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Napirendi javaslat  

 

1. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 

intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 

átvételéről szóló törvényjavaslat (T/4659. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/46456. szám)  

(Általános vita)  

 

3. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4662. szám)  

(Általános vita)   

 

4. A köznevelési törvény koncepciójának megvitatása  

Előadó:   

Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár  

 

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)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Pichler Imre László (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Michl József (KDNP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) megérkezéséig Pichler Imre Lászlónak (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Sági Istvánnak (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz) megérkezéséig Cseresnyés Péternek (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Brassói Sándor főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Dr. Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Mendrey László elnök (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete)  
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(Az ülés kezdetének időpontja:10 óra 16 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Elnézést a késésért, de a kormánypártok 
frakcióülést tartottak, sőt talán még tartanak ezekben a pillanatokban is, ennek ellenére a 
határozatképességet tudjuk biztosítani. Öt napirendipont-javaslatunk van. Én azzal a 
felhatalmazással kérem, hogy fogadjuk el a napirendet, hogy a köznevelésről szóló törvény 
koncepciójának a megvitatását, a 4. napirendi pontot 11-kor kezdjük el - attól függően, hogy 
hol járunk, majd megszakítjuk a napirendet -, mert az államtitkár asszonynak 11 és 12 között 
van ideje. Jól mondom, Lajos? (Közbeszólás: Igen.) Úgy gondolom, hogy mérlegelve a 
kérdések súlyát, illetve sürgősségét ezt a megoldást javaslom a bizottság számára. Tehát ha 
ezzel az ügyrendi megszorítással vagy kiegészítéssel tudjátok támogatni a napirendet, akkor 
ezt kérem. Van-e javaslat a napirendhez? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Szavazhatunk? 
(Általános helyeslés.) Kérem, hogy szavazzunk. Aki így támogatja a napirendet, kérem, most 
szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm, úgy látom, hogy majdnem egyhangúlag támogattuk a 
napirendet. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással majdnem 
egyhangúlag támogattuk a napirendet.  

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 
szóló T/4659. számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Első napirendi pontunk a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Hány ilyen van? Nem sok. 
Virág Rudolf államtitkár urat köszöntöm tisztelettel!  

Az első, bizottságunk hatáskörébe tartozó módosító javaslat a 8. számot viseli. Előre 
lediktálnám a számokat, hogy egy kicsit tudjatok előre készülni: 8., 12., 15., 33., 16., 32. - 
furcsa a számozás -, 20. és 31., az összetartozókat vettük egymás mellé.  

Kezdjük a 8-assal, amely nem más, mint Horváth László és Habis képviselő urak 
módosító javaslata, amely a társulásokra is kitér. Van-e, aki a javaslattevő nevében szólni 
kíván? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Az előterjesztő véleményét kérdezem.  

 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

a javaslatot nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Egy rövid indoklást kérnénk. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A rövid 

indoklás az lenne, hogy az általános vagyonátvétel keretében a megyei önkormányzat 
társulási részét is át kell vegye az állam. Ez természetesen csak a megyei önkormányzatnak a 
társulásban beadott vagyonrészére vonatkozik, nem a teljes társuláséra, nem is érinti 
egyébként a társulásban részt vevő más önkormányzatok vagyonát a kérdés. Tehát a társulás 
vagyona teljes egészében nem képezhet kivételt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Világos, tehát a kivételeket sorolja fel a 2/1. bekezdés, és abba a társulás 

egésze nem fér bele, csak a része. 
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DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az a része 
természetesen, amely a településeké, de az eleve nem is érintett a törvény hatálya alatt… 

 
ELNÖK: Azt eleve nem érinti… 
 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A megyei 

önkormányzaté viszont nem tud beleférni, mert azt viszont érinti.  
 
ELNÖK: Azt érinti. Van-e kérdés, észrevétel, képviselői hozzászólás, vita? (Senki nem 

jelentkezik.) Azt javaslom, hogy ha meghívottaink konkrét paragrafushoz akarnak 
hozzászólni, akkor azt most jelezzék itt nekem, mert arról külön döntenünk kell. (Senki nem 
jelentkezik.)  

Szavazunk. Kérem, hogy aki a javaslattal, mármint Horváth és Habis képviselő urak 
javaslatával egyetért, az most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm, 1 igen. Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) A többség tartózkodott.  

A 12. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata, amely „Az e törvény alapján átadott 
ingatlanvagyon az állam tulajdonszerzésével e törvény erejénél fogva forgalomképtelenné 
válik.” kitételt javasolja beiktatni a 6. pontba. A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni? 
(Jelzésre:) Igen, Ágnes, parancsolj! 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Ez egy LMP-s módosító, nyelvhelyességi ügy is van 

benne, és… Elnézést kérek, összekeveredtem a papírjaimban. Azt javasoljuk, hogy az átadott 
ingatlanvagyont a törvény után ne lehessen privatizálni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk két okból sem. Egyrészt az indítvány szövege és az indokolása nincs egészen 
összhangban, az indítvány szövege az átadott vagyonra vonatkozik, az indokolása pedig a 
maradó vagyonra, de általánosságban sem támogatjuk, hogy teljes egészében megkötött és 
mozgathatatlan legyen az átvett vagyon. 

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Osztolykán Ágnes jelzésére:) Tessék! 
  
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Akkor azt szeretném megkérdezni, mi a garancia 

arra, hogy az így átadott intézmények, épületek nem kerülnek aztán magánkézbe, 
privatizálásra. Mi a garancia erre a törvényben? Van-e egyáltalán benne ilyen? 

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ezeket a 

vagyontárgyakat nagyrészt, az intézményi vagyontárgyakat pedig különösen az adott feladat 
ellátására veszik át. Természetesen a feladat ellátásával kapcsolatos gazdálkodási feladatokat 
nem lehet kizárni, mert hogyha azt kizárnánk, akkor azoknak a problémáknak a megoldása, 
amelyek miatt részben maga az egész átadás-átvétel történik, nem lenne lehetséges. De 
természetesen maguk a vagyontárgyak az átvételkor ugyanahhoz a feladathoz kötöttek, 
amelyekhez eddig is voltak. Ha azonban a jövőre nézve teljes egészében mindenféle mozgást 
lekorlátoznánk, az lehetetlenné tenne bármilyen átszervezéshez vagy vagyongazdálkodással 
kapcsolatos problémák megoldását. Tehát az általános korlátozást nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Jó, tehát ezek az ingatlanok ma is valamilyen feladatot látnak el, egy részük 
a törzsvagyon része, sőt többségük az, van egy procedúra, ahogy ezek kikerülhetnek a 
törzsvagyonból, ez egy szabályozott menet - én most nem mondanám ezt fel -, testületi 
döntések kellenek hozzá. Mivel a kormányhivatalnál ilyen jellegű előírások nincsenek, ezért 
ennek a szabályozása mindazonáltal indokolt. Lehet, hogy nem a törvényben kell egy 
általános tilalmat kimondani, de megyei közgyűlésnél, települési önkormányzatnál a 
választott képviselők döntenek a törzsvagyonból való kivételről, az értékesítésre való 
kijelölésről. Ilyen jellegű procedúra a kormányhivatalok eljárásrendjében tudomásom szerint 
nincsen még, tehát valamilyen módon ennek a szabályait fel kell állítani. Én azzal egyet tudok 
érteni, vagy nem ellenzem, hogy ne ebben a törvényben mondjunk ki egy általános tilalmat, 
de hogy valahol ezt transzparens módon a polgárok számára, az érintett iskola-, kórház-, 
könyvtár-, múzeumhasználók számára is látható módon egy folyamatban szabályozni kell, az 
meggyőződésem. Szerintem tehát az LMP egy fontos kérdésre hívja fel a figyelmet, még 
akkor is, ha nem biztos, hogy a konkrét megoldás jó.  

Államtitkár úr? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Azt gondolom, miután áttekintés alatt áll az állami vagyonra vonatkozó 
szabályozás egésze, koherens módon bármelyik vagyonhasználati módot abban célszerű 
szabályozni, és nem egyes, külön törvényekhez kapcsolódva. Az elnök úr által mondottakkal 
értek egyet, ez olyan kérdés lehet, amelyet szabályozni lehet, ezt azonban az állami vagyon 
kezeléséről szóló törvényben javasolnánk összességében szabályozni, és nem külön, ágazatot 
érintő törvényben adott esetben.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Ferenczi Gábor, parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Csak egy rövid kérdés. Ha jól értettem, 

akkor jelenleg ebben a törvénytervezetben nem szerepel garancia ezen vagyontárgyak 
forgalomképtelenségének a biztosítására, és nem is fog szerepelni akkor.  

 
ELNÖK: (Dr. Virág Rudolfnak:) Tessék parancsolni! 
 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ennek a 

törvénynek maga az átadás-átvétel alapvetően a tárgya, és erre az eljárásrendre, ennek a 
szabályozására terjed ki. Tehát a későbbi, esetleges ágazatokat érintő szabályozás 
vonatkozásában, ahogy említettem, koherensebbnek tartjuk a vagyon egészére vonatkozó 
szabályozás keretében szabályozni ezt, ami nem azt jelenti, hogy nem szükséges szabályozni, 
csak azt, hogy ennek a törvénynek ez biztosan nem tárgya.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Szavazhatunk, úgy látom. Ki az, aki a javaslatot, Szilágyi Péter javaslatát támogatja? Kérem, 
az most szavazzon. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) A többség tartózkodik. 

Államtitkár úr, ezt a nagy ívű kormánypárti tartózkodást feladatkijelölésként fogják fel 
(Derültség.), mert ez azt jelzi, hogy itt van egy munka, amit szerintünk is el kell végezni, 
szabályozni kell. Köszönöm.  

Következik a 15. és a 33. pont. Kovács Tibor és Lukács Zoltán képviselő urak 
egyfelől, a 33-asban pedig - lapozzunk oda! - Kovács Tibor és Lukács Zoltán másfelől 
nyilván ugyanazt a kérdést rendezik: „Az ingatlant átadó megyei önkormányzatot kártalanítást 
illeti meg. A kártalanítás értéke a megyei önkormányzat által az ingatlan felújítására vagy 
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bővítésére, a nagy értékű eszközök beszerzésének önerő részére, az ingatlan átadására 
irányuló eljárás megindítását megelőző öt éven belül fordított összegnek ugyanezen időszak 
alatt az erre a célra kapott államháztartási, európai uniós vagy egyéb nemzetközi forrással 
csökkentett része.”. Majd ezt a 33. pontban „a megyei önkormányzatok kártalanításának 
részletes szabályait dolgozza ki a kormány” ponttal egészítik ki. Van-e, aki a javaslattevő 
nevében kíván szólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Az előterjesztőnek mi az 
álláspontja? 

 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk, azért nem, mert a teljes adósságállományt is átveszi az állam ezeknek az 
intézményeknek a fenntartásával, ez meghaladja a 160 milliárd forintot, és ezen túlmenően 
jelentős szállítói állomány van még az intézményeken belül, amelyeket szintén átvesz, csak 
nem abban az eljárásban, amelyben a 163 milliárd forintos tartozást veszi át, hanem az 
intézményekkel együtt. Így tehát a kártalanítás semmiképpen nem indokolt. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Kérdés, hozzászólás, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Ha jól értem, akkor azok az önkormányzatok, amelyek a folyó költségvetésükből 
végezték el a fejlesztéseket, azok - ha úgy tetszik - rosszabbul járnak, mint azok, amelyek 
hitelt vettek fel ezeknek a fejlesztéseknek a fedezetére, mert a hitelt a kormány magára 
vállalja, amelyek pedig a folyó költségvetésből kigazdálkodták itt, ha itt lenne egy érintett 
önkormányzat, akkor biztosan azt mondanák, hogy kinyögték, ők pedig köszönik szépen, 
akkor viszontlátásra útravalóval lesznek elbocsátva, ha jól értem. Az élet igazságtalan - 
szokták mondani -, és a jótett elnyeri jutalmát. Államtitkár úr, kíván erre reagálni? 

 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Egy mondatot 

elnök úr, hogyha szabadna. Ha a 20 évet tekintjük át, és különösen az önkormányzati vagyon 
keletkezésének az alapképletét, amely szerint törvény is átfordított egy rendkívül jelentős 
vagyont, más része pedig vagyonátadó bizottságok révén, a törvény által meghatározott 
körből került az önkormányzatokhoz, amit az elmúlt két évtized alatt azokat a támogatási 
formákat, a cél- és címzett támogatási formától kezdve sok más támogatási formát, amely 
hozzájárult az önkormányzatoknál ahhoz, hogy mindezt megtehessék, akkor elismerve és 
tudva azt, hogy valóban voltak nem lényegtelen különbségek egyes önkormányzatok 
gazdálkodása között, nyilván objektív körülményeknek köszönhetően is, összességében a 
20 év alatt ez az eltérés a jelenlegi adósságállomány tekintetében olyan mértékben nem tűnik 
jelentősnek, amelyet a jogszabály az általános szabályozás mellett specifikusan tudott volna 
kezelni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha megengedi, hogy a saját magam által felvetett kérdésre saját 

magam is megválaszoljak: akkor nem igazságot teszünk, hanem egy válságot próbálunk 
elhárítani, az igazság más dimenzió. (Dr. Hoppál Péter: Az odaát van!) Tessék? Nem értem. 
(Dr. Hoppál Péter: Az odaát van! - Derültség.) Van-e kérdés, hozzászólás ezzel 
kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Szavazhatunk a javaslatról? (Nincs ellenvélemény.)  

Mind a kettőről egyszerre javaslok szavazni, tehát a 15. és a 33. pontról egyszerre 
szavazunk. Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, most szavazzon. (Szavazás.) 1 igen. Aki 
ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 igen szavazat mellett a többség 
tartózkodott. 

A 16. és a 32. pont következik, Varga Zoltán, Kovács Tibor, Lamperth Mónika, 
Lukács Zoltán és dr. Sós Tamás javaslatairól van szó. 15. pont: „Az átadás-átvétel során az 
állami tulajdonba kerülő ingatlanok - funkcióváltozás utáni - értékesítése esetén a megyei 
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önkormányzatokat kárpótlás illeti meg.”., és ez függ össze a 32-essel, ahol szintén a 
kormányra ró feladatot a kárpótlás, a kártalanítás részletes szabályainak kidolgozásával 
kapcsolatban. Van-e valaki, aki a javaslattevő nevében szólni kíván? (Senki nem jelentkezik.) 
Nem látok jelzést. Mi az előterjesztő álláspontja?  

