ötödik osztályban elinduló, felmenőrendszerű mindennapos 
testneveléshez. Mert nyilván jogos és megérthető, hogy ha ezt az első osztályban 
indítjuk el, akkor egész egyszerűen több időt nyerünk, és akkor most nézhetjük azt, 
hogy az elmúlt nyolc év vagy az elmúlt húsz év, mert az is egy jogos felvetés volt, és 
én sem akarok még itt egyelőre politizálni ilyen szempontból, de én is csak az elmúlt 
húsz évet éltem át mint élsportoló, és tényleg jó lenne, hogyha húsz év múlva 
eljutnánk odáig, hogy az nem kérdés, hogy az egészségüggyel vagy az oktatással 
miért kell olyan szorosan összekapcsolni a sportot, mert ezek az alapok egész 
egyszerűen megteremtődnek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Szalay Ferenc jelzésére:) Feri! 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Egy dolgot nem mondtam, pedig az is kérdés 

volt, hogy kikkel egyeztettünk. A Diáksport Szövetség előtt többször elmondtuk ezt a 
programot, illetve a Testnevelő Tanárok Szövetsége előtt is többször elmondtuk ezt a 
programot - nagyon komoly egyetértéssel találkozunk. A másik pedig, hogy Környei 
úrékkal egyeztetett a tárca, és az ő szakvéleményükben csak annyi szerepelt, hogy 
csak a 2015-ös bevezetését tartják elfogadhatónak, azt, hogy addigra érje el a tanító a 
speciális szakképzést, más problémát egyébként ők ebben az előterjesztésben nem 
találtak, ez ügyben viszont, én azt gondolom, fogadókészek vagyunk. Tehát az nem 
lehet probléma, hogy alsó tagozaton maradjanak a tanítónők, és persze 2015-től 
legyen speciális képzettségük, akkor az elfogadható.  

A másik még egy adat. A sport nettó befizetője a költségvetésnek, 60 milliárd 
forintot helyből, összesen 72,1 millió forintot (Sic!) fizet be a sport a költségvetésnek. 
Ez személyi jövedelemadóból, társasági nyereségadóból származó pénz. Tehát ami az 
adókedvezményeknél visszajön, olyan 50 milliárd nagyságrend, az, azt gondolom, 
benne van abban, amit egyébként be kell fizetni a költségvetésbe.  

Elnézést, elnök úr, hogy másodszor is szóltam! 
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 
ELNÖK: Köszönöm. Tárgysorozatban van a törvényjavaslat, az általános 

vitára való alkalmasságról döntünk. Aki támogatja a Szalay Ferenc és társai által 
benyújtott törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát, az, kérem, most 
szavazzon. (Szavazás.) Tizenegy. Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 11 igennel, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett 
fogadtuk el ez általános vitára való alkalmasságot.  

Kérem az előterjesztőt és az államtitkár urat is, hogy az általunk felvetett 
kérdéseket gondolják végig. A bizottságunk a probléma megfogalmazására alkalmas, 
a megoldás kimunkálására nem; van, amikor igen, van, amikor nem, fogalmazzunk 
inkább így, alapesetben ez nem a mi dolgunk, inkább a probléma jelzése az, hogy 
működjünk együtt a tárcával, és keressük meg ezeknek a kérdéseknek a megnyugtató, 
valamennyi fél számára megnyugtató szabályozását, és mi készek vagyunk ennek a 
bizottsági ülés keretében teret adni.  

A bizottsági előadó és a kisebbségi véleményt ismertető képviselő 
kijelölése 

(Dr. Hoppál Péternek:) Én Pétert kérem, hogy bizottsági előadóként 
képviselje a bizottság álláspontját. Nem tudom, hogy elfogadható-e ez? (Szavazás.) 
Hoppál Péter elfogadható. Kíván-e az ellenzék kisebbségi álláspontot 
megfogalmazni? (Dr. Hiller István: Igen.) Igen. (Sós Tamás jelzésére:) Tamás? (Sós 
Tamás: Igen.) Sós Tamás személye. Köszönöm.  

A napirendi pontot lezártuk.  
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Köszönjük szépen. (A napirendi ponthoz 

érkezett vendégek távoznak.) 
 

