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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 kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3. A köznevelési törvény koncepciójának megvitatása 

4. 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 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Kucsák László (Fidesz) 
Pánczél Károly (Fidesz) 
Pichler Imre László (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) 
Dr. Hiller István (MSZP) 
Dr. Sós Tamás (MSZP) 
Farkas Gergely (Jobbik) 
Ferenczi Gábor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Brájer Éva (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz) 
Cseresnyés Péter (Fidesz) Pánczél Károlynak (Fidesz) 
Demeter Zoltán (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) megérkezéséig Pichler Imre Lászlónak (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz) 

 

Hozzászóló meghívottak 
 
Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Virág Rudolf helyettes államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium 
Laki Gábor főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Stribik Ferenc, Illyés Gyula Gimnázium 
Tollner József, Illyés Gyula Gimnázium 
Molnár Lajos, Equity Méltányos Közoktatásért Egyesület 

 

Meghívottak 
 
Brassói Sándor főosztályvezető, Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Szilágyi László osztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Szendrey Adrienn jogi referens, Nemzetgazdasági Minisztérium 
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Kovács Péter főosztályvezető-helyettes, Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium 
Vég Zoltán Ákos, Equity Méltányos Közoktatásért Egyesület 
Gyeskó Ágnes, Illyés Gyula Gimnázium 
Dr. Dudás Lilian, Pedagógusok Szakszervezete 
Szendrei Zoltán, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 
Szathmáryné Papp Mária, Monor Térsége Tehetségsegítő Tanács 
Keszei Sándor, Magyarországi Szülők Országos Egyesülete 
Várdai Márta, Magyarországi Szülők Országos Egyesülete 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 12 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket. Négy írásban elküldött 
napirendi pontot javasolok. Az első a megyei konszolidáció, a második az adótörvények, a 
harmadik a köznevelési törvény koncepciója és a negyedik az egyebek. 

A napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Szavazzunk. Aki 
egyetért a napirenddel, kérem, most jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) A napirendet 
egyhangúlag elfogadtuk. 

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

Tisztelettel köszöntöm Virág Rudolf helyettes államtitkár urat és kollégáját, akinek 
nem írták fel a nevét. (Kovács Péter: Kovács Péter főosztályvezető-helyettes vagyok.) 
Köszöntöm Kovács Péter főosztályvezető-helyettes urat az első napirendi ponttal 
kapcsolatban. 

A kiegészítő ajánlás van előttünk, illetve az Önkormányzati bizottság által tegnap 
megnyitott két módosító javaslat, amelyeket meg kell vitatnunk.  

Módosító javaslatok megvitatása 
Az 1. módosító javaslatban Szűcs Lajos képviselő úr az a), b) és c) pontokat 

módosítja, itt a c) pont a lényeges. A megyei önkormányzat előkészítése alatt beadott, vagy 
megvalósítás alatt álló, az NFÜ által kezelt európai uniós és egyéb nemzetközi forrásból 
finanszírozott projektek esetében a megvalósítási időszak végét követő meghatározott 
vagyonkezelő részére történő átadás időpontjáig az önkormányzat, a vagyon kezelője a 
felelős. 

Van-e, aki a javaslattevő nevében szólni kíván? (Nincs jelzés.) 
Az előterjesztő nevében? (Jelzésre:) Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 
 
VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném jelezni, tekintettel arra, hogy ennek a 
módosító javaslatnak a célja az volt, hogy biztosítsa a projektek menetének folyamatosságát 
és megakadás-mentességét, ugyanakkor a vagyonjogi szabályok között kap helyet. 
Elképzelhető, hogy ezzel kapcsolatban a koherencia még szóba fog kerülni. 

Jelenleg magát a javaslatot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ennek a lábát még máshol is meg kell jeleníteni. Van-e kérdés, észrevétel? 

(Nincs jelzés.) Szavazzunk. 
Aki Szűcs Lajos képviselő úr módosító javaslatát támogatja, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás. – 10 igen szavazat.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 4 tartózkodás.) A módosító javaslatot a bizottság többsége támogatta. 

Lázár képviselő úr javaslata nem tartozik ránk.  
A rövid, egyoldalas, 30. számú módosító javaslatot nézzük, ez az Önkormányzati 

bizottság javaslata. Ha jól látom, azzal a kérdéssel foglalkozik, amellyel korábban már mi is 
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foglalkoztunk, hogy létrehozunk-e a megyei kormányhivatalok mellett megyei 
intézményfenntartó központokat, vagy ne hozzunk létre. Jól értem? 

 
VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, maga a törvény a létrehozását tartalmazza, csak azt, hogy milyen formában, annak az 
összes kritériumát a kormányrendeleti szabályozásra bízza, beleértve azt is, hogy önálló 
szervezetként vagy a kormányhivatal részeként hozza létre. A kormány már eleve 
felhatalmazást kapott a törvényjavaslatban a részletek szabályozásához, itt most a részletek 
szabályozásának a teljes köre van megfogalmazva. A törvény nem rögzít a szabályozás 
létrehozásán kívül más kritériumokat, a kormányra bízza a részletes szabályozást. 

 
ELNÖK: Nem köti meg, hogy a KIM keretében kell ezt tervezni és így tovább. Ha jól 

értem, az előterjesztő támogatja  javaslatot. 
 
VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni, vitázni? (Jelzésre:) Alelnök úré a szó. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy rövid megjegyzést szeretnék 

tenni. 
Azt gondolom, az eredeti előterjesztés, amit a kormány ez ügyben tett, és az 

tartalmazta, hogyan nézzenek ki a megyei intézményfenntartó központok és hogyan 
működjenek, szerintem ez rendben lévő, de nem igazán értem, hogy ehhez képest miért kell 
most ezt a szabályozást egy ilyen módosítóval szűkebbre szabni, vagy ha úgy tetszik, a 
tartalmi megfogalmazás szempontjából szűkebbre. Nyilván rendeleti úton ugyanazt vissza 
lehet hozni, de ha egyszer az eredeti szándék ez volt, akkor nincs értelme még néhány kört 
megfutni.  

A múltkor is elmondtam, most is el tudom mondani, szerintem abból a 
megfontolásból, hogy bizonyos ellenőrzési és hatósági jogköröket úgy lehessen egymás 
mellett kezelni, hogy az ne okozzon jogi értelemben összeférhetetlenséget, fenn kell tartani 
azt a tartalmi helyzetet, hogy a kormányhivatal mellett van ez az intézményfenntartó központ, 
és ilyen értelemben ezt a jogi nonszensz vagy összeférhetetlenségi szituációt el tudjuk kerülni.  

Summa summarum, személy szerint én ezt a módosító javaslatot egész egyszerűen 
csak feleslegesnek érzem, ha a korábbi beterjesztett javaslat ilyen értelemben rendezte és 
világossá tette a helyzetet. Nem vélelmezem, hogy az a kormány álláspontjához képest 
megváltozott volna, tehát nem igazán értem, mi szükség van akkor erre. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) 

Szerintem a javaslat bölcs, mert ez a kérdés számos részletproblémát vet majd fel, amit ez a 
törvény nem tud rendezni, ezért nem ostoba dolog az, hogy ezt egy kormányrendelet szintjén 
oldjuk meg. Abban az alapelvben, amit az alelnök úr felvet, hogy egy hatósági ellenőrzéseket 
folytató hivatal, miközben ellenőriz, aközben ne tartson fenn olyan intézményt, amit 
egyébként ellenőriz, ez bizonyosan egy indokolt észrevétel, de reményeink szerint ezt majd a 
kormányrendeletben meg fogja oldani a kormány. Tehát az alapelvben egyetértünk Pósán 
képviselő úrral. 

Abban, hogy ezt a törvény most maradéktalanul megoldja-e, nem oldja meg, ezért 
indokolt, hogy erről kormányrendelet szülessen, ergo támogatom a javaslatot. 

Kíván-e valaki még hozzászólni?(Nincs jelzés.) Államtitkár úr? 
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VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Meg szeretném erősíteni, amit az elnök úr mondott.  
Egyrészt az összeférhetetlenség problémáját általánosságban is megoldja ettől 

függetlenül az, hogy az egyes szakigazgatási szervek vezetői önálló hatáskört gyakorlók, ez 
minden ügyben igaz, tehát ez önmagában az összeférhetetlenséget nem teszi veszélyforrássá. 
Ugyanakkor viszont valóban az a helyzet, ha a részletes szabályozás kormányrendeleti szintre 
tartozik, nem pedig törvényi szintre, és itt a részletes szabályozás mozgásterét a törvény 
biztosítja, igazából nem feltétlenül szükséges, hogy törvényi szintű szabályozást kapjon ez a 
kérdés, és addig azok a részletek is tisztázhatók, amelyek most még kormányszinten 
kijavíthatók. 

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, szavazhatunk. 
Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás. – 9 igen szavazat.) Ki van ellene? (Szavazás. – 

4 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A bizottság támogatja a 
javaslatot. 

A 32. számú hosszú, többoldalas módosító javaslat következik. Ahogyan végigfutjuk 
ezt a jogesztétikai fésülést, ahol egybeírást, különírást, gépelési hibákat is javít a szöveg, a 
9. oldalon található 23. pont, amely a közoktatásról szóló törvényt módosítja, véleményem 
szerint nem lényegi pontokon, annyiban, hogy a megyei fejlesztési tervek helyett fejlesztési 
tervek szerepelnek, valamint a saját területére vonatkozóan helyett saját területére helyett 
szerepel. 

Menjünk pontonként. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) 
Államtitkár úr, ezt a pontot támogatja-e? 

 
VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A 23. ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Megyünk tovább. 
A 24. pont gépelés, noha a közoktatási törvényről szól, nem bocsátom vitára a szavak 

helyesírását. 
A következő bekezdés viszont hosszú, egy új 9. pontot iktat be, amit át kellene 

alaposan nézni. Megköszönném, ha az előterjesztő megvilágítaná nekünk, hogy mi is ennek a 
lényege. Államtitkár úr! 

 
VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tulajdonképpen arról szól a módosító, hogy a megyei önkormányzatokhoz megy át az a 
kötelezettség, amennyiben a települési önkormányzat a feladat ellátását nem tudta teljesíteni, 
akkor a megyének köteles a helyébe állnia, és az intézmény fenntartásáról gondoskodnia kell. 

Tekintettel arra, hogy ezt a feladatot most a kormányhivatal, illetve adott esetben a 
MIH veszi át, ez a szabályozás valójában arról szól, hogy ezt a megyei kötelezettséget telepíti 
az új szerkezetbe, és az ezzel kapcsolatos döntési jogosítványokat fogalmazza meg. 

 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) A múltkori 

ülésünkön, még a parlamenti menetrendben felmerült a vagyon kérdése. Ha jól emlékszem, 
amennyiben a települési önkormányzat a m egyének átad egy feladatot, akkor a vagyont a 
feladathoz kötve adta át. E tekintetben mi a helyzet? 
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VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
A korábbi rendelkezés tartalmát tartja meg, itt ugyanis más a helyzet, mint a megyei 
intézmény átvételénél, ott valójában a kapcsolódó vagyon átszármazásáról van szó.  

Itt arról van szó, hogy adott esetben térítésmentes használatba megy át, hiszen a 
települési önkormányzat helyett látja el a feladatot, tehát ugyanaz a szerkezet marad, amilyen 
jelenleg van, csak más szereplő lép be a megye helyébe. 

 
ELNÖK: A vagyon tekintetében itt sincs változás. Van-e kérdés, észrevétel a 

24. ponttal kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Mehetünk tovább. 
A 25. pont következik. Segítsen, államtitkár úr, összefoglalni a módosító javaslat 

lényegét. 
 
VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Itt tulajdonképpen arról szól a módosítás, hogy a társulások tekintetében az átvett feladatok 
alakulását megállapodásban kell rendezni, hogyan történjen a feladatok ellátása, és legkésőbb 
60 napon belül meg kell hozni az ezzel kapcsolatos döntést, illetve a TISZK-ek esetében 
lehetőséget biztosít a jogszabály arra, hogy belépjen az adott szerkezetbe maga a 
kormányhivatal, és nem titkos önkormányzati társulásokról van szó, ahol ez nem volt 
lehetséges. Itt tehát a törvény maga biztosítja, hogy a jogutódlás keretében tulajdonképpen a 
megye helyébe be tud lépni a kormányhivatal, illetve az ellátó szervezet.  

Egyébként a szerkezet ugyanaz marad, mint ami eddig volt. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel ezzel a ponttal kapcsolatban? (Nincs jelzés.) 

Mehetünk tovább. A 26. pont helyesírási vagy stilisztikai. 
A 27. pontnál szeretnék kérni segítséget. (Tanácskozás Edelényi Zsuzsánna 

főmunkatárssal.)  
A 28. pont a hatályát vesztett közoktatási törvény 89., 91. és 121. §-ának néhány 

pontja. Tudna ebben valamelyik meghívottunk segíteni? (Jelzésre:) Parancsoljon, államtitkár 
úr!  

 
VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A TISZK-ekkel, illetve a társulásokkal kapcsolatos mostani szabályozási pontok vesztik 
hatályukat, helyettük belépnek azok a javaslatok, amelyeket korábban jeleztünk a TISZK-
ekkel, illetve a társulásokkal kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Tehát a 25. pontban foglaltakkal függnek össze ezek a hatályon kívül 

helyező szabályok. Jól értem?  
 
VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Összességében átnéztük a pontokat. Összességében kíván-e valaki kérdezni, 

hozzászólni, vitázni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Ha jól értem, a kormány támogatja a 
javaslatot. 

A bizottság tagjai támogatják-e a javaslatot? (Szavazás. – Látható többség.) Ki van 
ellene? (Szavazás. – 5 nem szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság többsége támogatta. 
Köszönöm szépen. 

Feladatunk végére értünk, az 1. napirendi pont kapcsán nincs több megtárgyalandó 
módosítónk. A helyettes államtitkár úrnak és munkatársának köszönöm a segítséget, jó 
munkát kívánok. 
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Rátérünk a 2. napirendi pont tárgyalására. 

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

A 2. napirendi pont az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat vitája.  

Tisztelettel köszöntöm Szendrey Adrienn jogi referens asszonyt, Laki Gábor 
főosztályvezető urat. 

Módosító javaslatok megvitatása 
A 17. ajánlási pont, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselő urak javaslata 

vonatkozik a bizottságunkra. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) 
Közcélú adományok kedvezményezettje, igazolás.  

Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e a javaslatot? 
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni, vitázni? (Jelzésre:) Sós Tamás, 

parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Kérdezem, miért nem támogatják? 
 
ELNÖK: Ha mindegyiknél megkérdezitek, akkor a főosztályvezető úr rövid 

indokolással mondja el a kormány véleményét. Parancsoljon, főosztályvezető úr! 
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az idei, 

illetve a jövő évi törvényváltozások során az egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszer 
megszilárdítására törekszik. Úgy véljük, ennek keretében a kedvezmények mentességének 
körét szűkíteni szükséges. A személyi jövedelemadó-rendszer alapvetően nem azt a célt 
szolgálja, hogy szociálpolitikai célokat fogalmazzon meg. Úgy gondoljuk, ennél átláthatóbb 
elv maga az egykulcsos arányos személyi adóztatás rendszere. 

Tehát a mentességek, kedvezmények körének a bővítését ezen ok miatt nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Hiller István, 

parancsolj! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Főosztályvezető Úr! Azt szeretném megkérdezni, 

hogy az önkormányzati közoktatás esetleges államosítása esetén nyilvánvalóan szükséges az 
önkormányzatok által eddig a magyar közoktatásba belehelyezett összeg pótlása. Az 
adótörvények, illetve a módosítók bármelyike biztosítja-e azt a kiesett forrást, amelyet eddig a 
magyar önkormányzatok együttesen a magyar közoktatásba beletettek? 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kérdés összetett, 

nemcsak adókérdést érint. Tudomásom szerint az önkormányzati feladatok átvállalásával 
megszűnik, legalább is csökken az a finanszírozási igény, amely korábban ezzel kapcsolatban 
fennállt.  
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Ettől függetlenül az önkormányzatok finanszírozási gondjait szükséges kezelni, ezért a 
kormány javaslata szerint a helyi adóztatás rendszerét kell átalakítani, oly módon, hogy 
növelni kell a helyi adóztatás szerepét a központi adóztatáshoz képest, és lehetővé kell tenni 
az önkormányzatok számára, hogy pótlólagos forrásokat vonjanak be akár új adónemek 
bevezetése vagy a korábbi helyi adók alapvető változtatása révén. Ez az a többletforrás, ami 
biztosítani hivatott ezeket a forrásigényeket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés, észrevétel? Ez a kérdés nem kötődik 

szorosan ehhez a módosítási ponthoz, a tárgyalt törvényjavaslathoz kötődött. Nem látok 
jelzést. 

Az előterjesztő nem támogatta a 17. szám alatti módosító javaslatot. Szavazzunk. 
Aki támogatja Vágó Gábor és Scheiring Gábor módosító javaslatát, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás. – 3 igen szavazat.) Ki van ellene? (Szavazás. – Látható többség.) Ki 
tartózodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság 
egyharmada támogatta. 

A következő csomag a 49., 50., 51. pontok. Azt javasolom, nézzük át egyben az 
amúgy összefüggő javaslatokat. Bertha Szilvia, Koszorús László és Rogán Antal 
képviselőtársaink, ha jól látom, ugyanazt a pontot módosítják. Egyszerre vitassuk meg, majd 
természetesen külön-külön szavazunk.  

(Edelényi Zsuzsánna jelzésére:) Segítséget kaptam: Bertha Szilvia 18 ezer forintot 
meg nem haladó részre emeli az 5 ezer forintot, Koszorús László és Rogán Antal pedig 
5 ezerről 7 ezer forintra módosítják az összeget. Megnézzük, különbözik-e másban ez a két 
javaslat, mert Rogán behoz két új, B/a és B/b pontot. Ez étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi 
étkezési szolgáltatás és a többi. Ezek közül az alpontok közül választani kell. 

Kíván-e valaki a javaslattevők nevében szólni bármelyikkel, a 49., 50., 51. pontokkal 
kapcsolatban? (Nincs jelzés.)  

Kérdezem az előterjesztőt: a három eltérő, de ugyanazt a pontot módosító javaslat 
közül valamelyiket támogatja-e? 

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 50., 51. pontot 

támogatni javasolnám. 
 
ELNÖK: Ezek nem zárják ki egymást? 
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 53., 45. pont 

kizárja. 
 
ELNÖK: Ezeket nem tárgyaljuk. Egyelőre a 49., 50., 51. pontoknál járunk. Ezek 

szerint ön az 50. és az 51. pontokat támogatja. 
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. A 49. pontot 

nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Világos. Van-e kérdés a három javaslat bármelyikével kapcsolatban? 

(Jelzésre:) Parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Nagyon egyszerű, rövid kérdés: a 49. pontot miért nem 

támogatják? 
 
ELNÖK: Főosztályvezető úré a szó. 
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LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A béren kívüli 

juttatások rendszerét érintené a változás. A kormány elkötelezett szándéka, hogy a korábbi 
szabályozáshoz képest hatékonyabb szabályozó rendszert kíván kialakítani, egyben 
fokozottabban kívánja a gazdaságfejlesztési célokat is érvényesíteni.  

A béren kívüli juttatások rendszerében alapvetően a SZÉP-kártya hatásmechanizmusát 
igyekszik a kormány kialakítani, javítani, egy egységes rendszerben gondolkodni. Ehhez 
képest a javaslat 18 ezer forintra emelné a fogyasztásra kész étel, valamint az annak 
vásárlására jogosító utalvány összegét. Tulajdonképpen a kormány szándékai szerint a meleg 
étkeztetés is alapvetően a SZÉP-kártya keretében valósulna meg, annak a primátusát gondolja 
támogatni.  

Ugyanakkor összefügg az 50. és az 51. ponttal. Ezek a pontok azt a problémát 
hivatottak kezelni, hogy bizonyos helyeken munkahelyi étkeztetést biztosítanak a 
munkáltatók a munkavállalók számára, anélkül, hogy ezt például utalvány formájában tennék. 
Például a honvédség esetében nehezen elképzelhető a SZÉP-kártya rendszerű vagy akár 
utalvány formájában nyújtott szolgáltatás kezelése. Ez gyakorlatilag a korábbi szabályozással 
összhangban mondja azt, hogy az is béren kívüli juttatásnak minősül, ha a munkahelyi 
étkeztetés keretében biztosítanak ételfogyasztási lehetőséget, és ehhez egy havi keretet, 
12 500 forintot állapítanak meg. 

A 49. pont szerinti javaslat abból a szempontból sem támogatható, hogy az utalvány 
primátusát azért nem szerencsés támogatni, mert ezeknek az utalványoknak jelentős 
bérkiváltó hatásuk van, gyakorlatilag fizetőeszközként funkcionálnak. Úgy véljük, ennek 
hatékonyabb rendszert kell kialakítani, ezért a kormány ezt nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kihasználom az alkalmat, hogy itt ül Brassói Sándor 

főosztályvezető úr is, és a közoktatást érintő kérdést szeretnék feltenni. Az óvodákban az a 
pedagógiai program része, hogy megtanítjuk a gyerekeket a kulturált étkezés szabályaira. Bár 
nem tudom fejből az óvodai nevelési programot, de feltételezem, hogy ez benne van. Tehát az 
étkezés a pedagógiai program szerves része, mondhatni, gyakorlati foglalkozás. 

Az óvónők miért fizetnek akkor az étkezésért, hiszen ez nem juttatás, hanem a 
munkájuk része, hogy kulturáltan esznek a gyerekekkel? Miért tekintjük ezt béren kívüli 
juttatásnak egy óvónő esetében, miközben dolgozik, kulturáltan étkezni tanítja a gyerekeket? 
Gondolkodnunk kell ezen a problémán közösen, bár nem állítom, hogy most az 
adótörvényben kellene megoldanunk. Régóta fúrja az oldalamat, hogy feladattá tesszük, és 
mellesleg még béren kívüli juttatásnak is minősítjük ezt a dolgot. Én tehát hajlanék az olyan 
megoldásra, ahol ez tényleg feladat. A napközit azért nem tekintem ilyennek, mert ott elvileg 
már tudnak a gyerekek enni. Nem viccelek, és javasolom, adandó alkalommal ezt fontoljuk 
meg. Most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt az adótörvényekben kezeljük. 

Volt egy kérdés, hogy miért nem támogatják a nagyobb összeget. Egyéb kérdés, 
észrevétel, vita van-e? (Nincs jelzés.) Pontonként szavazunk. 

Először a 49. pontról, Bertha Szilvia képviselőtársunk módosító javaslatáról 
szavazunk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 2 igen szavazat.) 
Ki van ellene? (Szavazás. – Látható többség.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 5 tartózkodó 
szavazat.) A bizottság nem támogatta, a módosító javaslat egyharmadot sem kapott. 

Koszorús László 50. számú módosító javaslatáról szavazunk. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Látható többség.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság 
többsége támogatta. 
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Az 51. pont Rogán Antal módosító javaslata. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás. – Látható többség.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság többsége támogatta. 

Az 52., 53., 54. pontok következnek, Bertha Szilvia,  Koszorús László, Rogán Antal. 
Ez a hármas, úgy látszik, együtt mozog. Szakképző iskolai tanulóknál a szakmai gyakorlat 
ideje alatt havi utalvány, Bertha Szilvia az 5 ezer forintot 18 ezerre, illetve a Koszorús és a 
Rogán javaslat ezt 5 ezerről 7 ezerre növelné. Ez az alapvető eltérés az első és a második, 
harmadik között, ez valószínűleg az előző kategóriarendszere. 

Kíván-e valaki a javaslattevők nevében szólni? (Nincs jelzés.) Az előterjesztő 
képviselőjét, a főosztályvezető urat kérdezem, támogatja-e a javaslatok valamelyikét? 

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 52. pontot a 

kormány nem támogatja. Az 53. és az 54. pontot támogatásra javasoljuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel, vita? (Nincs jelzés.) Szavazunk az 52. pontról, 

Bertha Szilvia képviselő asszony módosító javaslatáról. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki van ellene? (Szavazás. – 11 nem 
szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a 
bizottság egyharmada sem támogatta. 

Az 53. pont Koszorús László képviselőtársunk módosító javaslata.  Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 11 igen szavazat.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.)  
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 6 tartózkodó szavazat.) A bizottság többsége a módosító 
javaslatot támogatta. 

Az 54. pont Rogán Antal képviselőtársunk módosító javaslata. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 11 igen szavazat.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.)  
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 6 tartózkodó szavazat.) A bizottság többsége a módosító 
javaslatot támogatta.  

Van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amely a bizottságunk 
hatáskörébe tartozik, de nem tárgyaltuk? (Nincs jelzés.) Nincs, ezzel a napirendi pontot 
lezárom. Köszönjük a főosztályvezető úr és a referens asszony segítségét, további jó munkát 
kívánunk. 

A köznevelési törvény koncepciójának megvitatása 

A 3. napirendi pontunk a köznevelési törvény koncepciójának megvitatása, illetve a 
vita folytatása, amit a múlt héten megkezdtünk. Az államtitkár asszony akkor számos kérdést, 
észrevételt kapott a bizottság tagjaitól, de ezeket nem tudtuk kibeszélni, mert az államtitkár 
asszonynak sietnie kellett egy tárgyalásra, a válasz elkezdődött, de nem fejeződött be. 

Tisztelettel köszöntöm Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár urat, aki 
rendelkezésünkre áll a koncepció megvitatására. 

Mivel nehéz felidéznem az akkor elhangzott kérdéseket, arra kérem a képviselő 
urakat, hogy ezeket újból exponálják. Az államtitkár úr kapott egy sorvezetőt, hogy milyen 
kérdések merültek fel akkor, amelyekre most reagálni kell, tehát az egy héttel ezelőtt felvetett 
kérdéseket kell reprodukálni.  

Mindenkit szeretnék tájékoztatni arról, hogy Osztolykán Ágnes alelnök asszony 
meghívására vendégünk az Equity Méltányos Közoktatásért Egyesület két képviselője, 
Molnár 

 
 Lajos és Vég Zoltán Ákos, illetve az Illyés Gyula Gimnázium képviselői, Gyeskó 

Ágnes, Stribik Ferenc és Tollner József. Az alelnök asszony azt kérte, hogy a vita bizonyos 
pontján, majd eldöntik, hogy mikor, döntsünk arról, hogy a két szervezet, az egyesület és a 
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gimnázium képviselői szót kaphassanak. Kérem az alelnök asszonyt, jelezze, mikor lesz ez 
alkalmas. 

Néhány anyagot már kiosztottunk, ilyen a korai fejlesztéssel kapcsolatos anyag, amire 
felhívom a figyelmeteket. Talán mindenki emlékszik arra a bizottsági ülésünkre, ahol 
hosszan, több órán keresztül foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Részben a Korai Fejlesztő 
Központ képviseletében Czeizel Barbara előadása, részben a kormány különböző 
államtitkárságai mutatták be ezt a problémát, és ezzel kapcsolatos az az anyag, ami most kerül 
kiosztásra. Ha jól látom, itt már nem a koncepcióhoz, hanem közben szamizdatban 
nyilvánosságra került az anyag. Nyilvános ez az anyag? 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Egyeztetés előtti változata van. 
 
ELNÖK: Tehát ez még nem a benyújtott változat, ez az egyeztetés előtti vagy alatti 

változatként már elérhető az interneten, és ez a javaslat például ahhoz fűz észrevételeket, 
illetve módosítási javaslatokat. 

(Jelzésre:) Sós Tamás, parancsolj! 

Kérdések és vélemények 
 

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): A kérdéseim arra irányulnak, hogy itt a köznevelés szó 
szerepel a korábbi közoktatás megnevezés helyett, és itt új nemzeti középosztályról beszélnek. 
Ha mondjuk a matematika oldaláról közelítjük meg, akkor az fogalmazódik meg, hogy 
mindenki bejuthat a középosztályba.  

Kérdezem: mi van azokkal, akik mégsem jutnak be, kimaradnak?  
A szakiskolások esetében, ahol minimális közismereti tudás lesz, ők egyáltalán hogyan 

tudnak bejutni az új nemzeti középosztályba, mert azt mondják, mindenki be fog oda jutni? 
Azt gondolom, ők soha nem tudnak oda bejutni, sőt, félanalfabéták lesznek ezen koncepció 
alapján. 

Nem tudom, az államtitkár úr, illetve a tárca hogyan látja e programot, mert itt, a 
szakemberekkel konzultálva, ők ezt illúzióként fogalmazzák meg, és azt mondják, ez igazán 
nem vezet sehová. A szabályozás fő elve a fenyegetés, és ez a diákok, szülők, tanárok 
esetében mondjuk a minőségbiztosítás. Régen volt ilyen, de azt gondolom, az sem volt 
hatékony.  