 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. Az érvek az előzőekhez hasonlóak, azzal, ami az ingatlanokra vonatkozóan már 
külön szóba került, hogy természetesen az ingatlanhasznosítás szabályozása egy más kérdés 
lehet, azonban nem lehet összefüggésbe hozni a kárpótlással az előbb említett 
adósságátvállalási okok miatt. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ez nyilván összefügg, az egész a 8. pontban elhangzott 

kérdésekkel, az LMP javaslatával. Van-e kérdés, észrevétel a bizottság tagjai részéről? (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. Kérem, hogy akkor szavazzunk. Aki támogatja a javaslatot, kérem, 
most emelje fel a kezét. (Szavazás.) 1 igen. Aki ellene van, most szavazzon! (Szavazás.) 
5 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) A fennmaradó képviselők, a többség, majd kivonjuk. A 
bizottság egyharmadának a támogatását sem kapta meg.  

A 20. pont Szilágyi Péter képviselőtársunk javaslata, amely elhagyni javasolja a 2. 
pontot, amely a megyei intézményfenntartó központban kinevezi a kormánymegbízottat… 
(Közbeszólás: Melyik ez?) A 20-as. …A javasolt személlyel szemben kifogással élhet, a 
kifogásolt személy nem nevezhető ki. Tehát: „A megyei intézményfenntartó központba 
kinevezni javasolt személyről az intézményvezető…”, az intézményvezető kicsoda? A 
megyei kormányhivatal? Hova illeszkedik? (Közbeszólások.) 

 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az 

intézményfenntartó központról van szó, amely tulajdonképpen átveszi a fenntartási 
feladatokat a megyei intézményektől, illetve főleg a megyeiektől. 

 
ELNÖK: Ebből megyénként van egy, vagy országosan van egy? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Megyénként 

van egy a kormánymegbízott irányítása alatt, de nem a kormánymegbízotti hivatal részeként, 
hanem önálló költségvetési szervként, amely tulajdonképpen ellátja az egész 
intézményrendszer fölött azokat az intézményrendszer-fenntartói feladatokat, amelyeket ma a 
közgyűlés, illetve a közgyűlés hivatala vagy annak erre szakosított külön szervezete lát el. 

 
ELNÖK: Világos, tehát ez egy önálló szervezet a kormányhivatal mellett, és ilyen 

módon felügyeli a kormányhivatalt vezető kormánymegbízott ennek a szervnek a vezetőjét.  
 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Így van.  
 
ELNÖK: Világos, és ezt javasolja elhagyni Szilágyi Péter képviselő úr.  
 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Maga a javaslat 

arra irányul, hogy az ebben a szervezetben való kinevezés vonatkozásában van egy 
kifogásolási jogköre a kormánymegbízottnak, aki az irányítást gyakorolja, aki rálát egyébként 
a megye egész államigazgatási, közigazgatási rendszerére, tehát meglehetősen széles körű 
információval rendelkezik az intézmények működésével kapcsolatban is. Úgy gondoljuk, 
hogy az irányítási jogkörnek része lehet ez a kifogásolási jogkör, amely az intézményeket 
fenntartó intézményfenntartó központ dolgozóira vonatkozó kifogásolási jogkör.  
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb kérdés, észrevétel, vita? (Osztolykán Ágnes 

jelzésére:) Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Csak annyit szeretnék elmondani, hogy két dologra 

fókuszáltunk itt: egyszer arra, hogy szerintünk… Érthetőnek talán nevezném, de világosnak 
nem annyira ezt az egész szabályozást. Itt két dologra hívtuk volna fel a figyelmet ezzel a 
módosítóval. Az egyik a kormány, a megyei kormányhivatal és a megyei kormánymegbízott 
közötti konfliktusok megelőzése, másrészt pedig az e mögött a valós érv, hogy azt gondoljuk, 
hogy szakmai pozíciókra ne politikai alapon kerüljenek kinevezésre emberek.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb hozzászólás, észrevétel? (Jelzésre:) Pósán László! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha szabad, akkor néhány más 

tételt csak azért hoznék fel a kérdéshez, mert összefüggnek. Ha jól értettem a kormány jelen 
lévő képviselőjét, akkor nem támogatják Szilágyi Péter javaslatát. A kérdésem a következő: 
azokat a módosítókat, amelyek nemcsak ezt a pontját, hanem a megyei intézményfenntartó 
központ egyéb pontjait is érintenék, sőt van olyan, amely lényegében meg is szüntetné, 
kivenné, azokkal kapcsolatban mi az álláspont? Merthogy ha jól értettem, az eredeti 
előterjesztés ide vinné be például az iskolákat, akár fogyatékosintézmények fenntartását, 
szociális intézményeket, és én személy szerint jónak tartom, ha a fenntartás és az ellenőrzés 
különválik ilyen értelemben, és nem egy helyen van, mert annak a jogi értelemben vett 
nonszensz részét már többször elmondtuk. Tehát a többi olyan javaslattal, amely a 13-assal 
kezdődik, folytatódik a 17., a 18., a 19., a 20., a 21., a 22. ponttal, és, azt hiszem, a 26-ossal ér 
véget, amelyek mind érintik ezt a bizonyos megyei intézményfenntartó központot, azokkal 
kapcsolatosan ha szabad kérnem az álláspontját, azt megköszönném.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr! 
 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Mindegyik 

esetben a törvényjavaslat szerinti álláspontot tartjuk fenn és támogatjuk, tekintettel azokra az 
érvekre, amelyek elhangzottak. Nagyrészt ez egy kifejezetten intézményfenntartással 
foglalkozó, nem szívesen használom a szót, de egy menedzserszervezetnek a feladata az, hogy 
az összes intézményt a maga sajátosságaival és a rendelkezésre álló erőforrásokkal 
összhangban, megfelelő színvonalon tudja működtetni, ezért azok a feladatok, amelyek 
egyébként a kormányhivatalnak a feladatai, nyilván nem ebben az intézményben vannak 
igazán jó helyen, és fordítva, ezt az intézményt azért szeretnénk külön látni, de a 
kormánymegbízott irányítása alatt, hogy ezek a feladatok ne vessenek fel összeférhetetlenségi 
kérdéseket se jogi, se szociológiai értelemben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Maradjunk akkor annál a 20. pontnál, amelynek a vitáját 

elkezdjük. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem. Szavazzunk róla! 
Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) A 
bizottság többsége. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás.  

A 31. pontban Szűcs Lajos, Pogácsás Tibor képviselőtársaink egy g) pontot illesztenek 
be a kormány feladatai közé: „az előkészítés, megvalósítás vagy fenntartás alatt álló európai 
uniós vagy egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott projektek átadás-átvételének részletes 
eljárásrendjére” dolgozzon ki a kormány tervet. A javaslattevő nevében van-e, aki szólni 
kíván? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Az előterjesztő képviselőjét kérdezem. 
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DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Támogathatónak tartjuk, bár van egy olyan felhatalmazó rendelkezés, amely nem messziről 
ezt a szabályozást elvileg talán lehetővé tenni, amely általában a megállapodás megkötésére 
és tartalmára vonatkozik. Azonban az európai uniós fejlesztések meglehetősen speciális 
terület, az egészségügy területén is hatalmas fejlesztések folynak, és elég egyértelmű 
igénynek látszik, hogy ez egy részletesebb szabályozást kapjon kormányrendeleti szinten is. 
Az ehhez szükséges egyértelmű felhatalmazásra vonatkozó indítvánnyal egyetértünk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki szólni, kérdezni? (Senki nem jelentkezik.) 

Nem látok jelzést. Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta a javaslatot.  

A 31-essel a végére értünk, igaz? (Edelényi Zsuzsánna: Igen.) 
Ha már itt információt kérhetünk, a 11-es, amely szintén Szűcs és Pogácsás képviselő 

urak javaslata, és annyiban korrigálná az eredeti tervezetet, hogy nem az egészségügyért 
felelős miniszter által kijelölt központ, hanem a kormány által kijelölt központ kapná meg az 
egészségügyi intézményeket, ezzel kapcsolatban meg tudná esetleg mondani, államtitkár úr, 
hogy mi az előterjesztő álláspontja? Egyszerűen csak értelmiségi érdeklődés. (Derültség.) 
Tehát a 11. pontról van szó. Tudom, hogy nem a bizottságunk hatásköre, hanem az 
egészségügyié. Ott a GYEMSZI lenne, aki átveszi, ez nyilván kinyitná azt a kérdést, hogy 
még nem dőlt el, hogy a GYEMSZI vagy kormányhivatal intézményfenntartó szervezete. 
Tessék parancsolni! 

 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ezt a megoldást 

támogatjuk, és alapvetően azért, mert egy hiányt pótol a szabályozásban. A kolléganőmet, 
Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár asszonyt kérem meg, hogy a részleteket tegye hozzá. 
A mi értelmezésünk szerint maga a módosítás arra irányul, hogy egy szükséges, de eredetileg 
nem szabályozott megállapodásformát iktat be a szövegbe, és ezért támogatjuk. 

 
ELNÖK: Értem. Tessék parancsolni! 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Csak 

egy kiegészítést tennék. Valóban, három típusú átadás-átvételi megállapodás készül. Van egy 
a nem egészségügyi intézményekre, amelyet a kormánymegbízottak fognak megkötni a 
vezetőkkel, az egészségügyi intézmények tekintetében két külön megállapodás van, az egyik a 
megyei egészségügyi intézményekre vonatkozóan, és van egy a fővárosi egészségügyiekre, és 
ebből az alapszabályozásból csak az első kettő volt szabályozva, tehát kimaradt az, amikor a 
főváros is külön megállapodást köt, úgyhogy ezt próbáljuk pótolni. Ezzel összefügg egy 
másik módosítás, ahol pedig kivettünk vagy kivenni javasol az indítvány hasonló 
megállapodást szabályozó szabályokat.  

 
ELNÖK: Tehát ezt a 11-est támogatni fogják, ha jól értem. Köszönöm szépen.  
Úgy látom, hogy lezárhatjuk a napirendi pontot. Nagyon szépen köszönöm az 

államtitkár úrnak, illetve kollégáinak az együttműködést.  

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslat (általános vita) 

Térjünk át a 2. napirendi pontra, ez pedig a költségvetést megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája. Ha jól írták a kollégáim, akkor Tavaszi 
Zsolt főosztályvezetőt, Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettest köszönthetjük az 
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asztalnál (Selmeczi-Kovács Zsolt bólint.) - vagy ez tévedés? -, és még Hetei Tibor referens úr 
neve van nekem felírva. (Hetei Tibor bólint.) Az ön. Örülök. Az általános vita kapcsán akkor 
az előterjesztőé először a szó, hogy röviden, alapvetően a mi bizottságunk hatáskörébe tartozó 
kérdések felől legyen kedves megvilágítani a kérdést. Örömmel halljuk természetesen a 
nemzetgazdaság általános állapotáról szóló tájékoztatót, de az a tapasztalatom, hogy egy idő 
után elfogy a bizottsági tagok türelme, és inkább az oktatás területére vonatkozó kérdéseket 
tesznek fel. Tessék parancsolni! 

 

Selmeczi-Kovács Zsolt (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az államháztartás helyzetéről szóló tájékoztatót, úgy 
gondolom, a költségvetési törvény általános vitára bocsátásakor már kaptak, ezért ilyennel én 
nem terhelném a bizottságot. Azért, ha az elnök úr is egyetért vele, egy nagyon rövid 
tájékoztatást adnék magáról a költségvetést megalapozó törvényjavaslatról, tényleg 
megpróbálom nagyon röviden egy-két lényeges elemét kiemelni, és akkor utána rátérhetünk a 
bizottság hatáskörébe tartozó törvényjavaslatokra is.  

Az államháztartásról szóló törvény 36. §-a alapján volt szükség eme törvényjavaslat 
előkészítésére, ugyanis a kormánynak a költségvetési javaslat benyújtásával együtt, de attól 
elkülönítve kell előterjesztenie azokat a törvényjavaslatokat is, amelyek a javasolt 
előirányzatok megalapozásához, a költségvetés végrehajtásához szükségesek. A képviselő 
hölgyek, urak előtt található javaslat az Áht. ezen rendelkezésének tesz eleget.  

Két alapdolgot emelnék ki, amit magában a jogszabályban is elkülönítetten próbáltunk 
megjeleníteni a könnyebb olvashatóság érdekében. Az egyik ilyen az államháztartási törvény 
és 46 darab ágazati törvénynek azzal összefüggő módosítása, amely szerint a 2012. évtől a 
központi költségvetési szervek bírságbevételei teljes körűen központosításra kerülnek, 
továbbá a jogerősen kiszabott és határidőre meg nem fizetett bírságok köztartozásnak fognak 
minősülni, és azokat adók módjára kell a továbbiakban behajtani. E köztartozások behajtására 
a törvények elfogadását követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lenne jogosult. Az 
államháztartásról szóló törvény csak ezzel kapcsolatos módosítást tartalmaz, ugyanis az Áht. 
átfogó felülvizsgálata jelenleg van folyamatban, és a kormány még az őszi időszak során 
tervezi egy átfogó közpénzügyi törvény parlament elé terjesztését. Számos törvényjavaslat a 
Munkaerő-piaci Alap nemzeti foglalkoztatási alapra történő névváltozásával összefüggő 
módosításokat tartalmaz, így elmondható, hogy a törvénytervezetben lévő 102 törvényből 
körülbelül 60 az, amely a központi költségvetési szervek bírságbevételeivel, illetve a 
Munkaerő-piaci Alap névváltoztatásával összefüggő módosításokat tartalmaz.  