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 
módosításáról szóló T/581. számú törvényjavaslat 

ELNÖK: Következő napirendi pontunk az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú 
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról címet viseli a T/581. szám alatt, 
amelynek az előterjesztője a kormány, ha jól tudom. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselőit köszönthetjük itt. Én új elnök vagyok, legyenek kedvesek, 
segítsenek nekem! A papíron Lutz Zoltánné főosztályvezető neve szerepel, de ő nem 
önök közül való. Hadi László, Jónás Béla (Jónás Béla: Személyesen én vagyok.), 
üdvözlöm, Pilz Tamás tanácsos úr (Pilz Tamás jelzésére:) ön, és Raszler Tibor 
(Raszler Tibor jelzésére:) pedig ön. Nem tudom, van-e olyan, aki szólni kíván majd, 
de nem mondtam a nevét. (Jelzésre:) Legyen kedves, segítsen a gyorsírónak is és 
nekünk is! 

 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Adorján Richárd 

vagyok, az NGM-ben osztályvezető vagyok. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor először az előterjesztőé a szó. Tessék 

parancsolni! 
 
JÓNÁS BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr, csak annyit 

szeretnék jelezni, hogy Lutz Zoltánné főosztályvezető asszony idő közben eltávozott, 
mert elszólította a kötelezettség. 
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ELNÖK: Megértjük.  
 
JÓNÁS BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): De Adorján úr pótolja őt. 

(Közbeszólások.) Más irányú kötelezettsége miatt távozott, de létszámban nem 
csökkentünk, mert Adorján úr közben megérkezett. 

 
ELNÖK: Igen. Legyenek kedvesek nagyon röviden bemutatni a 

törvényjavaslat egészét, és kicsit részletesebben a felsőoktatásra, illetve az 
Akadémiára vonatkozó részt, hiszen ez tartozik a mi tárgykörünkbe. Köszönöm.  

 

Szóbeli kiegészítések 

Jónás Béla (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
JÓNÁS BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Természetesen. Én az 

általános bevezetőt tenném meg, elnök úr, a szakmai kérdések tekintetében pedig a 
szakmai területért felelős kollégák tudnak majd válaszolni, illetve a szükséges 
kiegészítéseket megtenni.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden szeretném összefoglalni 
a javaslatot. A kormány álláspontja szerint a jelenlegi gazdaságpolitikai helyzetben 
mindenekelőtt két problémakört kell megoldani, két problémakört kell kezelni: az 
államháztartás egyensúlyhiányának a kezelését, illetve a vállalkozások jelenlegi, 
valljuk meg őszintén, viszonylag gyenge versenyképességének a fokozását. A 
kormány álláspontja szerint a fegyelmezett költségvetési politika egy szükséges, de 
nem elégséges feltétele e feladat végrehajtásának, ezzel párhuzamosan a növekedés 
feltételeire is kísérletet kell tenni, sőt meg kell teremteni ennek az alapjait.  

Mindannyiunk előtt ismert, hogy a miniszterelnök úr meghirdette a 29 pontos 
akciótervét, amely az új gazdaságpolitikai rendszer kiépítésének az első, fontos, de 
nyilvánvalóan nem utolsó eleme. Ebből a 29 pontból 16 pontot érint a jelenlegi 
előterjesztés, amely programot én három pillér köré tudnék csoportosítani, három 
pillér köré tudnék építeni. Az első pillér a pénzügyi stabilitást, a közpénzügyek 
átláthatóságának a fokozását jelenti, az arányos közteherviselés fokozása is fontos 
célja az előterjesztésnek, a társadalmi igazságérzet növelése is egy deklarált cél. 
Külön említést érdemel a bankok, biztosítók, bizonyos pénzügyi intézmények 
különadó-fizetési kötelezettségének az előírása, magánszemélyeket érintően is a 
közpénzből származó egyes jövedelmeket érintő adókötelezettség különadó 
formájában történő előírása. Az előterjesztés javaslatot tesz a bér- és jövedelemplafon 
meghatározására a közszférában és bizonyos pénzügyi intézményeknél is. Külön ki 
szeretném emelni a vállalkozások szempontjából azt a rendkívül fontos momentumot, 
hogy a társasági adó jelentős mértékben, mintegy a felére csökken, és további 
kedvezmények is bevezetésre kerülnek az adózás területén is.  

