
OTB-15/2010.
(OTB-15/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának
2010. október 4-én, hétfőn, 9 óra 43 perckor

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

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 4

Az ülés résztvevői 6

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 7

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1062.
számú törvényjavaslat 7

Módosító javaslatok megvitatása 7

Határozathozatal 8

Az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről, a magyarországi és a
külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a
közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról
szóló H/638. számú határozati javaslat 9

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 9

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 13

Az általános iskolák felső tagozatok diákjainak legalább egyszeri, kötelező jellegű
tanulmányi kirándulásával, valamint az anyaországi és határon túli magyar oktatási
intézmények testvérkapcsolatainak erősítésével összefüggő feladatokról szóló H/613.
számú határozati javaslat 13

Dúró Dóra (Jobbik) szóbeli kiegészítése 14

Arról hogy a második és magasabb évfolyamon azok a tanulók, akik a tanév végén
három vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, évfolyamismétlésre
kötelezhetők legyenek szóló H/677. számú határozati javaslat 14

Dúró Dóra (Jobbik) szóbeli kiegészítése 14
Dr. Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) véleménynyilvánítása 14
Hozzászólások, kérdések 15
Dr. Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válasza 16
Határozathozatal 16

A hittan és erkölcstan tantárgyak állami és helyi önkormányzati nevelési-oktatási
intézményekben kötelező iskolai tanóraként történő bevezetéséről szóló H/1074. számú
határozati javaslat 16

Dúró Dóra (Jobbik) szóbeli kiegészítése 16
Dr. Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) véleménynyilvánítása 17
Hozzászólások 17
Határozathozatal 19

Döntés a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum társelnöke személyéről 19



- 3 -

Elnöki bevezető 19

Javaslattétel, hozzászólások, 20
Határozathozatal 20

Egyebek 20



- 4 -

Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

törvényjavaslat (T/1062. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni

magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban,

valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló

határozati javaslat (H/638. szám)

(Dr. Kövér László, Pokorni Zoltán és Révész Máriusz (Fidesz) képviselők önálló

indítványa) 

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 

a) Az általános iskolák felső tagozatos diákjainak legalább egyszeri, kötelező

jellegű tanulmányi kirándulásával, valamint az anyaországi és határon túli magyar

oktatási intézmények testvérkapcsolatainak erősítésével összefüggő feladatokról

szóló határozati javaslat (H/613. szám)

(Dúró Dóra, Szávay István és Vona Gábor (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

b) Arról, hogy a második és magasabb évfolyamon azok a tanulók, akik a tanév

végén három vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak,

évfolyamismétlésre kötelezhetőek legyenek szóló határozati javaslat (H/677. szám)

(Németh Zsolt (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

c) A hittan és erkölcstan tantárgyak állami és a helyi önkormányzati nevelési-

oktatási intézményekben kötelező iskolai tanóraként történő bevezetéséről szóló

határozati javaslat (H/1074. szám)

(Hegedűs Lorántné, Mirkóczki Ádám és Dúró Dóra (Jobbik) képviselők önálló

indítványa)

4. Döntés a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum társelnöke személyéről
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5. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

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

Helyettesítési megbízást adott
Pánczél Károly (Fidesz) megérkezéséig dr. Hoppál Péternek (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz) Cseresnyés Péternek (Fidesz)
Földi László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelent
Mendrey László elnök (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 43 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Úgy látom, hogy ugyan helyettesítésekkel, de a
bizottság határozatképes. Amúgy is tiszteletre méltó, hogy a választások éjszakáját követően
ilyen szép számmal összejöttünk a tervezettnél egy órával korábbi bizottsági ülésünkön.

Négy tartalmi és egy egyebek címet viselő ötödik napirendi pontunk van. Kérdezem,
hogy van-e valakinek az írásban elküldött javaslathoz képest egyéb módosító javaslata. (Senki
nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Aki támogatja, az
most tegye! (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.)
Ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk a javaslatot.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1062.
számú törvényjavaslat

Módosító javaslatok megvitatása

Első napirendi pontunk a zárszámadásról szóló törvényjavaslathoz benyújtott
módosító indítványok megvitatása. Nem látom, hogy a módosító indítványt jegyző két
képviselőtársunk, Gulyás Gergely és Lukács Tamás jelen lenne, de írásban előttünk fekszik az
egyház iskolákat érintő javaslat. Kérdezem, hogy a kormány képviselőjének mi a véleménye a
javaslatról, támogatja-e a kormány, vagy sem.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az indítvány támogatott
javaslat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő hölgyeké és uraké a szó. Kíván-e valaki
kérdést feltenni vagy hozzászólni? (Jelzésre:) Hiller István. Parancsolj, István!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Azt szeretném
megkérdezni a kormány képviselőjétől, hogy a módosító indítvány a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium itt megadott, a módosítóban megadott alcím 3. pontja terhére, ami nem más,
mint a pedagógiai szakmai szolgáltatások összege, ebből az évből, a 2010-es költségvetésből
vonna el 1 milliárd forintot, miközben a tanév folyik. Hogyan kívánják ezt megoldani?

ELNÖK: Tessék parancsolni!

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést kérek, azt
hiszem, valami félreértés lehet itt. Ez egy 86,9 milliárd forintos előirányzat, ez a nagy humán-
előirányzat. Lehet, hogy a címrendi változás az, ami itt zavaró lehet. Ez tehát az az
előirányzat, amely kifejezetten a nem állami, nem önkormányzati közoktatási intézmények
támogatására, illetve a kiegészítő támogatásra szolgál valamennyire, és ez egy túlléphető
előirányzat.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ez egy felülről nyitott előirányzat.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van.

ELNÖK: Ha jól értem, ebben van az is, amit Hiller István mond, és még sok egyéb.



- 8 -

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A nem állami
intézmények tekintetében, igen, és még sok egyéb. Igen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nem akarok senkit
bátorítani a kérdésekre, de itt van az ideje. (Jelzésre:) Ágnes, parancsolj, aztán Péter
következik.

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Én csak azt szeretném
megkérdezni, mert nem teljesen tiszta számomra, hogy ez az a bizonyos elmaradt kiegészítő

támogatás, amit az egyházak nem kaptak meg, vagy az egyházi oktatási…, azok az
intézmények, amelyek oktatási feladatot vállaltak?

ELNÖK: (Koleszár Katalinnak:) Tessék parancsolni!