A bizottság hatáskörébe tartozóan a közoktatásról szóló törvény és a felsőoktatásról 
szóló törvény módosítását is tartalmazza az előterjesztés. Ezekben a törvényekben alapvetően 
arra törekedtünk - tudván azt, hogy mind a köznevelésről szóló törvénytervezet, mind a 
felsőoktatásról szóló törvénytervezet koncepciója jelenleg kialakítás alatt van -, hogy csak 
olyan rendelkezések kerüljenek bele, amelyek 2012. január 1-jétől fontosak lehetnek, hiszen 
ezeknek az új törvényeknek a hatálybalépését nem tudjuk pontosan, lehet, hogy az január 1-
jéhez, lehet, hogy az oktatáshoz kapcsolódóan az új tanévhez kapcsolódik majd. Ezért 
tartottuk szükségesnek a legkisebb mértékű módosítását, hogy azok 2012. január 1-jétől 
hatályba tudjanak lépni.  

Kollégámmal a bizottságban felmerült bármilyen kérdésre megpróbálunk válaszolni. 
Alapvetően ennyit szerettem volna bevezetésként elmondani. Köszönöm szépen.  
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Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Tehát a 33. § a közoktatást, az 56. § a felsőoktatási törvény 
módosításait tartalmazza.  

Van-e kérdés az előterjesztőhöz, van-e hozzászólás, van-e vita a pontokkal 
kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Ha megengedi, akkor én szólnék.  

A felsőoktatásnál, az 56. § (8) bekezdésnél egy kis segítséget szeretnék kérni. Itt az 
van, hogy az új belépők létszámkeretének a megállapítása rendeletben, miniszteri rendeletben 
történik. Én úgy emlékszem, hogy ez kormányrendelet volt korábban - de lehet, hogy tévedek, 
kellene egy kis segítség. Illetve változnak a keretszámok, és kérdezem, hogy intézmények 
közötti elosztás szerepelt-e eddig a felhatalmazások között, vagy pedig generális 
keretszámokat állapítottunk meg. Tudna erre nekem valaki választ adni? Az egyik kérdés 
tehát a szabályozás szintjére vonatkozik, hogy miniszteri rendelet vagy kormányrendelet - 
nekem úgy rémlik, hogy ez kormányszintű volt -, a másik pedig, hogy intézményi mélységig 
lemehetett-e eddig a keretszámok bontása, vagy pedig generális szabályozás volt. (Selmeczi-
Kovács Zsoltnak:) Tessék parancsolni! 

 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A jelenlegi 

szabályozási javaslat alapján az új belépők létszámkeretére vonatkozóan lenne egy 
kormányhatározati szint, amely ezt eldöntené, és a miniszteri rendelet határozza meg, hogy a 
létszámkereten belül az egyes intézmények közötti elosztást milyen módon kell megtenni. 
Mint előterjesztő gondolkodtunk azon, hogy ezt milyen szintű jogszabályban vagy milyen 
jogalkotási eszközzel lehet megtenni, de tekintettel arra, hogy a miniszternek nincsen más 
olyan kötelező érvényű jogalkotási eszköze, amivel ezt kötelezően előírhatná, és a legalsóbb, 
de kötelező érvényű szint, az a miniszteri rendelet volt, ezért kerül most miniszteri rendeleti 
szinten megállapításra.  

 
ELNÖK: Világos.  
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az, hogy ez 

korábban a kormány, illetve a miniszter hatáskörében milyen szinten és mely jogalkotási 
szinten… 

 
ELNÖK: Ha jól értem, a keretszámok kormányszinten maradnak, csak kap egy új 

jogosítványt az ágazati miniszter: ezen belül intézményi keretszámokra bontja ezt a 
kormányhatározatot.  

 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Jól értem. Köszönöm. (Jelzésre:) Osztolykán Ágnes alelnök asszony, 

parancsolj, Ágnes! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék 

megkérdezni. Az egyik az, hogy a közoktatásról szóló szabályozásban azt mondják ki, hogy - 
felolvashatom -: „a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével bíró gyerekek”, magyarul az SNI „A” 
kategória, a sajátos nevelési igényű „A” kategória kapcsán arról rendelkeznek, hogy két 
főként veszik őket számításba. Egyszerű a kérdésem: miért nem három főnek számoljuk őket: 
Azt gondoljuk, és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy kisebb osztálylétszám mellett ezeket a 
gyerekeket sokkal jobban lehet fejleszteni.  
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A második meglátásunk és kérdésünk az, hogy a közoktatásról szóló ’93. évi törvényt 
módosították 2007-ben, és itt már volt egy előírás, hogy 2010. augusztus 31-éig kell rendezni 
tulajdonképpen az óvodai férőhelyek számát és azok bővítését. A jelenlegi határidő 2012. 
augusztus 31-e. Tudjuk azt, hogy az óvodai férőhelyek főleg kistelepüléseken jelentenek nagy 
problémát. Most azt látjuk, hogy a törvényi határidő még egy évvel tovább csúszna, ami, azt 
gondolom, elfogadhatatlan, hiszen pont a kistelepülésen pont a hátrányos helyzetű gyerekek 
esélyeit még inkább rontják. És csak a figyelmükbe szeretném ajánlani, hogy az LMP beadott 
ezzel kapcsolatban egy módosítót, amelyben megvan, hogy honnan hova tennénk a pénzt arra, 
hogy az óvodaépítésre és -fenntartásra jelentősebb forrás legyen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 

(Senki nem jelentkezik.) Nincsen. (Selmeczi-Kovács Zsoltnak:) Akkor tessék parancsolni! 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az első kérdésre a 

válasz az, hogy ebből a szempontból a törvény szövege nem változott, jelenleg is két főként 
kell számításba venni, tehát ilyen típusú felülvizsgálata a törvénynek nem volt. Amennyiben 
ezt javaslatként meg fogják tenni, akkor a kormány ki fogja alakítani az álláspontját.  

A másik a határidő módosítása. Ez a törvényjavaslat a nevéből is fakadóan a 
költségvetést megalapozó törvényjavaslat, tehát alapvetően nem tudok mást mondani, mint 
hogy ennek a határidőnek a kitolására valójában a költségvetéssel való összhang biztosítása 
érdekében volt szükség. (Osztolykán Ágnes: Köszönöm szépen.) 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazhatunk.  
Az általános vitára való alkalmasságról kell döntsünk. Kérdezem, ki az, aki igennel 

kíván szavazni. Aki igen, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki 
nemmel szavaz? (Szavazás.) 2 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 2 nem 
és 1 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak tartja a bizottság.  

Kívánunk-e előadót állítani? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. (Osztolykán Ágnesnek:) 
Legyen-e kisebbségi előadó? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
T/4662. számú törvényjavaslat (általános vita) 

Még van négy percünk, így talán meg tudjuk vitatni az egyes adótörvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a főosztályvezető úrnak, illetve 
munkatársának, hogy segített nekünk, és tisztelettel köszöntöm dr. Laki Gábor 
főosztályvezető urat - ha jól szerepel a feljegyzésemben vendégünk neve. Itt is az általános 
vitára való alkalmasság a feladatunk, igaz? (Edelényi Zsuzsánna: Igen.) Igen. (Dr. Laki 
Gábornak:) Tessék parancsolni! 

 

Dr. Laki Gábor (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Ha csak négy percben, akkor tényleg nagyon röviden szólnék csak.  

Egy több száz paragrafusból, szakaszból álló törvényjavaslatról beszélünk. A kormány 
október 14-én benyújtotta a jövő évi adóváltozásokra vonatkozó javaslatát. A részletekbe itt 
most talán adónemenként nem fogok tudni belemenni, csak a hátterét szeretném bemutatni. 
Az új adózási rendszer fókuszában továbbra is a munka és a család megbecsülése áll. A 
kormány továbbra is intézkedéseket tesz az arányos és egykulcsos személyi jövedelemadó 



 15 

rendszer megszilárdítására, a gyermekvállalás ösztönzésére. Ugyanakkor látni kell, hogy a 
gazdasági váltás világosan megmutatta azt, hogy a gazdasági növekedés csak pénzügyi 
stabilitással együtt valósítható meg. Gyakorlatilag az államháztartás hiányának a tartását célzó 
intézkedések bevezetésére is sor kerül, ugyanakkor ezen intézkedések meghozatala során 
törekedni kell a kívánatos adószerkezet megteremtésére. Ennek érdekében, ennek keretében a 
kormány a forgalmi, fogyasztási típusú adók, tágabb értelemben véve az ökoadók szerepének 
a növekedését javasolja.  

Néhány gondolat még. Tulajdonképpen amikor adóbevétel-növekedésről beszélünk, 
akkor is látni kell, hogy célzott adóintézkedésekről van szó. Az Egészségbiztosítási Alap 
bevételeinek növekedését szolgálja több intézkedés, így például a biztosítási, 
egészségbiztosítási járulék 1 százalékpontos növelése, hogy a főállású egyéni vállalkozók a 
jövőben a minimálbér másfélszerese után fizetik a járulékot, illetve hogy baleseti adó kerül 
bevezetésre - ez mind-mind az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek a növelését célozza. Az 
általános forgalmiadó-kulcs 25 százalékról 27 százalékra történő, tehát 2 százalékpontos 
növelése pedig egy úgynevezett országvédelmi alapba kerül elkülönítésre, befizetésre, 
amelynek az alapvető célja, hogy a világgazdasági válságra esetlegesen reagálni tudjon 
hazánk.  

Egyebekben számos adóegyszerűsítést, adminisztrációegyszerűsítést szolgáló 
intézkedés kerül bevezetésre, de szeretném hangsúlyozni, hogy az adómorál erősítése is 
fontos célja a kormányzatnak. Több új jogintézmény kerül bevezetésre az adórendszerben, 
ilyen például a preregisztrációs eljárás, illetve a veszteségelhatárolás szabályozása is 
módosításra kerül. Ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a sokak által ismert alvó 
cégekkel való kereskedést, a veszteséggel való kereskedést, ami gyakorlatilag csalás, a 
kormányzat hatékonyabban, a korábbi évekhez képest hatékonyabban igyekezzen 
visszaszorítani.  

Nagy vonalakban ennyi. Hogyha a képviselő urak… 
 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem lenne egy kérdésem, hogyha megengedi. Az 
innovációs járulék befizetésénél a cégek, amelyek közvetlenül támogattak fejlesztést, kutatást, 
ezzel a ráfordításukkal csökkenthették a befizetési kötelezettségüket. Ez a 340. § szerint 
megszűnne, így a teljes innovációs hozzájárulást be kell fizetni, nincs direkt támogatása 
egyetemnek, akadémiai kutatóhelyeknek, hanem minden bemegy az Innovációs Alapba, 
ahonnan aztán majd pályáztatással osztják azt szét. A direkt befizetés gyors, a pályáztatás 
lassú. Ha ugyanoda megy is vissza a pénz, az egyetemekhez, ahova eddig ment - ami mellé 
persze magában mindenki egy jó nagy kérdőjelet helyez, de ha ugyanoda megy is vissza -, 
akkor is jelentős időveszteséggel történik mindez. Milyen érv szól a 340. § fenntartása mellett 
ön szerint? Tud-e erre válaszolni nekem? Nekem az is jó, ha tisztességgel azt mondja, hogy 
nem, tehát ne húzzuk egymás idejét, mert akkor majd keresünk olyat, aki tud erre válaszolni a 
kormány részéről. Biztos, hogy ez a módosítás panaszos az egyetemi szektor és az akadémiai 
szektor számára. (Dr. Laki Gábornak:) Tessék parancsolni! 

 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Valóban nem én 

vagyok teljes mértékben a szakértője ennek a témának. Annyit azért el tudok mondani, hogy a 
kutatás-fejlesztési tevékenység teljes felülvizsgálata történik, a tárca vizsgálja az ezekhez 
kapcsolódó levonhatóságot, ugyanis számos visszaélést tapasztaltunk ezzel kapcsolatban. 
(Megérkezik dr. Hoffmann Rózsa.) Tehát a kutatás-fejlesztési tevékenységnek a minősítésére 
vonatkozóan fog készülni egy javaslat, amely feltehetően azt fogja javasolni, hogy legyen egy 
olyan hatóság, amely hatósági eljárás keretében megmondja, hogy az adott tevékenység 
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kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül vagy nem. Ennek része, gyakorlatilag ennek az 
átfogó vizsgálatnak része az innovációs járulék bruttó kötelezettséget csökkentő tételeinek a 
megszüntetése is. A gyakorlatban, igen, egy hatóság, akár a Tudományos Akadémia 
pályáztatás útján, a korábbiaknál hatékonyabban fogja ezeket a befizetett járulékokat 
megfelelő célra visszafordítani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A részletes vitában még mérlegelnünk kell ezt a 

javaslatot. Nyilván voltak visszaélések, mindazonáltal mégsem szabadna egy kalap alá venni 
az egészet. Az Akadémia érdekei, a nonprofit kutatóhelyek, üzleti kutatóhelyek érdekei nem 
minden esetben vágnak egybe. A szűkülő források újrafelosztásra rémlik fel itt a fejemben, 
hogy részben erről is szól ez a történet, ami nem mindig vezet jó eredményre. Most azonban 
az általános vitára való alkalmasságról kell döntsünk. Van-e ezzel kapcsolatban más kérdés, 
hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Úgy látom, hogy szavazhatunk. 

Határozathozatal 

Kérem, hogy szavazzunk. Aki igennel kíván szavazni, most emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene kíván szavazni, most teheti meg. (Szavazás.) 
3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, 14 igen szavazattal általános vitára alkalmasnak 
tartottuk.  

Kíván-e kisebbségi véleményt mondani az ellenzék? (Osztolykán Ágnes: Majd 
megbeszéljük.) Majd megbeszélitek, csak értesítsetek minket, mert akkor kell többségi is, ez a 
dolgok természete. (Osztolykán Ágnes: Szerintem igen, igen, kívánunk kisebbségi előadót 
állítani. - Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Jó, meglátjuk. (Osztolykán Ágnesnek:) 
Kérlek, hogy akkor jelezzétek ezt Zsuzsánnánál, jó? Köszönöm szépen.  

A napirendi pontot lezárom. A főosztályvezető úrnak köszönetet mondok, hogy eljött, 
és segítette a munkánkat.  