A következő a jogelvonás valójában minden szinten, és tulajdonképpen a 
véleményezésig jutnak el a megfogalmazások a különböző partnerek kapcsán.  

Ami a forrásokat mondja, gyakorlatilag honnan lesz pénz? Úgy tűnik, az 
államháztartásból nemigen, de azért itt jelentős pénzekről beszélünk, akár a pedagógus 
életpálya kapcsán, akár az egész rendszer átalakítása kapcsán több százmilliárdokról 
beszélünk, erre nem igazán lehet válaszokat találni. 

A következő tervezet felszámolni az intézmények autonómiáját. Itt konkrétan arra 
gondolok, hogy a Nemzeti Alaptantervből 30 százalék helyett immár 10 százalékban 
térhetnek el helyben.  

Én tegnap is feltettem napirend előtt egy kérdést, de az államtitkár úr nem igazán 
válaszolt az egyetlen kérdésemre sem, csak minden az előző időszak problémáira lett 
visszavezetve de érdemi válaszokat nem kaptam. A kérdésem arra irányul többek között a sok 
kérdésem közül, hogy érdemi egyeztetés nem volt, az államtitkár úr ezt vitatta a kérdésemre 
adott válaszában. Konkrétan az iránt érdeklődöm, hogy milyen egyeztetés volt, ha volt? 
Például az államosításról az érintettekkel volt-e egyeztetés? Volt-e egyeztetés a kötelező 
óraszámemelés,  a 22-ről 32-re emelés kapcsán? Egyáltalán ebben a kérdéskörben volt-e 
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egyeztetés a különböző szakmai szervezetekkel? Az államtitkár úr is részt vett tavasszal, nyár 
elején egy köznevelési konferencián, mind a ketten emlékszünk rá. Ez a kérdés ott is 
megfogalmazódott, illetve a 16 éves tankötelezettségi korhatár kapcsán többen azt mondják, 
ez gyermekellenes. Az államtitkár úr ezt hogyan látja?  

A szakképzés átalakításáról volt-e az önök részéről egyeztetés? Én magam azt 
tapasztaltam, amikor augusztusban kiszivárgott a szakképzési koncepció, akkor a tárca 
elhárította, hogy köze lenne a szakképzéshez. Tehát érdeklődöm, az államtitkár úr hogyan 
látja ezt? 

Különböző számadatok vannak a levegőben a pedagógusok elbocsátása kapcsán. Ez 
mondjuk 10 ezer, 20 ezer között mozog. Ön ezt hogyan látja? Kaptunk már olyan választ is az 
államtitkár asszonytól, hogy ezt nem a tárca intézi, hanem a kormányhivatal. No, de ez akkor 
is elbocsátás! Az én kérdésem itt valójában arra irányul, hogy készül-e itt valamilyen külön 
program a pedagógusok vonatkozásában? Itt nagyságrendekről van szó, nagyon sok ember 
fog utcára kerülni.  

Én a tankötelezettségi korhatárt azért is tartom egy nagyon kritikus pontnak, 
visszakanyarodva ahhoz, mert ez rövid távon valószínűleg jelentős költségmegtakarítás, 
viszont hosszabb távon ennek az országnak nagyon sokba kerül, nem mennék bele a 
részletekbe. 

Az iskolák bezárása kapcsán nagyon sok számról hallunk, ilyet is hallottunk, hogy 
akár az ezret is elérheti. Érdeklődnék, az államtitkár úr hogyan látja ezt, mi erről a 
véleménye? Itt megállok a kérdésekben. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Farkas Gergely képviselő úré a szó. 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Tisztelt Államtitkár Úr! Nagyon sokat beszéltünk már 

a törvénytervezet életútjáról. Most a jelenlegi helyzetéről, kicsit a jövőbe nézve, szeretném azt 
kérdezni, hogy milyen sors vár erre a törvénytervezetre? Sokat lehet arról hallani, hogy ez 
majd a parlamenti vita során módosító javaslatokkal lesz felpuhítva, átírva, erre egyébként 
számos példát láttunk más fontos törvénytervezeteknél. Előzetesen lehet-e erről valamit 
tudni?  

Egyébként lehet, hogy erre a kérdésemre az elnök úr is tudna válaszolni, hallottuk, 
hogy a Fidesz részéről vannak ilyenfajta igények. Kérdezem, hogy mi várható, mert lehet, 
hogy az egész vita felesleges, mert egy olyan törvény kerül majd elfogadásra, ami 
köszönőviszonyban sincs a mostani van. Erről szeretnék tájékoztatást kapni, hogy van-e 
értelme egyáltalán a mostani vitának? 

Ezen túlmenően még számos kérdésem lenne, részben az is, hogy az lenne a cél, hogy 
minél inkább egységes álláspont alakuljon ki a szakma, az érintettek részéről ezzel a 
törvénytervezettel kapcsolatban, ennek érdekében pedig több helyről elhangzott az 
egyeztetések hiánya. Egyáltalán miért ilyen sürgős a törvénytervezet elfogadása, hiszen a 
hatályba lépése jövő szeptember 1-je, addig még bőven van idő, tehát miért ennyire sürgős? 
Miért nem inkább az egyeztetésekre helyeznek nagyobb hangsúlyt? 

Szeretném, ha megszólalna itt az érintett törvénytervezettel kapcsolatban egy olyan 
réteg is, aki eddig még kevésbé kapott szót, ez konkrétan a diákság. A felsőoktatással 
kapcsolatban van egy nagy érdekvédelmi szervezetük, de a középiskolás, illetve az általános 
iskolás diákokkal kapcsolatban nincs ennyire egységes érdekvédelmi szervezetük, ezért 
szeretném, ha itt az ő véleményük is elhangozna, illetve az ő felvetéseikre is választ adna az 
államtitkár úr. 

Április folyamán az Országos Diákparlament, amit az államtitkár asszony nyitott meg, 
elfogadott egy 23 pontos ajánlást a köznevelési törvénnyel kapcsolatban. Sajnálatos módon az 
ajánlások közül, annak ellenére, hogy önök mindig is nagyon hangsúlyozzák a konzultáció, 
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illetve az emberek véleményének a fontosságát, az ajánlások közül nagyon kevés köszön 
vissza ebben a törvénytervezetben. Nem is mindegyik a köznevelési törvény hatásköre, de 
három olyat szeretnék itt felvetni, amit Diákparlament, a középiskolai diákönkormányzat 
ernyőszervezete felvetett, de nem található meg a felvetésük ebben a törvénytervezetben. 

Az egyik ilyen: az új közoktatási törvényben szeretnék elérni, hogy maradjanak meg a 
jelenlegi jogszabályban rögzített diák-önkormányzati jogosítványok, például az egyetértési 
jog a házirend elfogadásakor, az új tervezet mindösszesen véleményezési jogot takar, ez tehát 
nem teljes jog. Szintén nem teljesül az Országos Diákparlament üléseinek gyakoriságára 
vonatkozó kérésük, jelen pillanatban 3 évenként kell összehívni ezt a fontos fórumot, ahol a 
diákság érvényesíteni tudja, illetve el tudja juttatni az üzeneteit a kormány felé. Ez jelenleg 
3 évenként van, véleményem szerint akár évente lehetne, de itt, az ajánlásban is 2 évente 
szerepel, hogy szükség lenne annak megtartására, ennek ellenére a tervezet 3 éves ciklust 
határoz meg, tehát ebben sem teljesül a kérésük. 

Szintén egy fontos hiányosságnak, szomorú hiányosságnak tartom, hogy az Országos 
Diákjogi Tanács sem szerepel ebben az új törvénytervezetben. Ez is a diákok hangjának 
hallatása, véleményük eljuttatása miatt lenne fontos, de ez egyáltalán nem szerepel ebben a 
mostani tervezetben. 

Szeretném, ha az államtitkár úr válaszolna ezekre a diákságot érintő kérdésekre. 
A múlt héten napvilágot látott az egyik internetes hírportál szerint egy 

hatástanulmányra való hivatkozás, ezt Hoffmann Rózsa államtitkár asszony cáfolta. Bízom az 
államtitkár asszony szavahihetőségében, tehát nem is ezeknek a valóságtartalmát szeretném 
kérdezni, sokkal inkább azt, hogy gondolom, azért önök is előre gondolkodtak, amikor 
megalkották ennek a törvénynek a tervezetét, és valamilyen szintű háttértanulmányok 
készültek. Megértem, bár nem tudom elfogadni, hogy ezek nem nyilvánosak, de arról 
kaphatunk-e tájékoztatást, hogy önök szerint milyen hatással fog járni, hány pedagógus 
elbocsátásával fog járni a tankötelezettség korhatárának a leszállítása? Gondolom, erre 
vonatkozóan kellett számításokat végezniük. Tudhatunk-e erről valamit? 

Szintén kíváncsi lennék arra, hogy a felső tagozatokra vonatkozó előírásra, miszerint 
két párhuzamos osztálynak kell működnie ahhoz, hogy fennmaradhasson a felső tagozat, itt 
ennek ilyen következményei lesznek? Itt hány iskola-összevonás, esetleg iskola bezárása 
várható?  

Kérem szépen, ezekről adjon tájékoztatást. Köszönöm szépen. 
 

(Az elnöklést dr. Pósán László, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 

ELNÖK: (Jelzésre:) Hiller képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Valóban, a múlt héten, azt 

hiszem, a szakmai kereteket meghaladó érdeklődés övezte annak a bizonyos 
háttértanulmánynak az ügyét, amelyről az államtitkár asszony a nyilvánosság előtt – ezt több 
híradás korrekt módon említette és bemutatta – azt mondta, ez annyira titkos, hogy ő sem tud 
róla. Szó szerint ez hangzott el, az interneten ez visszakereshető. Tehát egy olyan felvetésről 
lehet szó, amit elemeztek, de azt mondják – ez most általános alany –, hogy ez olyan titkos, 
ami az önök számára is titkos, vagyis ilyen formában nem létezik, vagy pedig olyan formában 
létezik, hogy az az önök számára sem ismert. 

Azt szeretném kérdezni, államtitkár úr, hogy az az előterjesztés, amely Előterjesztés a 
kormány részére a nemzeti köznevelésről szóló törvényről, zárójel, Munkaanyag, 
2011. október, készítette a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős 
Államtitkársága Közoktatási Munkacsoportja dr. Gloviczki Zoltán vezetésével, látta 
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dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár, amely így néz ki (Felmutatja.), és ez a 
tartalma. Ez az a háttértanulmány, amely olyan titkos, hogy nem tudnak róla? 

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

 
Hogy ezt könnyebb legyen meghatározni, két azonosítási pontot szeretnék idézni, 

azután szívesen odaadom a kezébe, nehogy félreértés legyen. Az egyik egy költségvetési 
táblázat, ez egyébként egy formális kormány-előterjesztés, tehát nem is egyszerűen egy 
valamilyen végzett háttértanulmány, így kell kinéznie egy kormány-előterjesztésnek vagy 
annak kiegészítésének, hatásvizsgálati lappal, költségvetési lebontásokkal, a költségvetések 
lebontása után szöveges rész található, egészen pontosan 130 oldalon. 

Két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, amikor arról beszélnek, hogy 
bizony, itt milyen hatásai vannak annak, hogy szeretnék a felső tagozatokat összevonni, 
amikor is 630 egynéhány esetet hoznak. De talán nézzük még inkább a 7.) pontot, ez a 
tankötelezettség hatása, amiről itt, a bizottságban is, a Magyar Országgyűlésben is sokat 
vitatkoztunk, és önök azt állították, az, hogy itt a fiatalok az oktatási rendszerből kikerülnek 
az intézkedés révén, nem valós, ez legutóbb tegnap hangzott el.  

Ennek az anyagnak a 37. oldalán a fő cél egyébként a költségvetés, idézem: „A 
munkaerőpiacra történő kikerülés meggyorsítása a diákok és ebből kifolyólag a tanárok 
létszámcsökkenéséből – tehát a diákok és a tanárok létszámcsökkenéséből –, illetve a 
diákokra jutó dologi kiadások csökkenéséből adódó költségmegtakarítás.”  

„Versenyképességi hatás. A versenyképességi hatása az, hogy képzettség nélküli, 
szakmai tudás hiányában és az eddigieknél fiatalabb korban, 16 évesen az oktatási rendszerből 
kikerülő fiatalok.” Ez egy egészen sajátos versenyképesség-mérés, amikor ezen intézkedés 
eredményeként a versenyképesség úgy változik, hogy alkalmatlanok a versenyre. 

„Társadalmi hatás. Lehetséges veszély a képzettség nélküli fiatalok arányának 
megemelkedése.” Hogyha ezt én írom, vagy én mondom a parlamentben, mint ahogyan ezt jó 
néhányan többször megtettük, erre folyamatosa reagáltak írásban, szóban, interpellációra, 
mindannyiszor tagadták, kategorikusan! Most azután itt van egy saját maguk által készített 
tanulmány, amely hatásai elemzésében teljesen ugyanazt mondják, amit mi. Én ezzel 
egyetértek, csak az a bajom, idáig folyamatosan tagadták, az ellenkezőjét mondták. Legutóbb 
tegnap, a múlt héten, írásban, szóban, mindenféle formában.  

Hasonlóképpen itt végigmehetünk a költségvetési hatásokon. A saját maguk által 
tervezett számítás végeredménye, hogy egészen korrekt legyek, ez 2015-ig van, mindösszesen 
bázishoz képest kumulált költségvetési hatásként, tehát a bázishoz képest 
717 milliárd 310 millió forintot emelne ki, plusz 717 milliárd forint költségvetési kumulált 
hatást. Ebből csak a pedagógus életpályamodell költségvetési hatása 381,5 milliárd forint 
bázis plusz. Tehát mindaz, amit írnak, amit a saját kutatásuk tartalmaz, az minimális módon 
összevág a költségvetés és a költségvetési célokban önök által meghatározott fejezetekkel? 

Vagy amikor arról beszélnek, hogy az alsó tagozatok megtartása szükséges, ahol lehet, 
a felső tagozatokat viszont össze kell vonni, akkor emlékeznek-e arra a tüntetésre, amelyet 
azért szerveztek, hogy ez ne történjen meg? Hogyan lehet, hogy az a második nemzeti tanév 
egy olyan, egyébként sikertelen kisiskolaprogram négy iskolája közül az egyikben történik, 
amelynek ellenkező hatását önök itt, most a saját maguk által készített tanulmányban fogadják 
el, és írják le? Azt mondják, ez persze pedagógusfelesleget jelent, merthogy összevonásokra 
kerül sor, 635 helyszínen megszűnik.  

