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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 16 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülésen megjelenteket! A napirendünk 6 pontból áll: a 
szakképzésről szóló törvényjavaslat, a nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat, az 
alaptörvénnyel összefüggő egyes törvények, a felsőoktatási, a köznevelési törvényjavaslat és 
az egyebek. Kérdezem, ki az, akinek javaslata van a napirendhez. (Senki nem jelentkezik.) 
Kérdés, vita van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Javaslom, hogy az egyebek napirendi 
ponttal kezdjünk, (Dr. Czomba Sándornak:) és elnézést kérek tőled, államtitkár úr, majd 
indoklom, hogyha odaérünk; a múlt héten a szakképzési hozzájárulásról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági módosító javaslatunkkal kapcsolatos, ezért javaslom 
ezt előrevenni. Kivételesen tehát kezdjük az egyebekkel! Ki az, aki a napirenddel 
kapcsolatban észrevételt kíván tenni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Aki az így 
korrigált napirendet elfogadja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm.  

Egyebek 

Első napirendi pontunk akkor az egyebek. Talán emlékeztek rá, hogy volt egy 
bizottsági módosító javaslatunk, amely a szakképzési hozzájárulásnak a cégek által 
felhasználható hányadával foglalkozik a nyelvoktatással kapcsolatban, hogy kis cégek 
esetében 20, nagy cégek esetében 10 százalékot használhassanak fel továbbra is a cégek a 
munkavállalóik nyelvi képzésére. Ezt a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény kapcsán a 
parlament leszavazta. Én előtte beszéltem Matolcsy miniszter úrral, aki ugyanakkor ezt egy 
fontos és megfontolásra érdemes javaslatnak ítélte meg, azzal, hogy a Ház nem tud módosító 
javaslatot befogadni, mert adótörvényről van szó, ahol 30 nap kell hogy elteljen a 
hatálybalépés és a kihirdetés között, és ha a köztársasági elnök december 1-jéig aláírja, akkor 
léphet hatályba január 1-jén, ezért módosító javaslat befogadására nem volt módja a Háznak. 
Viszont azt javasolta, hogy nyújtsuk be a költségvetést megalapozó egyes törvényekhez 
végszavazás előtti bizottsági módosító javaslatként, és akkor mérlegelni, újból mérlegelni 
fogják, nem formai, hanem tartalmi alapon. Azt javaslom a bizottságnak, hogy ugyanazt a 
szöveget, amit a múltkor megvitattunk és elfogadtunk, nyújtsuk be a költségvetést 
megalapozó egyes törvényekhez végszavazás előtti módosító javaslatként.  

Kérdezem, kinek van ehhez hozzáfűznivalója. (Senki nem jelentkezik. – Dr. Czomba 
Sándornak:) Azért gondoltam, hogy idehozzuk, mert ez nyilvánvalóan érint benneteket, 
Sándor. Tudom, hogy az államtitkárság nem felhőtlenül boldog a javaslatot illetően, hiszen az 
amúgy is megcsappant Szakképzési Alap további csökkenését vetíti ez előre, amennyiben a 
Ház elfogadja a javaslatot, és úgy tartottam korrektnek, hogyha ehhez ti is hozzá tudtok 
szólni, még akkor is, hogyha tudom, hogy nem lesz támogató a hozzászólás.  

Ki kíván szólni? (Dr. Czomba Sándor jelzésére:) Államtitkár úr, parancsolj! 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm 

szépen. Akkor valóban csak néhány gondolatot mondanék. Ahogy korábban is jeleztük, 
önmagával azzal az elvi felvetéssel, hogy részben a saját dolgozók képzésével kapcsolatban, 
részben pedig az átadott vagy átadható pénzeszközökkel kapcsolatban jeleztük az expozéban 
is, a korábbi időszakban is, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján mindkét területen igen 
jelentős visszaéléseket tárt fel az ellenőrzési rendszer, ezért is fontosnak tartjuk azt, hogy ez 
egy ellenőrzött, szabályozott keretek között megvalósuló lehetőség legyen. Tehát önmagában 
a lehetőséggel egyetértünk, a lehetőség kapcsán a saját dolgozók képzésénél többször 
hangsúlyoztuk, hogy nem hazai, hanem európai uniós forrásból nagyságrendileg ugyanaz az 
összeg fog rendelkezésre állni, azonban a bizottság figyelmét arra szeretném felhívni, hogy ez 
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a 23,5 milliárd forint, ami a következő esztendőben a feladat ellátására fordítható, egy 
rendkívül kihegyezett forrás. Ez azt jelenti, hogy egy jelképes, de fontos összegnek nevezhető 
az, amiről a módosító javaslat szól, ami gyakorlatilag teljes mértékben felborítja a következő 
évi szakképzéshez kapcsolódó források felhasználásának a lehetőségét, a felhasználását, 
abban az esetben akár ez a 440 ezer forintos átlag és a tőle való eltérés lehetősége, a 
differenciált normatív támogatás is alapjaiban rendülhet meg. Ezért van aggályunk, és nem a 
szakmai részével van az elsődleges aggály, hanem a financiális oldal az, ami jelentősen 
befolyásolja a mi mozgásterünket is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úr azokra a pontokra hívta fel a figyelmet, 

amelyekre nem árt a bizottságnak is tekintettel lennie. Kíván-e más valaki hozzászólni? 
(Révész Máriusz: A múltkor megbeszéltük!) Tessék? (Révész Máriusz: Már a múltkor 
megbeszéltük!) Köszönöm. Úgy látom, hogy szavazhatunk.  

Ki az tehát, aki a bizottsági módosító javaslatként történő benyújtást támogatja? Aki 
igen, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) Egyhangúlag benyújtjuk akkor. Ma este fog sor kerülni erre a 
szavazásra. Köszönöm.  

A szakképzésről szóló T/4919. számú törvényjavaslat 

Módosító javaslatok megvitatása 

Második napirendi pontunk a szakképzésről szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása. Mindenki előtt ott van a november 24-én készült ajánlás, 
értelemszerűen mindegyik pont érinti a bizottságunkat. Haladjunk szépen sorban! …Bocsánat, 
még annyit a menethez, hogy elég sok módosító javaslat van, de ezek meghatározóan fontos 
törvények, mint a szakképzési, mind a köznevelési. Ha nem végzünk 1-ig, akkor az 
interpellációk után a főemeleten folytatjuk.  

Tehát ma ezeket le kell tárgyalni. Ez a prognózis nem a szakképzésre vonatkozik, 
inkább a köznevelésre, a szakképzéssel bízom benne, hogy végzünk 1-ig. 

Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni, Tapolczai Gergely nevében? (Nincs 
jelzés.) Nincs jelzés. Az előterjesztőt kérdezem, támogatja-e a javaslatot. 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni, vitázni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 

Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag támogattuk 
Tapolczai Gergely javaslatát. 

Cseresnyés Péter képviselőtársunk javaslata. Kívánod-e kiegészíteni?  
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Nem volt benne ez a két fogalom-meghatározás, 

ezért javasoltam beletenni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztőt kérdezem. 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki szólni, kérdezni, érvelni? (Nincs jelzés.) 

Nem kíván a javaslattevő sem érvelni. Szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért a javaslattal? 
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(Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
3 tartózkodás. 

A bizottságunk támogatta. 
Cseresnyés Péter javaslata, szakmai vizsgára való felkészítés helyett gyakorlati 

vizsgára való felkészítés. Nem ugyanaz a kettő. Kívánsz-e mellette érvelni? (Cseresnyés 
Péter: Nem.) Az előterjesztőt kérdezem. 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 

formában nem, de kapcsolódóval tudnánk támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kapcsolódó módosító benyújtásának nem feltétele, hogy 

megszavazza a bizottság, elég, ha már be van nyújtva. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? 
(Cseresnyés Péter: Mi az oka ennek?) 

 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon pontos a javaslat, 

csak még pontosabb úgy, hogy a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére készít fel, ezzel 
egészítenénk ki kapcsolódóval, egyébként teljesen jó a javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e más hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki 

támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Tartózkodott? 
(Szavazás.) A bizottság egésze. Péter ezt enyhe felszólításnak vette. 

Osztolykán Ágnes képviselő asszony javaslata. (Osztolykán Ágnes: Nem kívánok 
szólni.) Nem kívánja kiegészíteni. Előterjesztő? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, szólni, vitázni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, 

aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Nem kapta meg az egyharmadot. 

Kara Ákos képviselő úr javaslata, az oktatásért felelős miniszterrel zárja össze a 
szakképesítésért felelős minisztert. Az előterjesztő véleménye? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki egyetért vele? 

(Szavazás.) A bizottság egésze egyetértett vele. 
Cseresnyés Péter képviselőtársunk javaslata. Parancsolj! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Magasabb szintű követelmények, ilyen kategória 

nincs a törvényben, a régebbi törvényben, ezért emelt szintűre kérem, hogy javítsuk ki az 
érettségi vizsga megfelelését. 

 
ELNÖK: Előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni, kérdezni, vitázni? 
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CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Kérdezném, hogy mi az oka. 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyrészt az ágazatokra 

utalás azért fontos, mert a szakközépiskolákban, bár ágazatonként különböző, de ágazaton 
belül egységes követelmények kerülnek meghatározásra. Ez az út visz a szakmai érettségi 
irányába. Az emelt szint helyett a magasabb követelményekre való utalás pedig a köznevelési 
törvény terminológiájából indult ki, bár most már nem feltétlenül ezt tartalmazza, de a 
magasabb követelmények szerint teljesített érettségi arra utal, hogy ez nem a középszintű 
érettségi, tehát a szakmai érettségi egy magasabb szinten teljesített. Ha a köznevelési 
törvényben nem is szerepel, akkor is itt a terminológia meg tudja állni a helyét. 

 
ELNÖK: Kíván-e másvalaki szólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Többség. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság 
támogatta. 

Ferenczi Gábor képviselő úr javaslata. Előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Nem kapta meg az egyharmadot. 

Pokorni, Révész és képviselőtársai javaslata, az alapfokú iskolai oktatást nyújtó 
iskolában ne lehessen szakképzést szervezni, az általános iskolában nincs szakképzés - szól az 
indoklás. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 

formában nem, de kapcsolódóval támogatnánk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki szólni, kérdezni? Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Indoklást kérnék. 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az a probléma a 

törvényjavaslatban, hogy tényleg az a felvezető szöveg, hogy a szakképzés mire irányul, és 
ebben sorolja fel a pályaorientációt, de értelemszerűen az alapfokú iskolában nem folyik 
szakmai képzés, viszont az alapfokú iskolában pályaorientáció már igen. Ebből a felsorolásból 
tehát kivenné, de egy újabb bekezdésbe betenné, hogy a törvény hatálya kiterjed a 
pályaorientációra is.  

 
ELNÖK: Különválasztanám a szakképző intézményekben folyó pályaorientációt és az 

általános iskolában folyó munkára nevelést - fogalmazzunk így! Természetesen az általános 
iskolák némelyike megfejeli a maga képzését 9-10. évfolyammal, de az már nem általános 
iskola, hanem általános és középiskola, tehát annak más a terminológiája.  

Kíván-e még valaki szólni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja 
a 8. pontot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodás mellett a bizottság többsége támogatta.  

A 9. pont Sós Tamás és Kiss Péter javaslata. Tamás, kívánsz-e érvelni mellette? 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Azt gondolom, egyértelmű.  
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ELNÖK: Mi az előterjesztő álláspontja?  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, szólni? (Dr. Sós Tamás: Indokot szeretnék kérni.) 

Parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Indokot szeretnék kérni.  
 
ELNÖK: Parancsoljatok! 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A felsőfokú szakképzés 

kikerül a szakképzési törvény hatálya alól, és azt a felsőoktatási törvény szabályozza. Ezért 
nem tartalmazza a törvény.  

 
ELNÖK: Kíván-e valaki még szólni, vitázni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki 

az, aki egyetért Sós Tamásék javaslatával? Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Ki 
az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nem kapta meg az 
egyharmadot.  

Kőszegi Zoltán és Potápi Árpád javaslata következik. Zoltán, kívánsz-e érvelni?  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Úgy gondoljuk, hogy a 

felsőoktatási törvény is tartalmazza gyakorlatilag ezt a szöveget, és… Bocsánat! …De nem is 
ez a fő indok, hanem az, hogy gyakorlatilag kötelezettséget ezzel még konkrétan nem vállal 
az állam, a lehetőségét azonban megteremti annak, hogy a határon túlon a szakképzésben 
részt vehessünk, és a szülőföldön maradásnak egy alapfeltétele lehet az, hogy minél nagyobb 
lehetőségük legyen az ott élőknek a szakképzésben való részvételre. Ezért javasoljuk a 
Nemzeti összetartozás bizottság elnökével a bizottság tagjaként.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, szólni, érvelni, vitázni? (Senki nem jelentkezik.) 

Szavazzunk! Ki az, aki… 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Kérdezhetek? 
 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Miért nem?  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Önmagában 

azzal kapcsolatban, hogy a határon túli szakképzés támogatása mint lehetőség benne legyen, 
semmiféle kifogásunk nincs, de ennek a lehetőségét a jelenlegi jogszabályok, illetve a 
következő időszakban, ha a parlament elfogadja, az új jogszabály is megadja, tehát hogyha a 
financiális lehetőség és egyéb szándék megvan, akkor ezt meg lehet tenni. A szakképzési 
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törvény mint törvény az országhatáron belüli szakképzés szabályozására vonatkozik. Ez az 
alapvető probléma. Tehát a szándékot értjük, és egyet is tudunk érteni vele, de a lehetősége 
egyébként is megvan, és helyileg valóban nem ebben a törvényben lehet ezt szabályozni.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e valaki hozzászólni, vitázni? (Senki nem jelentkezik.)  
Egy apró megjegyzés. A szakvizsgák ekvivalenciáját, nemzetközi elfogadottságát én 

nem ismerem pontosan, de nyilván egy magyar törvény alapján folyó szakács tanfolyamatot 
vagy szakács szakképzést elfogadnak Erdélyben is, teszem fel. Vagy pedig az hasonló módon 
ilyen nemzetközi ekvivalenciaegyezményekben szabályozott. (Kőszegi Zoltán: Csak egy 
megjegyzés!) Parancsolj! 

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Csak egy megjegyzés. Elindultunk egy úton, ez a 

kormányzat, illetve a parlament többségének szándéka. Attól tartok, hogy a döntéseink, 
amelyeket eddig hoztunk, mind formális döntésekké degradálódnak, nem tudjuk azokat 
tartalommal megtölteni. A nemzeti összetartozás és a határon túl élők iránti 
elkötelezettségünket semmilyen konkrét jogszabályban nem fogalmazzuk meg, általános elvi 
megfogalmazásaink vannak a különböző jogszabályokban, ledegradáljuk az egészet - a 
kormányzati szándék tehát nem érvényesül. Ezt egyébként a legutóbb éppen egy kihelyezett 
bizottsági ülésünkön, a Nemzeti összetartozás bizottsága ülésén Kecskeméten a 
szakképzésben részt vevők is kifogásolták, és az ő egyetértésükkel javasoltuk ezt az elnök 
úrral. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni? (Klész Tibor jelzésére:) Igen! 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az elnök úrnak a 

kérdésére, hogy hogyan ismerődnek el a szakmák. Van egy ekvivalenciaközpont, régen az 
Oktatási Hivatal egyik területe volt, amely a külföldi bizonyítványok elfogadásával 
foglalkozott, illetve van a szakmai bizonyítványoknak egy úgynevezett Europass kiegészítő 
lapja, amely pedig külföldön, idegen nyelven kiállítva bizonyítja a megszerzett tudást. Ez 
tehát a szakmák elismerése.  

A képviselő úr módosító indítványának viszont tényleg csak formai oka van. A 
törvény hatálya a területi hatály elvéből kifolyólag csak Magyarország területére terjed ki, de 
természetesen bármely iskola külföldön a külföldi jog szabályai szerint, ha azok megengedik, 
alapíthat iskolát, részt vehet testvériskolai egyezményekben. A támogatásra vonatkozóan 
pedig azért formális az ok, mert a finanszírozás kérdéseit nem a szakképzési törvény 
tartalmazza, azok alapvetően más szabályok, és ez csak egy megengedő szabály lett volna, 
tehát normatív tartalmat egyébként sem tartalmaz.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kíván-e még valaki szólni? (Jelzésre:) Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én is tagja vagyok a Nemzeti összetartozás 

bizottságnak, én is fontosnak tartom ezt a javaslatot. Annyit tennék hozzá, hogy a 
felsőoktatási törvény hatálya szerintem többé-kevésbé hasonló ehhez. A felsőoktatási 
törvényben gyakorlatilag ugyanez a szövegrész szerepel, úgyhogy nem látom indokát, hogy a 
szakképzési törvénybe ezzel analóg módon miért ne tudna bekerülni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A területi hatályhoz fűznék én egy szót, érvelve a javaslat 

mellett, hogy itt nyilván a képzést indító, Magyarország területén működő iskola magyar 
joghatóság áll, és nem más alatt.  
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Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett támogattuk a javaslatot.  

Kőszegi Zoltán javaslata következik: ötezret háromezerötszázra módosítaná, ha jól 
értem a javaslatot. Zoltán?  

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Nem kívánom különösen 

indokolni. Az indoklásban benne volt, amikor a javaslatot tettük.  
 
ELNÖK: Itt az összefoglalóban nincs benne… 
  
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Az esélyegyenlőségről szól. Pest megyéről van szó, én 

egy Pest megyei települést irányítok, illetve Pest megyei képviselő vagyok, az 
aránytalanságokkal szemben és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében tettem a 
törvényjavaslatot. Kérem, hogy támogassa a bizottság.  

 
ELNÖK: Elnézést, én összezavartam a pontokat. A 11. pontnál járunk: az (5) helyett 

(4) bekezdés. Jól látom?  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) De az a lényeg, amit te mondtál, 

egybefüggnek.  
 
ELNÖK: Összefügg a 12-essel? (Közbeszólások: Igen.) Jó. (Az elnök Edelényi 

Zsuzsánnával egyeztet.) Sőt Zsuzsa szerint a 13-assal is összefügg. Menjünk azért csak szép 
sorban! 

A tartalmát végül is a 12-es fejti ki, amennyire én látom, és emiatt módosítja van a 11. 
és a 13. módosítás. Egyben fogjuk akkor ezeket megvitatni. Mi az előterjesztő álláspontja?  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A 11., a 12.és a 13. pontról van szó. (Dr. Sós Tamás jelzésére:) Tamás! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Számunkra érthetetlen ez az egész dolog, hisz önök is 

látják, sőt önkritikát gyakoroltak az előterjesztésben, mert valójában azt fogalmazták meg, 
hogy körülbelül - ha jól követem az eseményeket - 900 iskoláról beszélünk országosan, ebből 
709 térségi integrált szakképző központ van. Ez mondjuk körülbelül 86. Igen ám, de 
elhangzott az általános vitában is, hogy körülbelül 68 olyan van, amelyre kivételt akarnak 
alkalmazni. Önmagában pikáns, már ne haragudjon, államtitkár úr, hogy amikor van egy 86, 
abból 68-ra van kivétel, mert ezek EU-s forrásokat használnak, illetve a kivétel az agráriskola, 
és akkor gyakorlatilag mennyire akarjuk megcsinálni ezt az 5-10 ezer fős létszámot, ami 
pedagógiai, neveléselméleti szempontból, azt gondolom, kezelhetetlen.  

Beszélhetünk mi itt holland módszerekről, de úgy gondolom, hogy ez itt teljesen 
másról szól. Maga az egész elgondolást összességében érthetetlennek tartom, ráadásul önök 
külön akarják venni a szakközépiskolás és a szakiskolát. Itt a bizottsági ülésen elhangzott a 
múltkor, hogy ez hatalmas munka és értelmetlen lesz. Látszatra a lakosság azt mondja, hogy 
mekkora nagy változásokat teszünk, ténylegesen szakmai szempontból pedig jelentős 
visszalépésnek tartom, és kezelhetetlennek tartom ezt az egész térségi integrált szakképző 
központtal kapcsolatos elgondolást. 

Az alapfelvetést annak idején, amikor elindult, értem én, hogy össze kívánunk vonni 
és sorolhatnám, igen ám, de egy megyében, amikor mondjuk gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 
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10-15 intézményt gyömöszölünk egy rendszerbe, 50-70 kilométeres körzeten belül, szerintem 
ez átgondolatlan. Tehát jó lenne, ha államtitkár úr több olyan érvet hozna fel emellett, amivel 
a nyilvánosság előtt is lehet emellett érvelni, mert szerintem egy görbe tükör az 
előterjesztésnek ez a pontja. 

 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: A kollégámat 

kérném meg a válaszadásra. 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez az egész tiszk-rendszer 

és maga a fenntartásra vonatkozó szabályozás nem egyszerű, hanem bonyolult, a 
törvényjavaslatból ez látszik. Nagyon sok része az átmeneti rendelkezésekben van, pont azért, 
mert jelenleg létezik egy tiszk-rendszer, ami főleg EU-s támogatásból finanszírozott. Éppen 
ezért a javaslat nem tiszk-modellekből kiindulva szabályozza alapvetően a fenntartói 
szabályokat, hanem fenntartói oldalról, és ez olvasható az 5. §-ban, hogy az állami és 
önkormányzati, tehát csak és kizárólag az állami és önkormányzati fenntartásban lévő iskolák 
esetében szabja meg ezt a bizonyos létszámhatárt. 

Tehát azoknál a tiszkeknél, amelyek ilyen vegyes fenntartásúak, most van benne 
állami, önkormányzati, felsőoktatási intézmény, gazdálkodó szervezetek is, azok esetében 
nem ez a szabály alkalmazandó, viszont ahol alapvetően a köznevelésről szóló törvény szerint 
az állam látja el a szakképzési feladatokat, és át is tudja venni, a kormányhivatal által történő 
fenntartásban, ott ez a fajta integráció vagy összevonás, tagintézményesítés, holland modell 
szerinti feladatmegvalósítás megoldható. 

Egyenként minden megyére megnéztük az összes intézményt, létszámot, fenntartói 
modellt, tanulói létszámot, hogy melyik az a szám, amely szerint ez optimálisan kialakítható, 
és ne az a túlburjánzott, sok modell szerint, látszat-tiszkekként működő rendszer álljon fel, 
ami jelenleg tapasztalható, és egy egészséges, körülbelül minden szakmára, ágazatra, 
szakmacsoportra kiterjedő szakmai képzést folytatni tudó tiszk-rendszer körülbelül országos 
szinten 60 tiszket jelent, ez pedig megyénként kettőt-hármat, ahol állami, önkormányzati 
fenntartásba kerülő iskolákról beszélünk. 

Ezért van ez a bizonyos tízezer fős létszám, ezért van az, hogy ahol ezt a tízezer főt 
eléri, ott két intézmény keretében lehessen megyénként ellátni a feladatot, ahol pedig nincsen 
ennyi tanulólétszám, ez tipikusan Nógrád megye, ott megengedett az, hogy ekkor kisebb 
létszámú iskolába is szét lehessen szedni. 

Az a probléma, hogy a javaslat a szakközépiskolát és a szakiskolát szét szeretné 
szedni, ez biztosan nem olvasható ki a javaslatból, ugyanis a köznevelési törvény az, amelyik 
csak a szakiskola esetében mondja ki, hogy nem vehető vissza önkormányzati fenntartó 
esetén, de ez szakközépiskola esetén is megvalósítható lenne.  

Tehát mi azt szeretnénk, hogy inkább a szakképzés maradjon egy intézmény vagy egy 
feladatellátás keretében, tehát szakközépiskola és szakiskola, és azoknál az intézményeknél, 
ahol inkább túlnyomórészt gimnáziumi, közismereti oktatás folyik, ezt határozza meg az a 
bizonyos 25 százalékos szabály, ott maradhasson értelemszerűen egyben az intézmény, ne 
szakadjon le az egyébként már régóta fennálló struktúrából. 

Tehát ezek a szabályok ezért alakultak ki. Az átmeneti szabályok pedig lényegében a 
most fennálló TÁMOP-os, TIOP-os támogatottságú tiszkeknek a kifutási idejét határozza 
meg. Azért nagyon bonyolult a szabályozás, mert nem szabad ezt a rendszert se bántani, tehát 
hogy ne kelljen sok tízmilliárd forintot visszafizetni. Ezt a javaslat megoldja, az IH-val, az 
SZA-val és az NFM-mel történt hosszas egyeztetések révén, amit ők is elfogadtak, ez alakult 
ki, és egyébként kellően hosszú kifutási időt biztosít, tehát 2017 után már egy tiszta rendszer 



- - 13 

tud kialakulni, de azért, hogy megindulhasson az átmenet, ezért ezeket a szabályokat meg 
kellett alkotni. 

Tehát nem rögtön, egy év alatt, villámcsapásszerűen kívánja megoldani ezt a feladatot, 
hanem kellő idő alatt, ami egészséges hosszúságú véleményünk szerint. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? Kőszegi Zoltán! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Összefüggenek ezek a pontok, én a 12-eshez 

kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy a lehetőségét teremti meg annak, hogy például Pest 
megyében ne csak két ilyen nagy konglomerátum jöjjön létre, hanem akár több is. Tehát a 
lehetőségét adja meg. 

 
ELNÖK: Szerintem Pest megyében több jöhet létre. Ha nem éri el a tízet, akkor jöhet 

létre csak kettő. Pest megyében több lesz. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Pest megyében több van, mert tízezer fölött vagyunk, 

igen. Tehát az én javaslatom gyakorlatilag az előterjesztő szándékával egybeesett, ezért nem 
értem, hogy mik azok a különbségek, ami miatt ebben a formában nem támogatható.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt kell mondanom, hogy engem meggyőzött az 

előterjesztő. Tehát én az eredeti változatot látnám jobbnak. Majd szavazunk róla. 
Szavazhatunk? A három módosítóról egyben szavazunk, tehát a 11., 12., 13. számú 
módosítóról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) A többség tartózkodott. Egyharmadot sem kapott. 

A 14-es következik, Sós Tamás, Kiss Péter és képviselőtársaik javaslata. Kívánsz-e 
hozzászólni? (Dr. Sós Tamás: Nem kívánok szólni.) Köszönöm. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni? (Dr. Sós Tamás: Indoklást szeretnék hallani.) 

Miért? Így szól a kérdés. 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kivételes szabályok 

megalkotása mindig nagyobb indoklást igényel. Az agrárágazatban jelenleg az FVM 
fenntartásában lévő intézmények olyan átgondolt koncepcióját mutatta be az FVM, amely 
meggyőzött minket. Ez a következő elemekből áll. Most is fenntartanak ilyen intézményeket, 
egységes, széles alapozású, nagy tangazdaságokon alapuló tiszk-rendszert vagy fenntartói 
rendszert szeretnének létrehozni. Ez megyénként ugyanolyan fenntartói szabályok szerint 
történne, mint az általános fenntartói szabályok, tehát ugyanúgy vonatkozna rájuk az a 
bizonyos tanulólétszám-határ. Tehát ilyen szempontból nem kivétel, és megvalósítható, tehát 
megyénként nem az a mostani, egyébként országosan széthúzott agrár-tiszkrendszer valósulna 
meg. A javaslatban egyébként szerepel az, hogy maga az FVM megállapodás keretében más 
típusú fenntartóknak is biztosíthatja az ilyen agrárintézmények fenntartását, tehát akár 
gazdasági társaságok, alapítványi iskolák tekintetében, az egyházi fenntartás pedig egyébként 
is kivétel. 

Tehát ahol ez célszerűbb és hasznosabb, ott nemcsak az FVM fenntartásában 
működhet ilyen intézmény. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás, kérdés, vita? (Nincs jelzés.) 
Szavazás. Ki az, aki támogatja a 14-es javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellene van? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nem kapta meg az egyharmadot. 

A 15-ös Pokorni, Révész képviselő urak és mások is javasolták ezt, hogy 25 százalék 
helyett 50 százalék legyen az az arány, amit a szakközépiskola aránya nem halad meg, tehát a 
javaslat arra vonatkozik, hogy tágabb legyen az az intézményi kör, ahol nem kell szétszedni a 
két intézménytípust, és fenntarthatja az önkormányzat az integrált intézményt. A javaslat 
másik része a felnőttképzésről szól, amennyiben nem megoldott a felnőttképzés, akkor szintén 
átvehesse ezeket a feladatokat ellátó intézményeket az önkormányzat. Az előterjesztőt 
kérdezem. 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni, vitázni? Hoppál Péter! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Egy technikai kérdés, nem tudom, megtehetjük-e 

még, nyelvileg úgy lenne pontos, hogy a 25 kivétele és az 50 betételekor az „a” helyett „az”. 
 