A köznevelési törvény koncepciójának megvitatása 

Negyedik napirendi pontunk, a köznevelési törvény koncepciójának megvitatása 
következik. Arra szeretném kérni kollégáinkat, hogy néhány ablakot nyissanak ki, mert vagy 
én ittam sok kávét, vagy nagyon fűtenek ebben a teremben, de rettentő meleg van. 
(Megtörténik. - Közbeszólás: Vagy mindkettő!) Hogy? (Közbeszólás: Vagy mindkettő! Is!) 
Vagy mindkettő.  

Tisztelettel köszöntöm Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyt és Brassói Sándor 
főosztályvezető urat, köszönjük szépen, hogy eljöttek. Államtitkár asszony, főosztályvezető 
úr, tiétek a szó.  

 

Dr. Hoffmann Rózsa (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) bevezetője 

DR. HOFFMANN RÓZSA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Én is tisztelettel 
köszöntök mindenkit, jó napot kívánok, szervusztok! Én úgy értesültem róla, hogy ezt a mai 
napirendi pontot a bizottság kezdeményezte, azzal a céllal, hogy a köznevelési törvény 
koncepciójának néhány kérdését megvitassuk. Ezért én nem készültem bevezető szöveggel, 
hiszen ebben a körben ez már nem az első alkalom, a koncepció is, mi több, a törvény 
kodifikált változata is közismert, hiszen közel két hete fenn van a honlapon. Inkább csak 
tájékoztatnám az oktatási és tudományos bizottságot arról, hogy az elmúlt hetekben 
sorozatban tettük meg azokat a lépéseket, amelyek a társadalmi egyeztetés tekintetében 
részben ránk nézve kötelezőek, nagyobbrészt pedig önként vállalt egyeztetések. A 
köznevelési törvényt a múlt héten az Országos Köznevelési Tanáccsal, a Közoktatás-politikai 
Tanáccsal, egyházakkal és szakszervezetekkel, az Országos Kisebbségi Bizottsággal 
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megbeszéltük, ezen testületek közül az Országos Köznevelési Tanács, az Országos 
Kisebbségi Bizottság nagy többséggel támogatta a törvényt, a Közoktatás-politikai Tanács 
8 oldala közül 6 oldal egyhangúlag vagy megosztottan, de támogatta, az egyházak 
egyöntetűen támogatták, a szakszervezetek pedig nem. Körülbelül itt tartunk most. Halad a 
beérkező véleményeknek a bedolgozása - ezért is nem tudtunk többen jönni - a 
törvényszövegbe, és jó reményünk van arra, hogy a kormány napokon belül napirendjére 
tűzik.  

Tisztelettel várom a kérdéseiket, illetve az észrevételeiket. Sajnos pont a törvény 
további tisztítgatása érdekében 12-re behívtak a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumba, sajnálom, muszáj személyesen mennem, tehát nem tudok tovább maradni, 
úgyhogy ez egy nagyon rövid találkozó lesz. Ezért is nem készültem hosszabb bevezetővel.  

 

Kérdések, hozzászólások a bizottság tagjai részéről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben a körben ez az első alkalom, hogy találkozunk. Mi 
természetesen már többször találkoztunk a Fidesz munkacsoportjával, de a bizottság egésze az 
elmúlt hónapokban, mióta nyilvános, hogy a kormány egy új, keret jellegű közoktatási 
törvény megalkotására törekszik - ez már több mint egy éve volt -, azóta sorra-rendre veti fel, 
hogy szeretne erről tájékozódni. Ezt eddig elhárítottuk, mondván, hogy majd ha kész lesznek 
a koncepciók, akkor természetesen szerét ejthetjük egy ilyen bizottsági ülésnek. Ez így volt 
tavaly ősszel, télen, idén tavasszal, idén nyáron és idén ősz elején is. Én most már úgy láttam, 
mivel valóban elindult egy széles körű egyeztetés, egy országos ismeretterjesztés, hogy ezek 
eléggé kiforrottak ahhoz, hogy a bizottság is megvitathassa most már ezeket, különös 
tekintettel arra, hogy a tervek szerint még ebben az évben egy aránylag gyors jogalkotási 
munka is elkezdődik, lezajlik, tehát jó, hogyha ezt megelőzi a koncepció szemrevétele, 
megvitatása.  

Tessék parancsolni! (Osztolykán Ágnes jelzésére:) Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Nem titok, hogy én 

kezdeményeztem ezt a bizottsági ülést, mert azt gondoltam, hogy fontos erről beszélni. 
Folyamatosan azt halljuk a sajtóban, a médiában, mindenhol, hogy mindenki támogatja ezt a 
javaslatot, koncepciót - már lassan nem is tudom, hogy minek nevezzem -, de én egy kicsit 
máshogy látom ezt az egészet. Nagyon sok oktatási szakemberrel beszéltem az elmúlt 
időszakban, és nyugodtan ki merem jelenteni, hogy a szakma viszont ellenzi ezt a közoktatási 
koncepciót. Összeállítottam egy kérdéssorozatot, amely, azt gondolom, a legégetőbb és 
legfontosabb pontokra kérdezne rá, és erre, azt gondolom, mindenképpen kellene válaszokat 
kapnunk. Megpróbáltam sorrendben és ésszerűen haladni a kérdéseket illetően. 

Az első kérdés az lenne, hogy mikorra lesz meg a minden hároméves számára 
hozzáférhető óvoda. A tervezet beszél róla, a költségvetést megalapozó saláta használja. Ha 
ez valóban cél, és ez meglesz, akkor lesz korai fejlesztés is, és akkor miért van szükség 
nulladik osztályra, amiről szintén beszél a törvény, amivel, hogyha a nulladik osztályt újra 
visszahozzuk a közoktatás rendszerébe, szerintem a szegregáció egy kristálytiszta útját 
teremtjük meg.  

Beszélünk itt a települési iskolák állami kézbe adásáról. Nem láttunk még erről 
törvényt, hogy ez milyen törvényben lesz szabályozva, és azt sem látjuk, hogy a helyi 
közösségeknek - kicsit KDNP-sen fogalmazva - mi garantálja a helyi hagyományok 
érvényesülését, hogyan fognak a helyiek részt venni a legfontosabb intézményük 
közéletében?  

Mi fog történni a pedagógus-életpályamodellel? Mert erről nem beszél a törvény, csak 
annyit, hogy nem lesz, nem kerül bevezetésre.  
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Óraszámemelésről beszélünk, ami (Zaj. - Az elnök megkopogtatja az asztalt.), úgy 
látjuk, hogy elbocsátásokkal fog járni, legalábbis a szakszervezetek így látják. Az a kérdésem, 
hogy hány pedagógust terveznek elbocsátani.  

Felfedeztünk még egy nagyon érdekes pontot a törvényben, ami lehetővé teszi azt, 
hogy fizetőssé váljon az érettségi. Ennek mi az oka? Hogyan jött ez egyáltalán a gondolatba? 
Az olyan alapelv, mint az ingyenesség a közoktatásban, eddig alapelv volt, ezután miért nem 
az?  

 
ELNÖK: Köszönjük. Vagy van más?  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Még két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy az is 

benne van a törvényben, hogy azok a gyerekek, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, 
akiknek valamilyen fegyelmi eljárásban volt részük az iskolában, vagy valamifajta kártérítés 
keletkezik a környezetükben, ezeknek a gyerekeknek az adatait a Nemzetbiztonsági Hivatal 
megkaphatja. Az a kérdésem, hogy miért.  

És egyetlenegy kérdés még. A Híd-programban azt látjuk, hogy a támogatást 15-
16 éves kortól kaphatják meg a gyerekek 8 fő egyhangú kezdeményezésére, ezt szabályozza a 
törvény. Azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem gondoljuk azt, hogy 0-14 éves korig 
kell fejleszteni a gyereket, aki rászorul. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Michl József és dr. Pósán László jelzésére:) Mindjárt 

megadom a szót - Jóska és László is kért szót -, csak annyit, hogy ugyan folyik egy nem 
tudom, hogy hivatalos vagy nem hivatalos törvényvita is, de mi alapvetően a koncepció 
vitáját kezdjük itt el, hiszen a törvény, ugyan annak az államigazgatási egyeztetése már folyik, 
rossz bikkfanyelven - amit azért kerüljünk! -: folyamatban van, és óhatatlan, hogy ez is szóba 
kerül természetesen, mert a kérdések a fontosak, de mi egy koncepcióról vitatkozunk vagy 
beszélgetünk, egyeztetünk a mai napon. 

Michl József képviselő úr, parancsolj, Jóska! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én mindjárt azzal kezdeném, 

amit az elnök úr is elmondott, hogy nem igazán értettem Osztolykán Ágnes felsorolását, mert 
én úgy éreztem, hogy az már súlyosabban érintett belső részletkérdéseket. Igazából mindjárt 
az elsővel szeretnék rögtön vitatkozni is, tehát nem tudom, honnan veszi, hogy a szakma 
ellenzi ezt a koncepciót. Ki az a szakma, aki ellenzi? Tehát akkor beszélgessünk majd arról is, 
hogy kit nevez ön „szakmá”-nak, mert biztos vagyok benne, hogy a 150 ezer pedagógus 
mindegyikét nem sikerült megkérdeznie Osztolykán Ágnesnek sem, ugyanakkor azért a 
sajtóból, médiából ismert adatokkal és képpel nincs teljesen összhangban, amit el tetszett 
mondani. Tehát ezt én szeretném a magam részéről maximálisan visszautasítani.  

A másik dolog pedig az, hogy - ahogy mondtam - a koncepcióról beszélgessünk, vagy 
arról kérdezzük az államtitkár asszonyt, ha már ezt a feladatot szántuk neki. Néhány dolgot 
szeretnék kiemelni, amely, azt gondolom, koncepcionálisan teljesen új dolog, és éppen ezért 
fontos, hogy beszéljünk ezekről. Ilyen például az egész napos iskola kérdése, az óvodának a 
sokkal korábbi esztendőtől való kötelező bevezetése. Azt gondolom, ezek koncepcionális 
kérdések, és olyan újdonságok a köznevelésben, mint ahogy már maga a koncepció és a 
törvény új elnevezése is, azt gondolom, egy nagyon pozitív dolog, az, hogy nemcsak 
oktatásról beszélünk, hanem végre arról is beszélünk fajsúlyosan vagy - bocsánat, inkább így 
mondom: - hangsúlyosan, hogy az iskolának nevelnie is kell, nem csak oktatnia. Például ez a 
két dolog, amit említettem, ehhez nagyon nagyban hozzájárul, én ezt szeretném üdvözölni, és 
azt gondolom, ez nagyon jó.  
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A másik dolog pedig, ami a pedagógusok oldaláról egy borzasztóan fontos kérdés, az 
életpályamodell. Azt sem értem, hogy ezt hogy nem találta meg képviselőtársam. Konkrétan a 
most már olvasható törvény szövege is precízen tartalmazza az életpályamodell megoldási 
lehetőségét, és én azt gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés, tehát mindenképp szeretném, 
ha erről a legfrissebb információkat megosztaná majd velünk az államtitkár asszony, hogy az 
életpályamodell bevezetésének az időpontját, a lehetőségét hogyan látja.  

Még egy pontot szeretnék kiemelni, ami, azt gondolom, szintén nagyon hangsúlyos és 
fontos rész: maximálisan egyetértek azzal, hogy az SNI-s és a többi olyan gyermek oktatását-
nevelését hangsúlyossá, még jobban hangsúlyossá kell tennünk a jövőben, viszont ezzel 
párhuzamosan a tehetséggondozásra legalább olyan fényt kell vetnünk. Az elmúlt időszaknak 
a gondolkodása, úgy érzem, egy kicsit elcsúszott abba az irányba, hogy csak a leszakadókat 
kell kiemelten, külön figyelemmel követni. Én azt gondolom, a tehetséggondozás legalább 
ennyire hangsúlyos és fontos kell hogy legyen.  

Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Farkas Gergely, aztán Pósán László. 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Államtitkár Asszony! Néhány dolgot én is szeretnék felvetni a koncepcióval kapcsolatban. Az 
egyiket említették előttem, az egész napos iskola kapcsán szeretném kihasználni a lehetőséget, 
hogy itt személyesen is érdeklődhetünk az államtitkár asszonynál, hogy ez pontosan miként is 
kerül bevezetésre, ugyanis a koncepció sokszor feltételes módban vagy nem teljesen 
egyértelműen fogalmaz. Konkrétan arra is kíváncsi lennék, hogy ezekhez a személyi és egyéb, 
anyagi feltételek adottak-e, illetve miként képzeljük el ezt, a délutáni foglalkozások miből 
állnának? Arra is van lehetőség, hogy felmentést kérjen ez alól a diák, és hogyha felmentést 
kérhet ez alól, akkor ez azt feltételezi, hogy a délutáni foglalkozások nem az oktatást érintik 
elsősorban, nem tanórák lennének akkor. Pont erről szeretnék néhány részletet megtudni, mert 
a koncepció sok mindent bizonytalanságban hagy.  

A másik fontos kérdés, ami a koncepcióban szerepel, az igazgatóválasztás folyamata. 
A koncepció szerint mindez majd a kormányhivatalok vezetőjének a feladata lesz. Itt azt 
szeretnénk felvetni, hogy esetleg nem lett volna-e célszerűbb - és a Jobbik ezt tartotta volna 
helyesnek -, ha létrehozunk egy országos szakmai szervezetet, amelynek vannak regionális, 
mondjuk megyei szintű alegységei, és ezek a szakmai szervezetek szakmai szempontok 
alapján hozzák meg a végső döntést, egyeztetve természetesen az érintett településekkel, 
illetve akár a kormányhivatalokkal is. Mindezt mi azért tartjuk fontosnak és helyesebbnek, 
mert így sokkal inkább politikailag függetlenebb lehetne a döntés. Úgy gondolom, hogy ha 
hosszú távon gondolkodnak, önök is beláthatják azt, hogy egy kormányhivatal vezetője 
elsősorban politikai döntést fog hozni egy igazgatóválasztás, egy igazgató kinevezése 
kapcsán, ez pedig hosszú távon nem biztos hogy célszerű. Értem én, hogy a rövid távú 
indokok most ezt indokolják, de esetleg hogyha hosszú távon gondolkodunk, akkor az lenne a 
cél, hogy a szakmai szempontokat erősítsük ezeknél a döntéshozataloknál.  