Nem az irányról kívánok vitatkozni, hanem, ha ezt a tanulmányt, amelyet azonnal 
odaadok, nehogy másról beszéljünk, önök készítették, és a saját kormányuk elé benyújtották, 
akkor miért mondanak mást? Miért mondanak mást egy olyan titkos tanulmányban, ami nem 
is létezik, annyira titkos? Szerintem egyébként ez egy komoly munka, de az egész 
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koncepcióban, amit letettek, az egész köztájékoztatásban, amit elvégeztek, nem tudom, hogy a 
saját, mármint a jelenlegi kormányfrakcióknak mit mondtak. Itt, a bizottsági ülésen számomra 
nem derült ki, hogy az én képviselőtársaim ezekről az önök által kimutatott tervekről tudnak-
e, nem úgy tűnt számomra, minthogyha úgy beszélgetnénk, hogy a velem szemben ülő 
képviselőtársaim tudják azt, hogy amit egyébként önök csinálnak, az 635 helyen megszűnteti 
az oktatást.  

Nem úgy láttam, minthogyha tudnának arról, hogy önök 737 milliárd forinttal, bázis 
plusz kumulatív hatás, készítik el a terveiket. Velünk együtt döntenek a költségvetésről, az 
adótörvényről, az energetikapolitikáról és a hozzánk legközelebb álló ügyről, az oktatásról, de 
erről idáig soha nem volt szó. Akárhányszor a számításainkat közzétettük, akárhányszor a 
saját következtetéseinket elmondtuk, amelyek nemhogy nagyságrendileg, hanem szinte teljes 
egészében összevágnak azzal, amit itt önök kimutattak. Vagy azt mondták, hogy nem tudunk 
számolni, vagy azt, hogy ez nem igaz, legutóbb tegnap.  

Hogyan van ez, államtitkár úr? Mi úgy látjuk, hogy az a koncepció, amelyet 
képviselnek, éles ellentétben áll azzal, amit önök itt egyébként egy korrekt szakmai munkával 
kimutattak, viszont a törvény nem erre alapul, hanem ezzel az elvetélt koncepcióval 
dolgoznak másfél éve. Ha igazat adnak a saját szakmai tudásuknak, akkor ezt a koncepciót és 
az azon alapuló törvényt visszavonják, a kettő együtt ugyanis nem képes élni, valamelyik üti a 
másikat.  

Én ennek a szakmai munkának hiszek. Ezt most odaviszem, nehogy félreértések 
legyenek. (Átadja dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkárnak.) Államtitkár úr, a kettő 
egészen egyszerűen egy rendszerben nem képes élni. Azt kérem, vonják vissza a koncepciót, 
és higgyenek annak a kutatásnak, amit többek között az ön neve fémjelez. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Osztolykán Ágnes és Pósán László kért szót, utána 

Gloviczki Zoltánnak adnám meg a szót, mert túl sok minden gyűlik össze. 
Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm. Én a válaszra lennék nagyon kíváncsi. 

Én technikailag annyit kérnék, hogy jó lenne, ha az alelnök úr és a helyettes államtitkár úr 
válasza után meg lehetne szavaztatni, hogy a vendégeink kaphatnak-e szót. 

 
ELNÖK: Ezt előtte is lehet.  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Szerintem érdemesebb lenne utána. 
 
ELNÖK: Pósán László alelnök úr, parancsolj! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Élvén azzal a lehetőséggel, amit 

az elnök úr az elején mondott, hogy próbáljuk rekonstruálni azokat a kérdéseket, amelyekre a 
múlt alkalommal nem volt mód és lehetőség választ kapni, megpróbálom újra feltenni ezeket, 
ha nem mindegyiket tudom, akkor elnézést kérek. 

A következők jutottak eszembe. Az első kérdés, amelyre nem kaptam a múltkor 
választ: miért kellene, miért van az, hogy a köznevelési törvényben a 6 és a 8 osztályos 
gimnáziumok kérdése nem szerepel a külön rendeleti oldalon. Ha a közoktatás egészét 
szabályozzuk egy törvényben, akkor ebből miért kell egy szegmenset kiemelni, és azt 
mondani, hogy ezt majd csak rendeletben kell? Én ezt a részét nem értem, erre szeretnék 
választ kapni. Bizonyára van szakmai oka, csak én nem ismerem. 
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A másik egy vélemény, de kíváncsi vagyok, önök mit gondolnak róla. Az iskolai 
benntartózkodás óraszámi kötelezettsége, hogy ezt most 32-nek mondjuk vagy 
akármennyinek, ez ebből a szempontból mindegy, én csak azt akarom mondani, hogy az a 
számítás, ami arra vonatkozik, hogy ez esetleg a túlóradíjakat hogyan, miként érinti, nem jó, 
mert a szakórák helyettesítése nem szakos tanárokkal nem azt jelenti, hogy megoldottuk a 
túlóra kérdését. Azt gondolom, itt tehát ildomos lenne az óvatosabb vagy a differenciáltabb 
megközelítés. 

Én nem vagyok angol fóbiában szenvedő ember, nem is gondolom, hogy feltétlenül 
szerencsés lenne azt az utat követni, hogy valamit kötelezővé tegyünk. Ettől függetlenül azt 
már látni kell, hogy a világnyelv az angol, tehát nem látom be annak a szükségességét, hogy 
miért kellene az angol nyelv oktatására vonatkozó mostani szabályozási forma, ami arról szól, 
hogy a feltételeket ehhez kapcsolódóan azért próbáljuk az iskolákban megteremteni. Miért 
kell ezt gyengíteni? Ez nem zárja ki más nyelvek oktatásának a lehetőségét, de tényleg lássuk 
be, hogy ma az angol az a nyelv, amellyel a világ miden táján el lehet boldogulni, és minden 
más nyelv ehhez képest eléggé parciálissá vált globális értelemben. 

A 3 éves kortól kötelező óvoda kérdéséhez szeretnék visszatérni. Ennek a 
szükségességét továbbra sem látom, és családi szempontból sem érzékelem azt, hogy ez 
borzasztó fontos lenne, hiszen azokban a családokban, ahol kisgyerek van, gyesen van az 
anyuka, és van egy másik, egy nagyobb gyerek, mondjuk egy 3 éves, teljesen indokoltnak 
tartom, hogy nyugodtan otthon maradhasson a kisgyerek, főleg úgy, hogy ennek még 
pénzügyi kihatása is van, akár akarjuk, akár nem, mert az óvodai étkeztetésnek is vannak 
díjtételei. Tehát engedtessék meg azért a családoknak, hogy ne a 3 éves kortól legyen az 
óvoda kötelező. Az iskola-előkészítéssel egyetértek, az kötelező, de a 3 éves kortól kötelező 
óvodáztatással személy szerint nem tudok egyetérteni, ezt jelzem. 

A legnagyobb problémám továbbra is a pedagógus életpálya. Szeretnék arra választ 
kapni, államtitkár úr, hogy a pedagógusok egyik kategóriából a másikba történő átsorolása 
milyen módon történne? Nem világos számomra, hogy ez egy egyszerű minősítő vizsga, hogy 
milyen tartalommal, nem tudom, pedagógia elméleti, pedagógia pszichológiai, nem tudom, mi 
minden, tehát egy egyszer ilyen vizsga-e? Nem tudom, hogyan illeszkedik a kötelező 
pedagógus továbbképzés a rendszerbe, vagy pedig egy folyamatos szakmai ellenőrzés és a 
dokumentációjának a kiértékelése lesz-e, ez két külön műfaj, csak jó lenne tudni, itt mi az 
elképzelés, mert ez nem világos a koncepcióból. Ha ez utóbbi, akkor arról kellene többet 
tudnunk, hogy ez a bizonyos szakmai felügyelet hogyan és mint nézne ki, akár a személyi 
állományát tekintve, akár a kiválasztás kritériumrendszerét tekintve. A rendelet erről 
szabályozni fog valamit, de jó lenne tudni, ez hogyan s mint nézne ki. A gyakorlóiskolák 
kérdése valahogyan nem derült ki számomra a koncepcióból, hogy ez hová tartozna.  

Többször elmondtam már, szeretném újra felhívni rá a figyelmet, ne kerüljön ki a 
látókörünkből, hogy az elmúlt esztendőkben uniós pénzügyi forrásokat felhasználva 
Magyarországon a közoktatás megújítására a TÁMOP pályázati rendszeren keresztül komoly 
milliárdokat fordított az ország, jelenleg is fordít, és folyamatban vannak pályázatok, amelyek 
arról szólnak, hogyan lehet közoktatási hálózati rendszereket kialakítani, ha úgy tetszik, 
alulról építkező jelleggel akár úgynevezett referenciaintézményeket, jó oktatási gyakorlattal, 
hogy egymás között hogyan s mint osztják meg. Ezt valahogyan egészen egyszerűen a 
koncepcionális elképzelésből hiányolom, minthogyha ez nem lenne, pedig, ha van valami, 
amit akár a pedagógus továbbképzésen belül érdemes lenne megfontolni, az ez a rendszer, 
ami részben már elkezdett kialakulni, működik, és egyébként pénzt fordított rá az ország. 
Tehát tisztelettel kérem szépen, hogy a pedagógus továbbképzés rendszerét ebből a 
szempontból újra kellene gondolni. 

Egy másik kérdésem: a számítások ebből a szempontból hogyan történnek? Az 
ingyenes és tartós tankönyv esetén, ha jól értem, ez egy teljesen új tankönyvi rendszert 
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feltételez, ennek van egy komoly bekerülési tétele, azután utána úgymond olcsóbbá válnak, de 
a jelenlegi tankönyvek az esetek többségében munkát adó tankönyvek, amelyekbe beleír a 
gyerek. Ha tartós tankönyvről van szó, akkor a munkát adó tankönyveket el kell felejteni, úgy 
gondolom, helyette visszajön a munkafüzet vagy hasonló.  

Az ingyenesség csak a tankönyvekre vonatkozik-e, vagy mindenre, ami az oktatáshoz 
lényegében szükségeltetik? Mert ha azt mondjuk, hogy a tankönyv ingyenes, de a munkafüzet 
nem, ez egy hétköznapi megfogalmazásban a legtöbb családban úgy jelenik meg, hogy ez 
hülyeség, nem ingyenes a tankönyv, meg kell venni. Jó lenne, ha ebből a szempontból 
világosan fogalmaznánk. 

Az utolsó kérdésem, államtitkár úr, az egész napos iskola kérdésével kapcsolatos. A 
fogalomkészletet sikerült-e közelíteni egymáshoz, ahogyan a minisztérium értelmezi vagy 
ahogyan a pedagógustársadalom értelmezi, vagy ahogyan itt mi is értelmeztük a múltkor? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár urat illeti a szó. 

Parancsolj! 

Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
válaszadása 

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Értelemszerűen nem a kérdések sorrendjében haladnék, hanem az egésztől a rész felé. 

A kormány-előterjesztésekről szóló új szabályozás szerint a kormány elé kerülő 
előterjesztések, illetve jogszabály-tervezetek utolsó fázisában a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium háttérszervezeti intézménye, az ECOSTAT kap megbízást a kormánytól arra, 
hogy elkészítsen háttérszámításokat. Ez a jelen esetben is így történt. Noha az államtitkár 
asszony a kormányülést követő napon arra a meglepő újságírói kérdésre, hogy létezik-e titkos 
Hoffmann-terv, amely azzal számol, hogy elbocsátanak és költséget takarítanak meg, azt 
válaszolta, egy ilyen titkos tervről ő sem tud, mert annyira titkos. Ez valóban így volt, 
ellenben az is tény, hogy ebben a kormány-előterjesztésben, amely előttünk fekszik, létezik 
egy olyan háttérszámítás, amely ennek az ECOSTAT nevű intézménynek a munkája, és 
azokat a szélső értékeket volt hivatott bemutatni, amelyeket egyébként a táblázatok után 
következő és Hiller István által is idézett részletes bemutatás, indokolás, szakmai anyag 
elmond, hogy milyen maximum és minimum értékekkel számolhat a kormány az 
intézkedések következményeiképpen.  

Itt egy nagyon-nagyon fontos elvi kérdés az, ami ennek a különbségnek az alapja, és 
ez pedig az, hogy a dolognak van egy célja, és van esetleges következménye. Ez a számítás 
valóban létezik, valóban megvan a számítógépemen, a kormányülés előtti este kaptuk ezt az 
e-mailt, és a kormány elé került az előterjesztésben. De az is benne van, hogy teszem azt a 
felső tagozatokkal kapcsolatos intézkedések vagy a 16 éves korra való tankötelezettségi 
összeállítás nem a célja, hanem egy lehetséges következménye ezeknek az intézkedéseknek, 
mint ahogyan nem teljesen mindegy a dolog, mégpedig azért nem teljesen mindegy, mert nem 
arról szól ez a törvénytervezet, hogy be kell zárni a felső tagozatokat, nota bene mivel itt 
alapvetően egy minőségi, nem pedig pénzügyi kérdésről volt szó – bocsánat ezért az 
excursusért –, jelesül arról, hogy a szakos-ellátottság a felső tagozatokon biztosítható legyen, 
ezért, ha egyszer benyújtásra kerül a parlament elé ez a törvénytervezet, akkor láthatják majd, 
hogy ez a passzus megszűnt benne, és a törvény kodifikált szövege arról szól, ahogyan 
jelenleg is a főállásban alkalmazott szakos pedagógusok aránya van megszabva, vagyis 
világossá téve azt, hogy minőségi követelményről, nem pedig anyagi megtakarításról 
beszélünk. 
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Tehát az, hogy valaminek lehet az a következménye, hogyha mondjuk 16 éves 
korában mindenki venné a kalapját a magyar közoktatásban és elhagyná, és ez ekkora 
létszámcsökkenéssel járna, azt hiszem, ez nyilván nem mulatságos, mert egyáltalán nem 
szórakoztató, de mégiscsak abszurd ötlet egy olyan számításnak venni, hogy a kormánynak az 
a célja, hogy 16 éves korában mindenki vegye a kalapját, és menjen el. 