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, ez a 2008. év
tekintetében az Állami Számvevőszék és a kormány álláspontja közötti különbözet, ebben a
tekintetben elmaradt támogatás, igen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Hoppál Péter!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én is csak értelmezni
szeretném. Tehát mindig az előző évi költségvetés teljesítését ellenőrzi a végrehajtás, és a
zárszámadási törvényben jelenik meg az a kompenzáció, amely az előző évi önkormányzati
kiegészítés mértékéhez igazítja az egyházi kiegészítő támogatás elmaradását. Ez pedig 4,2-
4,3 milliárd forint volt a 2009. évet illetően, az is szerepelt már itt, és, azt hiszem, mind a két
oldal támogatta annak a majdani rendezését. Ez meg 2008. Ezért én is csak pontosítani
szeretném, ezért szeretném megkérdezni, hogy a 2008-as elszámolás 2009-ben ezek szerint
nem volt teljesen pontos - ha jól értem.

ELNÖK: Igen. (Koleszár Katalinnak:) Tessék parancsolni!

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, én is pontosítani
szeretnék. A 2009. évi elszámolás 757 millió forint, ez a 11. § (1) bekezdésében szerepel a
törvényjavaslatban. És valóban, ez a 2008. évre visszatekintő rendezés, amit nem a 2009.
évben elfogadott zárszámadási törvény tartalmazott a szokásoktól eltérően, hanem a 2010
eleji kormányrendelet tartalmazott a 2009. évi törvény felhatalmazása alapján. Ez annak a
korrekciója tulajdonképpen.

ELNÖK: Köszönöm. Úgy látom, mindenki képet alkothatott a módosító javaslatról.
Kíván-e valaki ellene vagy mellette érvelni, vagy egyből dönthetünk? (Senki nem jelentkezik.)
Úgy látom, hogy dönthetünk.

Határozathozatal

Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, az most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm.
Számoljuk meg! (Szavazatszámlálás.) 12 igen. Aki ellene van, az most emelje fel a kezét!
(Szavazás.) Három. Aki tartózkodik, az most szavazhat. (Szavazás.) Egy. 3 nem és 1
tartózkodás mellett elfogadtuk a javaslatot.

Semmit nem kell csinálnunk ezen túl ezzel a ponttal.
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Az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről, a magyarországi és a
külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a
közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról
szóló H/638. számú határozati javaslat

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

A második napirendi pont a nemzeti összetartozás napja, az országgyűlési határozati
javaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Előttünk van egy kiegészítő ajánlás,
és kérem, hogy osszuk ki ezt a tervezetet. (Megtörténik.) Vegyük sorba! Először akkor a
kiegészítő ajánlást vitatjuk meg, majd közben írásban kiosztunk hozzá egy ma reggel született
javaslatot, amelyet majd, ha kiosztottuk, szóban is ismertetek.

Az első Karácsony Gergely képviselőtársunk javaslata, amely a Kárpát-medencei
nemzetek közös történelmének árnyalt megismerését kívánja hangsúlyozni a szövegben.
Máriusz nincs itt, igaz? Máriusz barátom nincs itt. Ezt nem támogatták az előterjesztők, ha jól
értem, mert ez értelemszerű. Az előterjesztők tehát nem támogatták, mert úgy gondoljuk,
hogy természetesen árnyaltan fogja bemutatni a kormány által felkért szakértők és kiváló
szakemberek által összeállított program a Kárpát-medencei népek együttélését, és ezt nem
kell külön a lelkükre kötni - ez lehetett az előterjesztők megfontolása. Kíván-e valaki mellette
érvelni? (Jelzésre:) Ágnes, parancsolj!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehetne
ennek az általunk alapvetően támogatott határozati javaslatban egy kicsit elejét venni a - hogy
is mondjam? - kicsit eltúlzó, nemzeti érzelmeket tükröző felhangoknak, és azt gondoltuk,
hogy ha ezt a mondatot így belefogalmazzuk, akkor annak talán lesz valamilyen, kicsit ettől
visszaható szándéka. De az előterjesztők nem támogatják, úgyhogy olyan túl nagy esélyünk
nincsen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ágnes mellette érvelt. Kíván-e valaki ellene érvelni?
(Senki nem jelentkezik.) Nem. Mi a tárca álláspontja?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Mi sem támogatnánk
ezt a javaslatot.

ELNÖK: A tárca sem támogatja. Köszönöm. Úgy látom, hogy dönthetünk. Kérem, aki
támogatja, most szavazzon. (Szavazás.) Három… Gondolom, Ágnes is támogatja…
(Osztolykán Ágnes: Ja igen, igen, bocsánat! - Derültség.) Enyhe presszióra négy igen. Aki
ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta.

A 2. pont az oktatási bizottság saját javaslata. Felhívom a figyelmet, hogy ezeket már
megvitattuk. Ez tehát a Kárpát-medencei magyar testvériskolák együttműködéséről szól, így
oldja meg az ide, az anyaországba érkező utak - gyakorlatilag - ellenőrzését, hogy a
testvériskolai kapcsolat maga ellenőrzi ezeknek az indokoltságát.

Szili Katalin képviselő asszony javaslat a 3. pont. Kíván-e valaki mellette, illetve a
javaslattevő helyett szólni a Szocialista Párt részéről? (Dr. Hiller István nemet int.) Nem
kívántok. Az előterjesztő nem támogatja. A tárca?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki a javaslat mellett szólni? (Senki nem jelentkezik.)
Kíván-e valaki ellene érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Úgy látom, szavazhatunk. Aki
támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Három. Aki ellene van, kérem,
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most tegye. (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás és 3 támogatás mellett
elutasítottuk.

A 4. pont a következő. Javaslom, hogy a Veres János képviselő úr javaslatait a 4-estől
a 8-asig, amelyek különböző, egyébként fontos településekre, illetve emlékhelyekre hívják fel
a figyelmet, egyszerre vitassuk meg, és hogyha nincs ellenetekre, egyszerre is szavaznánk
róluk. Van-e ehhez hozzászólás? (Jelzésre:) Parancsolj, István!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Értem, amit az elnök úr javasol. Kérem, hogy az
elsőről, magyarul a 4. pontról, amely Szatmárcsekével és a Himnusszal kapcsolatos, külön
szavazzunk. A többi esetben azt, amit az elnök úr mondott, meg lehet ejteni. Nem akarom
indokolni, gondolom, világos.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs ellenetekre, akkor így járunk el. (Nincs
ellenvélemény.)

A 4. pontban a képviselő úr azt javasolja, hogy a határon túli kirándulások mellett
Szatmárcsekére, Kölcsey Ferenc, a Himnusz költőjének a síremlékéhez, emlékhelyéhez, a
kopjafás temetőkhöz, vagy nem is kopjafás, hanem a csónakos temetőhöz, a csónakos fejfás
temetőhöz mindenképpen menjenek el a diákok, még nagyobb számban, mint eddig.