További kérdés a kisiskolák helyzete. A koncepció úgy fogalmaz, hogy 8 évfolyamos 
általános iskola fenntartásához akkor nyújtható állami támogatás, ha az intézményben 
évfolyamonként legalább két osztály működik párhuzamosan, amelyben a létszám eléri az 
átlaglétszámot. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a két osztálynak a párhuzamos megléte 
rengeteg kistelepülés esetén fogja azt eredményezni, hogy kénytelenek lesznek intézmény-
összevonással megoldani ezt a problémát, és bezárni iskolákat, ami több bajt is fog okozni: 
egyrészről pedagóguselbocsátásokat, másrészről hogy a kistelepüléseken megszűnik az iskola. 
Úgy gondolom, önök is kimondták alapelvként, hogy minél több kisiskolát meg kell menteni, 
viszont ez a koncepcióban található szabályozás, úgy gondoljuk, nem ezt a célt szolgálja; túl 



 20 

magasra teszi a lécet, és nagyon sok település nem tudja ezt majd megugrani. Úgyhogy 
kérdezem, hogy esetleg van-e arra bármiféle reális esély, hogy ebben egy 
kompromisszumként lejjebb vigyük ezt az ominózus lécet.  

Egy további felvetés a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatban: az életpályamodell, 
ha jól láttuk a törvény tervezetében, leghamarabb 2014-től fogja éreztetni a hatását a 
bérekben, ekkor fog jelentkezni elsőként ennek a pozitív hatása. Ugyanakkor a pedagógusokat 
érintő pluszfeladatok viszont nem 2014-től, hanem már jóval hamarabb életbe fognak lépni, 
ez pedig tovább ronthatja az eddig is rossz helyzetben lévő pedagógustársadalom anyagi 
megbecsültségét. Kérdezem én, hogy ezzel számoltak-e, ennek tudatában szeretnék-e így 
elfogadni ezt a törvényt, mert ezt mi nagyon aggályosnak tartjuk, és bízunk benne, hogy a 
végleges törvénytervezetig ebben is sikerül egy kompromisszumot találni. Értjük mi, hogy az 
ország nagyon rossz helyzetben van, de mindenféleképpen meg kellene találni azokat a 
forrásokat, amelyekkel már most, nem leghamarabb csak két és fél év múlva, és akkor is - a 
törvény tervezete szerint - csak megfelelő gazdasági helyzet esetén, tehát nem akkor, hanem 
már most tudunk a pedagógusoknak egyfajta olyan emelést biztosítani, amivel a 
megbecsültségükön javítunk.  

Első körben ezek lennének a felvetéseink, kérdéseink.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Pósán László, majd Révész Máriusz 

következik - aztán megyünk tovább, látom a jelzéseket. Összefogottságra kérek mindenkit. 
(Dr. Pósán Lászlónak:) Laci, parancsolj! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Mivel az államtitkár asszony és 

Michl képviselőtársunk is szóba hozta, hogy a honlapon már olvasható a kodifikált verzió is, 
engedtessék meg, hogy akkor a koncepció tárgyalása mellé ezt is behozzam a beszélgetés 
során! Ugyanis a koncepció apropóján volt némi vita azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a 6 és 
8 osztályos gimnáziumok milyenek legyenek, mi a kritériuma - ehhez képest a kodifikált 
javaslatban az szerepelne, hogy külön jogszabály rendelkezzen majd a 6 vagy 8 osztályos 
gimnáziumokról. Kérdezem, hogy ez miért lenne így. Mert szerény meglátásom szerint egy 
közoktatási törvényen belül kell rendezni minden iskolatípus dolgát.  

Továbbra sem látom azt, hogy az érettségi kérdésében az emelt szint hol van, jóllehet a 
felsőoktatásba való bemenetnek ezt a kérdését továbbra is evidenciaként kezelné mind a 
koncepció, mind a törvényjavaslat munkaanyaga, tehát hogy érettségivel lehetne bekerülni a 
felsőoktatásba. De ma az összevethető, sztenderd, országosan azonos megmérettetést jelenleg 
egyetlen rendszer biztosít, az emelt szintű érettségi, és ennek a hiánya, azt hiszem, 
kifejezetten komoly probléma, abból a szempontból mindenképpen, hogyha a minőséget 
javítani szeretnénk. Arra is szeretnék tehát majd választ kapni, hogy ez hol van.  

Van egy másik pont, amit, bevallom őszintén, nem nagyon tudok értelmezni, hogy a 
szakiskola után kétéves képzéssel érettségit lehet szerezni. Egy ilyen felvetés elég furcsa. Az 
egyik esetben négyéves tanulás, a másik esetben kétéves tanulás után ugyanolyan érettségihez 
lehet jutni - ezt hogyan is kellene értelmezni? Mert szakmai szempontból nekem így első 
hallásra elég meredeknek tűnik, bevallom őszintén.  

Ugyanez igaz arra, amit Osztolykán képviselőtársunk már felvetett, hogy szerepel egy 
olyan kitétel, hogy a kormányhivatal érettségi díjat állapíthat meg, de előtte szerepel az is, 
hogy a közoktatás ingyenes, bárki által hozzáférhető. Vagy tegyük világossá, hogy ez az 
érettséginél akkor igaz, hogyha valaki mondjuk felnőtt fejjel dönt úgy, hogy nem tudom hány 
év után érettségizni akar, de egyébként, normál esetben egy középiskolai képzésnek a lezárása 
érettségivel végződik, tehát annak a részeként kell tekinteni. Nem teljesen világos a 
megfogalmazás, úgyhogy ez kodifikációs szempontból aggályos. Ez nyilván a szövegezők 
kritikája kíván lenni, csak felhívom rá a figyelmet, hogy jó, hogyha erre odafigyelünk.  
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A koncepcióban szerepelt a kötelező közösségi szolgálat, a kodifikált verzióban már 
nem látom ezt. A kérdésem az, hogy kikerült-e a koncepcióból, vagy pedig miért nincs erről 
szó? Én személy szerint - elmondom, elmondtam régen is, most is elmondom - nem vagyok 
híve ennek a konstrukciónak, mert rövid távon nem tudjuk ennek a megfelelő 
feltételrendszerét az egész országra nézve biztosítani. Ha önkéntesen csinálják, az rendben 
van, de az érettségi előfeltételévé semmiképpen nem tenném, legalábbis a közeljövőt tekintve 
még nem.  

Vannak mellékletek, amelyekben elég sok buktató van belerakva, ha úgy tetszik - nem 
feltételezem a szándékosságot, de hogy buktatónak buktató, az biztos. Az egyik ilyen a 
pedagógusokat segítők számát szabályozó…, ez a munkaanyagban, tehát a kodifikált 
szövegben szerepel. Itt olyan számok vannak, amelyek, azt gondolom, életidegenek. Tehát 
mondjuk 50-től 500-ig terjedő létszámhoz kapcsolódik maximum 2 pedagógusasszisztens, 
elsősorban ápolók és ilyenek, ez egyszerűen nem megy. Aki ezt beírta, az nem látott közelről 
olyan intézményt, ahol az ilyen típusú segédmunkaerőnek - már bocsánat a kifejezésért, nem 
dehonesztálóan akarom mondani - dolgoznia kellene.  

Ugyanez a problémám a pedagógus-életpályával kapcsolatban is. Mind a mai napig 
továbbra is vissza-visszaköszönve látom azt, hogy a minősítő vizsga, amit nem tudom én, két-
három-négyfős bizottság előtt kellene letenni, lényegében alkalmas arra, hogy egy intézmény 
által kibocsátott diploma érvényességét felülírja. Szerintem ez jogilag nonszensz. Tehát ha 
egy intézmény, egy felsőoktatási intézmény kiad egy pedagógusdiplomát, az 
pedagógusképzettségre jogosít. Egy minősítő bizottság dönthet arról a pedagógus munkájával 
kapcsolatban - hozzáteszem, hogy akkor, hogyha ez folyamatos ellenőrzés alapján van, és 
nem egy egyszeri minősítésről van szó -, hogy esetleg a bérezésben van ennek valamiféle 
következménye, vagy hogy a majdani előmenetelre vonatkozóan van valami következménye, 
de jogi felülbírálatot tenni egy kiadott diplomával kapcsolatban, azt gondolom, 
elképzelhetetlen. Én tehát azt kérném szépen, hogy ezt még egyszer nézzék majd meg a 
mellékleteknél, mert ez egy kifejezetten jogszabálysértő dolog. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Révész Máriusz, aztán Sági István, illetve Kucsák 

László következik.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Államtitkár asszony, két kérdésem 

lenne. Az egyik: azt tapasztalom közvetlen közelről, hogy a pedagógusokat leginkább a 
32 órás óraszám aggasztja, emiatt meglehetősen nagy a felzúdulás és a félelem az 
intézményekben, ugyanis attól félnek, azok a pedagógusok, akik most túlórát látnak el a 
22 óra fölött, úgy számolnak, hogy ez igen jelentős csökkenést jelent majd a számukra. 
Ráadásul Kőbányán általában úgy van - természetesen az óraszámok máshogy is kijöhetnek -, 
hogy az igazgatók, az intézményvezetők azoknak a pedagógusoknak próbálnak több órát adni, 
akiknek a teljesítményét jobbnak értékelik. Abban az iskolában, ahová a fiam jár, az igazgató 
úr elmondta, hogy vannak olyan kolléganők, akik számára 20-25 ezer forintos bércsökkenést 
jelentene, hogyha ezt a rendszert most bevezetnék, ha a heti 4 túlóra elveszne. Úgyhogy itt az 
lenne a kérésem, azt mindenképpen fontolják meg és támogassák - tudom, hogy a kodifikált 
szövegben erre van utalás -, hogy ez az egész rendszer csak az életpályamodellel egy időben 
vezethető be, ha ez a kettő elválik egymástól, akkor ebből, én most jelzem, államtitkár 
asszony, nagyon nagy közfelháborodás, felzúdulás lesz, és valamilyen módon ezt orvosolni 
kell. Nyilván az is egy furcsa helyzetet fog előidézni, hogy van olyan tanár, akinek ugyanazért 
az alapfizetésért 22 órát, és van olyan, akinek meg 25 vagy 26 órát kell tanítania, akár ki is 
alakulhatott volna ilyen rendszer az elmúlt években Magyarországon, de nem ez a rendszer 
alakult ki. Úgyhogy én ennek a pontos átgondolását, cizellálását még azért javasolnám a 
beterjesztett, kodifikált szövegben is.  
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A másik kérdésem, felvetésem inkább az önkormányzati visszaszerződésre utalna, 
vagy arra kérdeznék rá. Az önkormányzatok szempontjából, a nagyvárosok, kerületek 
szempontjából az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy milyen lehetőségei lesznek az 
önkormányzatok számára a visszaszerződésnek. Itt nemcsak az elméleti lehetőség a kérdés, 
hanem hogy milyen költségvetési feltételei lesznek a visszaszerződésnek. Nyilván abban az 
esetben, hogyha az önkormányzatoktól elveszik a pénzt, az intézményműködtetéshez 
szükséges pénzt, és az önkormányzat visszaszerződhet, ám pluszpénzt nem kap hozzá, akkor 
az egy elméleti lehetőség marad, hiszen az önkormányzatok ezt nem fogják tudni teljesíteni, 
vállalni. Úgyhogy az lenne a második kérdésem az államtitkár asszonytól, hogy a 
visszaszerződéssel kapcsolatosan hogyan áll most a kormány álláspontja, mennyire 
támogatják azt, hogy azok a nagyvárosok, amelyek eddig kimutathatóan, statisztikailag és a 
felmérések szerint is jól működtették, jó színvonalon működtették az intézményrendszerüket, 
vissza tudjanak szerződni?  

A harmadik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy az már tisztázott, hogy a feladatot 
viszi az állam, a pedagógusbéreket fizeti. Az lenne a kérdésem, hogy mondjuk a tulajdonnal, a 
felvett hitelekkel kapcsolatban mi a helyzet, mik a kormány elképzelései. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Sági István, Kucsák László és Ferenczi Gábor 

jelentkezett. István, parancsolj! 
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Kedves Államtitkár Asszony! Én 

egy „köszönöm”-mel kezdeném. Korábban tettem fel kérdéseket, tettem javaslatokat, ezek 
egy része hasznosult a köznevelési tervezetben. Ezután is szeretnék ezzel a lehetőséggel élni, 
és a művészetoktatással, a nem állami fenntartású művészetoktatási intézményekkel 
kapcsolatosan további javaslatokat, kérdéseket tennék majd fel - ezt írásban fogom eljuttatni, 
hogy itt ne húzzam az időt, ha jól tudom, 25-éig várják ezeket a véleményeket. (Dr. Hoffmann 
Rózsa: Az holnap lesz.) Holnapig, igen. Kész van, tehát már megy.  

A köznevelési törvény egyes elemeinek hatálybalépése, összefüggése, legalábbis ami 
most látszik. Én örülnék, hogyha még decemberig elfogadnánk ezt a köznevelési törvényt, és 
azt szeretném megkérdezni, tud-e tájékoztatást adni arról, hogy mi az, ami a törvény 
elfogadása után rögtön hatályba lép, illetve milyen összefüggések lehetnek - ahogy 
képviselőtársaim is említették - az életpálya, a kötelező óraszám, még nem is a kötelező 
óraszám változása, mert az nem változik, hanem a 32 órával kapcsolatos összefüggés kapcsán. 
És ha jól értettem - ebben megerősítést várnék -, a 22 órát, kötelező órát a 
tantárgyfelosztásban kiosztott kötelező órára értik, és itt egy fontos kérdés lesz, hogy a 
kormányhivatalok az intézmények létszámát minek a figyelembevételével alakítják ki. Mert 
ha figyelembe veszik, hogy 22 kötelező órája van, és annyi embert engedélyeznek, egy 
igazgató annyi pedagógust vehet fel, amennyi a kötelező óra, akkor gyakorlatilag a 32 óra 
jelképes, de csak betegségek, egyebek esetén érvényesül - persze itt is lehet, hogy aki 
betegesebb, ahelyett kik dolgozzanak, meg milyen arányban terheljék meg őket, de akkor 
gyakorlatilag szakkörök és egyéb feladatok válnak bevonhatóvá a 32 órába. Viszont hogyha 
itt nincs igény, akkor gyakorlatilag az is lehet, hogy a pedagógusoknak ténylegesen nem kell 
ellátniuk a 32 órát az intézményben.  