A cselekvési program második pillére a beruházások, a könnyítések és az 
adózás tekintetében, az adórendszer egyszerűsítésének az irányába fogalmaz meg 
javaslatokat. Csak megemlíteni szeretném, hogy például tíz kisadó megszűnik, ezek 
között említhetem a kommunális adó megszüntetését, az üdülőépületeket terhelő 
idegenforgalmi adó megszüntetését. A beruházások elősegítéséhez kapcsolódóan 
szeretném megemlíteni, hogy a nagyberuházások számára biztosított engedélyezési 
egyszerűsítéseket az előterjesztés ki kívánja szélesíteni, szélesebb körben kívánja 
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lehetővé tenni az ipari, kereskedelmi célú és egyéb munkahelyteremtő beruházásokra 
is, párhuzamosan az adminisztrációs terhek csökkentésével.  

A csomag harmadik pillére az adórendszeren kívüli keresettel járó 
foglalkoztatás feltételeinek a megteremtése.  

A törvényjavaslat igen nagy terjedelmű, 11 fejezetben szabályozza ennek a 
három pillérnek a szabályait.  

Én ezzel a magam részéről az átfogó értékelést nem is részletezem tovább. 
Átadnám a szót Adorján úrnak, aki az államháztartási törvény módosításával 
kapcsolatban szeretne még külön további megjegyzéseket tenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Parancsoljon! 
 

Adorján Richárd (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen 

a szót. Amiért talán ebben a bizottságban érdekes lehet ennek az elég nagy 
törvényjavaslatnak egy más bizottságokban viszonylag elhanyagolt része, az az 
államháztartási törvénynek a módosítása, illetve a költségvetési szervek jogállásáról 
és gazdálkodásáról szóló törvény hatályon kívül helyezése, ez része tehát ennek a 
törvényjavaslat-csomagnak, hogy így fogalmazzak.  

Ez a felsőoktatás területét elég - hogy úgy mondjam - jelentősen érinti, hiszen 
megszünteti mindazt a tipizálást a költségvetési szervek körében, amit az úgynevezett 
státusztörvény, a 2008. évi CV. törvény megteremtett. Tehát nem lesz a törvény 
hatálybalépése után közintézet, vállalkozó közintézet, jogi személyiségű szervezeti 
egység konstrukció; illetve maga ez a törvényjavaslat már ezt a változást végigvezeti 
a felsőoktatási törvényen és az akadémiai törvényen is, hanem az államháztartási 
törvény, mint ahogy az korábban is volt, újra egy homogén szabályrendszert alkalmaz 
valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában, természetesen indokolt esetekben 
eltérésekkel. Ez igaz a felsőoktatási intézményekre ugyanúgy, mint a közoktatási 
intézményekre a jövőben. Tehát azt a jellegű megkülönböztetést, amit a 
státusztörvény hozott, ez a törvényjavaslat eltörli.  

Ennyit szerettem volna mondani, mert azt gondolom, hogy ezen a területen ez 
egy jelentős változást hozó javaslat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Tehát a 62. és a 64. § az, amely szorosan érint 

bennünket, és amely végigvezeti a felsőoktatási, illetve az akadémiai törvényen az ön 
által említett változtatást. Illetve van még, ami talán szorosan… (Az elnök Edelényi 
Zsuzsánnával egyeztet.) Illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény érinti 
valamennyi területet, így az oktatás, a tudomány és a felsőoktatás területét is, ahol 
közalkalmazottak az alkalmazottak.  

Kíván-e az előterjesztő még hozzáfűzni valamit?  
 