Az előterjesztő nem támogatja a javaslatot. A tárca?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ebben a formában
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki mellette érvelni? (Jelzésre:) Igen, István,
parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A korábbiakban a Reneszánsz év, majd 2009.
kapcsán jelentős számú diákot vontunk be az országon belüli kirándulásokba. Ezen belül azt
tapasztaltuk, hogy vannak olyan helyek, amelyeket még az általánosnál is kevésbé ismernek,
ugyanakkor ezek fontossága kiemelkedő. Én ilyen fontosságúnak tartom a Himnusz
szerzőjének síremlékét, emlékhelyét, ezért tisztelettel kérem a kormányzati többséget, hogy
ezt a javaslatot ne utasítsa el.

ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e valaki ellene érvelni? (Jelzésre:) Péter, parancsolj!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Én a Hiller István által elmondottakkal azonosulni
tudok, tehát nyilvánvaló, hogy egy kiemelt kérdés a Himnusz szerzője vagy költője
emlékhelyének a meglátogatása. Ugyanakkor azt érzem, hogy egy országgyűlési határozat
normaszövegébe beemelni, kiemelni, aláhúzni… Akkor számos olyan hellyel viszont rosszul
bánunk, amelyek mellérendelt fontosságúak lehetnének. Tehát - hogy mondjam? - szívemhez
közel áll ez az indítvány, nyilvánvalóan lehetne valamiféle ajánlat vagy valamiféle
pedagógus-kézikönyv majd ahhoz, hogy milyen kirándulások javasoltak határon túl, és aki
Kárpátaljára megy, annak melegen ajánlja ez a kézikönyv, hogy ki ne hagyja Szatmárcsekét.
De én azt hiszem, hogy törvényi normaszövegbe nem érdemes egy bizonyos pontot felemelni,
mondom… (Dr. Kolber István: Csak határozat!) Bocsánat, eredetileg azt mondtam, hogy
határozat, tehát normaszövegbe nem javaslom emelni.

ELNÖK: De még csak a Kárpátaljáig sem kell elmenni, hogy Szatmárcsekére
betérjünk.
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Volt mellette is, ellene is érv. Én az általános vagy a részletes vita lezárásakor
elmondtam az ezzel kapcsolatos érveimet, hogy miért nem. Ha az amúgy eléggé poroska
múzeum, Kölcsey-emlékház kapcsán valaki azt javasolja, hogy szánjon rá a kormány, és azt
újítsuk fel, azt örömmel támogatom (Dr. Hiller István: Ott az Alfa-program!), de ezt nem.

Úgy látom, hogy szavazhatunk. Aki Veres János képviselő úr 4. szám alatti módosító
javaslatát támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Három. Aki ellene van, az most
jelezheti. (Szavazás.) Kettő. Tartózkodás? (Szavazás.) Az összes többi. Köszönöm szépen.
Sikerült ezt a matematikai feladványt megoldani. Egyharmadot sem kapott.

Az 5., a 6., a 7. és a 8. pont alatti javaslatok szintén Veres képviselő úr indítványai. Az
általam javasoltaknak megfelelően egyszerre meg tudjuk ezeket vitatni. Az álláspontom
hasonló, mint az előzőnél. Az előterjesztő nem támogatja. A tárca?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki mellette érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Nem
látok jelentkezést. Kíván-e valaki ellene érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést.
Szavazhatunk.

Egyszerre szavazunk az 5., a 6., a 7. és a 8. pontokról. Aki támogatja, kérem, most
szavazzon. (Szavazás.) Három. Aki ellene van, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.)
Kilenc. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Három. Köszönöm.

Végeztünk az ajánlásban szereplő pontokkal.
Közben mindenki megkapta írásban azt a tervezetet, amely a magyarság házának a

megépítése során név szerint megemlítené a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot, mármint
hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felügyelete mellett történjenek meg a magyarság
házának az előkészületei, annak a felállítása, annak érdekében, hogy 2012. december 31-éig
jöjjön létre. Nem titok, hogy ezt a tárca kezdeményezte. Szeretném, hogyha Zoltán segítene
nekünk, hogy meg tudjuk ítélni ezt a javaslatot, és érveket hozna fel mellette. Köszönöm.

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen.
Ahogy az indoklásban is szerepel, egyrészt objektíve, kívülről nézve valóban megkönnyíti és
meggyorsítja a határozatban megfogalmazott célok elérését, illetve szeretnénk előre rögzíteni
ebben a szövegben is, hogy nem vállalkozások, cégek, részvénytársaságok kegyeire
szeretnénk bízni ennek a programnak a megvalósítását, hanem a mi részünkről is deklarálni
kívánjuk, hogy felelősnek érezzük magunkat. Körülbelül ennyiről lenne szó.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Előterjesztőként én szólok hozzá. Én magam ebben a kérdésben tartózkodom, mert

maga az országgyűlési határozati javaslat a kormány számára szab meg feladatot, és nem
kukucskál át a sövényen, hogy a kormányon belül ezeket a miniszterelnök, illetve a
miniszterek együttműködésében épp melyik szerv fogja megcsinálni, vagy kinek lesz a
feladata. Én személy szerint egyébként azt gondolom, hogy ez egy alapvetően módszertani,
pedagógus-továbbképzési feladatokat ellátó és kulturális kiállítóhely, tehát mindegyik
funkciójában a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz tartozó intézményről van szó. De az is
világos előttünk, még ha ilyen részletekbe menően nem is vitattuk a kormány statútumáról
szóló előterjesztést, hogy a nemzetpolitika mint olyan nevesítve a KIM-hez, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumhoz tartozik, tehát értelemszerűen ők is mintegy nemzetpolitikai
súlyú kezdeményezéshez viszonyulnak ehhez, és amennyiben én jól tudom, tárgyalás alatt van
ez a folyamat.

Tehát szívem szerint ez a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz tartozik, az eszem
szerint meg nem szólnék bele ebbe a dologba, mert mi a kormánnyal vagyunk kapcsolatban,
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és nem azon belül, nem akarjuk elvenni a miniszterelnök jogkörét, hogy ide vagy oda adjon
feladatokat. Ez az előterjesztő álláspontja.

Tehát ez a tartózkodás formailag - merthogy a formák szigorúak - azt jelenti, hogy én
nem támogatom a javaslatot az alapján, amit elmondtam. Ha netán egy olyan lenne, hogy a
NEFMI közreműködésével vagy a NEFMI bevonásával, tehát ami nem elvonja ezt a döntési
jogot, hanem csak felhívja a figyelmet, hogy itt súlyos feladata van a NEFMI-nek, azt igen, de
ezt a „felügyelete alatt” kitételt nem. Fontoljátok meg azt, hogy egy ilyen változatban… (Az
elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Egészen addig, amíg nem szavaztunk, még
megfontolhatja ezt Zoltán, és javasolhatja, hogy ezt tegyük így, hogyha ezzel ő is egyetért.