Én azt látom, hogyha jól értelmezem, hogy lehet, hogy az életpályamodell 
bevezetésére két részletben kerül sor, attól függően, hogy a pénzügyi, gazdasági lehetőségek 
ezt hogy engedik. Feltételezem, legalábbis úgy látom, hogy az első bevezetési szakaszban is 
legalább annyi emelése lesz a közszférában a pedagógusoknak, hogy nem járnak rosszabbul, 
mint ha most a 22 órájukhoz képest előírnánk ezt a 10 órát túlórában. Tehát több pénzhez 
jutnak egy kicsit, többet dolgoznak, és lehet, hogy ez a létszámnál jelentkezni fog minimális 
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arányban, de én nem feltételezem, hogy ott, ahol megvan a gyereklétszám, nagyságrendileg 
kevesebb pedagógus lesz. Egy kis megerősítést, biztatást várnék. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kucsák László, aztán Ferenczi Gábor, majd Pichler Imre. László, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntök 

mindenkit, az államtitkár asszonyt is. Sok minden elhangzott már, és szerencsés, hogyha 
marad idő a válaszokra is. Egyetlen körülményre utalnék vissza, ami szóba került itt már, 
Farkas Gergely felvetette a pedagógusok terhelését, azt, hogy ő úgy olvasta ki a koncepcióból, 
hogy különválna a munkaidő problematikája a pedagógus-életpálya beléptétől. Azt szeretném 
ill ő tisztelettel kérdezni az államtitkár asszonytól - mivel korábban beszéltünk már erről a 
kérdésről, és akkor azonos állásponton voltunk -, hogy ugye nem változott az, hogy a 
pedagógus-életpálya beléptetése és a munkaidő, a munkaterhelés kérdésköre időpont 
szempontjából továbbra is egyben kezeltetne. A legutóbbi időben arról lehetett hallani, hogy 
ez 2013, vagy szándékoltan 2013, és talán, ha jók az információk, legutóbb helyettes 
államtitkár úr nyilatkozott is arról, hogy ez egy kérdéskörben kezelendő. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ferenczi Gábor, aztán Pichler Imre. 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Engedje meg, államtitkár asszony, 

hogy először önt idézzem! Tegnap Veszprém megyében, Veszprémben járt, és ott az 
alábbiakat mondta: az új köznevelési törvény és a nemzeti alaptanterv célja, hogy olyan 
minőségű család- és hazaszeretetre nevelje a fiatalokat, amely képes áldozatokat is hozni, ha 
kell. Itt az lenne a tiszteletteljes kérdésem ön felé, hogy miközben az új törvény koncepciója 
az előszóban nagyon hangzatos elemeket tartalmaz azzal kapcsolatosan, hogy erősíteni kell 
fiataljainkban a nemzettudatot, átolvasva a koncepciót én vajmi kevés utalást találtam arra 
vonatkozólag, hogy ezt hogyan kívánják megvalósítani. Gondolok arra például, hogy nem 
látjuk egészében azt, hogy az új nemzeti alaptanterv milyen elemeket tartalmaz, tehát valóban 
egy igaztörténelem-tanításra fogunk-e áttérni, valóban a magyarságtudat erősítése történik-e, 
valóban foglalkozik-e majd az új nemzeti alaptanterv például a rovásírás-tanítással, a 
származáselmélet felülvizsgálatával. Tehát olyan alapvető elemekre lennék én kíváncsi, 
amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valóban egy nemzete iránt elkötelezett fiatal kerüljön 
ki majd az iskolapadból. 

A másik problémánk az új koncepcióval kapcsolatosan, hogy véleményünk szerint 
elég súlyos kodifikációs hibákat tartalmaz, illetőleg azt is állítani merem, hogy nem is 
kerettörvényről van szó. A hatáskörök vonatkozásában pedig egy átláthatatlan rendszerrel 
állunk szemben, hiszen a KIM, az NGM és a NEFMI felel bizonyos területekért az 
oktatásban, és itt keverednek a hatáskörök. A kormányhivatalok a KIM alá tartoznak, a 
szakképzés az NGM alá, a NEFMI alá pedig az oktatás egésze. Ezt hogyan kívánják majd 
összehangolni? Illetve hogyan kívánják az iskolákat a kormányhivatalokon keresztül 
lényegében irányítani?  

Körülbelül ennyit szerettem volna elöljáróban az idő rövidsége miatt elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Rövid megjegyzéseket kérek. (Pichler Imre Lászlónak:) Imre, 

aztán Cseresnyés Péter következik.  
 
PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Intelmedet 

figyelembe véve természetesen rövid kérdésem van az államtitkár asszonyhoz. Az én 
körzetemben több nemzetiségi iskola is működik. A kérdésem az lenne, hogy 8 fővel 
indíthatnak-e osztályt. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm. (Cseresnyés Péternek:) Péter! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Két kérdésem, két rövid 

kérdésem lenne hasonlóképpen ahhoz, amit Imre mondott, a kistelepülések iskoláival 
kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ugyanis Zala megye tele van kistelepülésekkel, így tele van 
olyan iskolákkal, ahova néhány tucat gyermek jár csak iskolába, ezeknek a jövőjéért 
aggódunk többen.  

A másik kérdésem kimondottan a szakmai munkának a segítése, a szakmai irányító 
munkát célozza meg. A pedagógiai intézetek jövőjére szeretnék rákérdezni, hogy ez egységes 
lesz-e, mert az tűnik ki a tervezetből, hogy ez egy egységes központtal irányított szervezet 
lesz, vagy valami másfajta elképzelés van-e? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb kérdés, kérés? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. 

(Dr. Hoffmann Rózsának és Brassói Sándornak:) Parancsoljatok! 
 

Dr. Hoffmann Rózsa (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai, reflexiói 

DR. HOFFMANN RÓZSA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen. Ha 
megengedik, a kérdések elhangzásának a sorrendjében mennék.  

Ki az, aki támogatja? Elmondtam a bevezetőben, megismétlem: az Országos 
Köznevelési Tanács, amely az egyik legrangosabb szakmai testület, 11 vagy 12 igennel, 
3 nem és 2 tartózkodás ellenében támogatta a köznevelési törvényt; a Közoktatás-politikai 
Tanács szakmai oldala támogatta, az egyházak egyhangúlag támogatták; az Országos 
Kisebbségi Bizottság 8 vagy 9 igennel, 1 tartózkodás ellenében támogatta. Ezek a formális 
támogatások. Ezen kívül körülbelül 10 olyan országos szakmai fórum van a hátunk mögött, 
ahol nemcsak előadást tartunk, hanem beszélgetünk is a pedagógusokkal, lehetőséget adunk a 
kérdésfeltevésre és a véleménynyilvánításra is, ezeknek az összegzett tapasztalata is 
többségében a támogatás. Természetes, hogy ugyanakkor bizonytalanságok és kérdések 
vannak, de generális elutasítást, mint mondtam, csak a szakszervezetek és a diákjogi 
szervezetek oldaláról kaptunk. Ez tehát a támogatás.  

A 3 éves kori óvoda bevezetését 2014-re tervezzük. A napokban, napokon belül 
indítunk egy olyan óvodaépítési projektet a második Széchenyi-terv keretében, amely 
lehetővé teszi az óvodai férőhelyek számának jelentős bővítését. Jelen pillanatban a gyerekek 
90 százaléka jár 3 éves korban óvodába. Érvelni, azt hiszem, szükségtelen mellette, hogy a 
kora kisgyerekkori fejlesztés célja és értelme az, hogy azokat a gyerekeket, akik fejleszthetők, 
megfelelőképpen fejlessze, hiszen ez az életkor a leginkább megfelelő erre.  

Nulladik osztályról nincs már szó a törvényben. Amiről szó van a koncepcióban, az 
egy lehetőség egy kis létszámú osztályba terelésre abban az esetben, hogyha a gyermek 
lemaradása ezt indokolja. Ha a 3 éves kori óvoda általánosan működni fog 2014-től, ha 
elindul, ha az óvoda jól végzi a pedagógiai munkáját, és rászámolunk három évet, akkor 
elméletileg nagyon kevés gyerek kerülhet majd ilyen kis létszámú osztályba, addig viszont 
segíthet. A pszichológia egyértelmű és egyöntetű véleménye az, hogy a lemaradással 
küszködő gyerekek eredményes fejlődése kis csoportban, egyéni bánásmóddal érhető el, ezt 
szolgálja a kis létszámú osztály, ami nem nulladik osztály, hanem első osztály, tehát abból 
átkerülhet a gyerek a teljes létszámú osztályba.  

Mi garantálja a helyi érdekeket az állami kézbe adásnál? Az, hogy az önkormányzatok 
visszavehetik, visszaszerződhetik - ahogy ezt több képviselőtársam is megfogalmazta a 
kérdésében - az intézmény fenntartását. Pontosan ez a szándékunk, a célunk, hogy ezt 
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ösztönözzük is, mert mi is tudjuk, hogy a helyi érdekek megjelenése az iskolában egy 
alapvető, fontos szempont, ez Eötvös József óta tudható.  

Hány pedagógust tervezünk elbocsátani? Egyet sem.  
Nem lesz fizetős az érettségi, csak a felnőttképzés keretében, egyébként az alapelvek 

között is szerepel, hogy mind az érettségi, mind az első szakképzés ingyenes.  
A gyerekek adatainak a továbbítása egy olyan lehetőség, ami eddig is megvolt, akár 

idézhetném is szó szerint. Felsorolja a fegyelmező intézkedéseket, a nyilvántartandó adatokat, 
majd felhatalmazást ad a törvényalkotó arra, hogy továbbíthatja - ez nyilvánvalóan nem egy 
automatikus továbbítás. 

A Híd-program. Úgy kérdezte a képviselő asszony, hogy miért nem 0-tól 16 éves 
korig fejlesztünk. Dehogyisnem. A törvénynek az egyik alapelve az egyéni bánásmód, a 
nevelés, az egyéni fejlesztés. De aki járatos a pedagógia világában, az pontosan tudja, hogy a 
fejlesztések, a nevelés, a tanítás nem egyformán sikeres minden gyerek esetében, ezért egy jó 
rendszer megteremti a külön lehetőségeket is azoknak, akik lemaradnak, leszakadnak vagy 
nem boldogulnak. A Híd-program számukra kínál egy újabb lehetőséget 14 éves kor után.  

Az egész napos iskolának az értelmezését többen is kérték. Megkísérlem itt ismét 
elmondani azt, amit nagyon sok nyilatkozatban próbáltunk már értelmezni. Ez az iskolára 
nézve kötelező kötelezettség, az, hogy 16 óráig, illetve, ahol lehet, 17 óráig biztosítson 
foglalkozást, lehetőséget a gyerekeknek, hogy bennmaradjanak, de vannak ez alól kivételek. 
Ez azt teszi lehetővé, hogy jobban széthúzhatják az iskolai programot, és nem azt jelenti, hogy 
a gyereknek feltétlenül kötelező délután 4-ig bennmaradnia. Az a szándékunk, hogy a törvény 
elfogadását követően pályázati úton felhívjuk az iskolákat, hogy mintatanterveket, bocsánat, 
mintaóraterveket, beosztásokat készítsenek. Az lenne az ideális a meggondolásunk szerint, 
hogyha egy héten egy, de inkább két teljesen szabad délután lenne. A minden napos 
testnevelés, a megnövelt művészeti órák száma, a szükséges és az iskolák nagy részéből 
sajnálatos módon kikopott szakkörök, felzárkóztatások, egyéni foglalkozások számára, az 
énekkar számára, a hittanórák számára és minden szabad foglalkozás számára csak az ad 
lehetőséget, hogyha a pedagógusok ott vannak az intézményben. Értelemszerűen ami nem 
kötelező tanrendi óra, arról a gyerek elmehet, de ez belecsúszhat a délutánba. Különben így az 
ebédet is nyugodtan meg lehet oldani nyugodt, kulturált körülmények között, akár egy 
egyórás időintervallumban is. Tehát egy lazább, kulturáltabb, gyerekközpontúbb iskolaiélet-
szervezést tesz lehetővé az úgynevezett egész napos iskola, ami nagyon sok európai 
országban jól működik.  

Ezt - és akkor itt válaszolok egy másik kérdésre - összekapcsoljuk időben a 
pedagógus-életpályamodellben megkívánt úgynevezett 32 órás benntartózkodással. A 
kodifikált változat, amely nyilvános, tehát lehet ellenőrizni, hatályba lépő rendelkezései 
között egyértelműen ott van, hogy ez a kettő együtt indul, mégpedig legkorábban 2013. 
szeptember 1-jétől. Ez azt jelenti, hogy 2013. szeptember 1-jétől minden pedagógust 
besorolunk az új életpályamodell szerinti bérkategóriába, amely bértételek lényegesen 
magasabbak a mostaninál. Tehát még ha túlórapénzt nem is fognak kapni a pedagógusok, 
ahogy most kapnak, akkor is - kiszámoltuk - több lesz az összjövedelmük, mint jelen 
pillanatban. A jelenlegi törvények plusz 6 óra tanítás elrendelését teszik lehetővé, összesen 
tehát akár 28 órát is taníthat a pedagógus. Ha valaki ennyit tanít most, és ezért túlórapénzt 
kap, a pedagógus-életpályamodellben rögzített fizetési kategóriák alapján akkor is többet fog 
keresni.  

Ezután következik a kategóriákba sorolás, a minősítési eljárás. 150 ezer pedagógus 
minősítése nem bonyolítható le néhány hét vagy néhány hónap alatt, még egy év alatt sem, 
erre szolgál a 2018-as határidő, az egy újabb jövedelememelkedést jelent. Ennek a módja, 
időzítése még nincs kidolgozva. Az azonban tévedés, hogy a minősítő vizsga visszavonná az 
egyetemi diplomát, az adja meg az egyetemi diplomát, a minősítő vizsgában, amelyet a 
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gyakornokok tesznek le, ott van az egyetem, és a diplomát az egyetem állapítja meg. A 
minősítés az, ami jelzést adhat esetleg a fenntartónak, de egy rossz beállítódás eleve azt 
feltételezni, hogy a minősítési eljárásnak az a célja, hogy emberektől szabaduljon meg a 
rendszer. Nem, a célja az, hogy mindenkinek javuljon a munkaintenzitása és a munkája 
színvonala, és nem az, hogy emberektől megváljanak.  