ELNÖK: Precíz! (Derültség.) Egy csatlakozót benyújtanál ide? (Dr. Hoppál Péter: 

Igen.) Köszönöm. Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Többség. Ki az, 
aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

Támogatta a bizottság. 
Kósa Lajos képviselőtársunk, azt gondolom, ugyanezt a pontot javasolta, de ő csak a 

25-50-et támogatta vagy nyújtotta be. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdés, hozzászólás, vita van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás 

van. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Öten tartózkodtak, a bizottság támogatta. 

17. pont, Pokorni, Révész: az agrárágazathoz tartozó szakképesítésben az államilag 
támogatott iskolai rendszerű szakképesítést szűkítő feltételt tesz be. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Ki 

az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. 
Michl József, Rónaszékiné Keresztes Monika a művészeti ágazathoz tartozó 

képesítésekre vonatkozó javaslatot tett. Jóska, parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Csak egy mondatot szeretnék mondani. Az indoklásban 

leírtuk, azt gondoljuk, hogy a művészeti képzés egy olyan kivételes terület, amelynek kapcsán 
indokolt az, hogy az oktatásért felelős miniszter közvetlenül gyakorolhassa ezt a fenntartói 
jogot és a felügyeleti jogot a művészeti képzés fölött.  

 
ELNÖK: Mi az előterjesztő álláspontja? 
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DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita van-e? (Senki nem jelentkezik. - Közbeszólások.) 

Aki akar kérdezni, az tegye fel a kezét, ne csak dörmögjön! (Senki nem jelentkezik.) Tehát 
nincs ilyen. Szavazás van. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? 
(Szavazás.) Ellene van egy. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. A bizottság támogatta.  

A 19. pont egy Pokorni-Révész-javaslat: mit kell tartalmaznia az OKJ-nak, és itt egy 
elhagyást javasol, hogy az indítvány a kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben 
oktatható szakképesítéseket ne tartalmazza. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

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

Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Csak egyet szeretnék kérdezni. Ha jól értem, az OKJ-ban 

különbséget akarunk tenni a tekintetben, hogy mi az, amit iskolarendszerben akarunk képezni, 
és mi az, amit felnőttképzésben. Erre nézve akkor legyen szíves, államtitkár úr, hosszabban 
érvelni! 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: A következő: a 

hatályos OKJ szerint is számos olyan terület van, amely részben iskolarendszerű, részben 
iskolarendszeren kívüli képzésben folytatható. Az új OKJ-ban nem minimális és maximális 
óraszámok, hanem óraszámok lesznek meghatározva, tehát egyértelműen az a fajta 
disszonancia, ami jelen pillanatban a felnőttképzés és az iskolarendszerű képzés között van, 
hogy ugyanazt az OKJ-s bizonyítványt 300 órában is meg 1500 órában is el lehet sajátítani, és 
világossá kell tenni, hogy akkor az OKJ-s bizonyítvány mögött valós tartalomnak, olyan 
tartalomnak kell lennie, mint amilyet szeretne az OKJ akár felnőttképzésben, akár nappali 
rendszerű oktatásban megvalósítani, ezért az iskolarendszerű képzés esetében is egyértelmű 
óraszám lesz meghatározva, és a felnőttképzés esetében is, ahol ilyen eddig nem volt, mert itt 
tól-ig határok működtek, sőt sok esetben programakkreditációs eljárással néhány száz órára 
lehetett rögzíteni, ami semmiképpen sem indokolt. Mi tehát fix óraszámot szeretnénk az OKJ-
ban látni a felnőttképzés tekintetében is. És hogy miért térhet el? Vannak olyan szakmák 
meggyőződésünk szerint, amelyek ebbe az új rendszerbe, tehát a nappali rendszerű oktatás 
körülményei közé nem illeszthetők be. Ha példákat szeretnék mondani: akár a kazánkezelő, 
akár az útépítő és karbantartógép-kezelő, ezek olyan szakmák, amelyekre az ezer órás vagy az 
ezer fölötti órás képzések nem indokoltak. Azért szeretnénk tehát meghagyni a lehetőséget a 
felnőttképzés tekintetében, hogy legyenek olyan szakmák - manapság is vannak olyan 
szakmák -, amelyek kizárólag iskolarendszeren kívüli képzésben valósíthatóak meg, 
elsősorban az időtartamuk miatt. Tehát egy 2-3 éves képzésbe egy 600 órás képzést nem lehet 
és nem is szükséges beleépíteni.  

 
ELNÖK: Sándor, én szívesen visszavonom a javaslatot, ha igent kapok a kérdésemre. 

Iskolarendszeren kívüli szakképzést folytathat-e iskolarendszerhez tartozó intézmény 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Igen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Akkor visszavonjuk a javaslatot. (Révész Máriusz: Én is 
visszavonom.) Jó, ezt visszavontuk. 

Cseresnyés Péter javaslata minimum óraszámot javasol, a „minimum” szót szúrja be, 
és egy mássalhangzót kihúz. Kívánsz mellette érvelni, Péter? 

 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Pont arra hivatkozva, amit az 

államtitkár úr az előbb elmondott, hogy azt a minimum óraszámot határozzuk meg, ami az 
adott képzéshez kell. Ezért került ez be.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Akkor most 

ebből a szempontból egy kicsit furcsa lehet az álláspontunk, hogy nem támogatjuk, de azért 
nem támogatjuk, mert itt nem minimum óraszám és maximum óraszám, hanem óraszám lesz 
meghatározva, amitől nem lehet eltérni. Ez lényeges, mert ha minimumot fogalmazunk meg, 
az azt jelenti, hogy attól fölfelé természetesen lehet. De pontosan azért, hogy egyértelmű 
legyen, mennyi az az óraszám, amiben ezt a fajta képzést meg lehet valósítani vagy meg kell 
valósítani, ezt szeretnénk rögzíteni. 

 
ELNÖK: Hozzászólás, vita van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Ki az, aki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Négy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Nem kapta meg az egyharmadot.  

21. pont, Pokorni és Révész: a „gyakorlati képzés eredményességét” helyett „irányítás 
melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat” javasol, ami ugyanaz, csak máshogy 
fejtjük ki. A „gyakorlati munkavégzéshez szükséges” szerintünk precízebb kifejtés. Mi az 
előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Szerintünk is, 

ezért támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Senki nem jelentkezik.) 

Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. 
A 22. pont Pokorni, Révész és más képviselők javaslata: „A kerettantervnek 

biztosítania kell, hogy a szakiskolában évfolyamonként a kötelező tanórai foglalkozások 
megtartásához rendelkezésre álló időkeret legalább harminchárom százaléka a nemzeti 
alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.”, a szakközépiskolában 
pedig 60 százaléka a nemzeti alaptantervben meghatározottak átadására álljon rendelkezésre.  

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Az első két évfolyamon 70…. 
 
ELNÖK: Tessék?  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Az első két évfolyamon 70, aztán 

60.  
 
ELNÖK: Bocsánat, átugrottam, 70, utána 60. A javaslat lényege, hogy biztosítsa az 

általános műveltség egységességét és a nemzeti alaptanterv hatályát a szakképzés területén is, 
s hogy az ehhez megfelelő időkereteket garantálja a képzésben részt vevők számára.  

Mi az előterjesztő álláspontja? 
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DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 
támogatjuk, illetve kapcsolódó módosítóval támogatnánk, és ha megengedi, elnök úr, akkor 
hozzá is tenném, hogy milyennel… 

 
ELNÖK: Persze! 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: …, mert 

valószínűleg úgyis kérdés lesz. A kapcsolódó módosítóban a szakközépiskolára vonatkozó 
javaslat, az támogatható lenne. A 33 százalék közismeretet pedig érve, és a parlamenti vitában 
is számos esetben előjött, hogy akkor most kötelezően hároméves képzésekről beszélünk, 
vagy hároméves, és adott esetben ettől eltérő képzések is lehetnek. 

 
ELNÖK: Világos.  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Jeleztük, hogy 

mind a köznevelési, mind a szakképzési törvény lehetőséget biztosít az ettől való eltérésre, ezt 
majd az OKJ rögzíti. Itt az alapvető kérdés az, hogy a négy év a közismeret miatt négy év, 
vagy a szakma miatt négy év. Magyarul a közismereti tárgyak aránya kapcsán, ha három évről 
négy évre változik a képzés, akkor az arány is változik-e, vagy pedig azért kell a négyéves 
képzés, mert a szakma ezt „igényli”.  

 
ELNÖK: Megértettem. 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ennek 

megfelelően ezért ez a hozzáállásunk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Benyújtunk egy pontosítót, amely különbséget tesz a három- 

meg a négyéves szakiskolai képzés között. Viszont addig is kérem a bizottság támogatását, de 
ígérem, hogy készítünk ehhez egy pontosító javaslatot. (Dr. Sós Tamás jelzésére:) Tamás, 
parancsolj! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): A szakiskolára kérdeznék rá. Lát-e mozgásteret az 

államtitkár úr abban, hogy eltérjünk az eredeti javaslattól, mert itt, ha jól láttam, markánsan 
elzárkózott a szakiskolai módosítástól. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nem, éppen hogy nem zárkózott el, éppen hogy megnyitotta annak a vitának 

a lehetőségét, hogy három vagy négy.  
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): A szakiskolást is? (Osztolykán Ágnes: Igen.) 
 
ELNÖK: Szakiskola. 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Ja jó, rendben.  
 
ELNÖK: Én legalábbis így értettem az államtitkár úr szavait.  
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Ha az államtitkár úr ezt egyértelműsítené? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: A 

szakközépiskola tekintetében azt jeleztük, hogy azért kapcsolódóval, mert támogatható, a 
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szakiskola tekintetében pedig azt kell világossá tenni, hogy a 33 százalékos arány az 
előterjesztés kapcsán a négy évre vonatkozik vagy a három évre. Gyakorlatilag akkor azt 
mondom, hogy a hároméves képzés alapján egy év közismeretis arányban, másod-
harmadévben pedig zömében szakmai képzés folyik, magyarul ez a most fenntartott ezer és 
kétezer órás nagyságrend, az elméleti és a gyakorlati képzés aránya marad fenn, vagy pedig a 
négyéves képzés esetére van kiterjesztve, és hogyha ez a módosítás beérkezik, akkor tudunk 
álláspontot, kormányálláspontot mondani vagy képviselni.  

 
ELNÖK: Hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki az, aki támogatja a 22-es 

javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag támogatta a bizottság. 

A 23-as, a Híd II-es program a szakma elsajátításához szükséges készségeket, 
szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat külön-külön, egységes kerettantervben 
határozza meg. Tehát különbséget teszünk a köznevelési Híd-program és a Híd II. program 
között, és specializáljuk a Híd II. program tartalmát. Előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 

formában nem támogatjuk, de kapcsolódóval tudnánk támogatni. 
 
ELNÖK: Mi lenne annak az értelme? 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt azt mondja a javaslat, 

hogy külön köznevelési Híd-program és Híd II. program van, de a köznevelési Híd-program 
magában foglalja mind a Híd I-et, mind a Híd II-t. Tehát ez olyan, mint a gyümölcs meg a 
körte esete, hogy mind a kettő gyümölcs, az alma és a körte is, de ha már kimondtuk a 
nagyobb fogalmat, akkor abba beleértendő a Híd II. program is. Tehát az, hogy külön 
kerettanterv kerüljön kiadásra, az rendben van, ezt mi is így mondtuk, közismeretre és a 
szakmai tartalomra is egyébként, és akkor a Híd-program esetében is támogatható ez a 
javaslat. Csak nem kell külön a fogalmat megismételni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Itt is azt tudom mondani, hogy mérlegeljük egy csatlakozó 

benyújtását. Nem tudom itt megígérni, mint az előbb határozottan ígéretet tettem, itt azt 
mondom, hogy ezt megfontoljuk. Továbbra is kérem a bizottság támogatását. Ki az, aki még 
hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 23. pontot? Kérem, 
most szavazzon! (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Nincs jelzés.) Egyhangúlag támogattuk. 

Cseresnyés Péter 24-es. Parancsolj! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt hiszem, egyértelmű a 

módosító, hogy azok, akik a szakma kiválóságai, versenyen valamiféle helyezést elértek, 
azzal azt bizonyították, hogy felkészültek, úgyhogy kérném azt, hogy felmentést kapjanak a 
komplex szakmai vizsga alól. 

 
ELNÖK: Előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 

formában nem tudjuk támogatni, de kapcsolódóval igen, és itt arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy a cél egyértelműen támogatandó. Itt az a probléma vagy az a kérdés, hogy ezt 
jogszabályban, tehát törvényben kell-e rögzíteni, vagy pedig más módon, mert itt nemcsak 
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ezek a versenyek vannak, amelyek országosak, hanem a Worldskills, az EuroSkills-től kezdve 
egy csomó olyan… 

 
ELNÖK: Az benne van, azt beírtátok. 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: … és még 

emellett egyéb más lehetőségek is. Tehát magyarul: azt szeretnénk, hogy azok a szakmai 
versenyek, ahol valóban érdemi eredményeket érnek el a hallgatók, a tanulók, a céllal 
egyetértve, ők valóban felmentést vagy mentességet kaphassanak adott esetben. 

Tehát itt a kérdés az, hogy ezt most a szakképzési törvényben taxatíve kell 
lerögzítenünk vagy pedig más jogszabályi környezetben. 

 
ELNÖK: Én két utat látok. Az egyik az, hogy vagy kivesszük az EuroSkillt-t és ezeket 

is, és azt mondjuk, hogy majd a miniszter szabályozza, hogy melyek azok a versenyek, 
amelyek kiváltják a vizsgát, vagy pedig felsoroljuk a most tudhatóakat, és aztán majd ezt 
mindig karbantartja a parlament. Mind a két út járható szerintem, talán a javaslattevő is így 
látja, legalábbis remélem. Mérlegeljük. Most mindenesetre van itt előttünk egy módosító, 
ehhez lehet még kapcsolódót benyújtani, akár a másik út irányába is elcsúszhat a dolog. 

Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Nincs 
jelzés.) Egyhangúlag támogattuk. 

Kérlek, Péter, hogy mérlegeld itt a csatlakozó benyújtásának lehetőségét. 
Pokorni, Révész, ne papíron nyomjuk a nyilvántartást, hanem elektronikusan, ez a 

lényege a javaslatnak. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 

formában nem támogatjuk, de kapcsolódóval tudnánk támogatni. 
 
ELNÖK: Mi lenne a módosítás? 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez egy teljesen jó irány, 

mert ez a jövő, viszont meg kell vizsgálni azt, hogy milyen forrásigénye van, ki tudná ezt a 
fejlesztést megcsinálni. Tehát kiegészítenénk a javaslatot, vagy örülnénk egy olyan 
kapcsolódónak, ami egyrészt felhatalmazást ad a miniszternek, hogy ezt szabályozza, 
másrészt megfelelő átmeneti időt, tehát ne rögtön a törvény hatálybalépésével kelljen ezt 
megtenni, mert ez egy milliárdos fejlesztés. Tehát ennek a forrásait meg kell nézni. 

Egyébként természetesen igen, csak egy kellő átmeneti idő után kötelezni a 
szakképzésért felelős minisztert arra, hogy kiépítse ezt a rendszert. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A felhatalmazás szerintem maga a pont, az átmeneti időre pedig 

benyújtunk akkor egy csatlakozó javaslatot, mármint a hatálybalépéshez, mert ha a törvény 
hatályba is lép, legyen egy speciális hatálybalépés ehhez a ponthoz. 

Egyéb hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki az, aki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Tartózkodott? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag 
támogattuk. 

Tapolczai Gergely képviselőtársunk javaslata a következő. Kíván-e valaki a 
javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk, de kapcsolódóval támogatnánk. 
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ELNÖK: Mi lenne itt a lényege, segítsetek, legyetek szívesek! 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az infokommunikációs 

akadálymentesítés és a segédeszközök használata. Ez a törvény jelenlegi szövegében is benne 
van, segédszemély és segédeszköz formájában. Az infokommunikációs akadálymentesítést 
pontosítani kellene a törvényben, hogy mi ez, tehát egy értelmező rendelkezés kellene vagy 
valami hasonló, vagy még szélesebbre vonni a segédeszköz-használat lehetőségét. Tehát most 
kiegészült a törvény a hatályoshoz képest a segédeszköz mellett, ami azt sorolta fel, hogy 
írógép, számológép, stb., a segédszeméllyel is, tehát ha valakinek segítő személyre, jelnyelvi 
tolmácsra, stb. van szüksége, és ez magában foglalhatja az akadálymentesítést is. 

Tehát nem azzal van a gond, amit a képviselő úr javasol, hanem a megfogalmazással, 
és mivel ez a vizsgáztatásra vonatkozik, ezért a vizsgaszabályzat részletszabályaiban lehet 
ezeket pontosan felsorolni, hogy mik ezek, hiszen olyan számtalan lehetőség lehet, amit 
törvényben nem lehet pontosan felsorolni. És egy olyan tág fogalom van a törvényben, hogy 
ez pont beleférhessen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt kell mondanom, hogy Tibor szavai győztek meg arról, hogy 

jó ez a javaslat, és hogy elég tágan fogalmazza meg ahhoz, hogy a vizsgaszabályzat majd 
konkretizálja. Igaz, mondjuk egy siket számára írott anyagon vizsgázhasson, vagy ennél 
tágabbat, hogy infokommunikációs akadálymentesítés siketek, nagyothallóknál, itt a 
törvényben nem nagyon találnék.  

Kíván-e másvalaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja 
Tapolczai Gergely javaslatát? Kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodott? (Szavazás.) Támogattuk. 

Ferenczi Gábor képviselő úr javaslata, kérdező tanár, valamint még két tag vesz részt 
az elnök mellett. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) Az előterjesztő 
álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Vita, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki az, aki támogatja Ferenczi 

Gábor javaslatát? (Nincs jelzés.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság nem támogatja, nem kapta meg az egyharmadot. 

Kara Ákos, ő nem kettő, hanem három bizottsági tagra tesz javaslatot az elnök mellett, 
és a képzésben részt vevő oktatók közül legalább egy fő vegyen részt. A javaslattevő nevében 
érvel-e valaki? (Nincs jelzés.) Előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 

formában nem, de kapcsolódó módosítóval tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Segítsetek, hogy melyik ponton kellene módosítani! 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt azt kell 

egyértelműsíteni, hogy ennek a negyedik tagnak a kijelölése milyen módon történik. Tehát 
ugyanúgy, mint a vizsgabizottság többi tagja? Ez a negyedik tag ugyanolyan módon kerül-e 
felkérésre a háttérintézmény által.  

Tehát csak ennyi a pontosítás. Itt azt a részt, hogy kell egy olyan személy, aki a 
vizsgázót segíti jelenlétével, egyéb kérdésekkel, azt elfogadjuk. 
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ELNÖK: A törvény más ponton nem mondja ki, hogy a bizottságot az állami szerv 

állítja össze, vagy ő kéri fel őket? 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A felkérést és az elnök és 

a vizsgabizottsági tagok jegyzékére vonatkozó szabályokat tartalmazza máshol a törvény, 
illetőleg hogy hogyan lehet a jegyzékre delegálni, milyen módon kerülhet felkérésre. 
Úgyhogy ez egy összefüggő szabály, azért kell pontosítani. 

 
ELNÖK: Jó, majd tolmácsoljuk Kara Ákosnak, hogy itt egy pontosító csatlakozó 

szükséges. 
Kérdezem, hogy kíván-e másvalaki hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! 

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

Pokorni, Révész, a gazdasági kamara előre állítson össze egy listát, és ne ad hoc 
módon javasoljon, hanem ez egy folyamatosan karbantartott jegyzék legyen, amiről ő választ. 
Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 

formában nem támogatjuk, de kapcsolódóval igen. 
 
ELNÖK: Mi lenne itt a pontosítás? Tibor, kérlek, segíts! 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kamara egyébként is 

magára a névjegyzékre tesz javaslatot, tehát nem ad hoc névjegyzékről történne a delegálás, 
hanem arról a bizonyos egységesről, ami a törvény szövegén végigmegy, hogy országos 
szakképzési névjegyzék, amelynek három része van: a vizsgaelnöke, a vizsgabizottsági és az 
egyéb szakértői. Tehát csak erről történne a delegálás, nem ad hoc a kamara javaslatára, 
hanem a kamara is csak erről a névjegyzékről, de az ő javaslatára kerülne a vizsgaelnök 
kijelölésre. Tehát nem lenne külön jegyzék, mert az viszont bonyolítaná a helyzetet.  

 
ELNÖK: Ha jól látom, akkor definiáljuk, hogy az a jegyzék szerepeljen itt, amivel 

megbízza, tehát egy definíciós pontosításra van itt szükség. Jól értem?  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Jegyezzük ezt fel!  
Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? 

(Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a javaslatot - 
csatlakozót majd készíteni kell.  

Sós Tamás és képviselőtársai javaslata következik. Tamás, parancsolj! (Dr. Sós Tamás 
nemet int.) Nem kíván szólni. „Tanulót a vizsgára felkészítő tanárral” egészíti ki a felsorolást. 
Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk, de az előző, a Kara Ákos-féle módosítóval a lényege szerintem támogatott.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki kérdez, hozzászól? (Senki nem jelentkezik.) 

Szavazunk. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 
Aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta. 
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Cseresnyés Péter képviselőtársunk javaslata következik. Péter, parancsolj! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Ugyanaz, mint az előző 

tulajdonképpen, vagy hasonló, mint ami az előző pontban is volt.  
 
ELNÖK: Igen…(Osztolykán Ágnes: Miért minősül szakértőnek a jegyző?) A jegyző? 

(Osztolykán Ágnes: Itt van! - Cseresnyés Péter: Lehet, hogy azt kihúznám belőle!) Javaslom, 
hogy akkor egyet farigcsáljunk, a Kara Ákos-félét. Fontold meg, hogy esetleg visszavonod-e! 
Jó? 

 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Jó.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Vond vissza! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Visszavonom akkor.  
 
ELNÖK: Képviselőtársunk visszavonta a javaslatát, nem kell róla szavaznunk. 
A 32. pont Pokorni-Révész-javaslat: a miniszter nyilvános pályázat alapján készíti el a 

vizsgaelnöknek javasoltak listáját. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Miért nem?  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Gyakorlatilag a 

mostani vagy az új, javasolt szabályozás szerint mint ahogy manapság is működik a rendszer, 
hogy nem pályázat, tehát nem adott időszakra vagy adott évben egy-egy vagy több 
alkalommal írunk ki pályázatot, hanem folyamatosan nyitva van a vizsgaelnöki névjegyzékbe 
való felvétel lehetősége, amire nézve a jogszabály egyértelműen rögzíti, hogy kik azok, és 
milyen feltétellel kell hogy szerepeljenek, vagy milyen képzettség kell ahhoz, hogy 
beléphessenek ebbe, vagy felvételre kerülhessenek a névjegyzékre, és a névjegyzékből 
adódóan a vizsgadelegálás szabályai pedig, az, hogy kit és milyen vizsgára, egyértelművé 
tehető. Magyarul mi azt látjuk, hogy a pályáztatási rendszer ebben a szegmensben nem 
feltétlenül segíti azt a fajta gondolkodásmódot, amivel a vizsgára való alkalmasság, mármint a 
vizsgaelnök és a vizsgabizottsági tagok alkalmassága nemcsak pályázati úton, hanem a 
mostan metódus szerint is biztosítható. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Tamás! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Engem az államtitkár úr által elmondottak pont az 

előterjesztés módosítójáról győztek meg, hisz én úgy gondolom, hogy amit az államtitkár úr 
mondott, egy nyilvános pályázat pont ezt kívánná segíteni: legyen transzparens, legyen 
átlátható, és úgy gondolom, hogy a rendszerben lévő kiszámíthatóságot is segíthetné. Nem 
kellene a minisztériumnak vagy a miniszternek ekkora felelősséget magára vállalnia. 
Szerintem szerencsés lenne, és a szakmában is segítené az elfogadottságát, azt gondolom, ha 
ezt a módosítót befogadnák. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni, vitázni? (Senki nem 

jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot, hogy legyen ez pályázat, legyen 
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definitív a törvényben. (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Egy ellene. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Négy. A bizottság tehát támogatta a javaslatot.  

A 33. pont Pokorni Zoltán és Révész Máriusz javaslata. Megint csak az 
adatszolgáltatásról van szó, hogy mit kell elektronikus úton szolgáltatni. Mi az előterjesztő 
álláspontja?  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 

formában nem támogatjuk, de kapcsolódóval igen, és az indoklás körülbelül hasonló, mint 
amit az előbb is jeleztünk a hatálybalépés kapcsán. 

 
ELNÖK: Hogy legyen mód a felkészülésre. 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Igen. 
 
ELNÖK: Adjunk erre időt, a hatálybaléptetésre. Ígéretet teszek, hogy egy ilyennel 

kiegészítjük a hatályba léptető rendelkezéseknél, jegyezzük fel!  
Kíván-e valaki hozzászólni, vitázni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatja a javaslatot. És készül egy kiegészítő 
csatlakozó.  

Dr. Kiss Sándor képviselőtársunk az „iskola” helyett „iskolák” szót javasolja. Kíván-e 
valaki a nevében szólni? (Senki nem jelentkezik.) Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Vita, hozzászólás van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Ki az, aki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Egy. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) A többség. Nem kapta meg az egyharmadot.  

A 35. pont Sós Tamás és képviselőtársai javaslata: „az általános műveltség 
megalapozása mellett”, és „az egységes kerettanterv szerinti közismereti oktatással 
párhuzamosan” szavakat elhagyja; valamint „A tanulói jogviszony megszűnését követően a 
gimnáziumi követelmények szerint is tehető érettségi vizsga.” mondatot iktatja be. Tamás, 
kívánsz-e szólni? (Dr. Sós Tamás nemet int.) Az előterjesztőnek mi az álláspontja?  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, vitázni? (Jelzésre:) Tamás! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Én az érvekre vagyok kíváncsi. 
 
ELNÖK: Tibor! 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ami a közismeretre 

vonatkozik, ez azt a bekezdést egészítené ki, ami a megelőző bekezdésben benne van. A 
közismerettel párhuzamosan folyik a képzés a szakképző iskolákban, tehát ez ismétlés. Az, 
hogy a gimnáziumi érettségire a tanulmányok befejezését követően fel lehessen készülni, az 
pedig egyébként is lehetőség, tehát ez ennek a kimondása nélkül is biztosított. Mind a kettő 
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olyan javaslat tehát, amely nem a célja miatt nem támogatható, hanem mert felesleges 
ismétlődés, ami kodifikációs inkoherenciát okozna inkább.  

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

Szavazzunk! Ki az, aki egyetért a javaslattal? (Szavazás.) Három. Ki az, aki ellene van? 
(Szavazás.) Egy. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) A többség. Nem kapta meg az 
egyharmadot.  

A 36. pont Pokorni és Révész képviselők javaslata, amely szintén ezt a pontot 
módosítja, annyiban, hogy deklaratívan az egységes kötelező közismereti tárgyakból teendő 
érettségire történő felkészítésként pontosítja az „egységes kerettanterv szerinti közismereti 
oktatást” kifejezést, ha jól értem. …Nem, nem jól értem, mert nem azt pontosítja, hanem csak 
kiegészíti. Mi az előterjesztő álláspontja?  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni, kérdezni? (Nincs jelzés.) Én szólnék. Az egységes 

érettségi fenntartása a szakközépiskolákban szerintem fontos célkitűzés. 
Kíván-e másvalaki szólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Kérdezem, ki az, aki támogatja 

a javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 
Egyhangúlag támogattuk a javaslatot. 