Kíván-e más hozzászólni? (Jelzésre:) István, parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azzal az érveléssel, ami az elnök úr részéről
elhangzott, egyetértek, miközben értelemszerűen a kormánypárt, a kormánypártok és a
kormány viszonya más, mint egy ellenzéki párt és a kormány viszonya. Arra azonban
tisztelettel felhívom a figyelmet, hogy az elmúlt, immáron kilenc évben ebben az ügyben egy
kontinuitás volt, és ezt a kontinuitás, úgy látom, belső, minisztériumok közötti villongások
miatt, ez az indítvány megtörik.

2001 decemberében Pálinkás oktatási miniszter úr aláírásával jött létre a Balassi Bálint
Intézet, amit mi továbbvittünk, majd Balassi Intézetként korszerűsítettünk. Abban, hogy a
határon túli magyarság kultúrájának itthoni bemutatása és az összmagyarság kultúrájának a
külföldi bemutatása, elemzése, továbbképzések szervezése, különböző intézmények
odarendelése, a külföldi magyar kulturális intézetektől kezdődően egészen belföldi, tehát
Magyarországon lévő intézetekig, ez kontinuis volt, és él. A Balassi Intézet, tudom ugyan,
hogy átalakítás alatt van, de jelen pillanatban még mindig így működik, bár az előbb említett
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium alatt. Ez a költségvetés tekintetében is, a javaslat
a költségvetés tekintetében és a feladat tekintetében is párhuzamosságot hoz létre, olyan
valamit akar csinálni, amit egyébként az elmúlt kilenc évben egy intézmény már elvégzett, ezt
a ’98 és 2002 közötti kormány az egyik utolsó döntésével, 2002 és 2010 között pedig több
kormány folyamatos döntésével erősítette meg.

Tehát sem költségvetési szempontból, sem a feladat szempontjából nem tartom
indokoltnak ezt. Azt kell megerősíteni, amit a korábbi Orbán-kormány megteremtett, amit a
későbbi kormányaink megerősítettek, és nem valami újat kell létrehozni, tudniillik nincsen
benne igazából se a feladat tekintetében semmi új, se a szervezet tekintetében, de egy másik
minisztérium felügyelete alatt álló intézményhez képest párhuzamosan egy újabb intézményt
hozna létre. Ez semmi jóra nem vezetne. Ezt szakmailag sem tartom indokoltnak, és
költségvetési szempontból sem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) István, Kolber István!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Az érveim ugyanazok, mint az
elnök úrnak, csak a következtetésem más, az elnök úr azt mondta, hogy tartózkodik,
mindebből számomra az ered, hogy nem támogatom ezt a javaslatot.

Már az eredeti szöveg is tartalmaz egy eufemizmust, egy szépítést. Nézzük meg, az
van itt, hogy: „Vizsgálja meg a kormány annak lehetőségét, hogy létrejöjjön a magyarság
háza!”, ebben nyilván benne van, hogy olyan vizsgálatra nem kerülhet sor, hogy ne jöjjön
létre a magyarság háza. Ez egy döntés, amit aztán nyilvánvalóan tovább fokoz az, hogy a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium felügyelete alatt jön létre. Való igaz, a parlamentnek nem
szabad belső kormányzati rivalizálásba beleszólni, és ilyen kérdéseket megoldani, azt
gondolom, ebben a kormánynak kell igazságot tenni.
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Arra való tekintettel, amit Hiller István képviselőtársam is mondott itt, ahelyett, hogy
egy intézmény létrehozására tesz javaslatot - nyilvánvalóan ez meg fog valósulni -, a
magyarság háza létrehozására, helyesebb lett volna, hogyha egy feladat megoldására hívja fel
a kormány figyelmét, aki dönthetett volna arról, hogy milyen szervezeti keretek között oldja
ezt meg. És arra való tekintettel, hogy az állami berendezkedésnél egy fontos szempont a
párhuzamosságok elkerülése, a racionalitás, az ésszerűség, én is azt gondolom, hogy a
meglévő intézményrendszer keretei között is meg lehetett volna ezt oldani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Felteszem akkor, hogy az a változat, hogy: „A Nemzeti
Erőforrás Minisztérium bevonásával 2012”… Zoltán, van értelme szerinted egy ilyen
változatnak?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kérdés egyik fele
az, hogy szerintem a szövegben szereplő „felügyelete mellett” körülbelül ennek a
szinonimája. (Dr. Hiller István: Nem!) De ezzel együtt azt gondolom, hogy szívesen venném
a szavazást, és ha úgy dönt a testület, hogy nem támogatja, a szemem sem fog rebbenni, és
egyetértek benne.

ELNÖK: Jó.
Két változat van: a „felügyelete mellett”, amit a tárca kért, és egy „bevonásával”, amit

én óvatosan javaslok vagy jobbnak látok. Szavazzunk akkor! Ki az, aki a „felügyelete mellett”
kifejezést támogatja? Aki igen, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Ki az, aki ellene
van? (Szavazás.) Hét. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)

Ki az, aki a „bevonásával” változat támogatója? Aki igen, kérem, most szavazzon.
(Szavazás.) Számoljuk meg! (Szavazatszámlálás.) Tizenegy igen. Ki az, aki ellene van, a
„bevonásával” ellen? (Szavazás.) Három. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő.
Csináltunk egy olyan változatot, amelyben a „bevonásával” szó szerepel.

Felhívom a figyelmet, hogy ez egy héttel elhalasztja a végszavazást, de ettől az
előkészületi munkák a bevonásra kerülő NEFMI-vel nyilván nem állnak meg (Derültség.),
legalábbis nagyon remélem, hogy lázasan zajlanak.

Akkor tehát a bizottságunk ezt javasolja a parlament számára módosításként, a
végszavazás előtti módosításként.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A 3. napirendi pont következik - most már csak meg kellene találnom a napirendben,
kellene nekem egy napirend… Ja, itt van, bocsánat! A Jobbik javaslatai ezek, itt vannak
előttünk. Mindenki megkapta ezeket írásban, igaz? (Általános helyeslés.) Képviselői önálló
indítvány tárgysorozatba-vétele, illetve az általános vita lefolytatása. Három ilyen indítvány
van, közös jellemzőjük, hogy mindegyiket a Jobbik Magyarországért párt frakciójának a
képviselői adták be.