Egyébként idetenném azt is, hogy a munkáltatói jogokat a törvény értelmében 
továbbra is az igazgató fogja gyakorolni, lesz viszont a kezében olyan szakmai érv, amelyet 
felhasználhat előléptetéskor, javadalmazás, esetleges többletjavadalmazás megállapításakor, 
hiszen mindezt nem tiltja a rendszerünk, a pluszokat, csak meghatározza azt a minimumot, 
amit az állam fizet.  

A tehetséggondozás - Michl József kérdezett rá - az alapelvekben és az alapfeladatok 
között is szerepel.  

Az igazgatóválasztás. Értem Farkas Gergely képviselő úr aggályát és a javaslatát is. 
Nem titkolt szándékunk az, csak még nem időszerű, hogy az igazgatóválasztásban egy majdan 
létrehozandó országos kiterjedésű, kifejezetten szakmai szervezetnek, a pedagóguskamarának 
legyen szerepe, de nem nevesíthetünk a törvényben egy ma még nem létező szervezetet. 
Összkormányzati szinten készül egy kamarai törvény, amelybe bele kell helyeznünk majd a 
pedagóguskamarát is. Addig - nagyon-nagyon sok egyeztetés után - ezt a megoldást 
javasoljuk, mert az iskola igazgatója egy többszereplős játszma eredményeképpen lehet 
valaki, ebben a nevelőtestületnek, a fenntartónak és az államnak mint az egész rendszer 
finanszírozójának szerepe van. Így gondoltuk megtalálni azt a megoldást, amelyben minden 
érdekelt kinyilváníthatja a véleményét.  

A kisiskolák körül is van egy kis félreértés. Az nem képezi vita tárgyát, hogy az alsó 
tagozat minimális létszám esetén is ott maradhat helyben, akár a tanyavilágban. A felső 
tagozatnál van egy ilyen kívánalom, ezt alapvetően minőségi szempontok diktálták. Könnyű 
utánaszámolni annak, hogy egy olyan felső tagozat, ahol mindösszesen 5., 6., 7., 8. osztály 
van, nem képes eltartani főállású szakos tanárokat. Ezért tehát célszerű két párhuzamos 
osztályt működtetni. Megoldják valahogy a helyzetet ma is, többnyire óraadó tanárokkal - ez 
viszont nem felel meg azoknak a nevelési szempontoknak, amelyeket szolgáltunk. Ez a két 
párhuzamos osztály viszont nem jelenti azt, hogy feltétlenül be kell zárni fizikai értelemben 
az iskolát, hiszen egyfelől ott van a koncepcióban is, hogy tagiskolaként működhet, tehát ott 
maradhat fizikailag, csak ez azt jelenti, hogy nem a gyerekek utaznak majd, hanem a tanárok. 
És ott van a kivétel lehetősége is - kérem, hogy azt is nézzék meg - már a kodifikált 
szövegben is. Éppen ott, ahol a történelmi hagyományok, a tradíciók, a kulturális 
hagyományok indokolják, az állam meg fogja adni a kivétel lehetőségét, de a fő szabály, a cél 
mégiscsak az, hogy két párhuzamos osztály legyen, mert leginkább ez felel meg a minőségi 
elveknek.  

A 6 és 8 osztályos gimnáziumok bennmaradtak a törvényben, csak a 
részletszabályokat vettük ki - ez is egy összkormányzati szándék, hogy a részleteket ne 
szabályozzuk törvényben -, de benne maradt annyi, ami felhatalmazást ad azoknak a 
szabályoknak a későbbi megalkotására, amelyeket a koncepcióból egyébként megismertek. 
Felolvasom: „A gimnázium a tehetséggondozás speciális feladatának ellátására akkor 
működhet 6 vagy 8 évfolyammal, ha az ott folyó oktatás külön jogszabályban meghatározott 
emelt szintű követelményeknek megfelel, a 6 vagy 8 évfolyamos gimnázium működését a 
kormányhivatal ellenőrzi” - közben, bocsánat, az órámat nézem, hogy nagyon ne késsek.  

Ugyanez vonatkozik az érettségire és az emelt szintű érettségire: mint sokszor 
elmondtam már, az érettségi rendszerén változtatni akarunk, de új érettségi rendelet születik 
majd. Ez a törvény nem zárja ki a mostani emelt szintű érettségi továbbvitelét addig, de már a 
jövő évi érettségire készülünk egy olyan változással, ami nem előnytelen a diákok számára. A 
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diákok számára nehézséget jelentő változást pedig - ismerjük a szabályt - két év futamidő után 
lehet csak bevezetni.  

A szakiskola utáni két év alatti érettségiszerzés lehetőségére pedig azt a nemzetközileg 
egyre terjedő gyakorlatot szeretném felhozni, amely komoly kutatásokat végez annak 
érdekében, hogy a gyakorlatban szerzett tudást hogyan tudja az iskolarendszer validálni, 
érvényesíteni. Ennek nyitja meg a lehetőségét a törvény, hogy akinek szakmunkás-
bizonyítványa van egy OKJ-s végzettségről, dolgozott, munkatapasztalatot szerzett, ne 
kényszerüljön arra, hogy beüljön a gimnázium első osztályába, hanem két év alatt 
felkészülhessen az érettségire, nyilvánvalóan csak a kötelező érettségi tárgyakból. Nagyon 
nehéz sok felnőttet, 25 vagy 35 éves felnőttet, akinek szakmája van, beültetni az iskolapadba, 
és ott énekórát vagy olyan tárgyakat tanítani neki, amely már nem érdekli őt. Ez tehát egy elvi 
lehetőség, ennek a szakmai protokollját természetesen ki kell dolgozni. 

Ismét csak az érettségi rendelet fogja szabályozni a közösségi szolgálatot.  
A pedagógiai munkát segítők létszámát pedig megnézem, erre most nem tudok 

konkrétan válaszolni.  
Egyébként sok olyan kérdés volt, amely szerintem elő fog kerülni, amikor - hogy úgy 

mondjam - hivatalból tárgyaljuk majd a törvényt, mindazonáltal arra nagyon jó volt ez a mai 
találkozás, hogy egy-két problémának még utána tudjunk nézni a hátramaradó rövid időben. 
Ugyanígy a nem állami művészeti intézményeknek is. 

A törvény hatálybalépését, generális hatálybalépését 2012. szeptember 1-jétől 
tervezzük, ezért nincs meg a jövő évi költségvetésben a kormányhivatalokra és 
önkormányzatokra vonatkozó költségvetési számítás. Mert elképzelhető, hogy az átvétel és 
visszavétel megtörténik szeptember 1-jétől, ez esetben, ha ennek költségvetési konzekvenciái 
kell hogy legyenek, akkor szükségszerűen módosítani kell a költségvetési törvényt, de 
nagyobb a valószínűsége - én magam így látom, de erről még nincsen kormányzati döntés -, 
hogy maga ez az átvétel, átlépés majd csak ’13. január 1-jétől lép érvénybe. Ami most fontos, 
az az, hogy ha a törvény megnyitja az utat ezen lehetőség előtt, akkor hónapok lesznek arra, 
hogy a kormányhivatalok a saját megyéjük területén számba vegyék az intézményeket, 
számba vegyék az önkormányzati szándékokat, és a költségvetési is még pontosabb 
számításokat tudjon végezni annak érdekében, hogy jó döntést hozzon. A kérdés ugyanis 
nagyon bonyolult, mert az iskolarendszerünk is bonyolulttá vált: nagyon sok tiszta profilú 
iskola van, legalább ugyanannyi vegyes profilú, máshol lesz a szakképzés, mint tudják. Ezzel 
együtt is a hatáskörök meglátásunk szerint eléggé jól definiáltak, nem átláthatatlanok, és 
összkormányzati szinten van olyan együttműködés, hogy a gazdasági, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, a NEFMI és a KIM mint a kormányhivatalokat felügyelő, irányító szervezet 
között nem félünk ilyen átfedésektől. Megjegyzem, hogy heti rendszerességgel, néha még 
sűrűbben konzultációban vagyunk mind az NGM-mel, mind a KIM-mel, a 
kormányhivatalokkal napi a kapcsolatunk, és készek a párbeszédre ők is meg mi is.  

A pedagógiai intézeteknél - Péter kérdezte - amit fontosnak tartunk, az az a fajta 
egységes szakmai szemlélet, amely az oktatási rendszer szolgáltatásait jelenti. Vissza akarunk 
térni ahhoz az - úgymond - tantárgygondozói rendszerhez, amely az alapja lehet annak, hogy 
valóban érvényesüljenek az állami szakmai irányítási szempontok a közoktatás tartalmi 
szabályozásában.  

Végül a tegnapi beszédem. Megtiszteltetés, hogy erre is figyelnek. Ez egy ünnepi 
beszéd volt, és valahogy úgy hangzott, hogy egyik nem titkolt célja az új köznevelési 
törvénynek és a nemzeti alaptantervnek az, hogy a nemzeti azonosságtudatra, a családi életre 
és ezeknek a szeretetére nevelje a fiatalokat. Ezek markánsan a nemzeti alaptantervben fognak 
megjelenni. A közoktatási törvény vagy a köznevelésről szóló törvény annyiban direkt módon 
is szolgálja ezeket a célokat, hogy elég határozottan érvel olyan értékrend mellett, mint a 
munka, a szorgalom, a kötelességteljesítés, a jogok és a kötelességek harmóniája, amely 
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mind-mind voltaképpen ezt a célt szolgálja. De a tartalmi szabályozás részénél emlékezetem 
szerint a példák között a felsorolásban is szerepel egy-két olyan érték, amely erre utal. A 
törvényben egyébként kevésbé, a törvénybe egyébként kevésbé illik, a nemzeti alaptantervben 
fog megjelenni, amely nem a törvény része, de a törvényt el kell fogadni ahhoz, hogy az új 
nemzeti alaptantervet szakmai vitára tudjuk bocsátani, és akkor lesz arra alkalom, hogyha úgy 
tűnik, hogy nem elégséges, ami benne szerepel, hogy azt kiegészítsük, egyébként ez a 
határozott szándékunk. Köszönöm szépen.  

Bocsánatot kérek, muszáj mennem, mert dél van, úgy látom, három percem van, addig 
át kell érnem.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Brassói Sándor főosztályvezető úr tud még maradni… (Brassói 

Sándor: Természetesen.)  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Persze, tud maradni. 

Bár nem volt erre felkérése, de megkértem, hogy maradjon itt, hogy legyen, aki segít nekem. 
Úgyhogy kérem a tisztelt bizottságot, hogy… 

 
ELNÖK: Mert a kollégáknak azt jeleztem, hogy a vitát olyan két-két és fél órásra 

készítjük elő, ez a múlt héten volt, ma reggel módosítottunk ezen, de ennyire rövidre én sem 
gondoltam. Ha a főosztályvezető úr kap erre felhatalmazást, akkor legyen kedves, álljon a 
rendelkezésünkre, ha nem, akkor meg más alkalommal folytatjuk, természetesen lehet így is.  

 
DR. HOFFMANN RÓZSA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ne én döntsek, ahogy 

a tisztelt bizottság… 
 
ELNÖK: Nem én vagyok a főosztályvezető úr főnöke.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ahogy a tisztelt 

bizottság dönt. (Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból: Másik alkalommal 
folytassuk inkább!) 

 
ELNÖK: Tessék? (Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból: Folytassuk 

inkább másik alkalommal!) Folytassuk más alkalommal, jó. Akkor keresünk egy időpontot. 
Köszönjük a válaszokat.  

Mendrey László kért szót. Általában meg szoktuk szavazni, hogy meghívott 
vendégeink szólhassanak. Parancsolj, László! (Közbeszólások: Szavazás nincs? Szavazzunk!) 
Szavazzunk! Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy Mendrey László szót kapjon. 
(Szavazás.) Megszavaztuk. (Dr. Hoffmann Rózsa: Szervusztok! Viszontlátásra!) Szervusztok! 
(Dr. Hoffmann Rózsa távozik. - Mendrey Lászlónak:) Laci, parancsolj, foglalj helyet egy 
mikrofonnál, így nagyban megkönnyíted a jegyzőkönyvvezető hölgy munkáját.  

 

Mendrey László (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete) hozzászólása 

MENDREY LÁSZLÓ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr, és köszönöm a türelmüket, hogy megvárnak, illetve hogy figyelmet 
szentelnek nekem. Igyekszem nem hosszú lenni.  

Az előző kormányzati ciklusban terjedt el egy kifejezés, hogy „abszurdisztán”, ha jól 
emlékszem. Én elég abszurd helyzetben érzem magam akkor, amikor önök - és most 
hangsúlyozottan magánemberként beszélek egyelőre, aztán majd átmegyek szakszervezetisbe, 
pedagógusba, napi rutinnal dolgozó pedagógusba, akinek a gyerekeinek most éppen 
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osztályfőnöke vagyok - néhány nap múlva rólam és a gyerekekről fognak dönteni a törvény 
kodifikált változata alapján, és most itt a koncepcióról kérdezték az államtitkár asszonyt, ami 
végül is nem volt számomra sem teljesen fölösleges, mert azt láttam, hogy nemcsak nekünk, 
pedagógusoknak van számtalan kérdésünk a koncepcióval és a kodifikált tervezettel 
kapcsolatban, hanem önöknek sem túlságosan egyértelmű a tervezet. Hogy csak egy példát 
említsek: ilyen az egész napos iskola fogalma. Látható módon önök, mi pedagógusok és az 
előterjesztő egészen mást gondol az egész napos iskoláról. Az, amit az államtitkár asszony 
elmondott, és amit valószínűleg Brassói Sándor főosztályvezető úr is képviselni fog, az ma is 
működik, ma az iskolák, jelentem, 4-ig, fél 5-ig, 5-ig nyitva vannak, tehát ezt nem kell külön 
törvénybe foglalni - ez nem egész napos iskola. Az egész napos iskola, amiről az államtitkár 
asszony azt mondta, hogy számtalan nyugat-európai országban jól működik, az egészen más. 
Én azt gondolom, hogy erről is kellene bővebben, többet beszélni - és akkor itt átmegyek 
érdekvédőbe -, és ezért gondolom azt, hogy ennek a törvénynek az elfogadása néhány napon 
belül, ahogy én a kormányzati menetrendet ismerem, elhamarkodott.  