A 37-es, Cseresnyés Péter képviselőtársunk javaslata ugyanehhez a ponthoz.  
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Igazán nem kívánom ismertetni, mert hasonló, mint 

amit elnök úr az előbb elmondott, azzal a különbséggel, hogy nem az egységes kötelezőre 
helyezem a hangsúlyt, hanem arra, hogy ezzel a szakmai képzéssel párhuzamosan történik 
egy másfajta közismeret-oktatás, egy másfajta képzés is, és ez egy pontosítás vagy 
kiegészítés, értelmezni próbáltam ezt a pontot ezzel a kiegészítéssel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. Ugyanaz a helyzet, mint az előző kettő esetében. Tehát véleményünk szerint az 
előző pontban ez egyértelműen rögzítve van. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, vitázni, hozzászólni? (Nincs jelzés.) 

Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 37-est, Cseresnyés Péter javaslatát? (Szavazás.) Ki az, aki 
ellene van? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Többség. A bizottság nem 
támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A 38-as, Pokorni, Révész. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben 
meghatározottaktól való eltérés lehetőségét veszi ki az érettségivel kapcsolatban. A 
szakközépiskolában folytatott érettségivel kapcsolatban a módosítás. Az előterjesztő 
álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki az, aki egyetért a 

javaslattal? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag támogattuk a 
javaslatot. 

Sós Tamás és képviselőtársainak javaslata, a 39-es. Parancsolj! 
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DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Azt gondolom, hogy az előterjesztés pont arra a 

dilemmára kíván irányulni, mármint ez a módosító, hogy vannak olyan tanulók, akik mondjuk 
úgy, hogy ingerszegény környezetből jönnek, és szükséges, hogy egy alaposabb folyamat 
során jussanak el a végzettségig, képzettségig. Tulajdonképpen ez kibontaná azt a lehetőséget, 
hogy úgy a tanuló, mint a szülő érdekeit sokkal jobban figyelembe vegyék. 

Úgy gondolom, hogy maga az előterjesztés egészén végigvonul az a gondolat sajnos, 
hogy egyoldalúan a munkáltatók igényeiből indulnak ki, ráadásul a rövid távú érdekeiből 
indulnak ki, nem a hosszú távú érdekekből. 

Megfontolásra ajánlom és kérném, hogy támogassák ezt. Ez egy életszerű, pont arra a 
differenciára hívja fel a figyelmet, hogy nem szerencsés egy kaptafára ráhúzni a képzést, hogy 
csak egyfajta vonulat mentén, mondjuk a hároméves képzés keretében lehessen megoldani a 
képzést. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Dr. Sós Tamás: Az érvekre vagyok 

kíváncsi!) 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat, ha szabad 

megfogalmazni, egy félreértésen alapul. Tehát nem az utakat rövidíti egységesen és mindenki 
számára csak ezt teszi lehetővé, hanem ez egy kivételes út az egyébként általános úthoz 
képest. Tehát hosszabb idő alatt a normál úton, normál módon bekapcsolódva a képzésbe, 
oktatásba, bármely tanuló továbbra is mehet. Ez csak egy kivételes, speciális szabály az 
általánoshoz képest, hogy ha valaki viszont rövidebb idő alatt is képes teljesíteni és tudja is, 
akkor neki ez a lehetőség is adott legyen. 

Tehát nem arról van szó, hogy mindenkit beterel a rövidebb útra, hogy ha kell, ha 
nem, ha tudja teljesíteni, ha nem, akkor is teljesítse, hanem megad egy ilyen utat is. Tehát ez 
egy többletlehetőség. 

Ezért van az, hogy ezeket az utakat szabályozza a szakképzési törvény, mert amit 
egyébként a köznevelésről szóló szabályok lehetővé tesznek, amellett ezeket is biztosítja ilyen 
speciális esetekben, akkor, hogy ha valakinek már szakmai vizsgája van, szakmai érettségije, 
gimnáziumból, szakközépiskolából jön, az egész törvénynek a logikája, elvei erre épülnek. 
Tehát véleményünk szerint arról nincsen szó, hogy a tanulókat hozná rosszabb helyzetbe. 
Azokat a tanulókat hozza jobb vagy kedvezőbb helyzetbe, akik erre képesek. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni, vitázni, kérdezni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 

Ki az, aki támogatja Sós Tamás és képviselőtársainak javaslatát? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 
ellene van? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodik. Nem kapta meg 
az egyharmadot. 

A 40. és 41. pont alapvetően összefügg, ugyanazt a paragrafust módosítják, Pokorni és 
Kucsák, illetve Pokorni és Révész képviselő urak. Az első javaslattal kezdjük. Itt az 
egészségügyi alkalmassági követelményekkel szűkíti a követelményeket, hogy ne lehessen 
másfajta követelményeket állítani. Tehát az intézményi szelekció, kivételezés lehetőségének 
igyekszik gátat vetni, hogy pusztán ezt lehet vizsgálni, a központi felvételin túl az intézmény 
mást ne tehessen. 

Előterjesztő álláspontja? A 40-esnél járunk most. 
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DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. Ha megengedi, elnök úr, itt a törvényjavaslat 27. § (3) bekezdésében generálisan 
kimondja, hogy iskolarendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott 
szakképesítésre és szakmai vizsgakövetelményre előírt egészségügyi alkalmassági, 
továbbá…” Tehát úgy ítéljük meg, hogy ez az egészségügyi alkalmasság deklaráltan már 
benne van a mostani törvénytervezetben a módosító javaslat nélkül is. (Révész Máriusz: De 
nem ez a lényege a módosításnak!) 

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy fordítva látjuk a problémát. Nem azt akarjuk itt 

garantálni, hogy egészségesek legyenek a gyerekek, akik beléptek a szakképzésbe, hanem azt, 
hogy az iskola a központi felvételi eljáráson túl mást helyben ne vizsgálhasson, csak az 
egészségügyi alkalmasságot. Minél kisebb körre szeretnénk vonni a szubjektív értékítéletet.  

 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A felvétel egy szakmára, 

tehát amikor nem közismereti oktatásról van szó, azért egy kicsit speciálisabb 
feltételrendszerhez van kötve. Nemcsak egészségügyi alkalmasságot írnak elő a szakmai és 
vizsgakövetelmények, mert ez nem egy szubjektív szempont, hanem ha előírja az adott 
szakmánál a szakmai és vizsgakövetelmény, akkor vizsgálandó. Tehát mondjuk egy 
kőművesnek készülő gyerek kellő fizikummal rendelkezzen, vagy ne legyen lisztérzékeny a 
pék, stb. Ez egészségügyi, és vannak pályaalkalmassági követelmények, amelyek külön 
vizsgálandók. Tehát az is elő van írva az SZVK-kban, de mi úgy pontosítottuk a szöveget, 
hogy már külön szakmai alkalmassági nincsen. Tehát ez egy indokolatlan logikátlanság volt. 
Tehát csak pályaalkalmassági, egészségügyi alkalmassági van, és azok a feltételek, amelyeket 
egyébként is teljesíteni kell egy felvétel során. 

Tehát csak az egészségügyi alkalmasságra való szűkítés a szakmai út lehetővé 
tételének kevés feltételét jelenti megítélésünk szerint. Nem szubjektív szempontok szerint 
vizsgál az iskola, hanem az SZVK-ban meghatározott követelményrendszer lehetővé teszi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engem meggyőzött a magam részéről, én visszavonom, 

László, kérlek, hogy te is mérlegeld. (Kucsák László: Rendben.) Köszönöm. Visszavontuk a 
40-est, nem kell róla szavazni. 

A 41-es, Pokorni-Révész, amelyik a központi felvételi eljárást a tanulói létszám 
kétszereséhez köti, és azon kívül ne kelljen alkalmazni ezt a felvételi eljárást. Ezzel 
kapcsolatban az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki 

támogatja a javaslatot, most szavazzon! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) Egyhangúlag támogattuk. 

Pokorni-Révész, 22. § (3) bekezdés, a szakképesítésekről és az adott szakképesítésbe 
való bekapcsolódás feltételeiről a tanulót a középiskolába való jelentkezésekor tájékoztatni 
kell. Tehát a középiskola tájékoztatja a szakképesítésekről és a bekapcsolódás feltételeiről a 
tanulót. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, hozzászólás, vita? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Ki 

az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Egyhangúnak tűnik.  
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A 43. pont Pokorni, Révész és Sós Tamás és képviselőtársai javaslata: az alapfokú 
iskolai végzettség hiányában a Köznevelési Hídprogram elvégzésével lehet bekapcsolódni, ha 
a tanuló a jelentkezéskor a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, és rendelkezik alapfokú 
iskolai végzettséggel, felvételi kérelme csak helyhiány, pályaalkalmasság vagy egészségügyi 
alkalmasság hiányában utasítható el, azaz ez gyakorlatilag azt az elemet iktatja be, hogy 
jelöljön ki a miniszter olyan szakiskolát, amelynek fel kell vennie a hallgatót ha a képesítése, 
mármint az alapiskolai végzettsége és az itt felsoroltak rendelkezésre állnak, más okok miatt 
ne lehessen elutasítani. Nem tudom, régen hogy hívták ezt, körzeti iskola, tehát valahol helyet 
kell biztosítani a gyerek számára. Mi az előterjesztő álláspontja?  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Indoklást kérünk. 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, ez az, amit az elnök 

úr is mondott, ez a kötelező felvételit biztosító iskola szabályainak a visszahozását jelentené. 
Hogyha nem lenne ez a Köznevelési Hídprogram, akkor ez rendben lenne, de hogyha a 
Köznevelési Hídprogramra kívánjuk bízni azokat a feladatokat, hogy a tanulókat felkészítse 
az akármilyen középfokú iskolai tanulmányokra, leginkább a szakiskolaira, akkor nem a 
szakiskolai képzésbe kell őket mindenáron begyömöszölni, hogy ott érje őket kudarcélmény, 
hogy lemorzsolódjanak újra, hanem azokra az alapkompetenciákra, írás-olvasásra, számolásra 
a Köznevelési Hídprogram készítse fel őket, amivel beléphetnek a szakiskolába. Tehát ne egy 
olyan cső legyen, amelyen átgyömöszölik a gyereket, és mindenképpen bekerül a 
szakiskolába, hanem a Hídprogram próbálja ezeket a hiányzó kompetenciákat biztosítani, és a 
Hídprogram egy része részszakképesítést is biztosít. Tehát ha semmilyen körülmények között 
nem akar belépni szakiskolába, akkor legvégső esetben részszakképesítést kaphat, tehát nem 
egy zsákutcás jellegű képzés. Sőt a Hídprogramban is meg lehet bukni, azt is lehet ismételni, 
vagy ha teljesíti a tanuló, akkor tovább tud menni. Tehát nincs olyan, hogy nincs ellátva a 
gyerek.  

 
ELNÖK: Világos. Hadd világítsam meg, hogy mi az, ami a mi szemünk előtt lebeg. A 

Köznevelési Hídprogram egy védőháló, oda kerül az a gyerek, aki nem kellően felkészült. A 
kötelező beiskolázásra kijelölt szakiskola egy másik háló. Tehát egy gyereket, aki ebben a 
helyzetben van - a gyerekek 4-5-6 százaléka lehet a véleményünk szerint -, vagy a 
Köznevelési Hídprogram fogja fel, hogy ne legyen az inaktív munkanélküliek táborának 
gyarapítója, vagy a kötelezően kijelölt szakiskola. A kettő tehát egymás mellett működik, 
mint két út, és mindegyik a hátrányos helyzetű, feltehetően nehéz körülmények közül érkező 
gyerekek számára kínál egyfajta ellátást, tehát vagy a Köznevelési Hídprogram vagy pedig a 
kötelezően kijelölt szakiskola. Ennyit tudok érvként felhozni a javaslat mellett. A kettő 
egymás mellett is működik, illetve működhet úgy is, hogy a Hídprogramból megy a 
kötelezőbe, tehát egymásra is épülhetnek.  

Van-e hozzászólás, vita, kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Kérem, hogy szavazzunk. 
Aki támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? 
(Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a 
javaslatot.  

Osztolykán Ágnes javaslata következik. Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Nem kívánom különösebben indokolni.  
 



- - 28 

ELNÖK: Mi az előterjesztő álláspontja?  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Ki 

az, aki támogatja Osztolykán Ágnes javaslatát? Aki igen, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 
Három. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nem kapta meg 
az egyharmadot.  

Kucsák László képviselőtársunk javaslata következik a 45. pontban: a 9-10. évfolyam 
szakiskolában megszervezhető. Laci, kívánsz-e mellette érvelni?  

  
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Az általános vitában volt erről szó. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Mi az előterjesztő álláspontja?  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Kucsák László jelzésére:) Laci! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Indoklást kérek.  
 
ELNÖK: Érvet kér a képviselő úr. Tibor! 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez két iskolatípus. Hogyha 

egy szakközépiskolai 9-10. évfolyam kerül megszervezésre a szakiskolában, de nincsen 
folytatása, tehát nincsen befejezése, akkor annak nem látjuk indokát. Ez egy olyan 9-10. 
évfolyam megszervezése lenne, aminek önmagában nincs funkciója. Hogyha a 
szakközépiskolában indul el a gyermek, és át akar jelentkezni szakiskolába, akkor ez a 
lehetőség megvan, sőt fordítva is, vissza is, tehát az átjárhatóság biztosított a törvényben. Ez 
viszont egy ilyen befejezetlen szabályozás ilyen formában. Úgyhogy ezért nem támogatjuk. 
Nem is látjuk a funkcióját.  

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni, vitázni, érvelni? (Kucsák László jelzésére:) 

Parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Én figyeltem, illő tisztelettel, de még mindig nem 

teljesen értem, hogy mitől lenne ez problémás vagy egy problémásan zsákutcás megoldás 
akkor. A törvény egy bizonyos ponton szabályozza azt, hogy a zsákutca elkerülése érdekében 
hogyan lehet ide vagy oda kapcsolódni. Ez mennyiben jelentene gátat? Hiszen másfelől meg 
az általános vitában volt arról szó, hogy lehetőség szerint középfokról lenne szerencsés 
beszélni, éppen azért, hogy a jelenleg egyfajta integrációban működő intézmények ebben a 
vonatkozásban ne lehetetlenüljenek el. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni, vitázni? (Senki nem jelentkezik.) Ki 

az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Öt. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodott, az egyharmadot megkapta, de nem támogatta 
a bizottság.  

Osztolykán Ágnes javaslata következik a 46. pontban. Ágnes, parancsolj! 
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OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Amit az általános vitában is többször elmondtam, a 

közismereti óraszámok fontosságát hangsúlyozza ez a módosító javaslat.  
 
ELNÖK: Ezt már érintette egy korábbi javaslat, itt a közismereti órákra mondja, hogy 

az óraszám egyharmadát érje el a közismereti oktatás. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Jelzésre:) Osztolykán 

Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Mi az indok?  
 
ELNÖK: Tibor?  
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ugyanazok az indokok, 

mint amiket az előbb végigbeszéltünk, tehát hogy az a bizonyos kapcsolódó benyújtása… 
 
ELNÖK: A három, illetve négy évfolyamra nem tér ki vagy nem kezeli ezt a 

problémát.  
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Jó. Ehhez majd benyújtunk egy csatlakozót. Kíván-e még valaki 

hozzászólni, vitázni, érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 46. 
pontot? (Szavazás.) Öt. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Köszönöm. Az egyharmadot megkapta.  

47. pont, Pokorni, Révész. A javaslat azt mondja, hogy a nemzeti alaptantervre 
alapozott közismereti oktatás. Sokszor átbeszéltük a problémát, a szakiskolát is tartalmaznia 
kell a nemzeti alaptanterv szabályozásának, akkor is, ha három-, akkor is, ha négyéves. Ez a 
nemzeti alaptanterv megalkotása szempontjából nehéz probléma, de azt gondoljuk, hogy 
amennyiben a nemzeti alaptanterv a közműveltség kereteit, minimumait tartalmazza, akkor 
ebből nem hagyható ki egy iskolatípus sem, tehát arra kell alapozni, azon belül kell a 
különböző külön ágakat szabályozni, és nem abból kivenni egy iskolatípust. Mi az 
előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelni, kérdezni, hozzászólni? (Senki nem 

jelentkezik.) Én mondanék egy érvet mellette: hogy ez nem teszi lehetetlenné a hároméves, 
úgymond redukált közismerettel működő szakiskolák működését, de a problémát a 
kerettanterv kereteiben kell kezelni. Ne vegyük ki ezt a 4-5-6 százaléknyi gyereket a 
kerettanterv alól, hanem ott hozzunk létre számukra egy kategóriát! 

Szavazzunk róla, ha nincs más hozzászólás. A 47-esről döntünk. Ki az, aki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. 

A bizottság támogatta. 
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Pokorni, Révész, hogyan szerezhető, mennyi idő alatt középiskolai képzésben 
végzettség, az érettségire mennyi felkészülési időt adjunk. Mi azt javasoljuk, hogy 
szabályozzuk rugalmasabban, két vagy három év. Előre mondom, hogy vannak olyan 
módosító javaslatok, amelyek kimondják a hármat, nem tartom jónak sem azt, hogy csak 
kettő, sem azt, hogy három, hanem egy rugalmas szabályozást. A három adott esetben riasztó 
lehet, nem választják azt az utat a szakiskolát végzett diákok, és kevesebben érettségiznek, ha 
hármat írunk elő. Ha egy gyerek jól halad, akkor két év alatt is teljesíthesse, de ha nehezebben 
– tartok tőle, hogy ez lesz a meghatározó -, akkor adjunk számára a felkészülésre elegendő 
időt, három évet. Ezt tudom érvként elmondani. 

Az előterjesztő álláspontját kérdezem. 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Lehet, hogy az előbb már kérdeztem, ez már csak az érvelés 

volt. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk a javaslatról! Kérdezem, ki az, 
aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag támogattuk. 

A 49-es és az 50-es ugyanaz. Nem tudom, miért nem vonjuk ilyenkor egybe, mint 
ahogyan azt megtettük korábban. A tanuló kérésére engedélyezni kell, hogy a 12., 13., vagy 
csak az egyik évfolyam követelményeit két tanítási év alatt teljesítse. Ennek az előbb 
elmondottnak a másik lába, és úgy látom, hogy Sós Tamásék és Pokorni, Kucsák urak is 
ugyanazt nyújtották be. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki érvelni kíván vagy kérdezni? (Nincs jelzés.) Felhívom 

a figyelmet, hogy összefügg az előző ponttal. Szavazzunk! Ki támogatja a 49. és az 50. számú 
összevont pontot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

Támogattuk mind a kettőt, merthogy tartalmában azonos. 
Kara Ákos képviselőtársunk javaslata, kihúz és betold. Bekapcsolódhat a 

felnőttképzésbe az is, aki rendelkezik a szakirányú szakképesítésben meghatározott 
végzettséggel, szakiskolában szerzett szakképesítéssel betöltendő munkakörben szerzett 
legalább ötéves gyakorlattal, és az adott szakképesítésben tett mestervizsgával. Tehát ezek 
vagylagos feltételek, vagy végzettség vagy öt év… vagy nem vagylagosak? Mellérendeltek? 
(Osztolykán Ágnes: „És” van ott.) Nem, mert „és a vizsgakövetelményben meghatározottak 
szerinti szakiskolai végzettséggel, a szakiskolában szerzett szakképesítéssel betölthető 
munkakörben szerzett ötéves gyakorlattal, és az adott szakképesítésben tett mestervizsgával. 
Tehát lehet valakinek úgy gyakorlata és mestervizsgája, hogy nincs alap szakképesítése. 
(Révész Máriusz: Nem, ezeket mind teljesíteni kell!) Nem, mert a vessző a jogban nem azt 
jelenti, az mellérendelt kategória, de akkor ezt vitassuk meg.  

 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A vesszők után a legutolsó 

szókapcsolat dönti el azt, hogy „és” vagy „vagy”, és a vesszők után „és” van. Tehát az „és”-
eket is ki lehet tenni mindenhová, de ezt a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009-es IRM-
rendelet nem támogatja. 

 
ELNÖK: Ön biztosan jobb ebben. 
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KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgyhogy az „és” 

kapcsolat, és egyébként logikai szempontból is csak „és” kapcsolat lehet, hiszen azokra 
vonatkozik, akik szakiskolai végzettséget szereztek és gyakorlatot töltöttek el ezután, de még 
mestervizsgájuk is van, mert ez kellő, sok feltétel ahhoz, hogy egy könnyített úton 
kapcsolódhasson be érettségire épülő szakképzésbe, mert egyébként nem kapcsolódhatna be. 

 
ELNÖK: Jól sejtem, hogy támogatja a tárca a javaslatot? (Dr. Czomba Sándor: Igen.) 

Kíván-e valaki kérdezni, vitázni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

Kiss Sándor képviselőtársunk javaslata, az „iskolarendszerű” kitétellel, és átszámoz. 
Az, hogy miért számozza át, az nyilván más javaslatából kiderül, ebből nem. De igen, az 54-
esből, illetve nem, ott is csak ezt csinálja, de nem derül ki az átszámozás. Van-e valaki, aki a 
javaslattevő nevében kíván szólni? Parancsolj! 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Csak egy nagyon rövid mondat, hogy pontosító 

javaslatról van lényegében szó, kérem, hogy támogassa a bizottság. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 

formában nem, kapcsolódóval támogatjuk. A kapcsolódás lényege: egyrészt a sorszámozás 
valóban jogos igényként merül fel, az iskolarendszerű jelző tekintetében azt érzékeljük, hogy 
fölösleges, mert a szakképző iskolában csak iskolarendszerben tanulhat a tanuló, ezért nem 
tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát ilyen formájában nem támogatja az előterjesztő. Kérdés, 

hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki az, aki támogatja Kiss Sándor javaslatát? 
Kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 1 igen. Aki ellene van? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) A bizottság többsége tartózkodott. 

Az 53-as, Pokorni, Révész, a köznevelési Híd-programot kiegészíti a Híd II. 
programmal, mármint kifejezéssel. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. Ugyanaz az indok. 
 
ELNÖK: Mi fontosnak tartjuk, hogy külön nevesítsük. Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Az egyharmadot kapta meg a javaslat, de nem támogatta a bizottság. 

Kiss Sándor javaslata. Gábor, kívánsz mellette érvelni? 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Ugyanazt tudnám mondani, mint az előzőnél. Először 

is kapcsolódik a két pont, feltételezem, hogy az iskolarendszerű jelző miatt nem támogatja a 
tárca. 

 
ELNÖK: Illetve itt van egy „lehetőleg” elhagyására tett javaslat, amelyik egy 

szigorítás. (Révész Máriusz: Az már a következő.) Jó, akkor maradjunk az 54-esnél. 
Előterjesztő álláspontja? 
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DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki az, aki egyetért Kiss 

Sándor javaslatával? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) A többség tartózkodott, nem kapta meg az egyharmadot. 

Kiss Sándor a „lehetőleg” szó elhagyását javasolja. Gábor, kívánsz-e mellette érvelni? 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Igazából arról lenne mindössze szó, hogy 

kötelező legyen egy héten belüli váltakozással megszervezni a szakmai elméleti képzést, 
illetve gyakorlati képzést. Ezért vegyük ki a „lehetőleg” szót. 

 
ELNÖK: A „lehetőleg” szó elhagyása kötelezővé teszi a megszervezés leírt módját. 

Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk, és ha egy mondatot indoklásként mondhatnék, mert talán itt fontos lehet, nem 
azzal van baj, hogy az összóraszámot tekintve, a gyakorlat-elmélet úgyis a három éven belül 
vagy az öt éven belül korlátozott, de vannak olyan iparágak, mondjuk a mezőgazdaságra 
gondolva, ahol egyszerűen ez a heti váltás fizikálisan nem valósul meg. Tehát vannak olyan 
szakmák, amelynél akár a kétheti, akár a havi váltások is indokoltak lehetnek. 

 
ELNÖK: Kíván-e másvalaki szólni, vitázni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki támogatja 

Kiss Sándor javaslatát? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Nem kapta meg az egyharmadot. 

Pokorni, Révész és Sós Tamás és képviselőtársai, ugyanazt javasolják, a tanulói jogok, 
jogvita, fellebbezési lehetőség. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Azt kérném, hogy gondolja végig a tárca még egyszer ezt 

a véleményét, hiszen az előterjesztésből ez a gondolat teljes mértékben kimaradt. A gyakorlati 
képzésnél ennek az indokoltsága azt gondolom, hogy megvan több szempontból, tehát úgy az 
érdekvédelem, mint a munkavédelem. 

Egyrészt konkrétan, mivel gyakorlati munkavégzés során ezek a problémák mind-
mind előfordulhatnak, ráadásul ezen túl ennek nevelési szempontból is van, azt gondolom, 
jelentősége a leendő munkavállalók szempontjából, hogy rájuk a munka törvénykönyvével 
kapcsolatos megállapítások érvényre jussanak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás, vita van-e? (Senki nem jelentkezik.) Válasz? (Klész 

Tibornak:) Tibor, parancsolj! 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A munkabiztonságra, az 

egészséges körülményekre, a védőfelszerelésre és számos olyan munkajogi, a munkáltató által 
a munkavállalóknak biztosított juttatásra vonatkozó szabályok szerepelnek a törvényben, 
amelyeket ez a javaslat egyébként 70 százalékban megismétel. A tanuló elsősorban tanulói 
jogviszonyban van, nem pedig munkaviszonyban, tehát azok a többletjogok, amelyeket ez a 
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javaslat ki szeretne terjeszteni a tanulóra, már lényegében teljesen munkaviszonnyá alakítanák 
a tanulói jogviszonyt, azt viszont, gondolom, senki sem szeretné, hogy a szakiskolás, 
szakközépiskolás már inkább munkaviszonyban állónak tűnjön a szabályozás alapján is. 
Minden olyan garanciát, védelmet, a kamara által biztosított érdekképviseletet, a 
munkavállalóknak juttatott egyéb juttatásokat biztosítja a törvény, amelyeket eddig is, sőt 
szélesebb körben, tehát olyanokat is, amelyeket a törvény eddig nem tartalmazott. Ezért nem 
tartjuk támogathatónak. Természetesen hogyha ugyanezek a védelmek a tanulót megilletnék, 
az jó lenne, csak akkor ő már nem tanuló lenne, hanem munkavállaló.  

 
ELNÖK: Hadd fűzzek annyit hozzá, hogy tanuló, akinek a védelme nem lehet 

gyengébb, mint egy munkavállalóé, tehát minimum annyinak kell lennie a védelmének, éppen 
azért, mert tanuló, mint amennyi egy munkavállalót megillet. Tehát nem lehet szigorúbban 
szabályozni az ő viszonyait, életét, mint egy munkavállalóét pusztán a tanulói állásából 
fakadóan. Itt minimumként írjuk elő a munkavállalókat megillető jogokat, nem pedig 
rosszabb, inas sorba akarjuk hajlítani az ő derekukat, éppen ellenkezőleg.  

(Dr Sós Tamás jelzésére:) Tamás! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Az elnök úrhoz kapcsolódnék. Én úgy érzem, hogy az 

elhangzottak nem győztek meg arról, hogy lépjünk vissza ettől a módosítótól, hisz az 
előterjesztésnek ráadásul vannak olyan pontjai, amelyeket viszont, úgy gondolom, 
mindazokat, akik elolvasták az előterjesztést, és érintettek abban, hogy mondjuk a tanulókat 
reggel 8-tól éjfélig lehet alkalmazni, fiatalokról van szó, gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy 
igenis fontos, hogy őket egy nagyon komoly védelem illesse meg. Én úgy gondolom, hogy a 
nemzetközi egyezményekkel is szinkronban vannak ezek. Kérem önöket, hogy gondolják 
végig.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Michl József jelzésére:) Jóska, parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Megmondom őszintén, hogy bizonytalan voltam ebben a 

kérdésben, de engem meggyőzött az előterjesztő érvelése. Ami zavaró ebben a javaslatban, az 
a tanulói szakszervezet kérdésköre. Azt gondolom, hogy a diákönkormányzatnak bőséggel 
van lehetősége képviselni a jogait egy iskolán belül, sőt ennek nagyon komoly hagyománya is 
van. A tanulói szakszervezeti mozgalmat igazából én olyan túl mélyen nem ismerem, ez 
biztos nagy hiányosságom, de azt gondolom, hogy az, ami a tanulói munkavédelem mellett 
eddig is tapasztalható volt, vagyis arra akarok kikanyarodni, hogy nagyon ellentétes példáról 
nekem nincsen tapasztalatom olyan mennyiségben, hogy ezt szükséges lenne így külön 
szabályozni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Ferenczi Gábor jelzésére:) Gábor, parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Michl képviselőtársamtól 

kérdezném, hogy egy gyakorlati képzésen hogyan tudja a diákönkormányzat képviselni a 
diákok jogait egy munkáltatóval szemben.  