Az általános iskolák felső tagozatok diákjainak legalább egyszeri, kötelező jellegű
tanulmányi kirándulásával, valamint az anyaországi és határon túli magyar oktatási
intézmények testvérkapcsolatainak erősítésével összefüggő feladatokról szóló H/613.
számú határozati javaslat

Az a) pont alatt szerepel Dúró Dóra, Szávay István és Vona Gábor képviselők
javaslata, a kötelező jellegű tanulmányi kirándulás, illetve az anyaországi és határon túli
magyar oktatási intézmények testvérkapcsolatainak erősítésével összefüggő feladatokról szóló
országgyűlési határozati javaslat. Dóra, kívánja kiegészíteni? (Dúró Dóra jelzésére:)
Parancsoljon!
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Dúró Dóra (Jobbik) szóbeli kiegészítése

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez a határozati javaslat gyakorlatilag
ugyanolyan vagy legalábbis hasonló tárgykörben született, mint az előbb már tárgyalt javaslat,
és bár korábban nyújtottuk be, de még csak most kerülhet a bizottság asztalára. Úgyhogy ezek
után, hogy egy másik határozati javaslat születőben van ugyanebben a tárgykörben, mi nem
tartjuk fontosnak azt, hogy az Országgyűlés ezt külön megtárgyalja, hiszen ezt a vitát
gyakorlatilag már lefolytattuk egy másik határozati javaslat alapján. Úgyhogy én ezt a
határozati javaslatot emiatt visszavonnám. (Osztolykán Ágnes: A 613-ast?)

ELNÖK: A 613. szám alattit. (Dúró Dóra: Igen.) Köszönöm szépen.

Arról hogy a második és magasabb évfolyamon azok a tanulók, akik a tanév
végén három vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, évfolyamismétlésre
kötelezhetők legyenek szóló H/677. számú határozati javaslat

Akkor térjünk át a b) pontra, amely költői címet visel: országgyűlési határozat arról,
hogy a második és magasabb évfolyamon azok a tanulók, akik a tanév végén három vagy több
tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, évfolyamismétlésre kötelezhetők legyenek. Németh
Zsolt képviselőtársunk nyújtotta be a javaslatot. Dóra, érvel Zsolt helyett a javaslat-
előterjesztői szerepében?

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Igen.

ELNÖK: Parancsoljon, Dóra!

Dúró Dóra (Jobbik) szóbeli kiegészítése

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen. Bár Zsolt azt jelezte, hogy meg fog
érkezni a bizottsági ülésre, addig is, amíg nem érkezik meg, elmondanám helyette. Ennek a
tartalmi vitáját is lefolytattuk már egyszer itt a bizottságban, hiszen egy törvényjavaslat
formájában ez már bekerült a bizottság elé, és akkor a képviselők közül tartalmilag többen
támogatták vagy támogatták volna azt az indítványunkat, csak jogi kifogásai voltak a
tárcának, illetve a képviselőtársaknak. Ezért inkább ugyanebben a tárgykörben gyakorlatilag,
de határozati javaslatot terjesztünk a bizottság, illetve az Országgyűlés elé. Ennek az
indokolását nem tudnám kiegészíteni, az elég alapos, illetve egyszer már volt szó erről a
témáról a bizottságban, úgyhogy nem szeretnék többet hozzáfűzni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi a tárcaálláspont?

Dr. Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) véleménynyilvánítása

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ahogy Dúró Dóra
képviselő asszony is említette, szakmailag továbbra is mellette állunk ennek a gondolatnak, de
mivel akár határozatként, akár törvénymódosító javaslatként kerül napirendre, mindenképpen
a közoktatási törvény megváltoztatása a hosszú távú célja ennek a törekvésnek, ezért
tekintettel arra, hogy ezt a törvényt alapjaiban szeretnénk újraírni, nem javasoljuk azt, hogy
napirendre vegyük, illetve általános vitára bocsássák.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca álláspontja tehát az, hogy nem. Kíván-e valaki
mellette érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Dóra ezt megtette az előbb, úgy tekintjük. Ellene
kíván-e érvelni valaki? (Jelzésre:) Hiller István. Parancsolj, István!

Hozzászólások, kérdések

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Jól emlékszem, hogy szakmai értelemben
vitatkoztunk erről, de ahányszor ez a kérdés előkerül, és módot kapok, kapunk rá, a szakmai
ellenérzésünket meg fogjuk fogalmazni. Ez a nevelőtestülettől von el jogköröket, azt tételezi
fel, hogy bárki jobban ismer egy diákot, mint az őt tanító, illetve az őt nevelő szülő és iskola
együttese. Minden racionális dolognak ellentmond, következésképpen akár ilyen formában
kerül előterjesztésre, akár a közoktatási törvény módosításaként, mi ezt szakmailag élesen
ellenezzük, és ellene fogunk szavazni. Csak ennyiben kértem szót, hogy ezt megemlítsem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) László, parancsolj!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak pontosítani szeretnék. Ha
megnézzük a szöveget, akkor ebben benne van az, hogy a nevelőtestület döntésére bízná azt,
hogy évfolyamismétlésről vagy javítóvizsgáról van-e szó. Ebből a szempontból csak
pontosítom Hiller képviselő urat, nem olvasta el elég alaposan. (Dr. Hiller István: Nem, ez így
van!)

Viszont azt hiszem, azzal az érveléssel meg egyet lehet érteni, hogy ha a közoktatási
törvény módosítása terítéken van, akkor nincs értelme előzetesen kiragadni belőle kisebb-
nagyobb részleteket, és külön-külön módosítani, mert úgy még nehezebb összerendezni az
egészet egy egységes, koherens törvényjavaslattá. Úgyhogy én tisztelettel azt kérem, hogy az
így felmerült észrevételeket a közoktatási törvény előkészítése során vegye figyelembe a
tárca. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e egyéb hozzászólás ehhez? (Jelzésre:) Ágnes!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Nem konkrétan a határozati
javaslathoz szeretnék hozzászólni (Közbeszólás a fideszes képviselők soraiból: Pedig arról
van szó!), de hogyha már a tárca részéről elhangzott a közoktatási törvény módosítása, akkor,
ne haragudjon, de nem hagyhatom szó nélkül azt, hogy én úgy látom - lehet, hogy ezzel
egyedül vagyok, és akkor eleve elnézést kérek mindenkitől - és azt veszem észre, hogy ez a
bizonyos közoktatásitörvény-módosítás eléggé zárt ajtók mögött történik. Semmifajta
tájékoztatásról, információról, civilek, szakértői csoportok bevonásáról nem hallok. Én részt
vettem jó néhány olyan szakmai konferencián az elmúlt hetekben, ahol ugyanezt hallottam
vissza a szakma elég jeles képviselőitől, és azt szeretném kérdezni vagy kérni, hogy van-e
esetleg valamifajta mód arra, hogy valamilyen belelátásunk legyen, vagy némi információt
kapjunk arról, hogy a közoktatási törvény módosítása milyen keretek között zajlik. Nagyon
szépen köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Közbeszólások.) Tessék? Szót kérünk, szót adunk…
(Osztolykán Ágnes: Túlléptem az időt?) Nem, nem, nem. (Osztolykán Ágnes: Bocsánat! - Dr.
Gloviczki Zoltán jelzésére:) Majd a végén, egyben.