A múlt héten volt kettő, azaz kettő darab egyeztetés az államtitkár asszony és a 
szakszervezetek között, akkor is mindig időben be voltunk szorítva, akkor is el kellett mennie 
- nagyon sajnálom, hogy most is el kellett mennie, és végül is tulajdonképpen, ahogy az elnök 
úr említette, ismeretterjesztést hallottunk, mint ahogy ismeretterjesztés zajlik azon az 
országjáró roadshow-n is, ahol az államtitkár asszony elmondja, hogy a NEFMI mit gondol 
erről, és a szakma képviseletében megbízott, felkért igazgatókat, illetve intézményvezetőket 
hallgatnak meg. Az én tapasztalatom a tanáriban és a kollégáim tapasztalatai a tanárikban 
egészen mások. 

A múlt héten javasoltuk az államtitkár asszonynak, amit mereven elutasított, hogy 
mivel semmi sem sürget, az égvilágon semmi sem sürget 2012. szeptember 1-jéig, van idő 
azoknak a hatásvizsgálatoknak a lefolytatására, amelyek elmaradtak vagy legalábbis nem 
nyilvánosak, van idő azoknak a számításoknak az elkészítésére, hogy mibe kerül az államnak 
a fenntartás átvétele, ezeknek a megvitatására, van idő egy nyugodt, józan döntés 
meghozatalára - halassza el a NEFMI ennek a törvénynek az elfogadtatását. Elutasította. És 
most szakszervezetisként beszélek ismételten: mi talán a mai napon, de a héten 
mindenféleképpen minden képviselőt meg fogunk keresni levélben, amelyben arra kérjük 
önöket, hogy tegyék meg ezt a javaslatot, halasszák el ennek a törvénynek az elfogadását. 
Még egyszer mondom: nem hajt a tatár, senki nem ül a nyakunkon, nincs miért sietni 
mondjuk februárig, addig, amíg önök is le tudják folytatni nemcsak a koncepció, hanem a 
kodifikált változat vitáját is, és nem akkor, amikor már a közigazgatási egyeztetésen túl van a 
kodifikált változat. Önök jobban tudják, mint én, hogy ezen nem lesz változtatás. Köszönöm 
szépen.  

 

További hozzászólások a bizottság tagjai részéről, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni? (Pichler Imre László 
jelzésére:) Imre, parancsolj! 

 
PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Nagyon röviden szeretnék reagálni, mert éppen a 

múlt héten csütörtökön délután… Ha jól emlékszem, azon a héten találkoztunk a kabinetben, 
és ott nekem is voltak kérdéseim. Csütörtökön 150-200 pedagógus előtt volt egy fórumunk 
Baranya 7. választókörzetében, a kistérségben rengetegen voltak ott, és nekem egész más a 
véleményem ezzel kapcsolatban. Amit ott hallottam, amit elmondtak a pedagógusok, és talán 
a szakszervezet részéről is olyan vélemény alakult ki, hogy természetes volt az, hogy rengeteg 
olyan kérdés felmerül, amely bizonyos válaszokat igényel, de ezek a válaszok egyre több 
helyen megjelennek, és ezek a válaszok mégiscsak helyre teszik azokat a problémákat, 
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amelyeket az előbb a szakszervezetis úr itt elmondott. Azt hiszem, nem kell mondanom azt - 
mint pedagógus éveken keresztül te is ott dolgoztál -, bizonyos változásokat a pedagógusok 
elég nehezen akarnak megérteni, de megértik, és látják azt, hogy ez előreviszi az ő társadalmi 
ranglétrájukat is. Nagyon remélem, hogy ez országosan is így lesz, és nem csak az én 
körzetemben van ilyen vélemény. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés? (Jelzésre:) Pósán László alelnök úr jelezte, hogy nem 

elégítette ki az első válasz. Parancsolj, Laci! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Lehet, hogy nem voltam kellően figyelmes, akkor 

elnézést kérek. Jól értettem-e azt, hogy ha valaki szakiskolában tanul, majd utána kétéves - 
mondjuk azt - ráképzéssel érettségizik, akkor de jure egy ugyanolyan érettségije van papíron, 
mint aki végigcsinál mondjuk négy év gimnáziumot, és ennek a papírnak a birtokában besétál 
mondjuk az egyetemre. Jól értettem? (Brassói Sándor: Igen.) Mert akkor a minőség 
megújításának az útján óriásit tudtunk előrelépni, jelentem. Szerintem itt valami hibádzik. 

A másik, amit szeretnék megkérdezni, hogy jól értettem-e azt, hogy az érettségi 
rendszerben, ahogy az államtitkár asszony úgy fogalmazott, teljes megújítás van terítéken, de 
hogy az csak két év múlva esedékes. De hogyha a mostani törvényverzióból kiszedjük az 
emelt szintű érettségi fogalmát, akkor milyen jogcímen lehet emelt szintű érettségit kérni 
bárkitől is? Csak szeretném látni, hogy ez hogyan jön össze logikailag. Bevallom őszintén, én 
a logika tárgyát soha az életben nem tanultam, nem is oktattam, tehát lehet, hogy ez a 
hiányosság az oka, de valahogy nem értem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ha jól tudom, egyébként az, amit az alelnök úr itt vizionál, az ma létezik. 

Tehát ha én egy csőszerelőként besétálok egy érettségiközpontba, és azt mondom, hogy, 
uraim, elő a szikéket, én öt tárgyból most érettségizni szeretnék, akkor azt mondják, hogy 
nem, jöjjön vissza a kijelölt őszi érettségi időszakban, de ezt megtehetem, tehát nem kell 
végigszenvednem az ének-zene órákat mondjuk egyetlenegy gimnáziumban sem, hanem az öt 
érettségi tárgyból vizsgát teszek. Rosszul tudom, Sándor, hogy erre ma módom van?  

 
BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem, teljesen jól tudja.  
 
ELNÖK: A kérdés nem az, hogy mi után vizsgázunk, hanem hogy miből, és hogy 

milyen kontrollja van az egységes színvonalnak (Dr. Pósán László: Ez igaz!), tehát hogy 
megmarad-e a központilag szervezett érettségi sztenderd vizsgakövetelménye, ennek az 
eljárásrendje, minőségi kritériumai, és akár mindenféle iskolába járás nélkül tessék bemenni, 
és levizsgázni; ha valaki kalandvágyó, miért ne tehesse meg ezt a dolgot? Az más kérdés, 
hogy hitegethetünk-e valakit, hogy két év szakmunkás után két év felkészüléssel sikerrel 
nekifut a vizsgának - itt nekem is komoly kételyeim vannak, azt gondolom, kevés sikeres 
próbálkozás lesz ilyen felkészülés után. De válasszuk ketté a problémát, mert nem ugyanarról 
beszélünk. (Dr. Pósán László: Világos!) 

(Brassói Sándornak:) Sándor, parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Bocsánat, akkor Pósán 

képviselő úrnak válaszoljak, ugye?  
 
ELNÖK: Igen.  
 
BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A szakiskolai tanulmányok 

után két év után letehető érettségi ilyen szempontból valóban egy új elem ebben a 
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törvénytervezetben, hiszen az előző koncepcióban erre nem volt lehetőség, a szerint arra volt 
lehetőség, hogy felnőttoktatásban, levelezőoktatásban legkevesebb három év alatt szerezze 
meg, akkor, hogyha a megfelelő osztályozó vizsgákat a tanuló a 11/94-es MKM-rendeletben 
meghatározott módon leteszi. Itt valóban megjelenik ennek a kétéves vizsgaletevésnek a 
lehetősége, ami nyilván azt a célt szolgálja, hogy abban az esetben, hogy az a tanuló, aki 
szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezik, és érettségit akar tenni, egy ilyen program mentén, 
ha a tudása megvan hozzá, a lendülete, a kapacitása megvan hozzá, jelentkezhessen érettségi 
vizsgára, és ha majd teljesíti azokat a követelményeket, amelyek mindenki számára azonosak, 
akkor leteszi, ha nem tudja teljesíteni, akkor nem tudja letenni.  

Ennek a dolognak nyilván van egy olyan vonzata, hogy mitől függ az, hogy le fogja-e 
tudni tenni ezt a vizsgát. Ha abból indulunk ki, hogy ezeket a vizsgákat a kormányhivatalok 
szervezik külső vizsgahelyszínként szigorú minősítési feltételek mentén, akkor evidens az, 
hogy csak az tud ilyen vizsgát két év után letenni, aki valóban tudja teljesíteni a 
követelményeket; akkor viszont semmi akadálya nincs annak, hogy erre a vizsgára 
jelentkezzen. Aztán hogy utána hogyan jut be a felsőoktatásba, az meg egy felsőoktatási 
felvételin dől el. Ez egy régi történet, hogy hogyan jutnak be a felsőoktatásba ma is esetenként 
olyan hallgatók, olyan diákok, akik nem igazán odavalók. Hogyha a bejutási küszöb, 
ponthatár kétszáz-egynéhány pont, akkor ez… Hogy mondjam? Ez egy 2-2,4-es középiskolai 
tanulmányi átlagnak felel meg, tehát a garanciák nem itt vannak. Ez egy lehetőség a 
társadalmi felzárkózásra, és arra, hogy ezek a tanulók a szakiskolai képzésben ne zsákutcás 
képzésként vegyenek részt, megragadva ezen a szinten, hanem a tervezet biztosítani kívánja 
ezt a lehetőséget.  

A másik kérdése az emelt szintű érettségire vonatkozott. Valóban, a jelenlegi 
közoktatási törvény 9. § (5) bekezdése tartalmazza azt, hogy az érettségi vizsga egyes 
tantárgyakból emelt szintű követelmények szerint is tehető - ez a jelenlegi tervezetben nincsen 
benne. Ezt megközelíthetjük úgy is, hogy a kormány felhatalmazást kap arra, hogy az új 
törvénytervezetben az érettségi vizsgaszabályzatot elkészítve rendezze ezt a 
követelményrendszert, de nyilván hogyha a bizottság számára biztonságosabb az, ha ez egy 
törvényben szerepel, akkor erre lépéseket kell tenni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy miután így kiokosítottuk 

egymást, lassan lezárnánk ezt a vitát, és kijelölnénk, hogy mikor folytassuk. (Dr. Hoppál 
Péter jelzésére:) Péter, ha ragaszkodsz hozzá, akkor persze szót adok. (Dr. Hoppál Péter 
bólint.) Parancsolj! 

 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt egy ügyrendi 

megjegyzésem lett volna, hogy abban maradtunk, hogy keresünk egy új időpontot, amikor az 
államtitkár asszony jelenlétében folytathatjuk vagy lezárhatjuk ezt a vitát. Tehát azt 
kérdezném, hogy akkor most folytatjuk-e nélküle vagy sem.  

A másik pedig egy marginális, az előttünk fekvő problémakörhöz viszonyítottan 
marginális kérdés: az államtitkár asszony is és az elnök úr is az ének-zene tantárgyat itt kicsit 
mint megmosolyogtató körülményt jegyezte meg az érettségire való szakképzés utáni kétéves 
felkészítés vonatkozásában. Ha itt lennének az érdekvédelmi szervezeteik, biztosan hangosan 
tiltakoznának. Tisztelettel szeretném felhívni a figyelmet arra a körülményre, hogy ha egy 
kulturált középosztályt vizionálunk Magyarország számára, abban, azt hiszem, nem az 
énekelgetésnek, hanem a zenetörténetben való tájékozottságnak és egy kulturális 
fogyasztásnak a minőségi szintje fontos vízió a szemünk előtt. Ilyen értelemben tisztelettel 
kérném az ének-zene tantárgy lesajnálásának mellőzését. Köszönöm szépen. (Közbeszólások a 
kormánypárti képviselők soraiból: Nagyon jó! Egyetértünk!) 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Minden héten más-más tárgyat fogunk választani, hol a 
honvédelmi ismereteket, hol a rajz és műalkotások elemzését… (Derültség. - Kucsák László: 
Körbemegyünk.) Körbemegyünk. Elnézést ezért! 

Egyebek 

Jövő héten szerdán és csütörtökön ülésezik a parlament… (Dr. Pósán László: És 
pénteken is!) …és pénteken is. (Közbeszólás: 8 nap!) Kedden is? (Dr. Pósán László: Kedden 
nem.) Na azért! Akkor akkorát azért mégsem tévedtem. Tehát szerdán, csütörtökön és 
pénteken. Amúgy is össze kell jöjjünk a megyei átvételről szóló törvény és az adótörvények 
miatt, azt nézem egyébként, hogy a költségvetési vita már szerdán folytatódik, tehát nem 
akkor kezdődik - a kezdésen szerintem illik ott lennie minden frakciónak vagy minden tagnak 
-, tehát a szerdai napon már szerintem tudnánk tartani egy bizottsági ülést. Jó? Noha, 
mondom, hosszú hetek lesznek, négynapos plenáris ülések lesznek. Én és azt javaslom akkor, 
hogy jövő héten szerdán délelőtt tartsunk ülést, az időpontot majd megbeszéljük, 
előreláthatólag három napirendi ponttal: adótörvények, megye és a koncepció további 
megbeszélése, tehát amit most félbehagytunk. Előre jelzem, hogy az azt követő héten, 
november 8-9-e kapcsán meg majd el kell döntenünk, hogy kedden vagy szerdán tartunk-e 
ülést, mert ott is egy hosszú, rendkívüli parlamenti hét lesz a költségvetés vitája miatt. Többen 
nyilván a keddet, a hét elejét szeretnék javasolni - meglátjuk a plenáris témákat. A kedd az 
elsődleges, azt karikázzuk be egyelőre magunknak. Jó? Köszönöm szépen.  

Van-e az egyebek keretében bármi más? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Az ülés 
lezárom, jó étvágyat kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc)  

  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