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Úgy, hogy ott is diákok vannak. Köszönöm szépen. 

(Osztolykán Ágnes és dr. Pósán László: A munkáltatónál?!)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ne felejtsük el, hogy a célunk, a közös célunk, hogy 

nőjön a cégeknél dolgozó tanulók létszáma, sőt ha lehet, bizonyos területeken váljon 
általánossá. Ezért is még ha szerencsére kevés rossz példáról tudunk is beszámolni, de mivel 
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az a célunk, hogy ebbe az irányba toljuk a gyerekeket, az óvatosság éppen ezért nem árt. A 
javaslat lényege, hogy az odatolt tanuló nem kerülhet rosszabb helyzetbe, mint a munkás, 
annál nagyobb védelem illeti meg, gyengébb semmiképpen sem. Hosszan érveltünk mellette.  

Kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon. 
(Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van, most jelezze! (Szavazás.) Egy. Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy. A bizottság többsége támogatta. 

Ferenczi Gábor javaslata következik az 57. pontban. Gábor, parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Lényegében az én javaslatom is 

arra vonatkozna, figyelembe véve a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete 
állásfoglalását, amelynek képviseletében Keszei úr meg is tisztelte a mai bizottsági ülésünket, 
hogy a gyermekek jogai minél szélesebb körben érvényesülhessenek. Engem nem győzött 
meg Michl képviselő úr az előbb, hogy a diákönkormányzat képviselni tudja a diákok, a 
gyakorlati képzésen részt vevő tanulók jogait egy munkáltatónál, miközben a gyakorlati 
képzést egy cégnél, egy üzemben szervezik meg. Én arra kérem önöket, hogy ha a büntető 
törvénykönyv 195. §-a kimondja, hogy a fennáll a kiskorú veszélyeztetése egy iskolában, 
óvodában vagy egy kollégiumban, és ezért felelősségre vonható az intézmény alkalmazottja, 
vezetője, akkor ugyanezt a felelősséget vállalja az a munkáltató is, akinek a telephelyén 
megszervezik a gyakorlati képzést a tanulók számára! Én tehát azt szeretném elérni - kérem, 
támogassák -, hogy szerződésben vállalja a képzést szervező gazdálkodó szervezet, hogy 
felelősséggel tartozik a rábízott kiskorú tanulók felügyeletéért, a megfelelő feltételek 
megteremtéséért. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én nem vagyok jó jogász, nem tudom, de a kiskorú és a fiatalkorú nyilván 

nem ugyanaz, kiskorú a 14 év alatti - igaz? -, fiatalkorú a 14 és 18 év közötti. De talán ülnek 
jogászok a teremben, hátha tudnak segíteni ez ügyben. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy 
a gyakorlati képzésben kiskorú van-e. Fiatalkorú van, az biztos, de kiskorút, 14 év alattit nem 
lehet… (Keszei Sándor: 18 éves koráig kiskorú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú, 
bocsánat!) Vagy fiatalkorú. Ezt tisztázzuk, mert mégiscsak egy jogszabályt alkotunk! Tibor, 
segíts ebben nekünk, kérlek. 

 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezek hétköznapi meg jogi 

fogalmak is. A büntetőjogban teljesen egyértelmű, világos, ott vannak ezek a 
különbségtételek markánsabban, de 18 év alatt mindenki fiatalkorú, és ha 14 év alatti korba 
megyünk, akkor van egy magasabb védelmi szint, ott még korlátozottan sem cselekvőképes a 
gyermek. Ez a szakképzés szabályozása szempontjából ilyen értelemben indifferens, mert 
14 év előtt egyáltalán nem kerülhet gyakorlati képzésbe a tanuló, tehát nem is kell egy olyan 
körre szabályozni a törvényben, amely egy üres halmaz. Óvodáskorúakra sem vonatkozik a 
törvény, mert ők sem vehetnek részt a szakképzésben, bár ott is vannak már ilyen 
foglalkozások.  

 
ELNÖK: (Keszei Sándor jelzésére:) Mindjárt szavazunk, Sándor, egy pillanat! 

(Ferenczi Gábor jelzésére:) Gábor, parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Arra szeretném kérni a 

bizottságot, hogy adjuk meg a szót a Magyarországi Szülők Országos Egyesületének.  
 
ELNÖK: Köszönöm, ügyrendi szavazás következik…  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Előtte szeretnék szólni! 
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ELNÖK: Tessék!  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Először tisztázzuk, hogy támogatják-e vagy sem. Ha 

támogatják, akkor… 
 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk, de azért nem támogatjuk, mert a 48. § (2) bekezdése gyakorlatilag erről szól, ami 
itt most előttünk van.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ügyrendi javaslata volt Gábornak, hogy Keszei Sándor 

kapja meg a szót. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) Négy. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Nem kapod meg, Sándor, a szót. (Keszei 
Sándor: Köszönöm szépen.) Nincs mit köszönni. (Derültség.) Ne vedd személyesnek…! 
(Keszei Sándor: De!) De annak veszed, de én azért arra kérlek, hogy ne vedd személyesnek. 
(Keszei Sándor: A szakszervezetek mindig megkapják a szót.) Szerintem a nagyszámú 
módosító javaslat az oka, és nem a személyeddel szembeni bizalmatlanság.  

Ki az, aki érvelni kíván a javaslat mellett, ellen? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk a 
javaslatról, az 57. pontról! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki ellene van? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodott. 

Az 58. pont következik, Pokorni, Révész, a szintvizsga kötelező voltát veszi ki a 3. 
pontból, és ugyanaz, hogy a követelményeket előre mondani kell, illetve az időpont. Az 
előterjesztő támogatja, nem támogatja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 

formában nem támogatjuk, kapcsolódó módosítóval támogatnánk.  
 
ELNÖK: Segítsetek nekünk ebben! 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: A lényege az, 

hogy a kötelező szintvizsga eltörlését nem támogatnánk, az intervallum tekintetében viszont 
látunk lehetőséget, de mindenképpen egy szélesebb intervallumot lenne jó meghatározni, 
mindenképpen ilyen február, április hónap környékén. Magyarul azt, hogy egyébként a 
normál üzemmenetben zajló érettségi vizsgák és egyéb vizsgák tekintetében ez ne okozzon 
intézményen belül problémát. 

 
ELNÖK: Jó, mérlegelni fogják az előterjesztők. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelzés.) Szavazzunk a javaslatról! Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Ki 
az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
többsége támogatta.  

Osztolykán Ágnes, 59-es. Parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Ez a módosító javaslat arra 

irányul, amit szintén kifejtettem az általános vita során, hogy a gazdasági kamara túlsúlyát 
igyekszik csökkenteni a gyakorlati képzés megszervezését illetően. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő álláspontja? 
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DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazzunk az 59-es javaslatról! 

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot 
nem kapta meg. 

A 60-as dr. Kiss Sándor javaslata. Alapvetően stilisztikainak látom. Támogatja-e az 
előterjesztő? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) A többség tartózkodott. Nem kapta meg az egyharmadot. 

A 61-es Cseresnyés Péter javaslata. Kívánsz mellette érvelni? (Cseresnyés Péter: 
Nem.) Nem kíván érvelni. Az előterjesztő támogatja-e? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Indoklást szeretnék kérni! 
 
ELNÖK: Indoklást kér a javaslattevő. 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a szintvizsga, aminek 

két célja van, hogy a tanuló irányítás mellett tud-e munkát végezni, és hogy tanulószerződést 
köthet-e. Tehát nem az évfolyam sikeres teljesítésének a feltétele. Tehát ha emiatt bukna meg, 
akkor az aránytalan méltatlanság lenne.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki 

az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Nem támogatta a bizottság a javaslatot. 

A 62-es Sós Tamás javaslata. Nem kíván mellette érvelni. Előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az ingyenességre tér ki, ha jól látom. Kíván-e valaki hozzászólni? (Dr. Sós 

Tamás: Érvet kérnék!) Érvet kér a javaslattevő. 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy nagyon fontos 

kérdésre hívta fel a módosító javaslat a figyelmet, arra, hogy alkotmányellenes-e ez a rész 
vagy sem. Ezt tényleg nem szabad egy mondattal elintézni. Éppen ezért kikértük a KIM 
alkotmányügyi területének az álláspontját, hogy alkotmányellenes-e ez a rész. 

Az alaptörvényben az szerepel, hogy mindenki számára hozzáférhető és ingyenes a 
középfokú oktatás, de mivel ez a művelődéshez való jog nem alkotmányos jog, hanem 
alapjog, ami korlátozható, de csak a szükségesség és arányosság érve mellett, amit az 
Alkotmánybíróság az elmúlt húsz évben nagyon sokszor kifejtett. Azért arányos, mert csak 
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olyan korlátozásokat tartalmaz, amikor a tanuló jelentősen túlfut azon a képzési időn, amin 
belül megteheti a szakmai vizsga letételét. Ez például hároméves szakiskolai képzés esetén 
plusz két év, tehát kétszer bukhat, és még mindig finanszírozza az állam. 

Ez azért szükséges, mert a költségvetési források nem végtelenek, tehát nem lehet 
bármilyen hosszúságú képzést biztosítani. Ezért nem alaptörvény-ellenes véleményünk 
szerint, és olyan szabályokat hoz be, amelyek viszont nagyon egyértelműek minden egyes 
képzési út esetében. Tehát nem ad hoc jellegű, nem aránytalan. 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni, kérdezni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki 

az, aki egyetért a 62-es javaslattal? Kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki 
ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

Osztolykán Ágnes képviselőtársunk javaslata. Parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Nem kívánom indokolni, teljesen világos, hogy mi a 

célja. 
 
ELNÖK: Érettségire történő középiskolai felkészítés… (Osztolykán Ágnes: Ne három 

év, hanem négy legyen.) Köszönöm. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelni, hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 64-est és a 65-öst is egybe kellett volna vonni, ha jól látom. A szakképzési 
kerettanterv és a szakképző iskolában az egyes tantárgyak oktatása tekintetében a nemzeti 
köznevelésről szóló törvényben előírt végzettségtől eltérő végzettséget is előírhat. Ezt 
elhagyni javasoljuk, azaz ne lehessen más, nyilván alacsonyabb végzettséggel rendelkező. Az 
előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Érvet szeretnénk mellé kérni. 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem azt tenné lehetővé, 

hogy alacsonyabb végzettségű, hanem eltérő vagy magasabb, tehát speciális, amit a 
kerettantervek határozhatnak meg. Tehát minden egyes szakképesítés esetén megvannak azok 
a speciális végzettségek, műszaki, oktatói, jogi, közgazdasági, egyéb, agrármérnöki, 
amelyeket csak az adott kerettanterv tud meghatározni. Ezért lehet eltérést biztosítani, de nem 
az általános minimális követelményektől, hanem ehhez képest. 

 
ELNÖK: Lehet, hogy akkor egy pontosítás kellene, amelyik világossá teszi, hogy 

fölfelé lehet eltérni. Az eredeti szöveg ezt ön szerint pontosan kifejezi? 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, de valami olyasmi 

szöveget tudok, hogy ami az általános szabályoktól alacsonyabb követelményeket nem… 
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ELNÖK: Akkor konzultáljunk egy csatlakozó módosító elkészítésére vonatkozóan 
ezzel a ponttal kapcsolatban, ami ezt a szándékot, hogy magasabb és egyéb lehet, de 
alacsonyabb nem. Akkor itt kell egy csatlakozó. 

A 64-esről és a 65-ösről szavazunk egyszerre. Ki az, aki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag 
támogattuk, de csinálunk egy csatlakozót, amelyik ezt a szándékot pontosítja. 

Ferenczi Gábor javaslata a 66-os. Parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. A 30. § (4) bekezdése kimondja, hogy a 

tanuló gyakorlati oktatásában, felkészítésében pedagógusi, illetve szakoktatói végzettséggel 
vehet részt a felkészítő személy. Azért javasolnám az „elsősorban” kitétel kivételét, hogy a 
minőség irányába igyekezzünk elmozdulni azáltal, hogy csak és kizárólag pedagógusi, illetve 
szakoktatói végzettséggel lehessen részt venni a tanuló gyakorlati oktatásában. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem lesznek működőképesek a szakiskoláink, ez a 

probléma. Szép cél. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Vita, hozzászólás? 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak jelzem, hogy összefügg a 67-es javaslattal, mi is 

érzékeltük ezt a problémát, és mi egy kicsit finomabb szabályozást vetnénk be a minőség 
érdekében. Valóban, ha ezt így meghúznánk, akkor ott komoly problémák lehetnének. Talán 
egy abba az irányba tett lépésként el tudod fogadni, amit a 67. pontban beterjesztettünk, 
amilyen irányba te is szeretnél menni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Egyéb hozzászólás, vita? 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Egy mondat. Én gyakorlati tapasztalatból tartom 

elfogadhatatlannak azt, hogy szakiskolai tanulókkal úgy foglalkozzon valaki, hogy nem 
rendelkezik pedagógiai végzettséggel. Tehát azt gondolom, hogy ez az alapvető pedagógiai 
értékrendnek mond ellent, és én nem tapasztaltam azt egyébként az elmúlt 12 év alatt, hogy 
gondot jelentene az iskoláknak olyan személyek foglalkoztatása, akik rendelkeznek ezekkel 
az ismeretekkel. 

 
ELNÖK: Én csak a főváros szakképzését ismerem hivatalból, ott ez gondot jelentene. 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Csak egy 

mondat: meggyőződésünk, hogy nemcsak a fővárosban, hanem nagyon-nagyon komoly, 
súlyos problémát jelentene ez. 

Szeretnénk a szakképzést közelíteni a valósághoz, a gyakorlathoz, márpedig ahhoz 
mindenképpen olyan emberekre van szükség az elméleti, szakmai elméleti és gyakorlati 
oktatás tekintetében is, akik nemcsak - hogy mondjam? - tanítani, hanem valóságosan 
tudják… Tehát szeretnénk megadni a lehetőségeket, hogy a szakmai életpálya, a pedagógus-
életpálya vonzó legyen mondjuk egy gépészmérnök számára, ez nem könnyű feladat, de 
hogyha ezt sikerül megtenni, akkor adjunk neki átmeneti lehetőséget, időt arra, hogy ő az 
egyébként fontos, számunkra is fontos pedagógiai végzettséggel vagy alapkészségekkel 
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rendelkezzen. A céllal tehát egyetértünk, de ha ezt a szabályt most bevezetnénk, akkor 
meggyőződésem, hogy a szakképzés nagyon komoly, súlyos problémák elé állna.  

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? Szavazzunk a 66. pontról! Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Ketten. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) A bizottságból két fő támogatta, nem kapta meg az egyharmadot.  

A 67. pont ugyanez, csak más megoldással: átmenet. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 

formában nem, de kapcsolódóval támogatnánk.  
 
ELNÖK: A második tanév kevés, tehát hosszabb időt akartok adni, két-hármat? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Alapvetően az 

átmeneti idő az, ami… 
 
ELNÖK: Hány év kellene? Második tanév vagy harmadik tanév, negyedik tanév? 

Mikorra legyen meg ez a 120 órás tanfolyam? - megjegyzem, egy három hónap alatt 
teljesíthető tanfolyam. (Klész Tibornak:) Tibor! 

 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Teljesen jó a szándék, 

tehát pont arról van szó, amit az elnök úr is mondott, hogy mennyire lehet ezt beterelni a 
pedagógiai végzettség megszerzésébe a szakoktatókat. A törvény eleve nagyon sok olyan 
ponton sorol fel szabályt, amely errefelé ösztönzi a szakoktatókat, tehát az iskola 
továbbképzési tervében előnyben kell részesíteni, az alkalmazásnál előnyben kell részesíteni, 
a mestervizsga-követelmények előírása esetén csak mestervizsgával lehet majd - ugyanúgy 
egy átmeneti idő után - oktatni, és annak is van pedagógiai tartalmaz. Ez nagyon nagy 
finanszírozási igénnyel is jár, ezért a kapcsolódó nekünk tényleg elsősorban az átmeneti idő 
biztosításáról szólna… 

 
ELNÖK: Hatálybaléptetést rendeljünk hozzá?  
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Jó, akkor azt megtesszük. Benyújtunk egy csatlakozót, a hatálybaléptetést 

eltoljuk egy kicsit.  
A 67-eshez van-e hozzászólás, vita? (Senki nem jelentkezik.) Döntsünk! Ki az, aki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás.  

Kara Ákos képviselőtársunk javaslata következik. Kíván-e valaki szólni az Ákos 
nevében? (Senki nem jelentkezik.) Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatja a javaslatot. Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Senki nem 

jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? Aki igen, kérem, most szavazzon. 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Kiss Sándor képviselőtársunk javaslata következik. (Ferenczi Gábornak:) Kívánsz-e 
érvelni mellette? (Ferenczi Gábor nemet int.) Mi az előterjesztő álláspontja? 
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DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, hozzászólás van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás 

van. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Köszönöm. Nem kapta meg az egyharmadot. 

Cseresnyés Péter 70-es javaslata következik. Péter, parancsolj! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Nem kívánok szólni, egyértelmű. 
 
ELNÖK: Mi az előterjesztő álláspontja?  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, érvelni, hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Ki az, 

aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodott, nem kapta meg az egyharmadot.  

Kiss Sándor javaslata következik. Kíván-e valaki érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Mi 
az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, vitázni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Nem kapta meg az egyharmadot, a bizottság többsége tartózkodott. 

Ferenczi Gábor képviselőtársunk javaslata következik, amely az illetékmentes 
hatósági bizonyítványról szól. Gábor, parancsolj! 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt gondolom, a javaslat 

egyértelmű: azt szeretném elérni, hogy ne kelljen fizetni azért a hatósági erkölcsi 
bizonyítványért, amellyel a szakoktató, illetve a pedagógus azt igazolja, hogy büntetlen 
előéletű, illetve nem áll hatósági eltiltás hatálya alatt. Ez a dokumentum a munkája 
megkezdéséhez mindenképpen szükséges, egy közfeladatot ellátó személyről van szó. Úgy 
gondolom, hogy ilyen bérek mellett igyekezzünk azon lenni, hogy minél kevesebb terhet 
rójunk ezekre a pedagógusokra, illetve szakoktatókra. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő?  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita van-e? (Ferenczi Gábor jelzésére:) Gábor, 
parancsolj! 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Én az indokokra lennék kíváncsi.  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Elsősorban, sőt 

alapvetően az az indoka, hogy ezt a szabályozást nem a szakképzési törvényben, hanem az 
illetékről szóló törvényben kell szabályozni.  

 
ELNÖK: Kérdés, vita van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs jelentkező. Szavazás van. 

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Gábor. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) Majd az illetékről szóló törvényhez egyszer benyújtjátok, Gábor, 
és akkor megoldódik a probléma.  

Ferenczi Gábor képviselőtársunk javaslata következik a 73. pontban. (Ferenczi 
Gábornak:) Parancsolj! 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik:) Köszönöm. A javaslat igazodna a tanulók életkori 

sajátosságaihoz, illetve terhelhetőségéhez, munkabírásához, ezért csökkenteném a napi 
7 gyakorlati képzésen eltöltött órát 6-ra.  

 
ELNÖK: Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Szeretnénk egy érvet hallani, hogyha lehetséges.  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Alapvetően a 

7 óra jelen pillanatban is a maximumot szabályozza, tehát az ettől való eltérés lehetősége 
fennáll, amennyiben a szakma igényei, elvárásai és a gyakorlati képzés szervezésének 
lehetőségei ezt megadják, akkor ennek semmi akadálya nincs.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni, kérdezni, érvelni? (Senki nem 

jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja Gábor javaslatát a 73. pont szerint, hogy 6 óra 
legyen a maximum? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodott, nem kapta meg az egyharmadot sem.  

A 74. pont Sós Tamás és képviselőtársai javaslata. (Dr. Sós Tamásnak:) Tamás, 
parancsolj! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Köszönöm, nem.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő?  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés? (Dr. Sós Tamás: Indoklást kérek!) Érvet kér a 

javaslattevő. 
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KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat arra irányul, 
hogy már a 9. évfolyamot megelőzően legyen tanulói előszerződés, de az az általános 
iskolában nem indokolt. Az a tanulói előszerződés, ami most biztosított a javaslatban, az is 
csak nagyon szűk keretek között biztosítja az összes gyakorlati idő, a 9. évfolyam 
10 százalékára. Tehát ez egy nagyon kivételes szabály, ezt még lejjebb vinni nem indokolt. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni, vitázni? (Senki nem jelentkezik.) 

Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 74-es, Sós Tamás-féle javaslatot? (Szavazás.) Három. Ki 
az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatta. 

Osztolykán Ágnes javaslata következik. Parancsolj, Ágnes! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Nem kívánok szólni.  
 
ELNÖK: A kormány által kijelölt szerv a gazdasági kamara helyett. Az előterjesztő? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Ki 

az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Három. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) Nem kapta meg az egyharmadot.  

Kiss Sándor a „gazdasági kamara” helyett „kamarák”-at javasol, illetve hogy „szakmai 
kamara” legyen. Az előterjesztő?  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Ki az, aki 

egyetért vele? (Szavazás.) Egy. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Nem kapta meg az egyharmadot.  

A 77-es Cseresnyés Péter javaslata: a tankötelezettség teljesítéséig kell a gyakorlati 
képzésről gondoskodni, tehát 16 évig, hogyha jól értjük az összefüggéseket. Az előterjesztő?  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. (Cseresnyés Péter: Indoklást kérek!) 
 
ELNÖK: Indoklást kér a javaslattevő. (Klész Tibornak:) Tibor, parancsolj! 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): 16 év után kikerülnének a 

gyerekek az utcára; az iskolának nem a feladatellátási kötelezettsége szűnik meg ekkor, csak a 
tanuló nem köteles iskolába járni a tankötelezettség után. Tehát az azért nem reális elvárás, 
akármennyire is szeretnénk a tanulószerződést kiterjeszteni, hogy száz százalékban le 
lehessen fedni, és az iskolának ne kelljen gondoskodnia, ha nincs tanulószerződés. Akkor az 
iskolára visszaszáll ez a kötelezettség. Ennyi.  

 
ELNÖK: Köszönjük az érvet. Kíván-e valaki hozzászólni még? (Senki nem 

jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Egy. Ki az, aki ellene 
van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta, nem kapta 
meg az egyharmadot sem.  
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Rubovszky György képviselőtársunk javaslata következik: a tanuló szakmai elméleti 
képzését ellátó szakképző iskola előzetes engedélyéhez köti, a tanulószerződést legkésőbb a 
tanév megkezdése előtt meg kell kötni.  

Kíván-e valaki szólni a javaslat mellett? (Nincs jelzés.) Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, érvelni, vitázni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki 

támogatja Rubovszky György javaslatát, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, 
aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Nem kapta meg az 
egyharmadot. 

A 79-es Kara Ákos javaslata, együttműködési megállapodás, illetékes gazdasági 
kamara ellenjegyzése. Kíván-e valaki szólni mellette? (Nincs jelzés.) Előterjesztő? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Vita, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) A bizottság támogatta. 
Ferenczi Gábor képviselő úr javaslata. Parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. A javaslat célja, hogy a tanulók 

minél nagyobb támogatásban részesüljenek a gyakorlati képzésben végzett munkájukért 
cserébe. Ezért a minimálbér helyett az ágazati átlagbér 15 százalékát venném alapul. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ezek az összegek fix összegek, vagy egy alsó határt szabnak meg? 

Kérdezem az előterjesztőt. Az eredeti szabályozás egy alsó határt szab meg, ettől fölfelé el 
lehet térni? 

 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy alsó határ. 

Természetesen el lehet térni, tehát legalább ennyit kell biztosítani. 
 
ELNÖK: Tehát a vágyainkban egyetértünk Gáborral, a realitásérzékünk súg mást. Az 

előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, szólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki 

egyetért a javaslattal? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Nem kapta meg az egyharmadot. 

Cseresnyés Péter képviselőtársunk javaslata. Parancsolj! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Egy kiegészítést eszközölnék, mégpedig azt, hogy 

csak átutalással lehessen teljesíteni a pénzbeli juttatásnak a tanuló részére való átadását. Ez a 
biztonságot jelentené a kifizetésre. 

 
ELNÖK: Előterjesztő? 
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DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 
formában nem támogatjuk, de egy kapcsolódóval igen, és a kapcsolódás csak egyetlen szót, a 
„banki” szót tartalmazná, tehát az átutalást egyértelművé tenné. 

 
ELNÖK: Tehát sárga csekken ne lehessen. 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Banki átutalást 

jelent. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Péter ezt nyilván be fogja nyújtani. Szavazzunk! A 81-esről 

szavazunk. Ki az, aki egyetért? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 1 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatta. Péter, kérlek, gondoskodj a 
csatlakozóról! 

A 82-es Sós Tamás javaslata. Előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés? (Dr. Sós Tamás: Indoklást kérek!) Indokot kér a javaslattevő. 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a plusz pihenőidő, ezt a 

30, illetőleg 35 nap az őszi, tavaszi, téli, nyári szünet szabályaira tekintettel kell biztosítani, 
tehát azon felül. Ezt eddig is így értelmeztük, a korábbi törvény szabályai szerint is, tehát 
sokkal több szabadidő jut természetesen a tanulónak, mint ez a 35, ez nem minimális vagy 
nem maximális, úgyhogy a javaslat ezért nem támogatható, mert ezt természetesen a kötelező 
szüneteken felül kell minimálisan biztosítani. 

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

Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 82-est, Sós Tamás javaslatát? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, 
aki ellene van? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság többsége tartózkodott, 
nem kapta meg az egyharmadot. 

A 83-as, szintén Sós Tamás javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. (Dr. Sós Tamás: Érvet szeretnék kérni!) 
 
ELNÖK: Érvet kér a javaslattevő! 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hasonlóak az előzőhöz, a 

tanév rendjére tekintettel lehet csak mindenféle tanügyi, vizsga- és egyéb időpontokat 
meghatározni. Tehát a tanév rendje egyébként vonatkozik a szakképzésre is, a szakmai 
vizsgákra és egyéb részeire is a köznevelésnek. 

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel, vita? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki 

támogatja a 83-ast? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) A többség tartózkodott, nem kapta meg az egyharmadot. 

A 84-es Ferenczi Gábor javaslata. Parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy másik módosító javaslatban is 

szerepelt, hogy a tanulók gyakorlati képzése alatt tartozzon felelősséggel a munkáltató azért, 
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hogy a tanulók felügyelete megfelelően biztosítva legyen. Ezért úgy gondolom, hogy 
igazságtalan és méltánytalan lenne úgy megbüntetni a tanulót egy okozott kár esetén, ha erről 
nem tehet a tanuló, tehát a kárt nem szándékosan idézte elő. 

Tehát a javaslat célja az lenne, hogy csak akkor kelljen kártérítést fizetnie egy okozott 
kárért a tanulónak, amennyiben beigazolódik, hogy ezt a kárt szándékoltan idézte elő. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk, és egy mondatot akkor felszólítás nélkül is. Mi azt látjuk, hogy a vétkes 
megszegés fogalma eleve szándékosságot vagy nagymértékű hanyagságot jelent, ezért ezt a 
problémát a jogszabály kezeli.  

 
ELNÖK: Én is ezt gondoltam, hogy a vétkes megszegés egy definiált kifejezés. 

Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja a 84-est? Kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) 2 igen. Ellene? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem 
támogatta a bizottság, nem kapta meg az egyharmadot. 

Kucsák László képviselőtársunk javaslata, komplex szakmai vizsgák lebonyolítása. 
Parancsolj! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Talán röviden csak annyit, hogy az általános vitában 

erről én magam is ejtettem szót, és nekem úgy tűnt, hogy hasonló szándékok mutatkoznak az 
előterjesztő részéről is, úgyhogy érdeklődéssel várom, hogy támogatja-e a javaslatot. 

 
ELNÖK: Így van, itt is a digitalizálás felé mennénk. Tegyünk be hozzá itt is, ha jól 

értem, egy hatályba léptető szabályt egy csatlakozóval. Előterjesztő? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Minden 

elhangzott gyakorlatilag. Ebben a formában nem támogatjuk, de kapcsolódóval igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja a 

85-öst? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság elfogadta a 85-öst, egy csatlakozót a 
hatálybaléptetéshez benyújtunk. 