Pilz Tamás (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
PILZ TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Pilz Tamás vagyok. A 

közalkalmazottakkal kapcsolatban meg a közszférában jövedelemkorlát bevezetésére 
kerül sor. Ez gyakorlatilag a Kjt.-t, illetve a felsőoktatási törvényt érinti. A terv 
gyakorlatilag az, hogy valamennyi érintett személy esetében a jövedelem lecsökken, 
ha szükséges, a nemzetgazdasági havi átlag bruttókereset tízszeresére, ez 
gyakorlatilag jelen pillanatban 199 700 forint a 2009. évben. Ez nagyjából a 2 milliós 
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határnak felel meg. Ez egyébként két réteget érinthet: egyrészt a közalkalmazottaknál 
a menedzserszerződéssel rendelkező személyeket, illetőleg a felsőoktatásban a 
rektorokat. A kimutatásunk szerint gyakorlatilag 12 rektort érint az országban ez. És a 
törvény szerint a csökkentés a törvény hatálybalépését követően azonnal megtörténik. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottsági tagoké a szó. Ki kér szót? (Dr. Pósán 

László jelzésére:) Pósán alelnök úr, képviselő úr, parancsolj, Laci! 
 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Egy gyors kérdésem lenne csak. Ez a 

bizonyos korlát fizetést, tehát havi rendszeres fizetést érint, vagy pedig jövedelmet? 
 
PILZ TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Fizetést jelent, igen. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak azért kérdeztem ezt, mert a rektori 

fizetések mellett nagyon sok esetben nagyon komoly célprémium és egyéb juttatások 
vannak, amelyekkel éves szinten 50-60-70 milliós jövedelemre lehetett szert tenni… 

 
ELNÖK: Ez talán túlzás… 
 
PILZ TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Munkabért jelent, 

alapvetően munkabért jelent, viszont a másik kérdés, tulajdonképpen az egyéb 
juttatások abban az esetben érdekes… Egy más törvényben… (A Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselői egyeztetnek.)  

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Szatmári László, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese 
vagyok. Ez a más törvény a jogviszony megszűnésével összefüggésben kifizetett, 
bizonyos nagyságrendi értékhatárban kifizetett jövedelmeknek a 98 százalékos 
adóztatását érinti, tehát ez a fajta adó akkor vonatkozik a magánszemélyek egyes 
jövedelmére - itt alapvetően közpénzről származó jövedelmekről van szó -, amikor a 
jogviszony megszűnésével összefüggő kifizetés meghaladja a 60 napra jutó 
rendszeres járandóság összegét, illetve abban az esetben, hogyha meghaladja a 
2 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy ha a jogviszony megszűnésével összefüggésben 
kifizetett összeg ugyan kisebb, mint a 60 napos rendszeres járandóság, de a 2 millió 
forintot meghaladja, akkor ez a különadó alapját jelenti. Abban az esetben viszont, ha 
a 60 napot meghaladja, de nem haladja meg a 2 millió forintot, ebben az esetben 
viszont nem jelenti a különadó alapját. Ez azt a célt szolgálja, hogy a jogviszonnyal 
összefüggésben kifizetett összeg az átlagos jövedelemmel rendelkező 
magánszemélyeket ne érje utol, ne sújtsa.  

A különadó gyakorlatilag az ezt meghaladó jövedelemnek a 98 százaléka, és 
még azt érdemes róla tudni, hogy ez a különadó-fizetési kötelezettség gyakorlatilag az 
összes többi közteher-fizetési kötelezettséget kiváltja, nyilvánvalóan ez után a 
magánszemély már személyi jövedelemadót, illetve más kötelezettséget nem fizet. 
Illetve aki ilyen nagyságú jövedelmet juttat, annak ebben az esetben azzal is 
számolnia kell, hogy a meghaladó rész után egészségügyi hozzájárulás-fizetési 
kötelezettsége keletkezik. Tehát ez egy olyanfajta adó, amely szintén - bár viszonylag 
ritkán és kifejezetten a magas jövedelműek esetében - a közszférában és a közoktatás, 
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a felsőoktatás területén alkalmazottak esetében is egyes munkavállalókat utolérhet. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Mind a négy fő kérdésről hallottuk az előterjesztő 

szóbeli kiegészítését, tehát: a státusztörvény által létrehozott sajátos gazdálkodási 
közintézményi formák megszüntetése a felsőoktatás, illetve az Akadémia területén a 
2 millió forint fölötti kifizetésekre vonatkozó plafon, illetve a munkaviszony 
megszüntetésével kapcsolatos kifizetések két hónapot vagy 2 millió forintot 
meghaladó összegére kivetett különadó. Ezek azok, amelyek az előterjesztők 
elmondása szerint a bizottság tárgykörébe tartoznak. Ha kérhetem, koncentráljunk 
ezekre. Ugyan a bizottságunknak nem tilos a gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő 
lépésekről, az általános gazdaságpolitika egészéről véleményt formálni, de mégis 
csak praktikus lenne, hogyha erre tudnánk koncentrálni. Köszönöm.  