Az életpályamodellel kapcsolatban a maximum valóban a többi sok más esetben 
maximális hozzátétel és néhány esetben pedig a maximális pénzügyi csökkenés szerepel 
ebben a táblázatban, ami ennek az anyagnak a gerincét képezi. 

Ami a parlamenti vitát, a módosító javaslatokat, illetve a törvény benyújtáshoz való 
viszonyát jelenti, ezt összekapcsolnám az egyeztetés kérdéskörével. Valóban hónapok óta 
folyik a vita arról, hogy mi is az egyeztetés, már ez önmaga ilyen posztmodern egyeztetés, 
hogy mi az egyeztetés. Egyszer a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke azt 
mondta, számára az az egyeztetés, ha ők elmondhatják, hogy mit szeretnének. Természetesen 
nem várja el a kormánytól azt, hogy erre igent mondjon, de legalább beszélgessünk. Arra, 
hogy hány ilyen beszélgetésre került sor mind a szakmai, mind pedig a társadalmi 
szervezetekkel, nagyon szívesen eljuttatok az alelnök asszonynak egy listát. Természetesen az 
egyeztetés nem jelentette azt, hogy mindent elfogadtunk. A jelenlegi egyeztetésben, ahol 
nagyon sok, egyébként teljesen jogos civil észrevétel érkezett, pontosabban teljesen jogosnak 
tűnő a vád, hogy a kormány felrúgta az egyeztetésről szóló jogszabályt is, egész konkrétan az 
történt, hogy a nagyon feszes határidőben a kormányülést egy napra hamarabbra hozták a 
tervezetthez képest, és éppen azért, hogy be tudjuk fogadni az érkező javaslatokat, kaptunk a 
kormánytól két nap haladékot arra, hogy megfelelő indokolással befogadhassuk ezeket egy 
nappal a meghirdetett határidő után.  

Jelenleg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, illetve a kormányirodában 
pontosan ezeknek az általunk utólag elfogadott vagy befogadott módosítások szöveggel való 
szembesítése és az általunk történő indokolás ellenőrzése folyik.  

Az, hogy mennyi módosító lesz, nem tudom, azt fogjuk előterjeszteni a kormány 
részéről, amit optimálisnak tartunk. Nem jelennek meg bizonyos jogok, bizonyos szervezetek 
Farkas Gergely hozzászólásában. Jogalkotási szempontból van néhány olyan jelenség ebben a 
törvényben, ami talán nem teljesen köztudott. Rögtön egy konkrétummal kezdeném, azután 
mondanék általános megjegyzéseket. 

Például a jelenlegi jogalkotási törvény szerint nem lehet a törvényben nevesíteni 
testületeket, háttérszervezeteket, háttérintézményeket, tehát a törvényben egyetlenegy tanács 
vagy szervezet sem szerepel, sem az OKT, sem a Közoktatás-politikai Tanács, sem az 
Országos Diákjogi Tanács, ugyanígy nem szerepel az Oktatási Hivatal, az OFFI és semmilyen 
néven nevezhető dolog. Minden olyan esetben, ahol szerepelne egy ilyen tanács, annyi 
szerepelhet, hogy a miniszter ezt meg ezt a döntését egy megfelelő tanács létrehozásával 
kezelheti. Nyilvánvaló, hogy az a kormányzati szándék, hogy kerettörvényeket hozzunk létre, 
és rendeleti szintre utaljunk mindent, amit lehetséges, ez egy elég keserves vagy szerény 
ígéret azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami meg fog jelenni a rendeletekben, és ugyanez Pósán 
képviselő úrnak is egy teljesen jogos igénye, hogy ahhoz, hogy egy kerettörvényt 
elfogadjunk, nyilvánvalóan jó lenne ismerni minden részletszabályt mondjuk a tanár 
továbbképzéssel vagy minősítéssel kapcsolatban, de ez az oka, hogy nincs benne az Országos 
Diákjogi Tanács,  illetve néhány részletkérdés, amiről itt szó esett, hogy hiányzik a 
törvényből. 

Ami az egyetértési jogot illeti a szülők, illetve a diákok szempontjából, van két olyan 
jogalkotói vagy szakmai dilemma, amelyben gyakorlatilag csak rosszul lehet cselekedni. Az 
egyik ilyen az egyeztetés témája, vagyis az, hogy két rossz szerep közül választhat a kormány. 
Az egyik az, hogy 2010 decemberében közzétesz egy tervezetet, hogy ez lesz, ebben az 
esetben diktatórikus, de van egy biztos dolog, amiről lehet vitatkozni. Mi a másik rosszat 
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választottuk, akármennyire is azt kommunikálják körülöttünk, hogy ez nem így van, tavaly 
december óta valóban folyamatosan változik az anyag, lehetett is rajta élcelődni, hogy futó 
vadra lövünk, mindig változik, mindig kiszivárog, mindig máshol van. Valóban folyamatosan 
változott, mégpedig folyamatosan attól változott, hogy igyekeztünk elfogadni olyan 
szempontokat, amelyek akár társadalmi szervezetektől, szakszervezetektől, akár innen, a 
bizottságtól, a frakciótól vagy akár magánemberektől érkezett, és amint az előbb említettem, 
még most is folyik ez a változás, nyilván akkor lesz egy biztos pont, amikor benyújtunk 
valamit. 

A másik ilyen, mind a két oldalról érkező vád, Sós képviselő úr említette, hogy 
valóban együtt vettünk részt az akadémiai konferencián az elmúlt tanévben, ahol érdekes 
módon a szakma részéről többen, és éppen az elnök úr is, bár nem vádolt meg minket, csak 
azzal minősített, ami most határozottan mulatságosnak fog tűnni az elmúlt másfél év 
kommunikációja után, hogy szakszervezeti szemléletűek vagyunk, tanárpártiak, mint 
negatívum, és szakszervezeti szemléletűek. Itt is egymásnak viszonylag ellentmondó 
hozzászólások jelentek meg ebben a témakörben, hiszen volt szó arról, hogy csökkentjük az 
intézmények autonómiáját, holott mondjuk a nevelőtestületre bízunk olyan jogokat, mint egy 
pedagógiai program, a helyi tanterv vagy a szervezeti és működési szabályzat megalkotása és 
elfogadása, majd visszatérek a tantervekre. Ugyanakkor például a szülők és a diákok 
egyetértési joga szintén egy ilyen tulajdonképpen pedagógus vagy intézményi szakmai 
szempontból deklaráltan csökken, mégpedig a deklaráció alapja az, hogy az iskolák 
működésében, például a pedagógiai program alkotásában vagy akár a házirendben vannak 
olyan szakmai szempontok, amelyeket egy diáknak nagyon fontos megtanulnia, 
véleményeznie, tehát nagyon fontos, hogy a szervezett véleményezési jogukat gyakorolják, ez 
pedagógiai szempontból is fontos, ellenben az egyetértésük szakmai kérdésekben nem 
feltétlenül indokolt, ugyanígy a szülőknek sem. Megint lehet azon vitatkozni, hogy ez most a 
nevelőtestület jogát emeli, és ezért rossz, vagy esetleg már csökkenti a jogát, az meg azért 
rossz, de a dolog premisszája ez. 

Rögtön visszatérnék a tantervekre. A Nemzeti Alaptanterv egy tantervi tartalmi 
minimumot készül meghatározni. Ettől – és ez szerepel a törvénytervezeten – sem 10, sem 
30 százalékos eltérésről nincs szó, hiszen értelemszerűen nem ez a tantervi minimum lesz az, 
amit az iskolákba tanítani lehet vagy kell. Ez alapján a Nemzeti Alaptanterv alapján 
kerettantervek fognak készülni, amelyek már a törvény szövegéből is kitetszően nem egyféle 
tantervet jelentenek, bár ez innen kezdve megint alacsonyabb jogszabályba tartozik, de azért 
elmondom lazításképpen, hogy miről van szó. 

Tehát eleve nyilvánvaló, hogy évfolyamonként, pedagógiai módszerenként, 
iskolatípusonként, lásd mondjuk egy 8 osztályos gimnáziumot vagy egy azzal párhuzamos 
általános iskolai osztályt, hogy a legeklatánsabb példát mondjam, nem egyforma egy 
kerettanterv. De nemcsak ebből a szempontból nem lesz egyforma, hanem egyrészt, ami 
egyébként a legutóbb nyilvánosságra került egyeztetés előtti törvényben megint csak nem 
jelenik meg, de a benyújtás során, egyeztetve a magániskolákkal, elsősorban a Waldorf-
pedagógusokkal, már megtörtént. Továbbra is tágabb jogkörben meg fog jelenni az, hogy 
egyedi tantervet is lehet akkreditáltatni, méghozzá nemcsak tantervi szinten, hanem az ehhez 
párosuló különböző óraszámi és egyéb megkötésekkel, ahogyan mondjuk ma is a Waldorf-
iskoláknak egy teljesen külön világa létezik a törvényben egyetlenegy kapu megnyitásával. 
De még ez sem egészen azt jelenti, hogy csak ezek közül lehet választani, ami már tényleg 
abszolút nem a törvény szintje, mert a kerettanterveket úgy tervezzük megvalósítani, hogy 
egyfajta modulrendszerben alapvetően kötelező elemekből magasabb követelményeket, a 
jelenlegi tagozatoknak plusz információknak vagy akár egészen sajátos óráknak, 
tantárgyaknak megfelelő darabkákat is lehessen benne választani. Az, hogy egy országban 
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alapvetően biztosítandó ismeretminimum-meghatározás kell-e vagy nem kell, ez már valóban 
egy koncepcionális kérdés, amivel lehet egyetérteni vagy nem. 

Hasonlóan nem szerepel a mostani hatályos törvényben sem az európai uniós 
fejlesztések kapcsolódása a közoktatáshoz és a közneveléshez. Teljesen természetes, hogy a 
TÁMOP forrásokból abban az esetben, ha a parlament úgy dönt, hogy megvalósul valami 
ebből az új köznevelési rendszerből, nagyon fontos az ezzel kapcsolatos fejlesztéseket 
végrehajtani, illetve felhasználni a már meglévőket. Tehát például a már nagyon stabilan 
meglévő TÁMOP 3.1.7-es és a 3.2.2-es hálózatépítés, illetve ezeknek az esetlegesen új vagy 
eddig új intézkedések elterjesztését szolgáló projektek eredményeit fel kell használni, és 
ugyanígy az új tervezés, mint például a 3.1.5-ös tanár továbbképzési projektbe értelemszerűen 
az új elemeket bevezetni és erre felhasználni ezeket a pénzeket. 

Az angol oktatás kérdése, bár jómagam, mint nyelvész, úgy gondolom, jogosak voltak 
azok a szakmai megjegyzéseink, amelyek azt irányozták be, hogy aki angolul tanul meg 
először, annak nehezebb dolga van, ez egy nyelvpedagógiai kérdés, ez leírva soha nem jelent 
meg sehol, hogy ne kellene angolul megtanulni. Teljesen evidens, hogy ma Magyarországon, 
Európában vagy a világban mindenkinek fontos angolul megtanulnia. Az, hogy az első nyelv 
nem kell, hogy kötelezően az angol legyen, ez egy teljesen más kérdés. Tehát azt, hogy 
mondjuk Kőszegen kötelezni kelljen valakit arra, hogy a német helyett az angolt válassza, 
nem tartjuk feltétlenül szükségesnek, amennyiben garantált az, hogy egy második nyelvet is 
tanulhat. 

 
ELNÖK: Pósán alelnök úr arra utalt, hogy a most hatályos jogszabály nem a diák, 

hanem a fenntartó, az intézmény számára írja elő kötelemként, hogy meg kell teremteni a 
feltételeit. A diák választ, de azt előírja, hogy ezt a kínálatot oda kell tenni, például az angolt 
vagy egyebet is, ahogyan azt teszik is.  

Ha jól értettem, Pósán alelnök úr azt említette, hogy ő úgy látja, ez a kötelem, az 
iskolára vonatkozó kínálati kötelezettség kikerült volna, így előállhat olyan település vagy 
iskola, ahol nem kínálják az angolt, csak a latint vagy az ógörögöt adott esetben. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):  

Igen, a jelenlegi törvény még ennél is szigorúbb, bár nem a főszövegben szerepel, és éppen a 
mostani költségvetési salátatörvényben kellett ezzel kapcsolatban egy intézkedést javasolnom. 
Tudniillik itt az a különbség, hogy első nyelvként javasoljuk, kötelezzük az iskolákat és a 
diákokat, hogy ne első nyelvként, tehát ha most nem nyúlnánk hozzá a törvényhez, akkor egy 
olyan intézkedés lépne életbe, hogy első nyelvként kötelező legyen az angolt tanítani, illetve 
tanulni. Ez az, amit mi nem tartunk feltétlenül szükségesnek. Azzal teljesen egyetértek, hogy 
az iskolák kínálatában ennek meg kell jelennie, de erre vonatkozóan semmiféle szabályozás 
nincs a törvényben. 

A 3 éves korban óvodába járás kapcsán teljesen egyetértek és egyetértünk Pósán 
alelnök úrral. Való igaz, a családok jelentős részében 3 éves korban olyan körülmények 
veszik körül otthon a gyereket, hogy nem feltétlenül szükséges kötelezően óvodába járnia, 
éppen ezért szerepel ez így a törvénytervezetben is és a koncepcióban is. Valamivel 
kötöttebben, mint ez az úgynevezett egész napos iskola, amire mindjárt gyorsan igyekszem 
visszatérni, jelesül nem egyszerűen a család kérésére, hanem a legkézenfekvőbben a védőnői 
hálózat javaslata is kell ahhoz, hogy egyértelmű legyen, hogy ez valakinek mennyire fontos 
vagy nem fontos. 

Az egész napos iskola néven összemosódott jelenség, szerintem már régóta világos, 
hogy két különböző dolgot takar, egyrészt az iskolaotthonos képzést, ami jelenleg is van, 
eddig is volt, ezután is lesz, másrészt pedig azt a lehetőséget, hogy az iskolák számára 
kötelező jellegűen délután 4 óráig foglalkozások legyenek az iskolában, beleértve a jelenlegi 
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napközinek megfelelő másnapi készülést is. A gyerekek számára ez még az óvodánál is 
lazábban kötelező, nem olyan típusú egész napos iskola feltétlenül, amit iskolaotthonosnak 
hívunk, kerüljük is ezt a szókapcsolatos, hogy egész napos iskola, ezt én nem szeretem 
használni, nem is szerepel a törvénytervezetben. Ez azt jelenti, hogy a szülő kérésére 
mindenféle mérlegelés nélkül természetesen különórára elmehet a gyerek, vagy otthon 
tanulhat az édesanyjával, ha van erre lehetősége mondjuk egy otthon tartózkodó anyánál.  