Osztolykán Ágnes javaslata a 86-os. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Itt tulajdonképpen a 72. §-t kiegészítenénk egy új 

bekezdéssel, aminek az a lényege, hogy a pedagógiai tartalom megjelenítése érdekében az 
oktatásért felelős miniszterrel egyetértésben történjen a dolog. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő áláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. (Osztolykán Ágnes: Miért nem?) Nem a szándékot nem támogatjuk, hanem 
megítélésünk szerint minden olyan dokumentum, rendelet, kerettanterv, mestervizsga-
követelmények, amiben pedagógiai tartalom van, eleve az oktatásért felelős miniszterrel 
egyetértésben kerülhet csak kiadásra a törvényjavaslat szerint is. 
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ELNÖK: Köszönjük. Kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás! A 86-osról 
van szó. Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 5 igen. Ellene? (Nincs 
jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 10 tartózkodás. Egyharmadot kapott, a bizottság nem 
támogatta. 

A 87-es Kiss Sándor javaslata, a szakmai kamarákról szól. Előterjesztő? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás. A 87-esről szavazunk. Ki az, 

aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 6 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 

Kara Ákos javaslata, a 88-as. Előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja a 88-ast? (Szavazás.) 

Egyhangúlag támogattuk. 
A 89-es Pokorni, Kucsák, gondoskodik a gyakorlati oktatók rendszeres 

továbbképzéséről, gondoskodik a különböző vizsgabizottságokban feladatot vállalók 
felkészítéséről, arról tanúsítványt állít ki. Ezekkel növelnénk a gazdasági kamara feladatait. 
Előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 

formában nem, kapcsolódóval tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szeretnénk tudni, hogy mi lehet a kapcsolódás tartalma. 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A második felét 

támogatnánk a javaslatnak, az első fele nem megvalósítható a kamara részéről. Tehát az egyik 
felét igen. 

 
ELNÖK: Akkor ki gondoskodna szerintetek a gyakorlati oktatók továbbképzéséről? A 

minisztérium? 
Mert most nem látjuk, hogy a gyakorlati oktatók továbbképzéséről kinek kell 

gondoskodnia. Ez a mi problémánk. Köszönöm szépen.  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Bocsánat, ugye 

azt érzékeljük, hogy a kamarák ezt a problémát önállóan nem fogják tudni kezelni. Az, hogy a 
tanulószerződések száma érdemben növekszik, elvárás és cél, és annak az együttműködési 
megállapodásnak a keretében is egyértelműen megfogalmazódik az erre való törekvés. Az a 
baj, hogy jelen pillanatban azt érzékeljük, hogy ez nemcsak financiális oldalról, hanem 
infrastrukturális és humánerőforrás-oldalról is nehezen lenne kezelhető. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Felhívom a figyelmet: nem azt mondtuk ki, hogy évente 

kell továbbképezni, hanem hogy rendszeresen. Egy elég tág célkitűzés ez szerintünk, ami a 
szűk gazdasági körülmények között sem okoz szerintünk megoldhatatlan gondot, de egy jó 
célkitűzés.  
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Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja a 89. javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, 
aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk a 
javaslatot.  

Kiss Sándor javaslata következik. A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni? 
(Senki nem jelentkezik.) Mi az előterjesztő álláspontja? A 90-es, Kiss Sándor-féle javaslatról 
van szó. Mi az előterjesztő álláspontja?  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

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

Szavazzunk! Ki az, aki támogatja Kiss Sándor javaslatát? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki ellene 
van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 91-es Kiss Sándor javaslata, amely a szakmai kamarák beiktatásáról szól. Mi az 
előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Érv, kérdés, vita van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Kérdezem, ki 

támogatja a 91-es, Kiss Sándor-féle javaslatot. (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott. 

A 92-es Kiss Sándor javaslata, szintén a szakmai kamarákról szól. Az előterjesztő? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Ki támogatja a 92-est? 

(Szavazás.) Kettő. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Az 
egyharmadot sem kapta meg.  

Kara Ákos 93-as javaslata következik: a tanács 20 tagból áll. Az előterjesztő?  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, vita van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Ki az, aki 

támogatja Kara Ákos javaslatát? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Egyhangúlag 
támogattuk.  

Kiss Sándor 94-es javaslata következik, amely megint a szakmai kamarákról szól. Mi 
az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van Kiss Sándor 94-es 

javaslatáról. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Nem kapta meg az egyharmadot. 

95-ös, Pokorni, Révész. A bizottság, mármint az rfkb-k helyére álló új bizottság 
bekezdés szerinti feladatának szakmai alátámasztására évente statisztikai elemzésekkel 
alátámasztott, átfogó tanulmányban értékeli a megye munkaerő-piaci és szakképzési 
struktúrájának helyzetét és viszonyát. Mi az előterjesztő álláspontja?  
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DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel, vita? (Senki nem jelentkezik.) Én azt gondolom, 

hogy indokolt legalább ennyire szabályozni annak a bizottságnak a működését, amely képzési 
kapacitásokról, hiányszakmákról, támogatott szakmákról dönt.  

Van-e más észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodás mellett a bizottságunk támogatta a javaslatot.  

A 96. pont Cseresnyés Péter javaslata: a koordinálásban - nem a működtetésben - 
vegyen részt a bizottság. Mi az előterjesztő álláspontja?  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Kapcsolódóval 

tudnánk támogatni. 
 
ELNÖK: Mit kellene szerintetek csiszolni rajta? Segítsetek nekünk! 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat sem pontos, 

mármint az eredeti módosító sem teljesen pontos még, és van egy még jobb, tehát hogy a 
pályaorientációval kapcsolatos feladatokban működik közre, mert nem ő működteti, nem ő 
koordinálja, hanem pályaorientációról és pályakövetésről van szó. Tehát aki ezt ténylegesen 
működteti, az működteti, aki viszont csak szakmaszerkezeti döntésekben mond álláspontot, az 
csak közreműködik ebben a feladatban. 

 
ELNÖK: A pályakövetésben? Mert a pályaorientációt mondtad. A pályakövetést is 

ideérted, Tibor? 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem vagyok benne biztos, 

hogy a javaslatban pontosan mi szerepel, de mind a kettőben… 
 
ELNÖK: Pályaorientáció és pályakövetés.  
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. Mind a kettőben 

közreműködik… 
 
ELNÖK: Tehát a feladatot működtetők… 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, mert a pályakövetést 

a háttérintézmény működtetné… 
 
ELNÖK: Bocsánat! Pályaorientációs és pályakövetési rendszer… (Közbeszólások.) 

Mindegy! Feladatokban működik közre… 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Pályakövetési 

feladatokban való részvétel… 
 
ELNÖK: Péter, rakd össze ezt a dolgot! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): A végén egyeztetünk. 
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ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Az eredeti javaslatról szavazunk majd. A 96-oshoz 

van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki ezt, a 96-os javaslatot 
támogatja? (Szavazás.) Én támogatom. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot a bizottságunk, és kérünk 
ide egy csatlakozó pontosítást.  

Kaufer Virág és Osztolykán Ágnes javaslata következik. Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): A 83. § (1)-(2) bekezdését módosítanánk, ahol is a 

bizottság létszámát 7-ről 15 főre emelnénk, és meg is határoztuk, hogy milyen 
érdekképviseleteket, illetve a szakképzésben illetékes szerveket látnánk még szívesen ebben a 
felállásban.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, vita, érv van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Ki az, aki 

támogatja Kaufer Virág és Osztolykán Ágnes 97-es javaslatát? (Szavazás.) Négy. Aki ellene 
van? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodott, nem kapta meg az 
egyharmadot.  

A 98. pont Kara Ákos javaslata. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Kapcsolódóval 

tudnánk támogatni.  
 
ELNÖK: Mi lenne annak a tartalma, segítsetek! 
 
KLÉSZ TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A megfogalmazásban 

kellene csak pontosítani. Tartalmilag teljesen ugyanez, de a szövegezésben lenne pontosítás.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdés, vita van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás 

van. Ki az, aki támogatja Kara Ákos 98-as javaslatát? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság többsége 
támogatta, és ide majd egy pontosító érkezik. 

A 99-es Kara Ákos javaslata. Mi az előterjesztő álláspontja?  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vita van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. A 99-est ki 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

100-as javaslat, Pokorni, Révész: „Jelen törvény feljogosítja a pályakövetési rendszert 
működtető állami szervet, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, illetve a Nemzeti 
Adó- és Vámhivataltól adatokat kérjen a foglalkoztatottakról, és azt a konkrét személyhez 
kapcsolás nélkül összekösse a komplex szakmai vizsgákról kiadott bizonyítványok és az 
oktatási azonosítók adatbázisával. Ilyen módon csaknem teljes körűen nyomon követhetővé 
válik a képzésből kikerülők munkaerő-piaci sorsa.”. Azért tartom fontosnak a törvényi 
felhatalmazást, mert az adatvédelmi jogszabályok csak törvényi felhatalmazás esetén teszik 
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lehetővé az adatok gyűjtését, kezelését, összekapcsolását. Hogy miért kell a pályakövetést 
erre a lábra helyezni, azt az általános vitában elmondtam. Mi az előterjesztő álláspontja?  

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Ebben a 

formában nem, de kapcsolódóval tudjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Köszönjük. Majd konzultáljunk, hogy mi legyen akkor a pontosítás! Egyéb 

hozzászólás, vita van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 100-as 
javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. Csatlakozó pontosításnak kell 
készülnie. 

A 101-es Kara Ákos javaslata. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. 

Kérdezem, ki támogatja a 101-est? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 102. pontban Pánczél, Pósán, valamint Sós Tamás és képviselőtársai javasolják a 
hatályba léptető rendelkezések pontosítását, alapvetően 12-ből 13, 13-ból 14, ha jól látom, 
ezek futnak végig. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás van-e? (Jelzésre:) Sós Tamás! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Két érvem van, amely, úgy gondolom, a módosítót 

indokolja. Az egyik, hogy itt egy kerettörvényről van szó, és gyakorlatilag nagyon sok 
mindent nem látunk a kormányrendeletekből, a miniszteri rendeletekből. Az első kérdésem 
arra irányulna, hogy például ebben az esztendőben várható-e kormányrendelet. Mondjuk 
Magyarország köztudomásúan december közepéig vagy mondjuk karácsony előttig működik, 
majd utána január közepéig megáll az élet.  

Ez azért érdekel, mert ha például megjelenik rövidesen kormányrendelet vagy 
miniszteri rendelet, akkor jogos a kérdés részemről, hogy azt miért nem lehetett ide beépíteni? 

A másik érvem pedig az, hogy egy év volt mondjuk a szakmai vizsgakövetelmények 
felkészítéséhez, tehát amióta az új kormány van, és gyakorlatilag látszott, hogy egy év alatt ez 
nem jött össze. Igazán ez augusztus 25-én jelent meg, 28-ával hatályosan, és ez konkrétan azt 
is jelentette, hogy ebben a tanévben a szakmai vizsgakövetelményeknél két megoldás van. 
Érvényben van a régi, meg érvényben van az új, de a tanévet előkészítették mondjuk 
tavasszal, nyár elején, így az utolsó pillanatban már nem lehet változtatni. 

Tehát ha egyetlenegy momentumot nem tudtak megoldani egy esztendő alatt, akkor 
teszem fel a kérdést, hogy ilyen rövid idő alatt meg lehet-e oldani ennyi mindent. Én úgy 
gondolom, hogy meg lehet megoldani, hogy ha mindent alaposan előkészítenének, és 
mindennek meghagynák a technológiai folyamatát. Szeretném önöknek elmondani, hogy a 
mai napunk is ezt bizonyítja, hogy ahogy lóhalálában történnek az ügyek, most 8 órától itt 
vagyunk, ezzel a témával foglakozunk. Már itt többen várakoznak a nemzeti köznevelésről 
szóló törvényre, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényre, és majd a plenárison gondolom, 
hajnalra fogjuk mindezt befejezni. Ha ez egy normális törvényhozás, akkor megemelem a 
kalapot önök előtt. 
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Tehát úgy érzem, hogy ez nem egy alaposan előkészített folyamat, összességében 
tekintem a többi napirenddel, törvényjavaslattal is, ez itt kapkodás, fejetlenség. Szeretném 
kérni önöktől, tudom, hogy erre nekem kicsi a sanszom, de úgy gondolom, hogy ezek 
nincsenek alaposan előkészítve, ki kellene ezeket érlelni. Ezért is indokolt, hogy egy évvel 
később történjen, illetve bizonyos módosításokkal később történjen a bevezetése. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván Tamás nem a bizottsági ülést akarta kritizálni. 

Annyi időt szánunk minden javaslat megvitatására, amennyit az igényel. Némi torlódás 
mutatkozik, ezt én is úgy látom, itt ülünk éjfélig.  

Ferenczi Gábor! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Igazat kell adjak messzemenőkig 

Sós Tamás képviselő úrnak. A bizottsági kisebbségi vélemény ismertetésekor az általános 
vitában elmondtam azt, amit mind a három parlamenti párt ellenzékben képvisel. Úgy 
gondoljuk, mi a Jobbik részéről is, hogy nagyon sok ponton kidolgozatlan az előterjesztés. 
Hiányoznak olyan dokumentumok, mint például az átdolgozott Országos Képzési Jegyzék, 
vagy akár a szakképzési kerettanterv, melyek nélkül úgy gondoljuk, hogy nem lehet érdemben 
tárgyalni a javaslatot. 

A másik dolog pedig az, hogy egy teljesen más rendszerre, a német mintájú duális 
modellre áll át a szakképzés, és úgy gondolom, ahhoz, hogy ezt az új rendszert biztonsággal 
ki lehessen alakítani, amelyben minden résztvevő jogai és érdekei messzemenőkig 
teljesülnének, ehhez sokkal több idő kellene, mint ahogyan a jelenlegi normaszövegben a 
hatálybalépés időpontja szerepel. 

Tehát én is szeretném kérni, hogy fontolják meg, hogy toljuk ki a hatálybalépést 
valamennyivel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A 102-es javaslatról van szó. Kíván-e valaki hozzászólni? 

Államtitkár úr! 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Úgy gondolom, 

hogy egy mondatot megér ez a dolog, és a politikai töltetű részét leszámítva, azt majd 
szerintem a parlamentben megvitatjuk a részletes vitában. Azt, hogy most ki, hány évig mit 
csinált, meg mit nem csinált. Egy nagyon lényeges kérdés az, hogy a szakképzés átalakítása, 
minél előbb a duális képzési rendszer bevezetése, ez létkérdés Magyarország számára, 
létkérdés a foglalkoztatási szempontok figyelembevétele számára. 

A 2012. szeptember 1-je nem mindenki számára kötelező időpont lesz, amikor végre 
kell hajtani, és át kell állni. A lehetőség adva lesz az intézményeknek arra, hogy ne 2012. 
szeptember 1-jén éljenek ezzel a lehetőséggel. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges 
momentuma. 

Az pedig, hogy augusztus 28-án valóban viszonylag szűk keresztmetszet állt 
rendelkezésre azoknak az iskoláknak, akik szerettek volna ebben a képzési formában 
megindulni, de ezt örömmel szeretném jelezni képviselőtársam felé, hogy több mint 5 ezer 
tanuló tanul már az új rendszerben, ez is mutatja, hogy volt-e igény az effajta duális 
szakképzési rendszer bevezetésére, vagy mielőbbi elindítására. Köszönöm szépen. 

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

Szavazzunk a 102-es javaslatról. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 7 igen. Ki van 
ellene? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
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A 103-as, Kiss Sándor javaslata, átszámozza a törvényt, ha jól látom. Kíván-e valaki 
érvelni mellette? (Nincs jelzés.) Azt gondoltam idáig, hogy ez egy egzakt dolog, hogy milyen 
számon futnak a törvények, de lehet, hogy tévedek. Előterjesztő? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Sajtóhiba? (Dr. Czomba Sándor: Igen.) Kérdés, vita, hozzászólás? (Nincs 

jelzés.) Kevés szemfüles ember van, aki meg szokta nézni a római számokat a törvény 
elnevezésében. Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a bizottság részéről? (Szavazás.) Úgy látom, 
hogy egyhangúlag elfogadtuk a valóságot. 

Kara Ákos javaslata, a 104-es. Előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. Bizottságunk támogatta a javaslatot. 

A 105-ös, dátumot pontosít, illetve egy évvel arrébb tol, 2014-ről 2015-re. 
Előterjesztő? 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
támogatta. 

Kara Ákos, kiegészíti egy (34) bekezdéssel. Előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. Elfogadtuk a javaslatot. 

Szedlák Attila és Kara Ákos módosító javaslata, b) pont az a) helyett. Előterjesztő? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Szavazás! Ki az, aki támogatja a javaslatot, (Szavazás.) Ki van ellene? 

(Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
Szedlák és Kara képviselő urak. Előterjesztő álláspontja? 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Tőketartalék. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. A bizottság elfogadta. 

Végeztünk a szakképzéssel. Köszönjük szépen Czomba Sándornak, Odrobina 
Lászlónak és Klész Tibornak a munkát. További jó vitát kívánunk az uraknak! 

Kérdésem volna. Szünetet tartsunk-e, vagy pedig nyomjuk tovább? Öt perc szünetet 
tartunk. 
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(Szünet: 10.50 - 10.58 óráig, 
Elnök: Osztolykán Ágnes) 

 

A nemzetiségek jogairól szóló T/4997. számú törvényjavaslat 

ELNÖK: Szeretnénk folytatni a bizottság ülését. Következő napirendi pontunk a 
törvényjavaslat a nemzetiségek jogairól. Most tulajdonképpen az általános vitára való 
alkalmasságról döntünk. Köszöntjük dr. Paulik Antal főosztályvezető urat, és kérnénk szépen 
egy összefoglalót az előttünk fekvő anyagról. Köszönöm.  

 

Dr. Paulik Antal (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. PAULIK ANTAL (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, alelnök asszony. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Tényleg csak röviden 
szeretném összefoglalni a nemzetiségi jogokról szóló törvényjavaslat legfontosabb elemeit, 
illetve azokat a célokat, amelyek mentén ez a törvényjavaslat megszületett.  

Hármas célt tűztünk ki magunk elé a törvény előkészítése során. Az egyik, hogy az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján, illetve a kisebbségi jogokkal kapcsolatos hangsúlyok 
változása kapcsán próbáltuk átstrukturálni a korábban érvényben lévő nemzeti és etnikai 
kisebbségekről szóló törvény rendelkezéseit. A második ilyen cél az volt, hogy az elmúlt 
időszakban a sajtóban elég nagy visszhangot kapó, etnobizniszként emlegetett jelenség nem 
kívánatos elemeitől megpróbáljuk megszabadítani a nemzetiségi közéletet. A harmadik ilyen 
cél pedig az volt, hogy a most folyamatban lévő törvényalkotás során próbáljuk meg 
összhangba hozni a nemzetiségi törvény rendelkezéseit az egyéb szakmai törvények 
rendelkezéseivel. E harmadik cél végrehajtása kapcsán egyébként a jogszabály előkészítése 
során szorosan együttműködtünk egyebek mellett a NEFMI-vel, amely a köznevelési törvény 
kapcsán került összefüggésbe a mi törvényünkkel.  

Azt valamennyien tudják a jelenlévők, azt hiszem, hogy az előző, még hatályban lévő 
közoktatási törvény, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény is 
tartalmazta a nemzetiségi oktatással kapcsolatos jogoknak egy-egy adott részét. Most a 
megállapodás alapján, a NEFMI-vel történt megállapodás alapján a kerettörvény tartalmazza 
az általános szabályokat, illetve a nemzetiségi speciális szabályokat tartalmazza a 
nemzetiségek jogairól szóló, önök előtt fekvő tervezet. Csak néhány olyan, oktatási 
szempontból fontos elemet emelnék ki, amely talán érdekes lehet az önök szempontjából. Ez a 
jogszabálytervezet tartalmazza a nemzetiségi köznevelési intézmény, illetve a többcélú 
nemzetiségi köznevelési intézmény meghatározásának megfogalmazását; talán nem hiábavaló 
megemlíteni, hogy egyebek mellett még a nemzetiségi tudományos intézmény fogalmát is 
meghatározza ez a jogszabály. Továbbra is szerepel ebben a törvényjavaslatban, ami korábban 
is benne volt a két említett törvényben, hogy a nemzetiségi oktatásban való részvétel egyéni 
nemzetiségi jog, illetve hogy a nemzetiségi oktatás feltételeinek megteremtése, kidolgozása, 
illetve a nemzetiségi oktatási intézmények fenntartása közösségi jogként jelenik meg a 
jogszabályban. Továbbra is megmaradt az a rendelkezés, hogy ahol 8 szülő kezdeményezi a 
nemzetiségi oktatás bevezetését vagy megszervezését, ott ennek a kérésnek meg kell felelni. 
Továbbra is szerepel a jogszabályban, ami korábban is szerepelt, hogy a pedagógusképzés, 
illetve a tankönyvek fejlesztése állami feladat. Ez a jogszabály tartalmazza a nemzetiségi 
oktatási intézmények átadás-átvételének szabályozását abban az értelemben, hogy ha országos 
nemzetiségi önkormányzat át kíván venni ilyen intézményeket, azokat milyen feltételek 
mellett, illetve milyen kötelezettségekkel veheti át. Talán még egy fontos szempont jelenik 
meg ebben a törvényjavaslatban, ez pedig a fenntartási költségeknek a viselése. Itt van az a 
szintén a korábbi időszakban is meglévő rendelkezés, hogy a nemzetiségi oktatás országos 
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önkormányzatok által átvett szeletének a finanszírozása az egyházi oktatáséval azonos módon 
történik a jövőben is.  

Azt gondolom, hogy nagyjából ez lenne a közoktatási, a köznevelési törvénnyel 
összefüggő rendelkezéseknek az a halmaza, ami itt a bizottság profiljából adódóan talán 
említést érdemel. Amennyiben kérdéseik vannak, azokra természetesen szívesen válaszolok.  

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Továbbra is az általános vitára való 
alkalmasságról döntünk.  

Hallhattuk azt, főként a főosztályvezető úrtól, hogy milyen kapcsolódásai vannak a 
jelen törvényjavaslatnak a közoktatási törvényhez. Vita, kérdés, javaslat van-e? (Senki nem 
jelentkezik. - Dr. Pósán László: Szavazzunk!)  

Nekem egyetlenegy kérdésem lenne. Értjük a köznevelési törvénnyel való 
összefüggést, de ez a törvényjavaslat mennyire áll összhangban, mennyire van összhangban 
az önkormányzati törvénnyel? Hogyha erre vonatkozóan tudna némi felvilágosítást adni! 

 
DR. PAULIK ANTAL (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ahogyan 

említettem, az egyik cél az volt, hogy a folyamatban lévő törvényalkotásoknak a 
rendelkezéseit próbáljuk meg beemelni ebbe a jogszabályba is. Természetesen a 
Belügyminisztérium illetékes főosztályaival is folyamatosan egyeztettünk, tehát jó néhány 
olyan része van az önkormányzati törvénynek, amelyet szó szerint átemeltünk ide, és vannak 
olyan részek, amelyek a megállapodás alapján abban a törvényben szerepelnek. Tehát 
folyamatos volt az egyeztetés mind a két területtel, és ezekbe az egyeztetésekbe bevontuk 
azért az országos kisebbségi önkormányzatok képviselőit is, hogy az ő véleményük is be 
tudjon épülni mind a két jogszabályba. Úgyhogy a mi véleményünk szerint ezek a területek 
most itt a szabályozás tekintetében összhangban állnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha további kérdés nincs, akkor szavazunk… (Révész 

Máriusz jelzésére:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy mondatot szeretnék hozzáfűzni. Szerintem egy 

pozitív törvényről van szó, ezt ki kell emelni, és nagyon boldog lennék, hogyha a környező 
országokban is hasonló törvények születnének. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Van-e más hozzászólás? (Dr. Hiller István jelzésére:) Hiller 

István! (Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke a terembe lép.) 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Egyszerűen azt a tapasztalatomat szeretném 

megosztani a tisztelt bizottság tagjaival, hogy másfél héttel ezelőtt Egerben a nemzetiségekért, 
illetve kisebbségekért felelős, még hivatalban lévő ombudsman egy konferenciát rendezett a 
nemzetiségek ügyéről, illetve nemzetiségek és oktatás kérdésköréről. Ezt a volt köztársasági 
elnök úr, Sólyom elnök úr nyitotta meg, az Akadémia alelnök volt a szakmai felvezető, és 
aztán ennek a témakörnek a hazai kutatói egy vagy másfél napon keresztül valóban 
izgalmasan, számos érdeklődő előtt fejtette ki a nézetét. A meghívót egyetlenegy fontos szerv 
nem fogadta el: ez a kormány volt, amely egyetlenegy taggal nem képviseltette magát, már 
nem kormánytaggal, hanem a kormányzat egyetlenegy képviselőjével sem, beleértve az 
oktatási államtitkárságot, amely munkatársi szinten sem képviseltette magát azon az oktatási 
konferencián, amelyen a volt köztársasági elnök, az Akadémia magas rangú képviselője 
kifejtette a nézetét - közben itt beszélünk erről a törvényjavaslatról. Én ezt nagyon szomorú 
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dolognak tartom. Az, hogy én szomorú dolognak tartom, ez önöknek túlságosan nagy 
meglepetés nem lesz, de ott így gondolta mindenki, az akadémikusok, az érdeklődő 
egyetemista vagy főiskolás hallgatók és az az értelmiségi kör, amely egyébként hol 
párthovatartozással, hol párthovatartozás nélkül érdeklődött a téma iránt; sok mindent meg is 
tudott, de hogy a kormányzat és ezen belül az oktatási államtitkárság mégis hogyan 
gondolkodik a nemzetiségek oktatási kérdéséről - tudom, hogy ön hol dolgozik -, azt nem. 
Azt reméltem, hogy akkor a törvényjavaslat tárgyalásánál majd ez kiderül.  

A dolog, amit elmondtam, láthatóan nem személy szerint önnek, hanem egy 
jelenségnek szól, ez egy jelenségnek tudható be, és egy jelenség dolgát vetettem fel. Azt kell 
mondjam, hogy ott megdöbbentek emberek. Miközben ezzel a törvényjavaslattal - majd a 
vitában elmondjuk a véleményünket - nyugodtan ki lehet állni, csak nem volt, aki a 
kormányból vagy az oktatási államtitkárságtól kiálljon, senki.  

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

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e egyéb hozzászóló? (Jelzésre:) Osztolykán Ágnes, 

parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Én csak annyit szeretnék 

elmondani, hogy az országos önkormányzatok azt kérték, hogy ezt a javaslatot ne tárgyaljuk 
addig, amíg az önkormányzati és a köznevelési törvény át nem ment tulajdonképpen a 
parlamenten, hiszen nagyon komoly átfedések vannak benne. Én azt látom, hogy mivel 
mégiscsak előttünk van ez a törvényjavaslat, így ezt tulajdonképpen a kormány mintha 
elengedte volna a füle mellett. Megkérdezném, hogy ha ön is megerősíti az, hogy nagyon sok 
mindenben átfedés van az önkormányzati és a köznevelési törvény között, akkor ez miért 
történt mégis így. Biztos vagyok benne, hogy ön is nagyon jól tudja, hogy az egy ellenérv, 
amikor ön azt mondja, hogy a köznevelési törvénnyel nagyon sok helyen összehangolták ezt a 
nemzetiségi törvényt, de biztosan ön is értesült róla, hogy a köznevelési törvényjavaslathoz 
332 módosító javaslat érkezett be, ami azért nagyban mutatja ennek a törvényjavaslatnak a - 
hogy mondjam? - előkészítetlenségét. És az is egy nagyon fontos információ, hogy ennek a 
332 módosítónak a nagy része kormánypárti vagy kormányzati módosító. Szeretném 
megkérdezni, hogy nem gondolják-e azt, hogy ennek fényében valahogyan ezt meg kellene 
változtatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólást nem látok, tessék parancsolni! 
 