Van-e más kérdés, észrevétel a Jobbik javaslatával kapcsolatban? (Senki nem
jelentkezik.) Kérdés hangzott el, hogy mikor kíván tájékoztatást adni az államtitkárság a
közoktatási törvénnyel kapcsolatban, úgyhogy, Zoltán, parancsolj!
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Dr. Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válasza

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Képviselő Asszony!
Hogyha igaz lenne a sajtóban megjelent számtalan tévhír arra vonatkozóan, hogy ezoterikus
körök (Derültség a kormánypárti képviselők soraiban.) egy kész közoktatási törvényt hoznak
létre, amit mi így fogunk prezentálni önök elé, akkor teljesen igaza lenne, és nagyon
szégyellném a dolgot. De nem így van. Egy közoktatásitörvény-koncepciónak a beadására van
munkatervi kötelezettségünk a tanév felére, februárra a parlament, illetve a bizottság elé.
Tehát ennek kötött rendje van, és ha nem akarnánk, akkor is egyeztetnünk kellene mind a
bizottsággal, mind szakmai körökkel, meghatározott rendje van tehát. Ezen kívül mi a
meghatározott renden felül, illetve azt megelőzően is szeretnénk nagyon komoly társadalmi és
szakmai egyeztetésen végigvinni a gondolatainkat. Nincs még olyan anyag, amellyel ezt
megtehetnénk, de ígérem, hogy mihelyst megkezdődik ez a periódus, azonnal hozzuk.

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen.

ELNÖK: Valamennyiünk nevében köszönjük szépen a választ. Azt gondolom,
mindannyiunkat érdekli a közoktatási törvény felülvizsgálatára vonatkozó szakmai koncepció,
és mihamarabb kérné a bizottság, hogy ez kerüljön ide, elé. Most azonban a Jobbik
javaslatáról kell döntsünk. Szavazhatunk? (Nincs ellenvélemény.)

Határozathozatal

A tárgysorozatba-vételről, illetve az általános vitáról van szó. A kormány képviselője
nem támogatta, ellene szóltak hozzászólók, illetve volt egy bizonyos pontosítás Pósán László
részéről, de ő sem a tárgysorozatba-vétel mellett érvelt. Kérem, az szavazzon, aki a
tárgysorozatba-vételt támogatja. (Szavazás.) Kettő, köszönöm. Aki ellene van, az most
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Három. Köszönöm.

A hittan és erkölcstan tantárgyak állami és helyi önkormányzati nevelési-oktatási
intézményekben kötelező iskolai tanóraként történő bevezetéséről szóló H/1074. számú
határozati javaslat

A harmadik alpont a hittan és erkölcstan tantárgyak állami és helyi önkormányzati
nevelési-oktatási intézményekben kötelező iskolai tanóraként történő bevezetéséről szóló
határozati javaslat, Hegedűs Lorántné, Mirkóczki Ádám és Dúró Dóra képviselőtársaink
önálló indítványa. Parancsolj, Dóra!

Dúró Dóra (Jobbik) szóbeli kiegészítése

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen. Ezt a határozati javaslatot is a Jobbik
programja alapján nyújtottuk be, és egyébként a KDNP választási programjában is szerepelt
ugyanez, ezért bízunk abban, hogy elfogadásra kerül, illetve általános vitára alkalmasnak
tartja a bizottság. Az indokolásban szerepel ennek az előterjesztésnek a megindokolása,
úgyhogy nem szeretném hosszan kiegészíteni. De az előző érv alapján nyilvánvalóan ezt is el
lehet utasítani, hogy a közoktatási törvényt ne módosítsuk addig, amíg nem lesz egészen új
közoktatási törvény, csak így akkor egy ellenzéki képviselőnek nem sok lehetősége van arra,
hogy ebbe a közoktatási törvénybe bármilyen módon is beleszóljon, illetve az álláspontját
kifejtse - ebben egyetértek Osztolykán Ágnes képviselő asszonnyal. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi a tárca álláspontja? Zoltán!
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Dr. Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) véleménynyilvánítása

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Hogyha valóban lesz
közoktatási törvény, és mondjuk ez a kérdés felmerül benne, akkor ugyanannyi lehetősége
lesz bármelyik képviselőnek arra, hogy ebbe beleszóljon. Nem egyszerűen az a kérdés
egyébként ebben a c) pontban, hogy változik-e a törvény vagy nem, hanem hogy egyébként
ugyanúgy, mint a hosszú életű testnevelés óra problémában, itt is egy kicsit bonyolultabb
kérdésről van szó, mint arról, hogy szeretnénk-e egy órát, vagy nem szeretnénk.

A KDNP programjában a vallásismeret és az erkölcstan oktatása valóban szerepel, de
egy kötelező plusz hittan- és erkölcstanóra, ha pusztán a tanári és diákóraszámok kérdése felől
nézzük, már akkor is nagyobb holdudvarral rendelkezik, mint változtatás annál, mintsem hogy
tetszik-e ez az ötlet, vagy nem tetszik. Tehát akármennyire is groteszknek tűnik, a felvezetés
után valóban azt javaslom, hogy most még ne vegyük tárgyalásba.

Hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Szeretnék hozzászólni, ellene kívánok szólni, a javaslat ellen, azért, mert azt

gondolom, hogy 2000-ben, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálatakor, illetve a kerettantervek
megalkotásakor ezt a kérdést elég alaposan körüljártuk. Akkor az az álláspont alakult ki - és
én ezt ma is jónak, időtállónak gondolom -, hogy törvényekkel, jogszabályokkal azon kell
őrködnünk, hogy az egyházak által szervezett, általuk felügyelt, tartalmában általuk
meghatározott hittanóráknak a tanítási időben kerete legyen. Tehát egy szervezési feladat itt a
kormányé, illetve a jogé, mert egyetlenegy egyházról sem tudok, amely ezt az általa felügyelt,
tanárképzésében általa megalapozott és tartalmában általa kontrollált…, ez szóismétlés,
úgyhogy maradjunk abban, hogy az egyházak által felügyelt tartalmú hittan szervezését át
kívánná engedni bárki másnak. Ezért ma az egyházak a felelősek, és ehhez ők ragaszkodnak.
Nem akarják sem az önkormányzati, sem az állami iskolák belső szakmai kérdésévé tenni
egyetlenegy hittételüket sem. Azt igen, hogy legyen úgymond védett idő, délelőtti tanóra, ami
ne a focival és ne az angollal konkuráljon - itt jönnek a nehézségek, hogy és akkor mivel? - de
ez a kérdés. Tehát iskolaszervezési kérdésben kérnek segítséget tőlünk; hogy ezt törvény,
jogszabály, önkormányzat, rendelet tudja-e biztosítani, az egy másik kérdés.