Most kérni kell, hogy a gyerek napközis legyen. Tudom, ez nüánsznyi különbségnek 
tűnik, de azon gyerekek esetében, akik mondjuk a számítógép előtt vagy ott sem töltik a 
délutánokat, és ez elég nagy réteg, ott a szüleik sem azt nem fogják megkérni, hogy 
napközisek legyenek, sem azt nem fogják megkérni, hogy ne legyenek napközisek. Tehát itt 
ez az alapértelmezésbeli különbség, hogy abból indulunk ki, hogy ott vannak a gyerekek, és 
ez elég jelentős különbség.  

A kötelező óraszámmal kapcsolatban szívesen megismétlek vagy helyre teszek 
bizonyos százalékokat, kérdéseket. A jelenlegi törvény, mondjuk nem minden esetben, de 
vegyük úgy, hogy átlagosan 22 órában határozza meg a kötelező órák számát, illetve 
6 kötelező túlórát is ráterhel a pedagógusra, természetesen plusz finanszírozásért cserébe. Ez 
azt jelenti, hogy normálisan 22 usque 28 kötelező órája lehet egy tanárnak, természetesen 
hogyha többletóra van, akkor plusz bérért. A mi törvénytervezetünkben a 40 órás munkahét 
55-65 százalékában szabjuk meg azoknak a foglalkozásoknak a számát, amelyek 
megfeleltethetők a szöveg alapján a nem kötelező óráknak. Ez  a finanszírozástól eltekintve 
alacsonyabb, mint az a 22, illetve 28 óra. 32 órában szabná meg a törvény azt az időkeretet, 
amikor a pedagógus azokat a munkákat végzi, amelyeket jelenleg is reggel 8 és délután 
fél 3 között még egy közepesen igényes pedagógus is dolgozik, de jól tudjuk, hogy ennél 
sokkal többet. Ez a teljes kérdés tehát alapvetően finanszírozási probléma. Ha mindez úgy 
következne be, hogy nincs hozzá bér, nincs hozzá túlóradíj, nincs hozzá szakköri pénz, vagy 
ingyen viszi el a fogászatra a pedagógus a gyerekeket, akkor természetesen drámai probléma 
lenne a kérdés, éppen ezért ezek az intézkedések, amelyek egyébként – hogy átvegyem a szót 
az egykor itt ült főosztályvezető úrtól, a 2013-as költségvetésben jelennek meg, csak úgy 
értelmezhetők, ha mind az úgynevezett egész napos iskola, mind a 32 órás munkaidő, mind 
pedig a pedagógus életpályamodell egyszerre lép életbe. Ezek egymástól függetlenül nem 
értelmezhetők. 

Van néhány olyan kérdés, amely alapvetően koncepcionális marad, a HÍD, a 16 éves 
kori tankötelezettség és nagyon sok minden más abból a nézetkülönbségből indul ki, hogy 
meg lehet valamit látszatból oldani, ami korrekt intézkedés, de nem biztos, hogy meghozza az 
eredményét. Az, hogy jelenleg a szakképzésből 4 év képzés után ugyanúgy kikerülnek 
funkcionális analfabéta gyerekek, ez tény, és nagyon sok minden intézkedés, amelynek 
néhány eleme itt is sorra került, olyasmi, így a 18 éves korra felemelt tankötelezettségi 
korhatár, hiszen ne felejtsük el, ez nem ősidők óta 18 év, tehát létezik olyan világ, ahol 16 év. 
Ezek tehát olyan intézkedések, amelyek elvileg abszolút indokolhatóak, teljesen megértem 
ezeket az érveket, megérti a kormány is, valóan meg tudnám indokolni, hogy bizonyos 
helyzetekben 18 éves korig sokkal jobb, hogyha a gyerek, mint ahogyan az előbb én is 
érveltem, nem az utcán van, hanem az iskolában. Kérdés, megoldja-e ez az intézkedés azt a 
problémát, hogy mi lesz vele, ha kikerül az iskolából. Kétségtelenül 2 évvel eltolja a 
problémát, és ez nem bagatell, tehát egy teljesen releváns vitatéma, hogy ez megold-e valamit, 
ha toljuk.  

A HÍD, illetve mindenféle kiscsoportos képzés, amely ugyanezen interpretációk 
szerint az esélyegyelőséget csökkenti, a mi felfogásunk szerint a probléma valós kimondását 
jelenti, vagyis azt, hogy vannak emberek, akiknek ahhoz segítségre van szükségük, hogy 
elérjenek bizonyos szintet, és egyenlő esélyekkel indulhassanak. Az, hogy valakit ugyanazon 
a pályán indítunk el, mint azokat, akik gyorsan futnak, látszólag egyenlő esélyeket és egyenlő 
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pályákat jelent, de nem biztos, hogy valójában megoldja azoknak az embereknek a sorsát, 
akik látszólag elvégeznek egy szakképző iskolát, de nem tudnak írni, olvasni a végére, de 
mondom, ez koncepcionális különbség. 

Elnök úr, azt hiszem, mindenre válaszoltam. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az alelnök asszony azt javasolta, hogy az államtitkár úr 

szavai után döntsünk arról, hozzászólhatnak-e az Equity, illetve az Illyés Gyula Gimnázium 
képviselői. A javaslatról most szavazzunk. 

Aki támogatja, hogy a meghívottak hozzászóljanak, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Egyhangúlag támogattuk. 

Ha jól sejtem, az Illyés Gyula Gimnázium nevében fog szólni. Foglaljon helyet a 
mikrofonnál, kapcsolja be a mikrofont, mert a jegyzőkönyvvezetéshez ez szükséges. 

A meghívottak hozzászólásai 
TOLLNER JÓZSEF (Illyés Gyula Gimnázium): Köszöntöm a bizottságot, a helyettes 

államtitkár urat, és nagyon köszönöm, hogy szót kaptunk. Mielőtt belekezdenék a tervezett 
mondandómba, hadd mondjam el, hogy azért vártuk volna a helyettes államtitkár úrtól, hogy 
mondjon valamit a pedagógus álláshelyekről is, merthogy a szélső értékekről a tanulmány 
beszél, de azért valami valós elképzelésük bizonyára van erről. 

Október 12-én, amikor megjelent a törvénytervezet, a kollégáimmal leültünk, 
átbeszéltük, egy héten keresztül beszéltünk erről a törvénytervezetről, és az előttünk lévő 
tapasztalatok alapján, ami az elmúlt egy évben történt, azt tapasztaltuk, hogy igazán a 
koncepcióhoz fűzött vélemények nem mentek át a törvénytervezetbe, ezek saját tapasztalatok 
is voltak, és rengeteg olyan szakmai szervezet is megfogalmazta ezt, hogy ezek a vélemények 
nem mentek át. Mi úgy döntöttünk, hogy tovább nem az államtitkársággal vesszük fel a 
kapcsolatot, nem az államtitkárságnak fogalmazzuk meg az ellenvéleményt, hanem rögtön a 
döntéshozókhoz fordulunk.  

Kollégáimmal megfogalmaztunk egy felhívást – felhívás tartalmáról majd egy másik 
kollégám szeretne beszélni –, és ezt a felhívást kiküldtük az ország összes általános és 
középiskolájába, vártuk a támogató aláírásokat. Én önöknek ezt bemutatom (Felmutatja.), 
több ezer aláírás érkezett, ezeket az aláírásokat Kövér László elnök úrnak ma délután 3 órakor 
adjuk át. 

Nemcsak azok a pedagógusok nem támogatják ezt a törvénytervezetet, akik nekünk 
ezt aláírták, hiszen nagyon-nagyon sokan megfogalmazták azt, hogy egyetértenek velünk, de 
félnek, nem merik ehhez a nevüket adni. Volt olyan iskola, akik csütörtökön még elküldték 
nekünk a 100 százalékos támogató aláírásukat, és utána Gloviczki úrnak a kormányportálra 
felkerült levele, amely hemzseg a hamis állításoktól, a budaörsi igazgató levele, azt hiszem, 
ezt a címet kapta, ezután felhívtak bennünket, hogy szeretnénk, ha kivennénk a támogató 
aláírásukat, nem szeretnék ezt továbbküldeni. 

Nagyon sok minden elhangzott már, ezeket nem szeretném megismételni. Egyetlen 
rövid dolgot befejezésül még szeretnék elmondani. Felsorolok néhány szakmai szervezetet, 
amelyek ugyanúgy, mint ahogyan mi, ennek a törvénytervezetnek az elutasítását, 
visszavonását kérik. Előtte hadd mondjam el azt, hogy tíz évvel ezelőtt is a nevelőtestületünk 
megfogalmazott egy ilyen felhívást, akkor nem az elektronikus út volt még a divat, akkor két 
újságban, a Magyar Nemzetben és Népszabadságban tettük közzé a felhívásunkat, 
összedobtuk rá a pénzt, megjelent a felhívás, és ugyanígy érkeztek a támogató aláírások. 

Hadd mondjam el, hogy ez pontosan 10 évvel ezelőtt volt, tehát visszaszámolhatnak az 
urak, kik voltak akkor hatalmon, és az akkori oktatási kormányzat a miniszter aláírásával 
küldött nekünk egy levelet, várta a nevelőtestületünket, teljes stábbal felvonultak a 
szakértőikkel, mi velük szemben ültünk ötvenen, és emberi módon beszélgettünk a 
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felhívásunk tartalmáról. A mostani reakció? A helyettes államtitkár úr levele volt. Azt hiszem, 
van különbség. 

És akkor néhány szakmai társaság, akik egyetértenek velünk: Magyar Szakképzési 
Társaság. Elnézést, nem a miénket írták alá társaságként, de hasonló dolgokat fogalmaztak 
meg. Magyar Pedagógiai Társaság, Magyartanárok Egyesülete, Alapítványi és Magániskolák 
Egyesülete, Kollégiumi Szövetség, Comenius Műhely és Közhasznú Egyesület, 
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, Lépésről Lépésre Országos Szakmai 
Egyesület, Magyar Drámapedagógiai Társaság, Történelemtanárok Egylete, Magyarországi 
Középiskolai Igazgatók Szövetsége, diákönkormányzatok, szakmai érdekvédelmi szervezetek, 
a két nagy pedagógus szakszervezet is ellenzik ezt. Nagyon sok pedagógiában nevet szerzett, 
elismert szakembert tudnék felsorolni, akik közül hadd mondjam csak a vezéráldozat nevét, 
Lóránt Ferenc tanár urat. 

Köszönöm, hogy meghallgattak, és engedjék meg, hogy a felhívásunk szakmai 
részéről pedig kollégám röviden tájékoztassa önöket. 

 
STRIBIK FERENC (Illyés Gyula Gimnázium): Ígérem, hogy nagyon tömör leszek.  
Az államtitkár úr elmondta, hogy milyen döntési jogosítványok kerülnek a 

tantestülethez. Úgy gondoljuk, ez nem ellensúlyozza a szakmai önállóságnak azt a 
megvonását, ami a törvénytervezetből kirajzolódik. Mi úgy látjuk, hogy a tantestületek, 
intézmények szakmai önállósága és a törvénytervezetben említett „húzóerővé válik a tudás” 
mélyen összefügg. 

Azok a tantestületek, azok a tanárok, akik nem autonóm módon dolgoznak, akik 
végrehajtanak, akik a kerettantervtől csak 10 százalékban térhetnek el, azok, akik esetleg 
túlterheltek lesznek, nem fognak tudni olyan színvonalas oktatási rendszert fenntartani és 
működtetni, mint ahogyan azt mindannyian szeretnénk. Ezért kértük azt, hogy alakuljon egy 
nemzeti oktatási kerekasztal, hogy minél több szakmai szervezet részvételével tekintse át az 
oktatás előtt álló feladatokat, hogy jöjjön létre egy hosszas egyeztetés, és ne ezt a 
törvénytervezetet fogadják el. 

Összeállítottunk olyan anyagot is, amelyben a felhívásunkban említett állítások mellé 
odatettük a törvénytervezetből a megfelelő paragrafusok számát, és most azt éreztem az 
államtitkár úr szavai alapján, hogy az intézményi szakmai autonómia, ami az iskolarendszer 
eredményességének feltétele, nincs megoldva, ennek alapján ez tényleg csökkenni fog. Az, 
hogy a pedagógiai programról a tantestület dönt, nem ellensúlyozza azt, hogy a központi 
kerettantervtől 10 százalékban térhet el egy kistelepülési roma iskola vagy egy 8 évfolyamos 
elit gimnázium esetében. Ez nyilván nem lehet ugyanaz. Sok-sok különböző gyerek van, sok-
sok különböző osztály van, nincs olyan, hogy valakiket ugyanúgy tanítok, nincs olyan, hogy 
ugyanazt az anyagot kell megtanítanom valakiknek. 

Köszönöm szépen, hogy szólhattam. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Equity Méltányos Közoktatásért Egyesület, Molnár 

Lajos, parancsoljon! 
 
MOLNÁR LAJOS (Equity Méltányos Közoktatásért Egyesület): Tisztelettel 

köszöntöm a bizottság tagjait, és köszönöm szépen a szót. Az Equity Egyesülettől vagyunk itt, 
és amit most el tudunk mondani, az gyakorlatilag egy észrevétel tömör változatban. Ha az 
államtitkár úr válaszol rá valamit, arra mi már nem tudunk reagálni, ezért nem teljes körű 
állításhalmaz lesz részünkről. 

A törvény koncepciójához, illetve a tervezethez is elkészítettük, összegyűjtöttük 
azokat a pontokat, amelyek a méltányos közoktatást sértik. 27 oldalas anyagot nyújtottunk be 
tavaly a véleményezési időt betartva karácsonyra, december 30-ára, most pedig a köznevelési 
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törvény tervezetéhez 30 oldalt küldtünk el, ez megtalálható a honlapunkon, illetve ezt küldtük 
ki a tisztelt bizottsági tagoknak elektronikus úton a tegnapi nap folyamán. 

A javaslatainkat szociológusok, pedagógusok, egyetemi oktatók és esélyegyenlőségi 
szakértők dolgozták ki. A koncepcióból, illetve a törvénytervezetből ezen javaslatok 
figyelembevételét semmilyen mértékben nem láttuk viszont. Az a véleményünk, hogy jelen 
állapotában a törvénytervezetet a koncepcióval együtt vissza kell vonni, meg kell kezdeni az 
érdemi vitát. 