DR. PAULIK ANTAL (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az utolsó 

kérdésre reagálnék. A köznevelési törvény nyilvánvalóan egy nagyobb falat a mi 
törvényünknél. Hogy miért nyújtjuk be mégis, ha ennyi összefüggése van a köznevelési 
törvénnyel, illetve más jogszabályokkal, annak az az egyetlen oka, hogy ez a törvényjavaslat 
per pillanat benyújtásra kész állapotban van. Folyamatosan egyeztettünk az országos 
önkormányzatok elnökeivel, és valamennyiüknek az a véleménye, hogy ez a jogszabály jobb, 
mint a korábbi törvény volt, ezt egyébként az ombudsman is elismeri, tehát mindenkinek az a 
véleménye, hogy a jelenlegi tervezet jobb, mint a korábbi jogszabályok bármelyik változata 
volt - éppen ezért úgy gondoltuk, hogy nem érdemes ezt halogatni. Figyelemmel kísérjük az 
egyéb jogszabályok módosító indítványainak a sorsát, a köznevelési törvénnyel kapcsolatban 
emlékeim szerint, ha jól emlékszem, egy olyan módosító javaslat van benne jelenleg, amely 
közvetlenül a nemzetiségi oktatásra is vonatkozik. Ez, azt hiszem, kezelhető lesz azért ebben 
a folyamatban. Köszönöm.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Én is köszönöm. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntsünk. 
Kérdezem, kik azok, akik általános vitára alkalmasnak tartják a benyújtott törvénytervezetet. 
Kérem, most szavazzanak. (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 nem és 3 tartózkodás mellett a bizottság általános vitára 
alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.  

Előadót kíván-e állítani a kisebbségi véleményt valló képviselők csoportja? (Dr. Hiller 
István nemet int.) Ha kívántok, akkor kell többségit is állítani. Mérlegeljétek, jó? (Dr. Hiller 
István: Mi nem, Ági? - Osztolykán Ágnes: Nem.) Ha nem, akkor nem állítunk előadót, sem 
többségit, sem kisebbségit, ha ezzel így egyetértetek.  

Tehát ajánlottuk általános vitára, de nem állítunk előadót, sem többségit, sem 
kisebbségit. Köszönöm.  

Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló T/5001. számú 
törvényjavaslat 

A következő napirendi pont az egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő 
módosításairól szóló törvénytervezet általános vitája. Kellene nekem egy kis segítség, hogy 
kik a meghívottaink a törvényjavaslathoz. (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Gáva 
Krisztián helyettes államtitkár úr neve szerepel nálam. Tessék parancsolni! 

 

Dr. Gáva Krisztián (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő T/5001. számú törvényjavaslat, ahogy a 
címe is mutatja, az Alaptörvény elfogadásával kapcsolatosan szükséges törvénymódosításokat 
tartalmazza egy csomagban. Ebben azok a törvénymódosítások szerepelnek, amelyek 
egyébként az Országgyűlés napirendjére nem kerülnek, nem kerültek benyújtásra önállóan, 
nagyobb, átfogó törvényjavaslatként. Indokoltnak tűnt, hogy egy-egy szavas, egy-egy 
mondatos módosítások ne önálló törvényjavaslatként kerüljenek az Országgyűlés elé, hanem 
így, egy csomagban, köztük a koherenciát vagy az összetartó erőt ez az Alaptörvénnyel való 
összefüggés jeleníti meg. Ez igaz nagyjából a javaslatok 90 százalékára. A maradék 
10 százalék kapcsán természetesen ki kell térnem arra, hogy az olyan törvényekhez, 
amelyeket az alaptörvénnyel kapcsolatosan technikai okokból nyitottunk meg, a tárcáktól 
érkeztek észrevételek, hogy indokolt lehet ezekben is néhány tartalmi kérdést rendezni, 
pontosítani, amelyekre szintén az Országgyűlés teherbíró képességének a figyelembevétele 
okán is nem érdemes önálló törvényjavaslatot benyújtani.  

Maga a csomag 219 törvényt módosít, ahogy említettem, ennek a 90 százaléka 
technikai jellegű: az „alkotmány” átnevezése „alaptörvény”-re, a „Magyar Köztársaság” 
elnevezés „Magyarország”-ra történő módosítása, ahol nem történik új, sarkalatos törvény 
létrehozatala, hanem marad az eddigi kétharmados törvény, ott egy sarkalatossági klauzulának 
a beépítésére kerül sor a törvényekben.  

Ami a bizottságot érinti, az két törvénymódosítás: a felsőoktatási és a közoktatási 
törvény módosítása. Erről röviden annyit, hogy a módosítás egyik része a közoktatási 
információs rendszer, illetve a felsőoktatási információs rendszer hiányosságait kívánja 
orvosolni azáltal, hogy biztosítja a személyiadat- és lakcím-nyilvántartással való 
összekapcsolást, így lehetővé válik a két nyilvántartásban meglévő adatok folyamatos 
ellenőrzése, ezáltal hatékonyabban tudnak működni, mint az eddigi nyilvántartások. A z 
idetartozó módosításnak a másik része pedig megteremti a lehetőséget az Oktatási Hivatal 
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számára a diákigazolvány, a pedagógusigazolvány és az oktatói igazolvány igénylésére 
vonatkozó eljárás új típusú kialakítására.  

Röviden ennyit kívántam elmondani. Hogyha esetleg vannak kérdések a bizottság 
részéről, akkor azokra szívesen válaszolunk, én, illetőleg az illetékes kolléga a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumból. Kérem, hogy a bizottság javasolja általános vitára a 
törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.  

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

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a bizottság részéről észrevétel, kérdés, 

megjegyzés, vélemény? (Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  

Határozathozatal 

Akkor, ha jól értelmezem, szavazhatunk az általános vitára való alkalmasságról. 
Kérdezem tehát, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e a bizottság az előttünk fekvő 
törvényjavaslatot. Kérem, szavazzunk. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Aki 
nem? (Szavazás.) 4 ellenszavazat mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak találta. 
Köszönjük szépen.  

Tisztelt Bizottság! A következő napirendi pontra térnénk át, amennyiben itt látnánk 
Dux államtitkár urat, nem tudom, itt van-e. (Dr. Dux László nincs jelen.) 

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

 
ELNÖK: Érkezik? (Edelényi Zsuzsánna: Igen. - Közbeszólás: Egy másik bizottság 

üléséről jön.) Hány perc lehet? (Közbeszólás: Két perc.) Két perc. Akkor technikai szünetet 
tartunk, várunk két percet. Akkor két perc szünet, az államtitkár úr megérkezéséig szünet, 
mást nem tehetünk. (Rövid szünet.)  

(Osztolykán Ágnes jelzésére:) Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Ügyrendi javaslatom lenne. Végiggondoltuk itt a 

képviselő urakkal, hogy ha a mai napon akarjuk végignézni a 600 ajánlási pontot a 
köznevelési törvényjavaslathoz, akkor ahhoz 15 óra szükségeltetne, de minimum 10, azt 
mondta a Máriusz, hogyha 40 helyett 20-szal gyorsulunk. (Derültség.) Azt gondoljuk, hogy 
egy olyan napon, amikor a szavazások után a szakképzési törvényjavaslat részletes vitája 
zajlik majd, akkor ne is kezdjük el ezt, hanem az az ügyrendi javaslatunk, hogy holnap, a 
szavazások után kezdjünk neki a munkának. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ha ez lehetséges a Ház, a parlament belső menetrendje szerint, és nem kell 

korábban leadni a bizottság álláspontját. Zsuzsa majd megtudja, hogy kell-e ma éjszaka 
ülnünk, vagy ráér holnap, a szavazás után, ezt majd megtudjuk. (Edelényi Zsuzsánna: Akkor 
nem lesz kész szerdára az ajánlás, amiből a részletes vitát le tudják folytatni. - Osztolykán 
Ágnes: Akkor ma éjszaka kell ülnünk.) Jó, mérlegeljük ezt a javaslatot - nem biztos, hogy ez 
megy. (Közbeszólások. - Megérkezik dr. Dux László.)  

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ügyrendi észrevételem van. Csak tovább bonyolítja a 

helyzetet, hogy ma éjszaka a szakképzési törvényjavaslat vitája van, mert mivel érintett 
bizottság vagyunk, a szakképzési törvényjavaslat - mi a mi bizottságunk anyaga - vitájával 
egy időben nem ülésezhetünk.  

 
ELNÖK: Az biztos.  
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Innentől kezdve ez csak holnap lehetséges. (Osztolykán 

Ágnes: Akkor szerdára nem lesz ajánlás belőle.) Majd megcsinálják, ők dolgoznak éjszaka.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Kétharmados többséggel módosítsátok, hogy szerda 

nem lesz! (Dr. Pósán László: Jó ötlet!) Egyből csütörtök lesz. (Közbeszólások. - Derültség.)  
 
ELNÖK: Gyerekek, mérlegeljük. Bízzatok bennünk - mondja minden vezetés 

(Derültség.), én is csak ezt tudom mondani. Egyébként nem vagyunk első helyen kijelölt 
bizottság a szakképzési törvény kapcsán, tehát elvileg ülésezhetünk; nem szerencsés, de nem 
is tilos. (Közbeszólások.) Meggondoljuk, ha lehetséges, akkor persze az emberileg jobb 
megoldást választjuk.  

Folytassuk a napirendi pontjaink tárgyalását! 

A nemzeti felsőoktatásról szóló T/4999. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A 4. napirendi pontnál, a felsőoktatásról szóló törvénytervezetnél tartunk. Tisztelettel 
köszöntöm Dux László helyettes államtitkár urat. Az általános vitáról van szó. Államtitkár úr, 
parancsolj! 

 

Dr. Dux László (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. DUX LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen. Én is 
tisztelettel köszöntöm az elnök urat, a bizottság tagjait és a vendégeket. A nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvényjavaslat elkészült, a tervezete benyújtásra került a parlamenthez. 
Az előkészítő megbeszélések részben itt az oktatási bizottságban is és a szféra résztvevőivel 
folytatott egyeztetések keretében megtörténtek. Talán egy nevezetes időpontot, ez év 
februárját szeretném kiemelni, amikor a szféra érintett résztvevői összefoglalták, hogy melyek 
azok a területek, ahol a magyar felsőoktatás jelenlegi szisztémájában problémákat látnak, 
amelyeknek a változtatására új törvényi szabályozást látnak szükségesnek, és ehhez 
kapcsolódóan egy, szintén az összes résztvevő által elfogadott dokumentumban rögzítésre 
került, hogy melyek azok az irányok, amelyekbe ezeket a változásokat megvalósítani látják. 
Ennek alapján történt meg a koncepció részletes kidolgozása, amit utána szeptemberben 
fogadott el a kormány, majd ennek alapján, újabb egyeztetések folyományaként megszületett 
a törvény normaszöveg-tervezete.  

A törvény egy kerettörvény, amely a felsőoktatás újraszabályozásának egy 
fenntartható, ugyanakkor versenyképes intézményszerkezetnek, képzési szerkezetnek, 
hallgatói bemeneti, majd bent előrehaladási követelményrendszernek a megvalósítását célozza 
meg, ennek a lehetőségeit teremti meg. Az intézmények átalakulására egy 2012 nyaráig szóló 
intézményfejlesztési terv határidőt ír elő, tehát itt az érintett intézmények saját maguk kell 
hogy megfogalmazzák a saját jövőképüket, amelyet utána 2012 végéig a kormány, illetve a 
parlament a megfelelő viták, egyeztetések után jóváhagy, vagy abban módosításokat hajt 
végre. A törvény 1. számú melléklete kivétel nélkül felsorolja az összes, jelenleg 
Magyarországon működő felsőoktatási intézményt.  

A képzési szerkezet átalakításának a legfontosabb célja az, hogy újra differenciáljuk 
kimenet szerint a képzéseinket, tehát az alapképzések, amelyek inkább a gyakorlati 
munkaerőpiac közvetlen igényeit kiszolgálni hivatott képzések, ezeknek a fenntartása mellett 
az átalakításuk a gyakorlati munkaerő-piaci igényekhez való közelítésük az, ami a törvény 
alapján szükséges. Ahol pedig a képzésnek a kimenete értelemszerűen a mesterképzés vagy 
akár tovább, a doktori képzésben folytatódik, ott pedig a két ciklus közötti átmenetet, az ezzel 
járó bürokratikus és egyéb, energiát és figyelmet elvonó elemeket igyekszik, legalábbis a 
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lehetőségét megadni ennek az egyszerűsítésére, és ezáltal a hallgatók és az oktatók szellemi és 
fizikai kapacitásainak, energiáinak a minél hatékonyabb hasznosítását célozza meg. Ezeknek 
az átalakításoknak a lehetősége van benne a törvényben, ahol ez kötelező jelleggel megjelenik 
a törvényben, az a pedagógusképzés, amelyről tudjuk azt, hogy a kétciklusú képzés 
kialakítása során a legsúlyosabb sérüléseket szenvedte el. A törvény szerint a 
pedagógusképzés lényeges átalakításon megy majd át, egyciklusúvá, gyakorlati évvel 
kiegészülővé válik, és itt is a célra való alkalmasság elvét követve jobban definiálásra kerül az 
alacsonyabb szintű pedagógiai tevékenységekre való felkészítő képzés és a magasabb szinten 
folyó pedagógiai tevékenységekre való felkészítés.  

A hallgatókkal szemben támasztott követelmények már a bemenetnél emelkednek, 
összhangban a köznevelési törvényben előírt, a középiskolai oktatás tartalmi és 
vizsgarendszerének az átalakításával, hatékonyabbá tételével. A felsőoktatásba bekerülő 
fiataloknak a tudásszintje, szorgalma, munkamorálja a jelenleginél várhatóan kedvezőbben 
alakul, és ugyanígy a felsőoktatási intézményekben az előmeneteli, a követelmények 
teljesítési követelményeinek a szigorításával és ésszerű keretek között tartásával várhatóan a 
jelenlegi, meglehetősen magas arányú lemorzsolódás csökkenthető. Tehát azt mondhatjuk, 
hogy társadalmilag ismét nagyobb értéket jelent a felsőoktatásba, főleg annak az államilag 
finanszírozott részébe való bekerülés, és várhatóan a diplomával kikerülők aránya és 
tudásszintje továbbra is megfelel az Európai Unió 2020-as stratégiai keretcéljaiban 
megfogalmazott létszámoknak. Ezeknek a felvételi követelményeknek az átalakítására 
szükséges néhány év felkészülési időt a törvény természetesen biztosítja, például az 
idegennyelv-tudásnak a bizonyításához a 2016-os tanévig ad felkészülési időt, ami az oktatási 
államtitkárság tervei szerint a közoktatásban az idegennyelv-oktatás átalakításával egy 
reálisabb lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok már egy idegen nyelv megfelelő szintű tudásával 
kerüljenek be a képzésbe.  

Az intézmények autonómiájával kapcsolatban új megközelítést tartalmaz a törvény. Itt 
az alaptörvényben rögzített kutatási és oktatási tanszabadságnak a maximális tiszteletben 
tartása mellett, ugyanakkor az állami fenntartású intézményekben a fenntartói jogok, 
kötelezettségek, felelősségvállalás eszközrendszerét is jobban biztosítja a törvény. Ez 
körülbelül a magán-, illetve az egyházi fenntartású felsőoktatási intézményeknek megfelelő 
fenntartói jogokat és beavatkozási lehetőségeket biztosít a fenntartó kormány számára, ami 
ugyanakkor a képzési szakok eloszlása, az intézmények kapacitásmeghatározása, földrajzi 
eloszlása és egyéb, általános nemzetstratégiai céloknak, gazdaságfejlesztési céloknak való 
jobb megfeleltetésre ad lehetőséget.  

A képzés finanszírozásán belül az állami ösztöndíjjal finanszírozott hallgatóknak a 
definíciója történik meg, ezen kívül pedig az önköltségfizető hallgatók, akiken belül egy 
csoportként, egy 50 százalékos állami ösztöndíj-finanszírozásra nyílik lehetőség. Ezeknek az 
50 százalékos állami ösztöndíj-hozzájárulással finanszírozott önköltséges hallgatóknak a 
szakonként eloszlása az egész Európai Unióban és Magyarországon is preferált területekre, 
tehát a műszaki, a természettudományos és informatikai képzések területére kerül 
átcsoportosításra, illetve ott jön létre. Az állami ösztöndíjjal finanszírozott helyeken belül is 
ezeknek a szakoknak a prioritásként való kezelése várható.  

A speciális feladatokat ellátó egészségügyi, mezőgazdasági, agrárképzést folytató, 
művészeti képzést folytató, hitéleti képzést folytató intézményeknek a speciális helyzetét, a 
tevékenységének megfelelő rugalmas jogi kereteit biztosítják a törvény kiegészítő 
rendelkezései. A kapcsolódó jogszabályok pedig mindazokat az akár törvényi szinten, például 
az államháztartási törvénynek a múlt héten elfogadott szövegmódosításai tartalmazzák azokat 
a fontos elemeket, amelyek a felsőoktatási intézmények speciális gazdálkodási feltételeit, a 
versenyképességük rugalmas, a nemzetközi oktatási piacon, kutatás-fejlesztési piacon való 
jelenlétük biztosítását szolgálják.  
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A felsőoktatáshoz kapcsolódóan a különféle érdekképviseleti szervezetek jogait, 
lehetőségeit kiemelten a hallgatói önkormányzatoknak, a Doktoranduszok Szövetségének a 
jogállását, beleszólását a felsőoktatás intézményi vagy országos szintű ügyeinek az 
alapításába rögzíti a törvény. Ezen kívül rögzíti a korábbi Felsőoktatási és Tudományos 
Tanács, új nevén felsőoktatási tervezési testület funkcióját, feladatát, ami a munkaerőpiac 
gazdasági igényeihez, a földrajzi, regionális igényekhez való igazítást támasztja alá 
háttérmunkáival, és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot is, amely pedig 
szakértői testületként a független minőségértékelés, véleményezés, szakértői vélemények 
elkészítésének a testületeként szerepel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. A képviselő hölgyeké és uraké a szó, hogy elmondják a 

véleményüket a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban. (Jelzésre:) Sós Tamás kért először 
szót. Tessék parancsolni! 

 

Kérdések, hozzászólások 

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Testületi Tagok! Meghívottak! 
Rövid leszek. Az előterjesztést és mindazt a vitát, folyamatot figyelve, ami itt az elmúlt 
esztendőben történt, azt kell mondjam, hogy itt minden van érintve, de nem igazán konkrét, 
mondhatnám azt is, hogy ez az előterjesztés egy kiüresített előterjesztés. Már megszoktuk, de 
elfogadni, azt gondolom, nem lehet, hogy kormányrendeletekkel, illetve miniszteri 
rendeletekkel szabályoznak konkrét kérdéseket. Nem tudom, jól tudom-e én azt, hogy ehhez 
kapcsolódóan valami 27 különböző rendelet van előkészítés alatt, és hogyha megtudhatnánk 
ezekről, amit ma nem tudhatunk, és úgy gondolom, hogy mint ahogy köztudomású, és 
elméleti fórumokon erről szoktunk beszélni, hogy lényeg a részletekben van, elvileg biztos, 
hogy ebben egyetértünk. De akkor az iránt érdeklődőm, hogy mi az a részlet, ami ténylegesen 
nem részlet, és az érintetteket, úgy gondolom, jelentősen érinti.  

A másik szintén ilyen sztereotip gondolat, amit ünnepi beszédekben szoktunk 
mondani, ami körülbelül így hangzik: önök is, mi is, mindannyian tudjuk, számottevő tartalék 
egy van, az emberi tudás, a tehetség, Magyarországról beszélek, és akkor mondjuk, hogy az 
energia és egyéb, az nem annyira, de azért a tudás igen. Ha viszont a tudás, akkor, úgy 
gondolom, az a legjobb befektetés. Ha viszont ez a legjobb befektetés, akkor nem igazán 
érvelhetünk azzal, hogy itt mégiscsak jelentős pénzkivonás van nagyságrendben, sőt amit 
önök hosszabb távra terveztek, azt rövid távon kivonják a rendszerből, és akár a 2011-es 
költségvetéshez képest is például 18 százalékos. Azt gondolom, ez nagyon jelentős, 
mondhatnám azt is, hogy ez egy jelentős megszorító csomag, bár tudom, hogy ez a 
szóhasználat ebben a szótárban szitokszó, de mégiscsak megszorításról beszélünk. És akkor, 
amikor az államilag finanszírozott hallgatói létszám 53 500-ról 30 ezerre megy le, és az ehhez 
kapcsolódó óriási ellentmondások sokasága van, amikor arról volt szó mondjuk 2008-at 
követően, hogy itt nem lesz tandíj, meg sorolhatnám még ezeket a gondolatokat, hát itt, kérem 
szépen, drasztikus növekedés van; ennek a következménye az, hogy 370 ezres hallgatói 
létszám 150 ezer fővel fog csökkenni. Én úgy gondolom, ez azért mégsem elfogadható, és ez 
egy komoly gondja, problémája ennek az előterjesztésnek.  

Mondhatnám azt is, hogy ezzel, és mindazzal, ami akár a MAB-bal, tehát az 
akkreditációs rendszerrel, akár az autonómiával függ össze, én úgy gondolom, önök, akik 
évtizedek óta ebben a rendszerben dolgoznak, sokkal jobban tudják, de azért én magam is 
igyekszem az utóbbi időszakban bekapcsolódni, azt mondhatom, szerintem önökkel 
szinkronban, hogy ez egy nagykorú rendszer, egy olyan nagykorú rendszer a magyar 
felsőoktatás, amely európai, nemzetközi viszonylatban is bírja az összehasonlítást. Én 
summázottan - mert politikusok vagyunk, és így vagyok kénytelen én is fogalmazni - azt 
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gondolom, azt mondhatom, hogy ami nagykorú volt, azt önök fiatalkorúsítják, tehát 
visszalépés. Visszalépés - már mondtam - a forráskivonásban, a hallgatói létszámban, de én 
nagyon súlyos problémának tartom a főiskolák, egyetemek autonómiájában történő 
visszalépést, itt a gyámkodást tartom nagy gondnak, és ezt szintén nem tudom elfogadni. Itt az 
akkreditációs rendszerről sok-sok mindent kellene szólnom, de itt nálam ebben a kérdésben 
szakavatottak vannak, így nem mennék bele ebbe a kérdésbe.  

Amit azért konkrétabban megkérdeznék, az a felsőoktatási szakképzés helye, szerepe. 
Tudom, hogy az FSZ-képzés kapcsán annak idején, még Roóz úrral, másokkal elég sokat 
polemizáltunk, és kerestük ennek a helyét, szerepét. Hadd kérdezzem meg öntől, hogy akkor 
most, ebben az új helyzetben ennek a helye, szerepe hogyan néz ki az OKJ-hez viszonyítva, 
és sorolhatnám, különösképp abban az összefüggésben, amiben biztos egyet fogunk érteni, 
hogy minden képzésnél nagyon fontos a gyakorlat, és itt ez most hogyan fog megvalósulni, 
amit elvben az államtitkár úr meg is fogalmazott.  

A záró kérdés - szerintem itt mindannyiunknak van kötődése különböző területekhez, 
akár konkrét intézmények, akár térségi, egyéb -: az iránt érdeklődöm, hogy olyan főiskolának, 
amely mondjuk elindult az egyetemmé válás, ami lett légyen a tanárképzésben kiemelkedő 
szerepet töltött be az elmúlt évtizedekben, és akár a történelmi múltja, felkészültsége alapján 
alkalmas, és ott van az egyetemmé válásnak mondjuk az előszobájában, mi mindennek kell 
megfelelnie ahhoz, hogy mondjuk a belátható négy éven belül, ahogy itt a procedúrát 
figyelem, egyetemmé tudjon válni, és számára ez a rendszer kiszámítható legyen. Ennek a 
főiskolának megvannak az alapjai, azokban a prioritásokban, paraméterekben, amelyeket 
önök megfogalmaznak a doktori képzéstől kezdve a mesterképzésig, és sorolhatnám. Milyen 
vizsgálatokon kell nekik átesniük? Ez mennyire transzparens, mennyire átlátható, milyen 
átmeneti rendelkezésekre van itt szükség? Vannak ilyenek Magyarországon, ahol ez már 
elindult, tudunk is példát mondani, amikor főiskolából egyetem lett, az ilyen példák 
érdekelnek. Hogy konkrét legyek: az Eszterházyról szól az én kérdésem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Osztolykán Ágnes, Ferenczi Gábor és Pósán László 

jelentkezett - írom a sort.  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából nem folytatni 

kívánom Sós Tamás képviselő úr mondatait, hanem egy kicsit konkrétabb szeretnék lenni. Mi, 
az LMP-s szakértők két részre bontottuk a felsőoktatási törvényt, és erre a két bontásra 
szeretnék rákérdezni. Az egyik csomag az, ami nincs benne a törvényben, amire nézve viszont 
leírják, hogy rendeleti úton kívánják szabályozni. Beszél a rendeleti szabályozásban a törvény 
a röghöz kötésről, amit rendeleti úton kívánnak szabályozni, viszont az államtitkár asszony a 
törvényhez kapcsolódóan már beszél arról, hogy szerződésmintákat készítenek. Beszélnek 
kapacitásszűkítésről, amit ugyan már látunk a Széll Kálmán-tervben, de rendeleti úton 
kívánják szabályozni, tehát itt megint nem jelenik meg. A harmadik ilyen pont az önköltséges 
diákok aránya és az önköltség mértéke, ami szintén nincs benne a törvényben, szintén 
rendeleti úton szabályozandó, de mi azt gondoljuk, hogy fontos lenne, ha ejtene erről néhány 
szót, hogy a tervek mégis milyen irányba haladnak. A harmadik vagy a negyedik ilyen pont 
pedig a humán szakoknak a - hogy is mondjam? - elsorvasztása és száz százalékosan 
tandíjassá tétele. Ezekről mik az elképzelések, vagy mivel tudná indokolni, hogy ezeket 
rendeleti úton kívánják szabályozni?  

A másik csomag a mi szakértőink meglátása szerint az, ami benne van, amiről viszont 
szeretnénk valamifajta megalapozottabb elképzelést hallani. A nyelvvizsga mint előfeltétel 
már benne van a felsőoktatási törvényben, viszont lehet, hogy csak én nem látom, de igazából 
nem látjuk ennek az előfeltételét és a megalapozását a köznevelési törvényben, tehát hogy 
milyen olyan kitételek fognak megvalósulni a köznevelési törvényben, a középszintű 
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oktatásban, amelyek biztosítani fogják azt, hogy nyelvvizsgával tudnak bírni azok a fiatalok, 
akik egyetemre tudnak menni. Ugyanis azt mindannyian tudjuk, sőt az államtitkár asszony 
maga is elmondta, hogy azok a gyerekek vannak előnyben most is, a jelen helyzetben is, 
akiknek a társadalmi helyzete vagy a gazdasági státusza megengedi azt, hogy különórákon 
vagy külön tanár segítségével egy komoly nyelvi tudással bírjanak. Mindannyian tudjuk, hogy 
a jelenlegi középfokú és alapfokú képzés nagyon kevés esetben bocsát ki olyan diákokat, akik 
erre képesek.  

A másik ilyen kérdésem az lenne, hogy mi volt az elv, és hogyan gondolták végig, és 
mit jelent igazán a kvóta a hátrányos helyzetűek pluszpontjait illetően. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Ferenczi Gábornak:) Gábor, parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. A Jobbik Magyarországért 

Mozgalom - csakúgy, mint a szakképzésről szóló előterjesztést - a felsőoktatási törvény 
tervezetés is koncepcionálisan utasítja el. Ahogyan a szakképzésnél azt sérelmezzük, hogy 
egy romos rendszerre építkezik a továbbiakban is a térségi integrált szakképző intézmények 
megtartásával, úgy a felsőoktatási törvényben a bolognai rendszert tartjuk a továbbiakban is 
egy elhibázott szemléletnek. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a rendszer kudarcot vallott, e helyett 
másban kellene gondolkodni. Elutasítjuk azért is, mert miközben az elmúlt években az akkor 
még ellenzékben lévő jelenlegi kormánypártok folyamatosan a tandíj ellen emelték fel a 
szavukat, addig az előterjesztés lehetőséget ad a tandíj bevezetésére. Úgy gondoljuk, hogy az 
előterjesztés tele van belső ellentmondásokkal, pontatlan, kidolgozatlan, sérti továbbá a 
főiskolák, egyetemek autonómiáját, csorbítja a hallgatói jogokat, és a rendeletben 
szabályozandó röghöz kötés véleményünk szerint alkotmányellenes, legfőképpen pedig a 
törvényjavaslat nem a tudást, hanem az anyagi lehetőségeket helyezi előtérbe a jövőben is, ezt 
elfogadhatatlannak tartjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Pósán László képviselő úr! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. A törvényjavaslatnak kétségkívül 

számos erénye van, én most ezekről azért nem beszélnék, hogy az időt ne húzzam. Ellenben 
vannak olyan témák, amelyek kérdéseket vetnek fel, és vannak olyanok is, amelyek szerény 
véleményem szerint nem helytállóak, úgyhogy engedtessék meg, hogy ezen két témakörről 
beszéljek!  