2000-ben arról döntöttünk, hogy szemben azzal az érveléssel, amely manapság nagyon
erős, hogy az állam által finanszírozott, állam által szervezett iskolának úgymond
világnézetileg semlegesnek kell lennie, és ezért ott nincs helye etikai, erkölcsi tételeknek,
mert hát oly sokfélék a szülők, van, aki ezt gondolja, van, aki azt, van, aki ezzel ért egyet,
van, aki amazzal, amely érveléssel mi mélységesen nem értettünk egyet, és ma sem értek vele
egyet, és azt gondolom, hogy az állam által szervezett és fenntartott iskolának igenis nemcsak
lehetősége, hanem kötelessége etikai tartalmakat, etikai normákat deklaratív módon is, nem
csak indirekt módon, de deklaratív módon is közvetíteni, és erre módja van. Ezért alkottuk
meg akkor a 7. és a 11. évfolyamon kötelezően - kötelezően! - bevezetendő etikaoktatást.
Valamennyi egyház, illetve egyházon kívüli, az etika kérdése, az etikaoktatás problémája iránt
elkötelezett szakértői csapattal akkor a kerettantervek számára megalkottuk ezt a tantárgyat,
és el is indult ennek a tanárképzési lába, a tankönyvi része is.

Sajnálatos módon 2002-ben választhatóvá tették a kerettanterveket, noha mi a kötelező
bevezetés mellett döntöttünk, és így igen szórványosan indultak el az etika tantárgyak,
merthogy az intézmények, az iskolák saját döntésére volt bízva, hogy szánnak-e rá időt, pénzt
tanárképzésre, -továbbképzésre vagy sem. De én továbbra is ezt tartom jónak. Tehát az állam
egy, a felekezetek bevonásával megalkotott etika tantárgyat tehet kötelezővé, de egyik vagy
másik egyház hittételeit tartalmazó hittant nem, annak csak a feltételeit biztosíthatja a délelőtti
órakeretben.
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Ez egy elég érzékeny téma, ezen elég sokat vitatkoztunk, én ma is úgy gondolom,
hogy akkor úgy nagyjából jól tettük le a hangsúlyokat, és én ezt szeretném továbbra is
követni. Ennek az itt előttünk lévő határozati javaslat nem mindenben felel meg. Ezért érvelek
az elfogadása ellen.

Megvonom magamtól a szót (Derültség.), és aki jelentkezik, annak megadom.
(Jelzésre:) Máriusz, ez jelentkezés a részedről, vagy csak a gondolkodás, az összpontosítás
jele? (Révész Máriusz: Az egyetértésé. - Jelzésre:) József, parancsolj!

MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. Az elnök úr gondolataival maximálisan
egyetértve arra szeretnék ráerősíteni én is, hogy a KDNP valóban nagyon fontosnak tartja a
hit- és erkölcstan iskolai keretekben történő oktatását is, mint ahogy ez nagyon sok helyen
jelenleg is - hála istennek - folyik, mert vannak normális iskolák, ahol az igazgató normálisan
állítja össze a napi menetrendet, és lehetőséget biztosít arra, hogy akár az órarend keretén
belül, nem pedig a délutáni szabadidő terhére ad lehetőséget a hitoktatásra, ami egy nagyon
fontos dolog lenne ilyen formában is. Viszont én is azt gondolom, hogy a közoktatási törvény
módosítását egységesen vagy az új törvény megalkotását - most már inkább így szoktunk
fogalmazni - érdemes ezzel megvárnunk. Nem fogunk tudni előrébb jutni, ugyanis a
legnagyobb gondot én abban látom, hogy nincs elegendő megfelelő pedagógus sem sajnos,
aki ezt a munkát végezni tudja, még az egyházak sem tudnak elegendő létszámú hitoktatót
kiállítani.

Éppen ezért én azt a megoldást javaslom, hogy erről folyamatosan beszélgessünk, és
az új közoktatási törvényben legyen ennek egy olyan pontos leírása, amelyet részben most az
elnök úr is megemlített itt, tehát az etika tantárgynak a kötelező jellegű bevezetése, és esetleg
mellette a hittan és erkölcstan olyan jellegű bevezetése, hogy aki azt tanulja, annak nem kell
mondjuk az etika tantárgyat tanulnia, mert logikusan kiváltotta a hit- és erkölcstan
tanulásával. De ahhoz mindenképpen ragaszkodunk, hogy a lehetőséget minden iskolában
kötelező jelleggel kell biztosítania az iskolavezetésnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Péter, parancsolj!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Én érzékelni vélek egy világos
szándékot az indítvány mögött - amiben, azt hiszem, megint csak egyet tudunk érteni -, hogy
a morális deficit ollója gyakorlatilag az iskolákon keresztül, a felnövekvő nemzedékeken
keresztül zárható össze. Viszont mivel ez a téma nyilvánvalóan húsz évvel ezelőtt, a
rendszerváltáskor is terítékre került, és tíz évvel ezelőtt megint volt egy góc, amikor ezzel a
problémával foglalkozott az akkori kormányzat, magától értetődő, hogy ez újra felszínre
került, úgy tűnik, hogy ez ilyen tízéves periódusokban itt van az Országgyűlés asztalán.
Ugyanakkor miközben a szándékkal és a távlati szándékkal a magam részéről - mint vallását
gyakorló ember - azonosulni tudok, azért nagyon fontolóra venném a Pokorni Zoltán által
elmondottakat. Én úgy érzem, az elnök úr sebészi pontossággal határozta meg az állam
szerepét, szerepének lehetőségét ebben a kérdéskörben, tehát egy modern európai
demokráciában nagyon kell vigyázni, hogy mi az, amit az egyház és iskola összefüggésében
az állami, önkormányzati szektorban kötelezővé teszünk.

A céllal, még egyszer mondom, messzemenőkig azonosulni tudok, a társadalom
morális mélypontjának a közelében, ahol most tartunk, egy fejlődésre és emelkedésre van
szükség, de ennek az eszköztárát borzasztóan érzékenyen kell meghatározni. E tekintetben, én
azt hiszem, nagyon nagy feladat nyomja most a NEFMI, illetve az oktatási államtitkárság
vállát, és én oda csak bölcsességet, ugyanakkor a demokratikus keretek maximumát és
optimumát kívánom nekik, hogy érjük el közösen, amit mindnyájan támogatni tudunk. Ezért
vagyok óvatos azzal, és ezért fogok most tartózkodni a szavazásnál, mert a céllal tehát
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azonosulni tudok, de lehetséges, hogy az azonnali, gyors adminisztratív bevezetés adott
esetben kontraproduktivitást érne el, tehát annak a célnak, amit szándékoznánk megközelíteni,
az ellenkezőjébe fordulna.