(Dr. Kolber István jelzésére:) István, parancsolj, Kolber István! 
 
DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Megfogadom 

elnök úr intelmét, és próbálok néhány olyan kérdésre kitérni, amely valóban érint 
bennünket, azért, mert tényleg hosszú ez a törvény. Azt gondolom, hogy a hallgatás 
és a tanácstalanság azért jelzi azt, hogy mindenkiben nagyon sok kérdés vetődik fel 
vagy merül fel. Az előterjesztők is inkább külön-külön látják és ismerik nagyon jól 
ezt a törvénytervezetet, de nem hiszem, hogy akár közöttük is akadna olyan, aki 
egyben, minden kérdésben világosan látja a szabályozás hatásait, egy képviselőnek 
pedig tulajdonképpen ennek alapján kellene tudnia dönteni, illetve mérlegelni.  

Nagyon bonyolult ez a szabályozás, de egy törvényt, mégpedig az alkotmányt 
érinti, vagy érinti a bizottság feladatkörét is, nevezetesen amely egy visszamenő 
hatályú szabályt hoz az úgynevezett jó erkölcsbe ütköző kifizetések megadóztatásával 
kapcsolatosan. Ez érint bennünket is, és ez alkotmányosan nagyon aggályos, több 
ilyen alkotmánybírósági döntés született az elmúlt időszakban. Erre, azt gondolom, 
figyelemmel kell lennünk. De hadd utaljak egy másik dologra egy kicsit, amely a 
témától ugyan eltér! A másik alkotmánymódosítás, illetőleg a közbiztonsággal 
kapcsolatos jogszabályok módosítása érinti az oktatásnak a kérdését, nevezetesen 
mert a fiatalkorúakat 30 napos elzárásra lehet ítélni egyébként könnyített eljárás 
keretében. Ez azért számtalan oktatáshoz kötődő problémát vet fel, és érdemes lenne 
ezt nekünk átgondolnunk, hogy milyen hatást vált ki.  

De most visszakanyarodva erre a törvényre valóban itt a különadó, az 
úgynevezett státusztörvénynek az egy az egyben történő hatályon kívül helyezése és 
gyakorlatilag egy új törvény megalkotása történik e salátatörvény keretében. Az szja 
és a közalkalmazottak jogállása az, ami döntően érint bennünket, de ezeknek a hatása 
nem átlátható. Az államháztartásra gyakorolt következményei ugyancsak nem 
átláthatóak ennek a törvénynek, ha nem is az előbb említett területek miatt, de a 
pálinkafőzéstől elkezdve az illetékfizetésig bezárólag azért számtalan olyan része van, 
ami érinti az önkormányzati, illetve az állami adóbevételeknek a nagyságrendjét. 
Ilyen esetben, azt gondolom, feltétlenül szükséges lett volna, hogy tudjunk ezzel 
érdemben foglalkozni.  

Ami a tartalmi kérdéseken túl nyilvánvalóan súlyosan vetődik fel, az az, hogy 
ezt a törvénytervezetet péntek délután terjesztették be. Azt gondolom, hogy egy ilyen 
súlyos, sokirányú, sokágú, bonyolult törvénytervezet általános vitáját ennyi idő alatt 
nem szabadna megkezdeni, több időt kell biztosítani a parlamentnek arra, hogy 
valóban átgondolt vita folyhassék és döntés születhessék. Éppen ezért a szocialista 
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képviselők nem támogatják az általános vitára való bocsátását ennek a 
törvényjavaslatnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) 

Képviselőként hozzászólnék, hogyha segítesz nekem ebben, László.  
 

(Az elnöklést dr. Pósán László, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
POKORNI ZOLTÁN (Fidesz): A rektori fizetésekkel már több ízben 

foglalkoztunk itt, sőt…, most lehet, hogy rosszul emlékszem, de mintha Hoffmann 
Rózsának lett is volna erre vonatkozóan egy javaslata. (Közbeszólások.) Nem 
terjesztette aztán be? 