Az egyik, államtitkár úr, hogy lenne egy pár kérdésem, majd szeretnék ezekre választ 
kapni. Jól értem-e azt a törvényszövegből, hogy alapképzésre, osztatlan képzésre a bejutás a 
jövőben a következő feltételek mellett történik: ad 1. érettségi vizsga, tehát érettségizni kell; 
ad 2. egy külön jogszabályban meghatározott felvételi vizsga - így szól a szöveg -, ez a külön 
jogszabály, feltételezem, rendelet. 2013-14-ben kellene ezt először alkalmazni, tehát ha jól 
értem, ez az a konstrukció, amely volt mondjuk 8-10 évvel ezelőtt, hogy a középiskolában 
érettségizik a diák, majd felvételizik az egyetemre. Jól értem? És utána, 2016-tól jön be még 
ehhez egy C típusú nyelvvizsga. Önmagában el tudom fogadni, csak kérdezem, hogy jól 
értem-e ezt a kérdést vagy sem.  

A másik: a törvény tartalmaz néhány kivételt bizonyos intézményeknél, többek között 
a 104. § (5) bekezdése az Andrássy Egyetemet konkrétan mentesíti különböző előírásoktól. A 
kérdésem a következő: a Közép-európai Egyetem miért nem szerepel ugyanezen körben? 
Ugyanolyan jogcímekkel és jogi szabályozókkal működött eddig a két egyetem, mi a kettő 
között a különbség? Azért is indokolt a kérdésem, mert ráadásul nemzetközi 
megmérettetésben Magyarország összes egyeteme közül egyedül a CEU szerepel a 
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400 legjobb között, az Andrássy nem, a többi egyetem meg végképp nem szerepel. Erre is jó 
lenne egy választ kapni.  

Hogyan kell azt érteni - 9. § (5) bekezdés -, hogy: „A felsőoktatási intézmény több 
azonos típusú kara együttesen is teljesítheti a kari működés feltételeit. A karok által 
együttesen teljesített működési létszámfeltétel legfeljebb 20 százalékkal lehet alacsonyabb a 
108. § 11. aa) vagy ba) pontjában meghatározottak szerint együttesen teljesítendő 
létszámkövetelményektől.”. Ha jól értem, ez azt jelenti a mai logika szerint, hogy nem 
integrációra ösztönöz, hanem a jelen helyzetet tudja konzerválni ott, ahol egyébként egy-egy 
területen nem biztos, hogy a kari működés feltétele önmagában meglenne, hanem a körülbelül 
hasonló képzéseket folytatók akkor papíron összeállnak, papíron leírják a megfelelő rubrikába 
az iksz létszámú oktatót, rendben vagyunk, és külön-külön karként működnek tovább, jóllehet 
a józan logika azt mondatná, hogy ezeket az erőforrásokat húzzuk össze, rakjuk egybe. Nem 
tudom, hogy ez miért jó. Szerintem az integrációt inkább erősíteni kellene.  

Nem világos számomra az sem, hogy miért kell a MAB-nak és az FTT-nek az eddigi 
függetlenségét felszámolni. Ugyanis ha a Magyar Akkreditációs Bizottságnak akár a létszám-
összetételét megnézzük, a javaslat 12 tagra kívánja ezt módosítani, a 12-ből 6-ot delegálna a 
tárca, a másik 6-ot a Tudományos Akadémia, a Rektori Konferencia és a Doktoranduszok 
Szövetsége delegálná, a MAB elnökét meg kinevezik. Ezzel az a probléma, hogy a Magyar 
Akkreditációs Bizottság azon túlmenően egyébként, hogy a nemzeti akkreditációs rendszer 
szerves része, a garanciáját jelenti annak, hogy a magyar diplomákat külföldön elismerjék. Ha 
a magyar diplomákat külföldön nem ismerik el, az nemcsak azt jelenti, hogy a magyar diákok 
nem tudnak külföldön munkát vállalni - lehet ugyan ez egy megoldás arra a problémára 
nézve, hogy sokan elvándorolnak, de a probléma ennél még nagyobb -, hanem hogy külföldi 
diákok nem fognak jönni Magyarországra tanulni, ez pedig éves szinten, ha jók a becslések, 
15-20 milliárd forint. Szerintem a MAB függetlensége versus 20 milliárd forint nem biztos, 
hogy arányban áll egymással, ezt érdemes lenne meggondolni.  

Ugyanez a helyzet az FTT-vel kapcsolatban. Mi indokolja azt, hogy az FTT-t egyrészt 
átkeresztelik tervezési tanáccsá - lehet neki sokféle nevet adni -, de rendeleti úton lenne 
szabályozva, tehát nem derül ki, hogy kikből állna, hogy, merre, meddig, a funkciója azonban, 
ha jól olvasom a szöveget, változatlan maradna. Hogyha változatlan funkcióval működik, 
akkor miért kell az egészet teljes mértékben átszervezni, és miért kell lényegében egy 
minisztériumi osztállyá degradálni? Mert ez körülbelül azt jelenti. ’93 óta működik ez a 
testület, azt hiszem, hogy jól ellátta a dolgát, és ha van ma Magyarországon olyan intézmény 
vagy testület, amely a felsőoktatás egészét és a piaci viszonyokat viszonylag közel tudja hozni 
az összetételéből vagy a jelen összetételéből következően, az az FTT. Nem vagyok 
meggyőződve arról, hogy ez a jövőben ilyen értelemben feltétlenül biztosított.  

Van egy olyan megfogalmazás, amely a hallgatók összkreditterhelésében 5 százalékot 
szabadon választható tárgyakként ír elő. Ez rendben is van. Azt hogy kell érteni, hogy az e 
tárgyak, tehát a szabadon választott tárgyak helyett önkéntes tevékenységben való részvétel 
helyettesítheti ezt az 5 százalékot? Én tudom, hogy ma vannak ilyenek, és bevallom őszintén, 
nagyon nem értek vele egyet, például a jogosítványszerzés - a Debreceni Egyetemen van 
ilyen, be kell vallanom őszintén, borzasztónak találom - kreditet ér. Egyszerűen nonszensz. 
Egyrészt tehát hogy ez alatt a „teljesített önkéntes tevékenység” alatt mit értsünk, azt jó lenne 
pontosítani. Kettő: ha már ilyet teszünk, akkor az a minimum, hogy hozzáírjuk, hogy ez 
intézményi szabályozás szerint történhessen, mert el tudok képzelni olyan területeket, ahol 
ennek valóban van értelme, mondjuk szociális munkás, és el tudok képzelni olyan területet, 
amelynek az égvilágon semmi köze ehhez, az elméleti matematikusnál mi az az önként vállalt 
tevékenység, ami a konkrét stúdiumaihoz kötődik? Valljuk be őszintén, hogy nem sokat tudok 
elképzelni.  
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És van még egy fontos dolog: az államtitkár úr kiemelte, hogy az új alaptörvény 
szerint a kutatási és az oktatási téren az intézményi autonómia változatlan. Azt én az 
intézményi autonómia részeként értem, hiszen az oktatáshoz kapcsolódik, hogy a kreditek 
rendszerét hogy számoljuk, és mit tartunk ebben tartalmilag értelmezhetőnek.  

Ugyanez a problémám a tanárképző központokkal is, amit kötelezően kíván előírni a 
törvény, jóllehet a tanárképzés feladatát intézményi hatáskörbe kellene utalni, oldják meg az 
intézmények olyan szervezeti keretben, ahogy ésszerűnek látják, ahogy jónak látják, a lényeg 
a végkimenetel: hogy az jó legyen. És ha már a tanárképzésnél tartunk, a 4+1-es és az 5+1-es 
tanárképzési konstrukció, tehát ennek a bizonyos +1 gyakorlati esztendőnek a beiktatása 
szerintem kifejezetten veszélyes. Hogyha ehhez hozzávesszük még a köznevelési törvénynek 
a pedagógus-életpályához kapcsolódó elemét, ami gyakornoki esztendőket ír elő még 
pluszban, akkor a következőket fogjuk tapasztalni: a pedagógusképzés, ami után végre 
valahára ténylegesen tanárként dolgozhat valaki, hihetetlenül elnyúlik, majdnem 10 év - 
ember legyen a talpán, aki ezek után ezt egy vonzó pályának tudja mondani. Én azt 
gondolom, ez nem szerencsés. Arról nem is beszélve, hogy az én tudomásom szerint az ilyen 
plusz gyakorló esztendők az európai országok túlnyomó többségében külön nincsenek, hanem 
az egyetemi képzés többnyire ötéves vagy éppen a főiskolai képzés négyéves rendszerén belül 
tudják kezelni és megoldani ezt. Szerintem nincs értelme drágítani a képzést, mert ez a plusz 
1 év még egy pluszköltség-rárakódást is fog jelenteni.  

A finanszírozás apropóján nem derül ki az, hogy a belső arányok hogyan változnak 
majd a képzés, a tudományos tevékenység, a fenntartás, a hallgatói juttatások vonatkozásában 
százalékosan, hogy ezt körülbelül hogy és mint lássuk. Ennek az ismerete nélkül az az előírás, 
amely úgy szólna, hogy 2012. június 30-áig négy évre szóló intézményfejlesztési terveket kell 
készíteni… Kicsit nehezen tudom elképzelni, hogy az intézményvezetők és egyáltalán a 
szenátus vagy bármelyik grémium tud-e kalkulálni akkor, hogyha nem tudja, hogyan alakul 
majd a finanszírozás, hogyan alakul az állami ösztöndíjak mértéke, az állami ösztöndíjak 
mértéke, hogyan alakulnak a finanszírozási feltételek, hogy készen vannak-e ehhez a 
rendeletek. És van még egy probléma: az eddigi törvényi szabályozás előírta a miniszternek, 
az illetékes miniszternek, hogy a felsőoktatás egészére vonatkozó fejlesztési terveket kell 
készíteni, ami, ha úgy tetszik, iránytűt is jelentett - ez a mostani törvényből kimarad. A kérdés 
tehát az, hogy innentől kezdve akkor ha az egyik oldalon a minisztérium sok mindenbe, vagy 
egyáltalán a kormányzati irányítás sokkal több mindenbe kíván beleszólni, főleg gazdálkodási 
téren az új alaptörvény szerint - ez rendben is van a maga módján egyébként -, a kérdés az, 
hogy utána milyen iránytűhöz igazodóan kell akkor az intézményeknek napi szinten 
működniük. Ezek nem derülnek ki, úgyhogy szeretnék erre választ kapni, államtitkár úr. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hiller István kért szót.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! 

A véleményünket az Országgyűlés plenáris ülésén részletesen is ki fogjuk fejteni, ugyanakkor 
néhány gondolatot, kérem, engedjenek meg ennek a törvénynek a tartalmával, előtte talán a 
születésével kapcsolatban! A mi megítélésünk szerint ennek a törvénynek nem szakmai, 
oktatási alapja van, hanem gazdasági, financiális. Ez a törvény alapjaiban azt foglalja jogi 
keretbe, és ahhoz biztosít utat, hogy az elmúlt fél évszázad legjelentősebb forráskivonása 
történjen meg a magyar felsőoktatásban. Ennek a törvénynek az a célja, hogy mivel időre, 
ahogy ígérték, nem lettek készen, így aztán előbb kellett az országnak leadnia a 
konvergenciajelentést az elkövetkező évekre Brüsszelbe, amiben ezt a bizonyos közel 
40 milliárd forintot előre - és nem az oktatási államtitkárság - bevállalta, hogy az ország 
kivonja a felsőoktatásból, utána önöknek egy feladatuk volt: ezt az egészen gyalázatos 
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kapitulációt paragrafusokba foglalni. Ezt csinálják. Ezért van az, hogy tulajdonképpen az 
elmúlt időszakban - hiszen ön februártól kezdődően említette a törvény történetét - nem volt 
olyan szakmai szerv, amely akár még meg is értve egy gazdasági helyzetet, szituációt, 
egyetértett volna azzal az úttal, amit önök követnek. 

Néhány héttel ezelőtt az Eötvös Loránd Tudományegyetem egy egyetemközi 
konferenciát rendezett, ahol az ELTE rektorhelyettese azt mondta, hogy Trianon óta nem volt 
egyetlenegy olyan rendszer sem, amely feladta volna azt, hogy Magyarországon a tudásba 
beruházni érték, ez az első olyan felsőoktatási törvény azóta, amelynek az a célja, hogy 
kevesebb hallgató legyen Magyarországon - és ez így van.  

Ennek a törvénynek a következményeit önök által készített hatástanulmányok egész 
sora boncolgatja. Azt egy másik összefüggésben nem kérdezem, hogy ismeri-e ezeket a 
hatástanulmányokat, hanem egész egyszerűen úgy gondolom, hogy ön ezeket természetesen 
ismeri. Ennek a törvénynek a következményeként Magyarországon a középosztály középső 
részétől kezdődően gyakorlatilag lehetetlenné válik, hogy egy gyermek, egy diák hallgató 
legyen Magyarországon. Ez a törvény a középosztály középső részétől felfelé egyre biztosabb 
utakat nyit ahhoz, hogy valaki hallgató legyen, minél gazdagabbak a szülei, annál inkább. Az 
a helyzet, hogy nem mondják ki azt, ami pedig a lényeg, hogy a leendő hallgatókon meg 
nyilvánvalóan az ő fenntartó családjaikon próbálják ezt a bizonyos forráskiesést behozni, az 
úgynevezett állami ösztöndíjas képzés nem más, mint a költségtérítéses képzés egy töredéke 
ugyanolyan összeggel, a nevetséges nevű önköltséges képzés, ami tandíj, pedig az átlagos 
költségtérítés duplája. Ön is ismeri azokat a hatástanulmányokat, amelyek ezt az összes 
magyarországi felsőoktatási intézménynél szakra lebontva hozzák. Ami idáig 300 ezer forint 
volt, mondjuk egy közgazdász hallgató átlagos költségtérítése, az 600 ezerre növekszik. Egy 
140-170 ezer forintos pedagógusképzés valamivel több mint 300 ezer lesz.  

Ha ezt végigfuttatják a rendszeren, ön is tudja, hiszen ez a törvény lényegi akarata - 
ami egyébként, én elismerem, nem az oktatási államtitkárságtól származik, ebben a szomorú 
helyzetben, amelyben ön most van, tulajdonképpen helyesebb lenne, ha Naszvadi államtitkár 
úr ülne ott, hiszen ennek a törvénynek sokkal inkább ő a szellemi atyja, mint ön vagy önök -, 
tehát a rendszert végigfuttatva a jelenlegi 370 ezer fős magyar hallgatói létszám 200-220 ezer 
főre fog csökkenni. Ez a valamivel több mint 40 százalékos csökkenés testvérek között is 
minimum 15 százalékos oktatói leépítést fog eredményezni. Önök egy idő után azt fogják 
mondani, hogy mivel kevesebb a hallgató, nincsen szükség ennyi oktatóra.  

Hasonlóképpen semmilyen módon nem ad választ arra a kérdésre, hogy ha 350-
400 ezer férőhelyre alkalmas magyar felsőoktatásban a valóban modern infrastruktúrával 
rendelkező intézményeinket 200-220 ezres kapacitással üzemeltetik, mit csinálnak a 
fennmaradó, üresen maradó részekkel. Én azt gondolom, hogy önöknek van tippjük, csak ez 
sincs benne a törvényben.  

Végül: bár részletnek tűnik, javaslom, hogy közösen gondoljuk végig azt az irányt, 
amit néhány héttel ez előtt Matolcsy miniszter úr nagyon világosan megfogalmazott és védett 
itt, tudniillik hogy a természettudományos, a műszaki és az informatikai területre 
koncentrálják az államilag finanszírozott helyek döntő többségét, a 85-90 százalékát. 
Csakhogy az a helyzet, hogy a minimumponthatár, amely éppen 2012 szeptemberétől 
emelkedik 220-ról 240-re - ezt az egyik, önök által készített hatástanulmány részletesen leírja 
a döntéshozóknak -, olyan szűk merítési bázist képez, hogy egész egyszerűen nem lesznek 
hallgatók, akikkel betöltik a helyet. Egyébként meg kell mondjam, ezzel én, mi is 
küszködtünk, már 220 pontnál is küszködtünk. Nem azért nem vettünk fel több 
természettudományost vagy műszaki hallgatót, mert ne láttuk volna, hogy egyébként ott van 
hely, és kellene, hanem mert már 220 pontnál sem teljesíteni, ott sem tudták teljesíteni a 
minimumponthatárt, 240-nél meg főleg nem. Önök minden más területtől elveszik az 
államilag finanszírozott helyek lehetőségét, önök karokat fojtanak meg, ezért oktatókat 
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fognak kirúgni, társadalmi mobilitási irányt változtatnak, miközben az a cél, amit 
megcéloznak a természettudományos, műszaki területen, az így varázsütésre, egyik évről a 
másikra egész egyszerűen nem teljesíthető. Az egyik oldalon nem adnak helyeket, a másik 
oldalon meg nem lesznek képesek betölteni helyeket. A probléma, amivel foglalkoznak, 
jogos, ha tetszik, ilyen értelemben kontinuus probléma, csak ha azt gondolják, hogy ezt egy 
törvénnyel egy év alatt, 2012 szeptemberi bevezetéssel meg lehet oldani, akkor itt óriási káosz 
lesz. Ez óriási problémákat fog jelenteni.  

Legeslegvégül élesen szembemegyünk azzal és tiltakozunk az ellen, hogy szakmai 
alapon független felsőoktatási testületeket a törvény gyakorlatilag elemészt. Ne tessék már 
olyat mondani, hogy független vélemény, értékelés lesz a Magyar Akkreditációs Bizottság 
utódszervezetétől! Hát már hogy lenne?! Hogy lenne, amikor gyakorlatilag a közoktatás alá 
rendezik be az egészet? Ezért van az, hogy nem engedik, hogy a saját testülete válassza meg a 
saját elnökét, ezért van az, hogy a kormányzat delegálja az előbb említett mértékben a tagokat 
- tényleg komolyan gondolja, hogy ebből független véleményértékelés lesz? Függetlenül fogja 
értékelni a saját főnökének a saját beosztottja azt a területet, amiről egyébként elvárások 
vannak? Ez egyetlenegy kormány idején nem tud működni. Pontosan azért találták ki a 
minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés nemzetközileg elismert testületét, hogy az a 
mindenkori kormánytól függetlenül megmondja, hogy mi az irány, hogy mi az, ami nem jó, és 
mi az, ami jó. Én tudom, hogy kellemetlen, ha ennyi szubjektivitást megenged, én is nagyon 
sokat bosszankodtam, egy sereg olyasmit tettek az orrom elé, amit egyáltalán nem kívántam 
magamnak, de mégiscsak szakmailag és függetlenül működtek. Ez, ami ebben benne van, 
minden, csak nem függetlenség. Ez egy előírt elkötelezettség, ez egy munkaköri kötelezettség 
lesz.  

Összességében a szakmai véleményünket röviden így foglalnám össze. A politikai 
vitáinkat nyilván a parlamentben meg fogjuk vívni, de ettől a törvénytől, államtitkár úr, a 
magyar felsőoktatás nemhogy nem lesz jobb, hanem a szintjét sem lesz képes megtartani. 
Ettől a törvénytől az várható, hogy magyar fiatalok tízezreitől veszi el a lehetőséget, hogy a 
felsőoktatásban tanuljanak. Ráadásul - bár ez önnek nem feladata, reszortja, de mégiscsak 
párhuzamosan fut a szakképzési meg a köznevelési törvény - ez háromnegyed évszázad által 
kirajzolt, különböző rendszerek és különböző kormányok által vallott társadalmi mobilitást, 
tudniillik hogy próbálj tanulni, mert akkor többre jutsz, fordít meg, illetve akar megfordítani. 
Ez a törvény szakmai kidolgozottságában, gondolatiságában érettebb, mint a köznevelési 
törvény, de irányában és akaratában, amit megvalósít, az, azt gondolom, ennek az országnak 
az érdekeit semmilyen szinten nem szolgálja; azt szolgálja, hogy a gazdasági feltételeknek 
jobban megfeleljen, és az átlagosnál lényegesen nagyobb kivonást eredményez a magyar 
felsőoktatásból. Ha csak annyit el tudtak volna érni, hogy az oktatás ügyéből és a 
felsőoktatásból annyit vonnak ki, mint amennyi az átlagos megszorítás a magyar 
költségvetésben, azt normál gondolkodó ember, legyen az kormánypárti vagy ellenzéki, meg 
tudná érteni. De önök kapituláltak. Önöknek előírtak. Önökkel faxon közölték, hogy mit kell 
csinálni. Aztán szépen megpróbáltak paragrafusokat írni, amiből kijött ez a törvény. Azt 
hiszem, hogy nem lehet jó ezt vállalni.  

Mi - nem nagy titok - a parlament és a teljes magyar nyilvánosság előtt támadni fogjuk 
ezt a törvényt. Úgy gondoljuk, hogy se szakmailag, se hosszú távon nem szolgálj se 
generációs, se oktatási érdeket. Ez Magyarország leszakadását segíti elő. Ezt fogjuk 
elmondani. Tisztességesnek tartottam, hogy az első olyan ülésen, amelynek az oktatási 
bizottság ad keretet, ezt önnek, önöknek elmondjam. Ezt fogják tőlem, tőlünk hallani. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én magam is mondanék pár mondatot.  
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Azzal kezdem, hogy megvédem a törvénytervezet előkészítőjét, mert nem igaz, hogy 
kapitulált; küzdött az ágazati szempontok, a felsőoktatási szempontok minél teljesebb 
érvényesülése érdekében a tárca és a felsőoktatási államtitkárság. De itt természetesen nincs 
két világ, egy ország van a maga költségvetési gondjaival, gazdasági helyzetével és azon belül 
a maga felsőoktatásával. Nincs jó és rossz, nem a Csillagok háborúját vívjuk, ezt az országot 
akarjuk vagy így, vagy úgy működőképes állapotba hozni.  

Mi is, egész Európa küszködik azzal, hogy hogyan finanszírozható a tömeges 
felsőoktatás. Európa általában a GDP 1,5 százalékát fordítja erre a célra, mi az átlagot 
fordítjuk rá megközelítőleg, most kicsit alatta, de megközelítőleg az átlagot - szemben az 
Egyesült Államok 3,-5 százalékos GDP-ráfordításával vagy Japán hasonló nagyságrendű 
ráfordításával. Megjegyzem: ott sem az állami pénz a nagy, hanem a magánforrás. Mindenki 
ezzel a gonddal küszködik Európában: hogyan lehet bevonni magánforrást, hogyan lehet 
versenyképessé tenni, és mindenütt a tandíj, a hozzáférés, a méltányosság, az esélyegyenlőség 
dilemmáival küzdenek. Vagy - és ez is felvetődött az elmúlt évek vitáiban - az a kérdés 
vetődik fel, hogy ha egy ország, egy nemzet nem tudja a tömeges felsőoktatás iránti igényt 
közpénzből finanszírozni, akkor ne legyen tömeges. Általában a pénzügyminiszterek szoktak 
ilyet mondani, ezt most könnyen mondom, mert Magyarországon ez a poszt éppen nincs 
betöltve, tehát nem bántok meg személyében senkit (Derültség.), de ezt sikerrel verte vissza 
az államtitkárság, a helyettes államtitkár úr, a miniszter úr.  

A kérdés az, hogy milyen módon tartsuk fenn azt a rendszert, amely képes kielégíteni 
az igényt, mert az anyag is, mi magunk is, akik itt ülünk, azt gondoljuk, hogy az országnak az 
a jó, ha a gyerekek tanulni akarnak, ha a családok ebben látják a felemelkedést. Tehát nem az 
elitizáló, szűkítő felsőoktatás felé, hanem egy átszervezett felsőoktatás felé keres utat a 
törvénytervezet. Nem a tandíjat, hanem a diákhitel lehetőségét keresi. Kétségtelen, a tandíj, 
amelyik szinkron idei befizetés, a családok adott anyagi helyzetéhez köti a felsőoktatásban 
való részvételt, egy méltánytalan, a hozzáférést jelentősen, radikálisan rontó struktúra lenne. 
Ha ezt képesek vagyunk a diplomások majdani keretéből előrehozva egy diákhitel-
konstrukción keresztül finanszírozni, akkor részben, nem teljesen, de részben kezelni tudjuk 
pénzügyileg a hozzáférés-problémát. Egy csomó egyéb, kulturális probléma természetesen 
fennmarad még, mert a hátrányos helyzetű családok még jobban rettegnek az adósságtól, a 
hitel felvételétől, mint mondjuk ez általában létezik, különösen mostanában, amikor a 
feketepestis szinonimája a hitel vagy az adósság a napi közbeszédben. Ezzel együtt az a 
konstrukció, amely ezt a majdani jövedelmekből kívánja finanszírozni és hozzáférhetővé 
tenni, szerintem egy működőképes konstrukció.  

A másik oldalról is hadd védjem meg az anyagot, a Jobbik elvi támadási pontjáról, aki 
azt mondja, hogy romos alapokra épít, és szerintük a bolognai rendszer megbukott. Én nem 
így látom. Én azt gondolom, hogy a bolognai rendszer nem bukott meg; korrekcióra szorul, 
sőt a tanárképzés, a pedagógusképzés esetében radikálisan át kell alakítani a bolognai típusú 
képzést, nem azért, mintha az megbukott volna, hanem mert több érv szól amellett, hogy egy 
minőségi pedagóguspályát egy osztatlan képzéssel jobban meg tudunk alapozni, mint egy 
osztottal. De az anyag figyelembe veszi, hogy milyen tendenciák vannak Európában, és 
milyen viszály meg minden ellenérzés ellenére azt mondja, hogy munkaerő-piacilag releváns 
alapdiplomák kiadásából és nagyrészt erre épülő mesterképzésekből kell felépíteni a magyar 
felsőoktatást, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom kritikájával szemben, azt gondolom, 
helyes, hogy ezen az alapon áll.  

A harmadik ilyen támadási pont, hogy az autonómiát súlyosan csorbítja. Az 
alaptörvény módosította a felsőoktatás autonómiájának szabályozását, és világossá tette azt, 
ami szerintem eddig is követendő lett volna, hogy a felsőoktatás autonóm a tanítás tartalmát, a 
tudományos kérdéseit, a módszertanát illetően, hiszen meggyőződésem, hogy 20 évvel ezelőtt 
az alkotmány szövegezői az autonómiát szintén ebben a körben célozták meg, és annak a 
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kiterjesztő gyakorlata, alkotmánybírósági, intézményi gyakorlata, hogy ebből azt vezették le, 
hogy ezek szerint a költségvetési kérdésekben, a szerkezeti, intézménystrukturális 
kérdésekben is az intézmény maga dönt, az szerintem egy helytelen gyakorlat volt, de 
legalábbis nem az alkotmányozó, rendszerváltó parlament szándéka szerinti. Jól választotta 
ketté ezt a pontot, hogy költségvetési strukturális kérdésekben, szervezeti kérdésekben igenis 
szabályozható a kormány által, törvényekkel a felsőoktatási intézmény, a tudomány, az 
oktatás tartalmát, módszereit tekintve nem, azt a szabadság, az oktatás szabadságának a 
világában autonóm módon kell kezelni.  