És még egy apró megjegyzés a végére: ma és jövő májusban sem látható sehol a
feltételrendszere annak, hogy egy ilyen tantárgyi struktúra bevezetésre kerüljön legelsősorban
mondjuk a szakképzetlen munkaerő vonatkozásában. Tehát sem az egyházi, sem az
önkormányzati rendszerben nincsenek olyan képzett pedagógusok, akik ezt el tudják látni, és
két-három éven belül még nem is lenne, hogyha ez ilyen irányba menne. Tehát érzékenységre,
óvatosságra, bölcsességre, de a cél, a kívánt cél elérésére kérem, hogy figyeljünk. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Máriusz jelentkezett még.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy nagyon rövid gondolatot szeretnék hozzátenni az
eddig elhangzottakhoz. Az a javaslat célja, hogy 2011. május 1-jéig terjessze az Országgyűlés
elé a kormány a törvényjavaslatot a hittan- és erkölcstanoktatásról. Az itt elmondottak
alapján, ismerve a minisztérium terveit, hogy a közoktatási törvényhez hozzá akarnak nyúlni,
azt kell mondjam, hogy nyitott kapukról beszélünk, hiszen ez meg fog történni, abban a
szellemben, ahogy egyébként Pokorni Zoltán elmondta. Tehát ha elfogadjuk ezt a javaslatot,
ha nem, akkor is hozzá fogunk nyúlni a közoktatási törvényhez, és ez a kérdés abban
valamilyen módon szerepelni fog; nyilván a megfelelő feltételekkel, azoknak a
szempontoknak a figyelembevételével, amelyeket Pokorni elnök úr elmondott, ez meg fog
történni. Tehát tulajdonképpen szinte lényegtelen, hogy elfogadjuk-e ezt vagy sem, bár azt
kell mondjam, hogy vannak olyan olvasatai, amiről az elnök úr beszélt, ami nem pontosan
úgy lesz a törvénymódosítások során, mint ahogy itt le van írva. Úgyhogy ezért fogok én is
tartózkodni.

ELNÖK: Köszönöm. Úgy látom, hogy szavazhatunk - vagy valaki szót kíván még
kérni? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Dóra, a részetekről sem? (Dúró Dóra nemet
int.) Jó, akkor szavazunk.

Határozathozatal

Kérem, hogy aki a javaslatot támogatja, az most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm.
Aki ellene van, az most tegye! (Szavazás.) Hat. Köszönöm. Aki tartózkodik, az most tegye!
(Szavazás.) Hét.

Három pontot vitattunk meg, ezek közül egyet visszavontak Dóráék, kettőt pedig nem
vettünk tárgysorozatba.

Döntés a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum társelnöke személyéről

Elnöki bevezető

A negyedik napirendi pontunk - tehát már nem a Jobbik Magyarországért javaslatai
sorában a negyedik, hanem a napirendi pontok között - a döntés a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórum társelnöke személyéről. Úgy tudom, hogy kiosztottuk vagy megküldtük
másolatban az ezzel kapcsolatos leveleket vagy levelezést - merthogy több ilyen is érkezett…
(Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) … -, vagy csak ezt osztottuk ki. Nem is tudom,
mikor jött létre ez a tanács, (Dr. Hiller Istvánnak:) István, te biztos tudsz ebben segíteni.
2008-ban (Dr. Hiller István: Igen.), hogyha jól látom, maga a bizottságunk hozta ezt létre.
(Dr. Hiller István: Így van.) Azóta működik. A kérdés az, ha jól értem, hogy a bizottság kit
delegál ebbe a bizonyos tanácsba. Köszönöm.
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Kíván-e valaki hozzászólni, javaslatot tenni? (Jelzésre:) Laci, parancsolj!

Javaslattétel, hozzászólások,

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Amikor 2008-
ban erről a Nemzeti Tehetség Programról beszélgettünk, tárgyaltunk, akkor gyakorlatilag
minden politikai erő részéről megfogalmazódott, hogy maga az elképzelés jó - hogy
feltétlenül az a megszövegezés a helyes-e vagy sem, erről nyilván volt egy csomó vita. Azt
kell mondani, inkább ott voltak az ütközések, hogy az abban megfogalmazott elvek,
amelyekkel mindenki egyetértett, és a rideg valóság között mekkora éles szakadék tátongott,
de magával az elvvel egyetértettünk. És akkor szavazta meg az Országgyűlés azt is - és a
bizottság is támogatta azt a verziót -, hogy különböző társelnökei legyenek ennek a fórumnak.

Én tisztelettel azt javaslom, hogy ebbe a társelnöki grémiumba az oktatási bizottság
elnökét delegáljuk, annál is inkább, mert az itt megfogalmazódó különböző vélemények
autentikus képviselője tud lenni, és azt hiszem, arról is kellőképpen meggyőződhettünk, hogy
Pokorni Zoltán a tehetséggondozásnak hosszú esztendők óta egy kifejezetten lelkes
támogatója és elősegítője, az általa megfogalmazott álláspontok pedig a bizottsági álláspont
közvetítésére is tökéletesen alkalmasak. Úgyhogy én tisztelettel ezt a javaslatot szeretném
tenni mint személyi javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) István, parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Arról, amiről az alelnök úr beszélt, azt gondolom,
megerősítőleg érdemes szólni. Amit 2008-ban elindítottunk - tulajdonképpen csak folytattunk
egy gondolatsort, de szervezeti formát adtunk neki -, és amiről akkor vitatkozva egyezségre és
egységre jutottunk, az egy helyes irány. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy az egyéb
szervek társelnökei nagyon magas szinten képviseltetik magukat, mégis csak a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke képviseli a Magyar Tudományos Akadémiát. Én ez esetben
helyesnek látom, hogyha a bizottság elnöke személyében elfogadja a felkérést és a javaslatot,
hogy a bizottságot ő képviselje. Ha így van, akkor meg fogom szavazni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy a magas szint emlegetésekor ellenem
érveltél. (Derültség.) Jó, én köszönettel elfogadom, el is vállalom.

Kíván-e más valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Akkor szavazzunk!

Határozathozatal

Egy javaslat hangzott el tehát, Pósán László javaslata. Aki ezt támogatja, az, kérem,
most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott?
(Szavazás.) Elfogadtuk.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont keretében szeretném köszönteni Mendrey László elnök
urat, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének frissiben megválasztott elnökét
(Mendrey László feláll.). Hallottuk, olvastuk a híreket, hogy Kerpen Gábort az Oktatási
Hivatal élére kérte fel Hoffmann Rózsa államtitkár asszony. Neki is jó munkát, és neked is,
László (Mendrey László: Köszönöm szépen.), jó munkát kívánunk, és szeretettel látunk a
bizottsági üléseken meghívottként.
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Egyéb egyebek van-e? (Senki nem jelentkezik.)
Jó munkát kívánok mindenkinek. A bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 41 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