 
ELNÖK: Elkészült, de nem terjesztette be. (Közbeszólás: Nincs még 

beterjesztve, csak tárgyaltuk.) 
 
POKORNI ZOLTÁN (Fidesz): Nincs beterjesztve, jó. Mindenesetre mi itt 

elég sokat vitattuk, talán éppen Pósán alelnök úr, képviselő úr volt az, aki több ízben 
kérte Hiller miniszter urat, hogy ugyan ossza már meg velünk ezeket az 
információkat; az intézményi autonómia tüllfátyolán keresztül nem láthattuk ezeket a 
számokat, mígnem aztán a nyilvánosság ereje mégis csak kikényszerítette ezt. 
Szerintem indokolható, hogy ezzel foglalkozik a kormány, és hogy ilyen plafont 
állapít meg. Az észrevétel, amit szerintem önök érzékeltek, indokolt, hiszen nagyon 
különböző formák alakultak ki: valamikor maga a szenátus állapított meg tisztes 
jövedelmet, valamikor a jövedelmen túl prémiumokkal operáltak az intézmények, 
vagy egyéb juttatásokkal. Az alelnök úr ezért kérdezte meg, hogy mire vonatkozik ez: 
a fizetésre vagy a keresetre? Mi a jó megfogalmazás?  

 
ELNÖK: Fizetés vagy jövedelem. 
 
POKORNI ZOLTÁN (Fidesz): Fizetés avagy jövedelem, mert nyilván a 

jogalkotó szándéka ez utóbbira, a jövedelemre célzott, legalábbis felteszem, és nem 
pusztán egy jövedelmi fajtát akar korlátozni, hanem az ezen a címen húzott vagy 
szerzett plafonját akarta megállapítani.  

Többször vitattuk itt azt a bizonyos státusztörvényt is. Nyilván a tárcák, a 
szaktárcák alaposan végiggondolták, hogy az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján a 
maguk álláspontja mennyire töltötte be a reményeket, amiket akkor a jogalkotó 
hozzáfűzött ezekhez az új jogi formákhoz - én nem ismerem ezeket a tapasztalatokat -
, hogy most a korábbi homogén jogi helyzet visszaállítása okoz-e bármilyen gondot, 
feszültséget vagy kárt; bízom benne, hogy nem, illetve Szövényi Zsolt pillantását 
lesem (Szövényi Zsolt nemet int.), aki azt jelzi, hogy nem okoz ilyen gondot. Ez 
nekem megnyugtató mindenesetre. Köszönöm szépen.  

 
(Az elnöklést Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki más hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Hallottuk, 

hogy az egyik ellenzéki frakció nem támogatja, a többiek pedig a szavazatukkal 
fejezik ki véleményüket. Úgy látom, hogy szavazatunk. Jól látom? (Általános 
helyeslés.) A kormány sem kíván a szavazás előtt újból szólni, ha jól érzékeltem. 
(Jónás Béla: Köszönjük, elnök úr, nem.) Köszönöm.  
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 
Szavazni fogunk, az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kérem, 

hogy aki igennel szavaz, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Aki 
nemmel? (Szavazás.) Három. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. Tehát 1 tartózkodás 
és 3 ellenszavazat mellett a bizottság elfogadta.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető 
képviselő kijelölése 

Bizottsági előadót kell állítanunk. Önként jelentkezőket várok a többségi 
álláspont ismertetésére, és kérem, hogy az ellenzék is gondolkozzon. (Dr. Pósán 
László jelzésére:) László, alelnök úr, Pósán László. (Nincs ellenvélemény.) Úgy 
látom, hogy ez rendben lesz, többségi álláspont. Kisebbségi álláspont? (Dr. Hiller 
István: Kolber István.) Kolber István, kisebbségi álláspont. Köszönöm.  

Mivel az egyebeket megtárgyaltuk, a bizottsági ülést berekesztem, illetve 
bezárom. Jó munkát kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc) 

 
 

Pokorni Zoltán 
a bizottság elnöke 

 
 

Dr. Pósán László 
a bizottság alelnöke 
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