Néhány alapvető problémát szeretnék felsorolni, bár ennyi időben a teljeskörűségre 
nyilván nehéz törekedni. Egyrészt a lemorzsolódást elősegíti az intézkedéshalmaz, tehát a 
lemorzsolódás növekedését. Az eddiginél kirekesztőbb és szegregálóbb oktatási rendszer 
képét vázolja fel, parkolópályákat, zsákutcákat, holtvágányokat, illetve a munkaerőpiacra való 
kilépés ellehetetlenítését eredményezi a törvény hatása. 

A törvénytervezet, a koncepció céljai és alapelvei gyakorlatilag a leszakadás 
megakadályozása, az egyenlő bánásmód, azonban a konkrét intézkedések ezzel szemben 
mennek. Az igazán hátrányos helyzetű gyerekek hozzáférését a minőségi oktatáshoz nagyon 
nehézzé, gyakorlatilag lehetetlenné teszi. A tanulmány hivatkozott a Tudományos Akadémián 
lezajlott, az esélyegyenlőségről, a közoktatásról szóló 3 lépcsős konferenciasorozatra, erre a 
konferenciára tavasszal került sor, és gyakorlatilag az összességében egyetlen hozzászóló 
előadás – Tényadat, tényekre alapozott közoktatás volt a címe a konferenciasorozatnak – nem 
támogatta a jelenlegi vizsgálatot. A Pisa-vizsgálatok, a hazai és nemzetközi felmérések, EU-
bizottsági ajánlások a korai iskolaelhagyás megelőzésére, mindezeket nem veszi figyelembe a 
tervezet. 

Nincs összhangban egyébként egyéb stratégiákkal sem, például a most 
véleményezésre kerülő nemzeti felzárkózási és roma stratégiával, a „Legyen jobb a 
gyerekeknek” stratégiával, ami érvényben van, illetve az „EU 2020” stratágiával, ami a korai 
iskolaelhagyás arányát próbálja csökkenteni. Nincs összhangban mellesleg az egyenlő 
bánásmódról szóló törvénnyel és az alkotmánnyal, a hatályos alkotmánnyal sem.  

Néhány pont, konkrétan szakmailag megint csak a méltányos közoktatás mezején 
maradva. A hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos kategóriák rendezését a 
törvénytervezet és a koncepció nem szabályozza, illetve a puha kitágítás a valóban 
rászorultak, tehát az alanyai a hátrányos helyzetűeket támogató intézkedéscsomagnak, az 
alanyait nem teszi pontosan meghatározhatóvá. 

Az óvodáztatással kapcsolatos intézkedés, miszerint kötelező az óvoda 3 éves kortól, 
üdvözlendő lehetne, amennyiben a családi napközi intézménye, ami egészen más 
kategóriákat, más követelményeket ró az intézményrendszerre, nem engedné meg, hogy a 
családi napközi kiváltsa az óvodát. A védőnő hölgyek, amikor arról döntenek, hogy ennek a 
gyereknek óvodába kell mennie, annak pedig nem kell mennie, nagyon problémás ez a 
döntési rendszer is. A családi napközi amúgy üdvözlendő, de az óvodáztatás kiterjesztését 
célzó intézkedés ellaposítja. 

A fejlesztő osztály, ha az ember megnézi a Kézdi-Surányi kutatást, az integráció 
hatását lehet elemezni, lehet elmondani teljes joggal, hogy problémákat hordozott a 
megvalósítás, de a kutatás egyértelműen kimutatta, hogy a szociális kompetenciák 
szempontjából mindenkinél hatásos, eredményes fejlesztő jellegű volt, a többségnél, illetve a 
hátrányos helyzetű gyermekeknél is az integráció, az ismeretterjesztő kompetenciák 
tekintetében pedig senki számára nem hozott hátrányokat. A megoldás nyilvánvalóan nem az 
elkülönítésben, a fejlesztő kiscsoportos, elkülönített csoportokban van, hanem a modern 
pedagógiában, a differenciálás, az integrálás alkalmazásában. 

Az egész napos iskola, ami már szóba került, amennyiben ez pusztán egy tartalom 
nélküli szervezeti megoldás, illetve egy mondat, pillanatnyilag a törvénytervezet ennyit 
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tartalmaz, akkor nem tudja szolgálni azt a fajta, egyébként az egyik megoldást jelentő 
pedagógiai rendszert, amire ez ki van találva. 

A buktatás megkönnyítése, nyilván itt a teremben mindannyian láttunk már sok 
kisgyereket, meg kell nézni két hatéves gyereket, gyakran 20 kiló különbség és 30 centi 
magasságkülönbség van közöttük, a képességeik fejlődési üteme is egészen más. Amennyiben 
az alsó tagozaton nagyon hamar a buktatás lehetősége visszaáll, akkor megint csak az 
elkülönítésre, a kudarcra, a tanuláshoz való motiváció visszaesésére utaló belső lelket alakít ki 
a gyerekekben. 

A HÍD programok koronázzák azt, amit a fejlesztő osztály elkezd az alsó fokon. 
Amennyiben a középiskolába nem felvett gyerekek – mert a tankötelezettség 16 éves korig 
lesz, ha ez lesz – bekerüljenek valahová, nem muszáj felvenni őket az úgymond normál 
közoktatási rendszerbe, a HÍD programba kerülnek, a HÍD program pedig megint az 
elkülönítés terepe. Amennyiben a vonatkozó tanulmányokat az ember megismeri, illetve 
ismeri, akkor tudja, hogy nem csupán az ismeretek, sőt, leginkább nem az ismeretek a 
meghatározóak, hanem a szociális kompetenciák, az érzelmi intelligencia és a kapcsolati háló. 
Az elkülönített helyeken való oktatásnak, nevelődésnek a kapcsolati beszűkülés, a 
kapcsolatok kiterjesztésének lehetetlensége a következménye. 

A tankötelezettség 16 éves kora, ha elképzelünk egy fejlesztő osztályt, és azt 
gondoljuk, amúgy nem évvesztes a gyermek, és ne adj’ Isten, az általános iskolában, mert 
hátrányos helyzetű, azonnali szankciók vannak, buktatás, a 16 éves korra úgy lehet eljutni, az 
adott gyermek középfokra már nem kerül, tehát igazából általános iskolai végzettséggel kerül 
ki az oktatási rendszerből vagy azzal sem. 

A körzethatárok tekintetében, amennyiben a puha megfogalmazás marad a 
körzethatárokat tekintve, azt kell mondanunk, a valódi és feltétel nélküli deszegregáció nélkül 
nincs integráció, hamis az az állítás, hogy először szegregálni kell ahhoz, hogy utána 
integrálni lehessen. Megint hivatkozom az előbb említett kutatásra. 

Egészen rövid pontok vannak már csak hátra. Az államosítás problémája az, hogy a 
különféle gyerekek, hogy a budaörsiek előbbi kutatását idézzem, különféle oktatást 
igényelnek adott közösségben, adott teremben, kihasználva az eltérő adottságokat. 
Amennyiben államosító rendszer van, akkor vissza fogják vonni az aláírásokat, akkor nem 
fognak befektetni energiát, nem fognak készülni egyedi tantervek, legfeljebb nagyobb 
bejáratott rendszerűek. A modern pedagógiák, az eltérések, az árnyalatok egy olyan 
rendszerben, ami a központosításra épül, nem tud létezni, és az árnyalatokra pedig a 
pedagógiában alapvetően szükség van, azonban ha hátránykezelésről beszélünk, akkor 
megkerülhetetlen tényező. 

Európai értékű minta, hogy pillanatnyilag európai uniós forráshoz nem lehet 
Magyarországon hozzáférni, amennyiben az adott településnek vagy fenntartónak nincs 
esélyegyenlőségi intézkedési terve, és azt nem hajtja végre a közoktatás-politikában. Erre 
most a törvénytervezet, illetve a koncepció nem tesz semmiféle utalást, megint csak 
visszalépés, amennyiben nem beugró egy európai uniós fejlesztéshez az, hogy az oktatásra 
költött magyar, illetve európai forintok méltányosan költődjenek el, akkor gyakorlatilag azt a 
kettészakadást, azt az ollónyitást erősítjük, ami amúgy is létező probléma. 

Ha a Pisa-vizsgálatoknak azt a számunkra legfontosabb megállapítását idézzük, hogy 
19 ponttal – nem emlékszem a második ország nevére – áll a második ország, amelyik 
leginkább megerősíti a társadalomból, a családból hozott hátrányokat, és Magyarország az 
első 26 ponttal az OECD tagállamok között, akkor nyilvánvaló, hogy az az út, amelyen 
Magyarország pillanatnyilag van, nem járható út a méltányosság ügyében, és az elkülönítésre, 
a szegregációra épülő oktatási rendszer esetében a Pisa-vizsgálatot lehet ugyan nem 
figyelembe venni, de az OECD bemért vizsgálatára alapozva látható, hogy nem ennek a 
megerősítése, hanem az eddigi tendenciák javítása, a gyakorlat javítása a megoldás. 



   29 

Szakmailag és az eljárás jogsértő, a törvényalkotás jogsértő módja miatt 
mindenképpen a törvénytervezet visszavonását javasoljuk. Szerintünk ezt nem lehet 
beterjeszteni, nem lehet tárgyalni. Zárójelben szeretném megjegyezni: amikor átadtuk a 
29 oldalas anyagunkat, ha aznap kapunk egy tájékoztatást, amelyben a sajtó útján a kormány 
egyrészt az elnézésünket kéri, másrészt tájékoztat bennünket arról, hogy még be fogják 
fogadni a javaslatainkat, bár a kormány a mai ülésén megtárgyalta, akkor talán még azt is 
mellé kell még tenni ebben a nyilatkozatban, hogy természetesen újabb kormányülést fogunk 
összehívni ez ügyben, újra napirendre tűzzük, mert ha a társadalmi javaslatok nem 
illeszkednek a most elfogadott kormányanyaghoz, akkor csak akkor tudnak beépülni, 
amennyiben ezt újra megtárgyalja a kormány. Gyanítom, hogy az utóbbi esetre nincs esély. 

Tehát úgy érzem, államtitkár úr, önök kaptak két napot, amit a meglévő 
kormánydöntéshez esetleg hozzá lehet igazítani, azt lehet igazítani, de itt csak komolyan 
tudjuk venni ezt az egész egyeztetést és önmagunkat, mert valódi társadalmi párbeszédet, civil 
párbeszédet, szakmai párbeszédet szeretnénk, és a jelenlegi törvénytervezet méltányosság 
szempontjából való káros hatásait hangsúlyozzuk, és szeretnénk ehhez felajánlani a 
segítségünket. Nagyon szívesen tárgyalunk bárkivel, aki erre nyitott és hajlandó. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Államtitkár úr reagál-e? (Nemleges jelzés.) A képviselő urak? 

(Jelzésre:) Alelnök úr, parancsolj! 

További kérdések válaszadással 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Nem akarok időt rabolni, csak nem kaptam választ 

egy-két kérdésemre, de szeretnék világos választ kapni.  
A pedagógus életpályamodellel kapcsolatosan mi akkor a tervezet szándéka? Egyes 

kategóriáknál egyszeri minősítő vizsga, vagy a folyamatos szakmai felügyelet eredményének 
kiértékelése? Nem mindegy, tehát szeretnék erre választ kapni, hogy ez vagy az. 

A 6 és 8 osztályos gimnáziumokkal kapcsolatosan a kérdésem: ha az egész közoktatási 
rendszer szerkezeti részét törvényben szabályozzuk, akkor egy szegmensét miért nem lehet, 
miért kell ebből kivenni? Még erre sincs válasz, de szeretném megkapni az államtitkár úrtól, 
hogy ezt miért nem lehet szintén a törvényben szabályozni, hogyha már a 4 osztályos 
gimnázium ott van, a 6 és a 8 osztályos miért nincs. 

Van még egy dolog, de lehet, hogy a fogalomkészletekkel nem vagyok egy helyen. Ha 
az egész napos iskolát értelmezzük, én úgy tudom, de lehet, hogy nagyon hiányosak az 
ismereteim, hogy reggel 8-tól délután 4-ig kötelező jellegű foglalkozások vannak, és ezt 
kontakt órának nevezzük, vagy egyéb természetűnek, az egy dolog, de ebből a rendszerből a 
diák nem hiányozhat, mert az igazolatlan távolmaradásnak számít. Az igazolatlan 
távolmaradás következménye a ma hatályos törvények szerint a családi pótlék megvonásával 
vagy hasonlókkal jár, ez eddig rendben van, de az, amiről az államtitkár úr beszélt, ami ma is 
van, ezt nagyon egyszerűen, hétköznapi nyelven fogalmazva napközinek hívjuk. Délelőtt 
vannak a kötelező jellegű penzumok a diákok számára, délután pedig a fakultatívan igénybe 
vehetőek. Hogyha délután ilyen értelemben tehát el lehet menni az iskolából, az azt jelenti, 
hogy nem kötelező, ha pedig nem kötelező, akkor a mai rendszernél tartva kérdezem, miért 
kell ehhez hozzányúlni? Tehát legyen világos akkor a fogalom-meghatározás, hogy mit értünk 
az egész napos iskola alatt, mert ez a szóhasználat nem véletlenül az elmúlt hónapok során 
óriási vitákra adott alkalmat, mert mindenki mást ért alatta. Definiáljuk, mert ha definiálva 
van, akkor mindenki tud hozzá viszonyulni, és pro vagy kontra elmondja a véleményét, ez a 
tiszteletteljes kérésem, illetve javaslatom. 

Ha megengedi, államtitkár úr, azért ne a védőnő nyilvánítson arról véleményt, hogy a 
gyerek menjen-e óvodába vagy ne. Nem lesz olyan védőnő, aki azt fogja mondani, hogy 
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menjen. Elnézést, de nem jó helyen van ez a döntési helyzet. Másrészt pedig azt gondolom, 
nem is biztos, hogy döntési helyzetet kellene hoznunk 3 éves kortól. 5 éves kortól, vagy nem 
tudom pontosan, hány éves kortól az iskola-előkészítés rendben van, azonban ha az összes 
többi részénél ezt még adminisztratív ellenőrzési, döntési pályára rátereljük, költségvonzata 
van, sok előnyét még nem látom. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök asszonyé a szó, parancsoljon! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én már a 

múltkor is megkérdeztem az államtitkár asszonytól, de eddig még nem tudtuk vagy nem láttuk 
így realitásában az önök által készített háttértanulmányt, akkor is megkérdeztem, hogy mi lesz 
az elbocsátásokkal, hány tanár állásába fog ez a terv kerülni, akkor konkrétan az volt a válasz, 
hogy nem lesz pedagógus elbocsátás, most pedig látjuk azt, hogy mégis lesz valami. Erre azt 
mondja, elbocsátások nem lesznek, a természetes nyugdíjkorhatár elérésével csökken a 
pedagógus társadalom létszáma.  

Akkor, amikor a nyugdíjkorhatár így kitolódik, és azért ott van még egy elég széles 
intervallum, akkor mi lesz azokkal a fiatalokkal, akik friss diplomás pedagógusként kijönnek 
a rendszerből, ők majd elmennek péknek? Ezt hogyan képzelik el? Hogyan lehet ezt ön 
szerint összehangolni? Össze lehet-e egyáltalán hangolni? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Sós Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Én gyakorlatilag egyetlenegy kérdést 

tennék fel, az iménti hozzászólások is ezt erősítették meg bennem, hiszen az első kérdésem is 
arra irányult, hogy az államtitkár úr, illetve a tárca hogyan látja az új nemzeti középosztály 
megteremtését? Jó lenne, ha mondana erről véleményt, mert az előbb a válaszában nem szólt 
erről. Minden egyes magyar gyermek számára meg kívánják ezt teremteni, de az iménti 
példák azt mutatják, hogy nem így fog történni, ráadásul a 6. oldal első etapjából idéznék, a 
magyar történelem 80 évvel ezelőtti példáira mennek vissza.  

Ennek a gondolatnak van egy sajátos töltete, az idő rövidsége miatt ebbe nem mennék 
bele, de kérdezem: mit gondolnak új nemzeti középosztály alatt? Mert ez egy alapvetés ebben 
az előterjesztésben. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, itt a klebelsbergi iskolareformokra utalt az előterjesztés, nem 

a társadalomszerkezetre. Néhány mondatot mondanék én is, mielőtt folytatjuk a törvény 
vitájával, hacsak el nem fogadja a kormány a felszólításokat, hogy a még be nem nyújtott 
törvényjavaslatot vonja vissza. Nyilvánvalóan azt lehet visszavonni, amit benyújtottak. 

Farkas Gergely kérdezte, nyilván tőlem is, hogy tervezünk-e a kormánypárti oldalról 
módosító javaslatokat. Igen, tervezünk, ezek egy része a működést javító, jobbító 
részletkérdés, amelyeket az utolsó pillanatig érdemes csiszolni egy ilyen alapvető fontosságú 
jogszabály esetében. 

Könnyebb lenne mindenkinek a helyzete, hogyha abban a kényelmes állapotban 
lennénk, hogy ezek a kormányrendeletek legalább a tervezet szintjén ismertek lennének. 
Jogos igény mindenki részéről, hogy egy kódexjellegű szabályozást, egy részletesebb, minden 
apró kérdést részletesen szabályozó, átfogó törvényt úgy váltson fel egy kerettörvény, hogy a 
kerettörvény, hogy a kerettörvény mellett azok a kormányrendeletek, miniszteri rendeletek is 
ismertek, amelyek olyan kérdéseket szabályoznak, amelyeket korábban törvény szabályozott. 
A munka kezdetekor többen jelezték, hogy ez lenne a jó. Mivel ezek a rendeletek a mai 
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állapotukban nem hozhatók nyilvánosságra, még nincsenek kellően kimunkálva, így a 
képviselők többsége majd eldönti, megbízik-e ezekben a szóban ismertetett szándékokban, 
hogy ez lesz majd a rendeletekben, vagy pedig nem tud pusztán a szavaknak hinni, hanem a 
személynek szeretne, és látni is szeretné ezeket a rendeleteket. Nem lenne élére állítva ez a 
bizalmi kérdés akkor, hogyha ezek a rendeletek már láthatóak lennének. Itt egy műfaji váltás 
történik. Kódexjellegű jogszabályról kerettörvényre tér át az oktatás szabályozása, ami ezt a 
kérdést joggal veti fel.  

Sokkal nyugodtabbak lennénk valamennyien, ha ezeken már túllennénk. Ebből 
fakadóan nyilván lesz egy-két olyan pont, amit mi úgy gondolunk, hogy mégiscsak 
jogszabályban kell szabályozni, nem pedig rendeletben. Erre a különböző egyeztetéseken 
utaltam Hoffmann Rózsának, Gloviczki Zoltánnak is, hogy a finanszírozás szabályait, ha 
másképp nem, legalább deklaratív módon meg kell említeni ebben a jogszabályban is, még 
akkor is, ha tudom, hogy a költségvetési törvény, az Áht. a mérvadó, de a fő irányokat ebben 
a jogszabályban is deklarálni kell. Jelesül itt nekem nem az Oktatási Államtitkársággal van 
vitám, hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes államtitkárával, aki a mindenkori 
költségvetés maximális szabadságát akarja fenntartani, mi pedig az oktatás stabil, 
kiszámítható finanszírozás elveit akarjuk reparálni ebben a jogszabályban majd módosító 
javaslatok segítségével.  

Van néhány sarkalatos kérdés, az egyik az államosítás. Azt, hogy a magyar 
iskolarendszerrel komoly gondok vannak, a Molnár Lajos által idézett Pisa-jelentés jól 
mutatja, tehát nem képes a magyar oktatási rendszer, az iskolarendszerünk a családi 
hátrányokat ellensúlyozni, jó esetben konzerválja, rosszabb esetben nagyítja azokat. Ennek 
egyik része az intézményfenntartásból fakad, több oka is van. Az egyik része abból fakad, 
hogy nagyon szétaprózott intézményhálózattal működünk, ahol kicsik az iskolafenntartó  
önkormányzatok, nem képesek a spontán szegregációt ellensúlyozni, ami abból fakad, hogy a 
szülők egy része, élve a szabad iskolaválasztás lehetőségével, jobb iskolát keres. Ezzel nincs 
is semmi baj. A baj azzal van, akik ott maradnak, és gettósodik az iskola. Egy nagyobb 
iskolafenntartó rendszer képes ezeket a kialakuló hátrányokat ellensúlyozni pénzzel, 
szakértelemmel, pótlékokkal, oktatáspolitikai eszközökkel. Ha ezek az iskolafenntartó 
önkormányzatok nagyon kicsik, pár ezer fősek, akkor erre nem képes, ezért indokolt és helyes 
hozzányúlni az iskolafenntartás szabályaihoz, ezt régóta vallom, mondom, de az sem titok, 
hogy személy szerint nem értek egyet az iskolák teljes államosításával, ebben kisebbségben 
vagyok a saját pártomon belül. Én tehát a teljes államosítással nem tudok egyetérteni. 

Abban támogatom a saját kormányomat, hogy amikor ezt csinálja, akkor egy 
működőképes rendszert csináljon, ne olyat, ami a következő tanévkezdetkor megbicsaklik, 
éppen ezért törekszünk arra, hogy az iskolát fenntartani képes nagy önkormányzatok egy 
államosított iskolarendszerben elláthassák az operatív feladatokat. Számomra nem ez az 
ideális, jobban örülnék annak, ha csak lehetőség, nem pedig kötelezettség lenne az állami 
kézbe adás, tehát az iskolával nem bíró, azzal bírni nem tudó önkormányzatok, a kicsi, 
nagyon nehéz helyzetben lévő, forráshiányos települések átadhassák az államnak az 
iskolafenntartás nyűgét, terhét, felelősségét, de akik nem akarják átadni, azoktól ne vegyük el. 
Én ezt tartom ideálisnak.  

Nem ez lesz a benyújtott törvényjavaslatban, hanem elvesszük, és keresünk egy nem 
ideális, de optimális megoldást, hogy akkor a nagy önkormányzatoknak, az iskolafenntartó 
önkormányzatoknak módjukban legyen visszakapni és normálisan ellátni ezt a feladatot, mert 
azt látom, hogy a nagy adminisztratív rendszerek, így a központi államigazgatás is lassabbak, 
lassabban reagálnak, tehetetlenebbek, konfliktuskerülőbbek, az önkormányzatok pedig 
rugalmasabban, jobban oldják meg a feladatukat, ha van rá pénzük, van rá szakértelmük és 
elég nagyok ahhoz, hogy a kialakuló hátrányokat a saját körzetükön belül ellensúlyozni 
tudják. Ez egy sarkalatos kérdés, ebben vita van, a választott módszer megítélésében vita van 
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a kormánypártokon belül is vagy még a Fideszen belül is, nem KDNP-Fidesz ellentétről van 
szó, tehát alapvetően nem itt van a probléma, hanem az operatív működés kérdéseiben. Ebben 
majd törekszünk megtalálni a parlamenti vitában benyújtotthoz képest, szerintünk nem az 
ideális, hanem az optimális hoz jobb megoldást. Itt nem annyira a minősítésre, hanem az 
operatív együttműködésre kérjük az ellenzéket, hogyha módjában van, vegyen ebben részt. 

Van egy másik súlyponti kérdés, ez a pedagógusok helyzete, életpályája. El akarunk 
kerülni minden olyan pontot, ami azt a kockázatot hordozza magában, hogy elválik egymástól 
a munkaterhek újrafogalmazása és az ezért járó pénz költségvetési fedezetének a 
megteremtése. Tehát mi, akik kormánypárti képviselőként itt ülünk, csak olyan tervezetet 
tudunk jó szívvel támogatni, és ha nem ez kerül benyújtásra, akkor ezt módosító javaslatokkal 
próbáljuk alakítani, formálni, hogy egy időpontra kerül a munkaterhek újradefiniálása és a 
méltányosabb bérezés kialakítása. Ez nem várhat. Ha ez 2012 szeptembere, az nagyon jó, de 
erre kis esélyt látunk a benyújtott költségvetés alapján, ha 2013 januárja, az is kezelhető, de 
reálisabbnak érzem a 2013 szeptemberét, hogy addigra a jövő évi költségvetésben ezek 
megteremthetők, az új szabályozási pontok kicsiszolhatók. Én személy szerint biztosan nem, 
de képviselőtársaim sem fognak olyan javaslatot támogatni, ahol ez a két dolog időben elválik 
egymástól. Sorolhatnám még a sarkalatos pontokat, ezekre majd rátérünk a részletes vitában, 
most nem akarom húzni az időt. 

Magának a törvénynek az életbe léptetése, hatályba léptetése egy fontos pont lesz, ahol 
bennünket az az elv fog  vezérelni, hogy azokat a gyerekeket, akik elkezdték egy adott 
kategóriarendszer, szabályrendszer szerint a tanulmányaikat, ne kényszerítsük radikális 
változásra, a fejük felől ne húzzuk el a tetőt, a lábuk alól a talajt. Tehát úgy kell ezeket az új 
szabályokat hatályba léptetni, hogy akik elkezdték elsőben, ötödikben vagy kilencedikben a 
tanulmányaikat, azoknak biztosítjuk a kezdés pillanatában meglévő szabályok fenntartását a 
következő négy évre. Tehát egy gyereket nem lehet ilyen jellegű változtatásra kényszeríteni, a 
fenntartókat lehet, még a pedagógusokat is lehet, nem beszélve a kormányhivatalokról, 
mindenki ugráltatható, de a gyerek nem és a családja sem, ezért a hatályba léptetésnél ezeket a 
pontokat kitüntetett figyelemmel fogjuk követni. 

Nem akarom hosszan sorolni, számos kérdés van, amelyeket itt felvetettetek. Ezek az 
óvodáztatás kezdete, az óvoda-, iskolaváltás pillanata, a kis létszámú osztályok indításának a 
kérdése, ezek mind fontos kérdések a frakciónkon belül is. Nem titok, itt különbözőek a 
vélemények, például az én véleményem és Pósán László véleménye sem egyezik, mert én azt 
gondolom, hogy a most 5 éves kortól kötelező óvodáztatást előre kell hozni 4 vagy 3 éves 
korra. A kérdés az, hogy a 3 és 4 év között azt a problémát hogyan oldjuk meg, hogy nem 
indokolt minden gyerek esetében a korai óvodáztatás, mert vannak normális, megfelelő 
körülmények között élő gyerekek, de milyen eszközzel akarjuk elérni, hogy a nagyon 
szegény, sok esetben cigány gyerekek esetében már 3 éves kortól járjanak óvodába. Itt két út 
van. Az egyik az, hogy erre jogszabályt hozunk, azt mondjuk, hogy kell, a többieket pedig 
felmentjük, ez van most a koncepcióban. A másik út pedig az, hogy motiváljuk a szülőket, és 
óvodáztatási támogatást adunk annak, aki óvodába hozza a gyereket. Mindegyiknek van 
rezsije, mindegyiknek van hibája, egyik sem ideális megoldás, pénzügyileg egyébként közel 
ugyanakkora mind a kettő.  

Abban egyetértünk, hogy ez a családi napközi nagyon jó a Rózsadombon, ott meg is 
oldja ezeket a feladatokat, de ott, ahol nem szabad családi napközit engedni, az a cigányság, 
mert ott szakszerű, jól felkészült, tökéletesen működő óvodát akarunk adni, ezzel tudjuk a 
hátrányokat ellensúlyozni, mert ott a családi napközi fügefalevél, a közös szándékok 
kijátszása lesz. Tehát nem mindegy, hogy ezeket a részletproblémákat hogyan kezeljük, mert 
van, ahol indokolt megengedni a családi napközit, de a hátrányos helyzetű gyerekeknél nem 
szabad, hogy ebbe az irányba terelődjön az a szándék, hogy minél korábban vonjuk be a 
fejlesztésbe a gyerekeket.  
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Nem vagyok benne biztos, hogy ezt a törvénytervezet előkészítése során egyből 
sikerül tökéletesen megtalálnunk. Közös felelősségünk, a tiétek is, a miénk kormánypártiként 
egy kicsit nagyobb, hogy jó megoldást találjunk ezekre, de ezt módunk lesz folytatni, amint a 
kormány benyújtotta a törvénytervezetet. 

Az ülés bezárása 

Az államtitkár úr mondta, hogy már nem akar a végén hozzászólni. Az idő eljárt, a 
vitát lezárom, a következő ülés időpontjáról értesítést fogunk küldeni. 

Köszönöm mindenkinek a részvételét. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 29 perc) 
  

Pokorni Zoltán   
a  bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Gyögyi 