Mi az, amit én gondnak látok? Tudom, hogy nagy a lemorzsolódás, hogy a gyerekek 
40 százaléka nem fejezi be sikeresen a felsőoktatást - ez egy döbbenetesen magas szám, a 
felsőoktatás egyik nagy pazarló eleme valahol itt van. Ennek egy jelentős része feltehetően a 
nyelvvizsgának a diploma feltételéül való megkötése a magyarázata. Azt is tudjuk, hogy 
ebben sok irányú felelősség állapítható meg, a diákoké, az intézményeké és az intézményt 
finanszírozóké is, hogy adtunk-e kellő támogatást a diákoknak a felsőoktatás alatt, hogy 
nyelvvizsgát tudjanak szerezni. Mondjuk ki, hogy nem adtunk! És ebben az intézmények is és 
az intézményt finanszírozó államhatalom is visel felelősséget - természetesen a diák is hordoz 
ebből valamennyit. De ebből azt a frappánsan egyszerű, lenyűgözően kézenfekvő megoldást 
választani, hogy ha nem tudjuk 4-5 év alatt, a felsőoktatási tanulmányai alatt felkészíteni a 
diákot a nyelvvizsgára, akkor írjuk elő neki bemeneti követelményként, azt én nem tartom jó 
válasznak, nem tartom bölcs válasznak, sőt úgy érzem, ez olyan mértékben szűkíti a 
hozzáférést az érettségizettek körében, amit nehéz indokolni; különösen akkor nem, hogyha 
tudjuk, hogy a közoktatás keretei között, pusztán a közpénzből finanszírozott órákon keresztül 
nem szerezhető sikeresen középfokú nyelvvizsga. Ennek vannak ma már alternatívái a 
közoktatás keretén belül, ilyenek a két tannyelvű általános iskolák és a két tannyelvű 
gimnáziumok, ilyenek a nyelvi előkészítő évfolyamot működtető középiskolák - sajnálatos 
módon most egyébként éppen a köznevelési törvény egy kérdőjelet tűz ezek mellé, de ez egy 
másik napirendi pont kérdése. Én tehát azt látom, hogy érettség, kötelező érettségi tárgy egy 
idegen nyelv, az ott való megfelelés elegendő alap kellene hogy legyen a felsőoktatás 
számára, hogy a felsőoktatás, kellő nyelvi lektorátusokat üzemeltetve, kellő finanszírozási 
háttérrel, a diplomára felkészítse a diákokat. Ne felejtsük el, hogy ma már idegen nyelvből 
érettségizni kell, minimum egy közepes szintet el kell érnie a diáknak, hogyha eséllyel akar 
bejutni a felsőoktatásba. A C típusú nyelvvizsga előírását túlzónak érzem. Még egyszer: a mai 
viszonyok között a családok anyagi helyzete nagyban befolyásolja, hogy ki tudja 
megvásárolni a piacon azt az időt, képzést, ami ehhez hozzásegít, és ki az, aki nem tudja 
megvásárolni, és ez nem vállalható feltétel.  

A másik ilyen pont - lehet, hogy ezt oda kellett volna beszúrni, hogy mi az, amivel én 
egyetértek, és amit támogatok -, hogy támogatom azt a gondolatot, hogy az eddig államilag 
finanszírozott férőhelyek terminológiát felváltsuk azzal, hogy állami ösztöndíjasakat 
finanszírozunk, mert nem a falakat finanszírozzuk, hanem a gyerekeket, tehát nem az 
intézményeket, még ha azok nagyon kedvesek is a szívünknek, de alapvetően a fiatalok 
számára nyújtunk államilag támogatott képzést, vagy részösztöndíjat vagy teljes ösztöndíjat. 
Ez teljesen rendben van. És azt is helyénvalónak gondolom, hogy ezekhez feltételeket 
szabunk, tehát amit az LMP röghöz kötésnek mond, azt én elvi alapon nem utasítom el. Azt 
gondolom, hogy szabhatók feltételek közpénz elfogadásához, hogy a fenébe ne szabhatnánk 
ilyeneket, hiszen jelentős lehetőséget kapnak ezek a fiatalok. A kérdés az, hogy ezek 
mennyiben vállalhatóak, mennyiben nem. A diákoknál is úgy látom, hogy nem pusztán annak 
az előírását vitatták, hogy Magyarországon is munkát kell vállalni, valamennyit kell, de 
legyen hol, tehát legyen garantált álláshely, normális bérezés; ezeknek az egyéb feltételeknek 
a teljesítése esetén ez nem röghöz kötés, hanem egy teljesen normális rendje annak, hogy 
közpénzt adunk, és azért valamit elvárunk. Itt van kérdésem: ki köt szerződést az 
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ösztöndíjassal? Én most úgy látom, legalábbis a szövegből az tűnik ki, hogy mintha az 
intézmény kötné azt. Nem biztos, hogy ez a legbölcsebb, hogy a konkrét intézmények kössék 
a szerződést. Én legalább így el tudom fogadni, hogy ha egy intézmény fölötti szegmentum 
teszi ezt - most nem akarok ötletelni, hogy Oktatási Hivatal, államtitkárság, kormány, de nem 
biztos, hogy magának az intézménynek kell ezt megtennie.  

Végül az utolsó megjegyzés: a szóbeli vizsga szervezésének az általános lehetősége. 
Van néhány olyan terület, ahol még ez is indokolható, lehet, hogy a pedagógusképzés ilyen, 
különösen akkor, hogyha radikálisan javítani akarjuk annak a minőségét, és egy erős versenyt 
generálva - mondjuk ösztöndíj-politikával - a jók és a legjobbak között kell választanunk; ott 
el tudom fogadni, hogy egy szóbeli beszélgetés szervezése indokolt. Önmagában nem is a 
szóbeli megmérettetés a probléma, természetesen a felvételire vagy a felsőoktatásba 
jelentkező diák egy szóbeli megmérettetésen is essen át, a kérdés az, hogy ki szervezi a 
szóbelit. Az adott intézmény, akinek önérdeke van, vagy felfelé, vagy kapacitásfölöslege van, 
és akkor lenyomja a követelményeket, vagy más belső szempontjai vannak. Én azt gondolom, 
hogy az a szóbeli vizsga a jó, amelyet nem az adott intézmény, az érintett intézmény szervez, 
hanem egy, az intézménytől független szervezet, amely garantálja, hogy ez egy sztenderd 
minőség fogalomnak való megfelelést biztosít. Azaz a központilag szervezett érettségi 
keretében történő szóbeli vizsga mellett érvelek. 10 éve, 14 éve alakult ki az a rendszer, ahol 
először az egyetemek csak lemondhattak erről, aztán később át is került ennek a 
megszervezésének a joga az emelt szintű érettségi vizsgákhoz. Sikerült létrehoznunk egy 
olyan felvételi szisztémát, amely külső, indokolatlan beavatkozástól mentes, nincs protekciós 
lehetőség, nincs korrupció a magyar felsőoktatási felvételi rendszerben, és ez egy hallatlan 
érdem, az elmúlt évtized, az elmúlt másfél évtized érdeme. Ráadásul a központilag szervezett, 
szóbeli vizsgát is tartalmazó felvételi eljárás módot ad arra, hogy objektíven értékeljük a 
középfokú intézmények kibocsátását, és ezáltal összehasonlítsuk az intézményeket, és módot 
ad arra, hogy alapjául szolgáljon a felsőoktatási intézmények teljesítményének, mert egy 
egzakt, sztenderdizált bemeneti szintünk van. A szóbeli, az intézmények által folytatott 
szóbeli vizsga ezt a lehetőséget az oktatásirányítás kezéből egyszer s mindenkorra kiveszi, 
mert ott olyan intézményi, szubjektív mérlegelések, elemek kerülnek be, amelyek 
megszüntetik ezt a pontot. Tehát legyen szóbeli, de a központilag szervezett érettségi 
keretében, és ne intézményenként, háztáji szempontok szerint, külön-külön.  

Talán ez a két dolog van, amit a legaggályosabbnak látok: a C típusú nyelvvizsga 
előírása és a parttalan, intézményenként szervezhető szóbeli vizsgák megengedése; azt 
nagyon szigorú feltételek közepette, kivételes esetben látom csak lehetségesnek, alapvetően 
mondjuk a pedagógusképzés esetén, de meggyőzhető vagyok, hogy máshol is. Én ennyit 
fűztem volna hozzá.  

Államtitkár úr, parancsolj! 
 

Dr. Dux László (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai, reflexiói 

DR. DUX LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen az 
észrevételeket, a kritikákat, a javaslatokat. Megpróbálok sorrendben haladni. Természetesen 
vannak ismétlődő felvetések, ott lehet, hogy majd átugrok valamit, de ha bárki úgy érzi, hogy 
egy fontos momentumra nem tértem ki, kérem, hogy figyelmeztessenek erre, és megpróbálom 
megválaszolni, vagy ha nem tudom megválaszolni, akkor legalább a döntés körülményeit, 
hátterét próbálom megvilágítani.  

Sós képviselő úrnak a kérdései. Valóban, a törvény egy kerettörvény filozófiáját 
követi, tehát igen sok rendeletnek, kormányrendeletnek, miniszteri rendeletnek vagy más 
törvényeknek a megszületése lesz az, ami együttesen determinálja azt a koordinátarendszert, 
amelyben a felsőoktatás, az intézmények, a hallgatók a jövőben mozognak. Ennek 



- - 70 

nyilvánvalóan a rugalmasságon, viszonylag a többi szférának, a többi ágazatnak a megfelelő 
szemlélet- és - mondjuk így - gondolkodásmód érvényesítésének a lehetőségei jobban adottak, 
és ez a kormány törvényalkotási filozófiájába maximálisan beleillő megközelítés. Itt számos, 
a felsőoktatásban tevékenykedő szakmai és érdekképviseleti szervezet jelezte már, hogy 
amennyiben így készülnek el ezek a szabályozások, vagy így válik teljessé a szabályozás, 
akkor ezekben is szeretnének valamilyen szintű egyeztetésen részt venni - ennek a NEFMI és 
az oktatási államtitkárság részéről biztosan nincsen akadálya. Egy utalást tettem az 
előbbiekben, hogy például az államháztartási törvénynél ezek a lényeges momentumok 
számunkra és, azt lehet mondani, a felsőoktatás számára megnyugtató módon rögzítésre 
kerültek már az Áht. szövegtervezetében. Egyébként a legsarkalatosabb, a finanszírozást, az 
önköltségszámítást, a gazdálkodást meghatározó rendeletek tervezeteit, illetve reményeink 
szerint talán magát a rendeleteket is januárra el kell készítenie az érintett tárcákból összehívott 
bizottságnak, ezek a munkacsoportok már jelenleg is intenzíven működnek.  

Sós képviselő úr a pénzkivonást említette, de ez nem egy hozzászólásban megtörtént. 
Valószínűleg nem én vagyok az első, akitől hallják, hogy súlyos gazdasági problémák vannak, 
nemcsak Magyarországon, hanem az egész euróövezetben és az egész fejlett világban. 
Pillanatnyilag tehát azt lehet mondani - és ezt az elején próbáltam hangsúlyozni -, hogy egy 
fenntartható, egy finanszírozható és ugyanakkor a minőségét, a versenyképességét megőrző, 
reményeink szerint erősítő rendszert kell kialakítani, mert, mondjuk ki, a zárolások, amelyek 
fűnyíróelv szerint érintik meghatározott időközönként az intézményeket, sajnos éppen azt a 
mozgásteret, eszközrendszert vennék el, ami az életképes, versenyképes, saját magukat 
idehaza vagy a külföldi piacon támogatni tudó, fenntartani tudó ágazatok mozgásterét veszi 
el. Éppen ezért már a Széll Kálmán-tervben az adósságcsökkentésre - ami egy 
megkerülhetetlen feladat és előírás minden egyéb céljaink biztosítása, fenntartása 
szempontjából -, és az ehhez kapcsolódóan sajnos az egész euróövezetet és a fejlett világot a 
nyár vége óta érintő gazdasági folyamatoknak a megoldására a kormány ezeknek az 
átalakításoknak nem a lelassításával, hanem éppen a felgyorsításával igyekszik reagálni. Ez 
természetesen azt jelenti, hogy azokat a változásokat, amelyek bizonyos körülmények között 
több év alatt vezethetőek be vagy lennének bevezethetőek, gyorsított ütemben kell megtenni, 
éppen azért, hogy a továbblépésnek, a fennmaradásnak a lehetősége ne vesszen el úgy, ahogy 
van, az egész táblán keresztül, tehát hogy az életképes, versenyképes ágazatainknak a 
mozgásterét ezek a szűkülő lehetőségek ne vegyék el.  

A keretszám és a tandíj kérdésével kapcsolatban: a keretszámokra, azt hiszem, az 
elnök úr már reflektált, hogy ha az ország demográfiai mutatóit tekintjük, sajnos tudomásul 
kell vennünk, hogy jó tíz esztendeje több diákot veszünk fel évente a felsőoktatásba, mint 
ahányan megszületnek abban az évben az országban. Idén körülbelül 20 ezerrel több diák 
került be a felsőoktatásba, mint ahányan születtek az országban. Tudjuk azt, hogy itt sok 
másoddiplomás, a tanulmányait később folytató diákról is szó van, de ez a 200-250 ezres 
egyetemi hallgatói létszám, ha a 90 ezres, most már sajnos a 90 ezret sem elérő 
születésszámból indulunk ki, az adott korosztályok körülbelül az 50 százalékának a 
felsőoktatásba kerülését jelentené, és itt az Európai Unió 2020-as irányelvei is a 40 százalékot 
célozzák meg. A magyar vállalás - éppen ezért, mert egy jóval kedvezőtlenebb pozícióból 
indultunk - 30 százalék fölötti értéket tartalmaz.  

Azt kell tehát mondjuk, hogy a bekerülési arányokkal igazából nincsen problémája 
Magyarországnak, a sokkal nagyobb gond az, hogy relatíve kevesen vannak vagy a 
felvettekhez képest kevesen vannak, akik egy ésszerű időn belül diplomával a kezükben 
kikerülnek a felsőoktatásból, és ennek csak egy részproblémája a nyelvvizsgák kérdése - 
amire majd más kérdések kapcsán is mindjárt visszatérünk. Itt a kreditrendszernek és az egész 
képzési rendszernek az, azt lehet mondani, meglehetősen megengedő szisztémája 
meglehetősen nagy létszámú fiatalt tart bolyongásban a rendszeren belül. Nekem mint 
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orvostanhallgatókat vizsgáztató és oktató professzornak például módom volt januárban a 49. 
elégtelenjét beírni egy, a harmadik félévét még nem elvégzett hallgatónak, és utána júniusban 
az 50-et is én írhattam be neki. Ez a szisztéma tehát, én azt hiszem, tényleg nem tartható fenn. 
A pszichiáter kollégák pedig lassanként már mint kreditneuróziusról beszélnek az olyanfajta 
magatartási és viselkedési problémákról, amelyekkel a kreditrendszer révén egy megengedő, 
de azért nyomás alatt tartott fiatal lassanként a 30-as éveinek a közepén mint a problémákkal 
küszködik. Tehát a bekerülésnek a bizonyos értelemben vett színvonal-, 
követelményemelésével és a benti teljesítés, előrehaladás követelményeinek a növelésével 
véleményünk szerint létszámában is és minőségében is egy mondjuk versenyképesebb 
értelmiséget tudna az átalakított felsőoktatási rendszer biztosítani.  

Azzal messzemenően egyetértünk, hogy ebben a szelekció ne a szülőknek, a 
családoknak az anyagi helyzetén múljon. Itt egyrészt az államilag finanszírozott helyeknek, az 
állami ösztöndíjjal támogatott helyeknek a biztosítása, az 50 százalékos támogatott helyek 
biztosítása, másrészt pedig ez a lehetőség az 50 százalékos vagy akár azt meghaladó 
támogatásra természetesen nyitva áll mind a leendő munkáltatóknak, önkormányzatoknak, 
alapítványoknak, egyházaknak, tehát ez a fajta teherátvállalás reményeink szerint 
általánosabbá válik, és valóban egy olyanfajta fölfelé mozgó társadalmi mobilitást tehet 
lehetővé, ami egyébként a tandíjrendszerrel nem vagy kevésbé lenne elérni. A tandíj 
említésekor azért mindig hozzá kell tenni, hogy azért ez a 30 ezer vagy reményeink szerint 
növekvő létszámú, az ország gazdasági teljesítőképességéhez igazodva növelhető létszámú 
állami ösztöndíjjal finanszírozott hallgató azért ilyen értelemben semmiféle költségtérítésre 
vagy önköltségfizetésre nincsen kötelezve.  

Az intézmények autonómiáját illetően valóban az újraértelmezése történik meg itt az 
egyetemek autonómiájának. Tehát azon kérdésekben, ahol az akadémiai szabadság, a tudás, 
az oktatás, a kutatás szabadsága alaptörvényben is rögzített, ezt sehol senki nem kívánja 
korlátozni. Ugyanakkor azért itt egy hatalmas nagy vagyonról, ellátórendszerről, társadalmi 
struktúráról van szó, ahol a fenntartónak, a finanszírozónak nemcsak joga, hanem kötelessége 
is, hogy bizonyos módon értelmezze, és beleavatkozzon a folyamatokba. Analógiaként tessék 
megnézni a magán- vagy az egyházi felsőoktatási intézmények autonómiafelfogását; ez a 
törvény az állami intézményeknek az autonómiáját is inkább ebbe a régióba látja 
elhelyezendőnek.  

A felsőfokú szakképzés vagy újabb nevében a felsőoktatási szakképzés a rendszer egy 
kiemelt prioritásaként van kezelve. Ez a szakképzési törvény alapján is egyértelműen a 
felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó oktatási tevékenység lesz, és számos olyan elemet 
tartalmaz a törvény, amely ennek a vonzerejét a fiatalok számára növelni hivatott. Többek 
között itt nem kívánjuk meg bemeneti követelményként az idegen nyelv ismeretét, nem 
kívánjuk már a bemenetnél megkövetelni. Az itt megszerzett kreditek alapképzésben 
felhasználhatóak lennének, tehát éppen azt szeretnénk ezzel elérni, hogy egyrészt bizonyos, 
nagyobbrészt vidéki felsőoktatási intézmények ne a nagy budapesti egyetemekkel 
vetélkedjenek egy néhány társadalomtudományi szakon folyó oktatással, a 25-26. képzőhelyet 
kialakítva autonóm módon, hanem a helyi, lokális gazdaságnak, társadalomnak a közvetlen 
szakemberigényeit próbálják biztosítani, nem elzárva a továbblépés lehetőségeit ezektől a 
fiataloktól, hogy akár a megszerzett kreditek jelentős hányadának a beszámításával utána 
alapképzésben vagy netán még tovább folytatott mesterképzésben is tudjanak tanulni, mialatt 
már egy gyakorlatban is hasznosítható szakképzést megszereztek. Ennek a gyakorlati 
igényeinek a fontosságát egyértelműen látjuk, erősíteni kívánjuk, és éppen ezért ezeknek a 
képzéseknek a kialakításában, megtervezésében fokozottan támaszkodni kell az adott 
térségben tevékenykedő nagyobb munkaadókra. Itt én azt hiszem, hogy akár a kecskeméti, 
akár a győri felsőoktatásnak a speciális és egyértelműen feltörekvő pályáját pozitív példaként 
lehet említeni.  
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A főiskola-egyetem átalakulás kérdése természetesen elméletben lehetséges. Az 
intézményfejlesztési terv kidolgozásában természetesen az érintett intézmények közösségének 
kell elsősorban meghatározni, hogy miben látják a saját jövőjüket, de azt is látni kell, hogy 
nyilvánvalóan egy ésszerű intézményszám, intézménytípus-eloszlás, mint ahogy a 2000-es 
egyetemi integráció során is, átalakításokat hajtott végre az intézményrendszerben. Ez nem 
jelenti feltétlenül azt, hogy a jelenleg működő egyetemek számát növelni kell. Az alapelv az, 
hogy a felsőoktatásnak az értelmiségmegtartó, kultúraközvetítő, gazdaságfellendítő szerepét, 
amennyire lehet, az összes érintett településen meg kell őrizni, de nem feltétlenül abban az 
összetételben és nem feltétlenül azokkal a képzési profilokkal, amelyekkel az eddigiekben 
vagy az elmúlt években tevékenykedtek. 

A konkrét felvetett példánál azt hiszem, a pedagógusképzésben teljesen egyértelmű és 
vitán felüli szerepe van ennek az intézménynek. Túl korai lenne, a törvény éppen ezért nem is 
változtat egyetlenegy intézmény besorolásán sem. Ennek nyilván a megfelelő procedurális 
menete adva van vagy adva lesz, ha ez sorra kerül, de ez 2012 ősze előtt, 2013 első fele előtt 
valószínűleg nem válik aktuálissá. 

Osztolykán Ágnes képviselő asszony felvetéseire, ő is említette a rendeleteket, azt 
hiszem, hogy az ezzel kapcsolatos álláspontot felvetítettem. A röghöz kötés fogalmát nem 
szívesen halljuk. Itt valójában nem röghöz kötésről van szó, hanem mint ahogy elnök úr is 
említette, itt egy szolgáltatás, ellenszolgáltatás, az adófizetők, a közösség pénzéből 
megszerzett tudásnak valamilyen ésszerű időkeretek között ugyanezen közösség javára való 
hasznosítását jelentené. Ez nyilván lényegesen különbözik szakmánként és különféle 
tevékenységtípusokban, és messze nem azt a célt szolgálja, hogy a tanulmányok elvégzése 
után a külföldi tapasztalatszerzést, kapcsolatépítést, világlátást megakadályozza. 

Ennek a belekalkulálásával kell ezeknek a szerződéseknek rendezni azt, hogy aki a 
közösség pénzéből megszerezte a tudását, az akár azt még külföldön gyarapítva, utána egy 
ésszerű időn belül, egy ésszerű időtartamig idehaza tudja ezt hasznosítani. 

Természetesen, aki ezt nem tudja vagy nem akarja vállalni, annak a számára nyitva 
van a lehetőség az önköltséges képzésben való részvételre. Tehát éppen ezért ez nem 
nevezhető mondjuk a szabad döntésnek és a szabad munkavállalás korlátozásának. 

A felsőoktatási intézmények kapacitása az előbb említett demográfiai mutatóink miatt 
is, és sajnos, azt kell mondanom, hogy az elmúlt évek eléggé átgondolatlan fejlesztései 
következtében számos helyen jelentősen túlméretezett. Tehát olyan létesítmények, egyébként 
szemre és használhatóságra korszerű, attraktív létesítmények - 50-valahány ilyen PPP-
konstrukcióban elkészített létesítmény van a magyar felsőoktatásban - léteznek, amelyeknek 
már a felépítésekor látható volt jelentős részben, hogy nem lehet az adott szakon, az adott 
településen azt fenntartható módon megtölteni és üzemeltetni. Tehát itt a kapacitásszűkítés 
nyilvánvalóan elkerülhetetlen. Ennek többféle alternatívája van, amit mi az orvos-, 
fogorvosképzésben, gyógyszerészképzésben viszonylag sikeresen tudunk működtetni, négy-
ötszörös túljelentkezéssel, külföldi tandíjfizető hallgatókat hozni a magyar képzőhelyekre. Azt 
is tudjuk, hogy ez számos helyen nem alternatíva, de ez kiemelt feladata mind a külgazdasági, 
mind a diplomáciai szervezeteinknek, hogy próbálják a magyar felsőoktatásban elérhető 
idegen nyelvű képzési kapacitásokat, amennyire lehet, külföldön népszerűsíteni, ezzel 
megmentve a felsőoktatás számára fenntarthatóan, finanszírozhatóan az egyébként 
elképesztően kedvezőtlen feltételekkel megkötött PPP-konstrukcióknak a fenntartását. 

Az önköltségek mértékének, arányának egyik oldalról nyilván tükröznie kell a képzés 
valódi költségeit. Azt is tudjuk, hogy ez egészen pontosan nem könnyen meghatározható, ez 
jelentős mértékben függ az infrastruktúrától, függ az éppen adott hallgatói létszámtól, és 
nyilvánvalóan a fizetőképes keresletre is tekintettel kell lenni. Tehát ezért itt főleg az átmeneti 
időszakban nagyon óvatosan és önmérséklettel kell az önköltségek megállapítását folytatni, 
mert a hozzáférhetőséget a 30 ezer állami ösztöndíjjal finanszírozott hallgatón kívül ezeknek a 
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költségeinek akár közvetlenül, akár a diákhitel-konstrukción keresztül való felvállalásával 
lehet csak biztosítani. 

A humán szakok elsorvasztásáról szó nincsen. Itt arról van szó, hogy a divat, a 
középiskolai képzési szerkezet átalakítása és egyéb hatásokra átbillent a fiatalok érdeklődése. 
A rendszerváltás előtt a politikailag jobban kontrollált szakokról jelentősebb számban mentek 
inkább a fiatalok természettudományos, műszaki területekre, és ott ennek megfelelően igen 
magas színvonalon volt a bekerülők teljesítménye. Majd a rendszerváltást követően 
megnyíltak ezek a jogi, gazdasági, társadalomtudományi, diplomáciai területek az 
úgynevezett rossz kádercsaládból származó fiatalok számára is, de ez a tendencia olyan 
mértékben felerősödött, hogy ez nemcsak egy kiegyenlítődést, hanem egy jelentős átbillenést 
eredményezett. 

Tehát ahogy itt elhangzott a kérdések kapcsán is, a legutóbbi időkben is tíz mérnök 
vagy természettudományos helyre 8-8,5 hallgató jelentkező jut. Éppen ezért nem lehet ott a 
keretszámokat könnyedén bővíteni, mert ahhoz a középiskolából érkezőknek és 
jelentkezőknek a számát, érdeklődését kell először ebbe az irányba terelni. 

Meggyőződésünk, hogy ennek a kérdésnek a társadalmi közbeszéd központjába 
állításával már lehet orientálni azokat a fiatalokat, családokat, akik még nincsenek közvetlenül 
a jelentkezés idejében, még néhány évük van arra, hogy megfelelő matematikai, fizikai, 
kémiai képzéssel sikeresen tudják ezeket a preferált szakokat is megcélozni, és a 
tanulmányaikat ott folytatni. 

A nyelvvizsga, mint előfeltétel több kérdésben előjött. Azt hiszem, hogy ez egy 2016-
os bevezetéssel és annak a tervnek a megvalósításával, ami a közoktatásban az egész 
nyelvoktatási rendszernek a hatékonyságát javítani célozza, akár az idegen nyelvi érettségi 
beszámításával, ilyen célból én azt hiszem, hogy teljesíthető. Egyébként jelenleg is 51-52 
százaléka a felvételizőknek nyelvvizsgával érkezik. Ami inkább zavarba ejtő, hogy aki nem 
úgy érkezik, azokból feltűnően kevesen szereznek nyelvvizsgát az egyetemi, főiskolai 
tanulmányaik alatt. Ebben sajnos szerepet játszik az elmúlt kormányok alatt elsorvasztott 
vagy piacra vitt, magánosított, egyetemen belüli nyelvoktatás, aminek szintén komoly 
szerepet szánunk, de nem az alap nyelvtanulásban, hanem a szaknyelvnek, kommunikációs, 
prezentációs készségnek a megteremtésében. A felvételi követelményként az idegennyelv-
tudás egyébként nemcsak önmagáért egy szűrőnek van szánva, hanem abból indulunk ki, 
hogy a hallgatói mobilitás, a külföldi egyetemeken való részképzések, külföldi oktatási 
anyagokhoz való hozzáférés és annak a megfelelő feldolgozása azért alapvetően megkövetel 
egy bizonyos szintű nyelvtudást azoktól, akik ebbe a képzésbe bekerülnek. 

A következő felszólaló vagy kérdező a Jobbik részéről, képviselő úr a bolognai 
rendszer kritikáját fogalmazta meg. Véleményünk szerint nem önmagában a bolognai 
rendszerrel van probléma, hanem azzal, amit abból Magyarországon a magyar felsőoktatás 
keretében véghezvittek. Tudunk sikerágazatot is mondani, például az informatikusképzés 
Magyarországon jelenleg egy sikerágazatnak mondható. Ott mind az alapképzést, mind a 
mesterképzést keresi, elfogadja, értelmezni tudja a munkaerőpiac, ezzel szemben vannak 
egészen súlyosan - mondjuk így - torzult vagy tönkrement képzések, és a pedagógusképzésre 
már kitértünk, hogy ezzel kapcsolatban talán a legsúlyosabb gondot főleg a 
természettudományos pedagógusképzésben látjuk. 

Tehát a bolognai rendszernek egy korrekcióját szeretné ez a törvény, legalább a 
lehetőségét biztosítani. Az autonómiával, röghöz kötéssel kapcsolatos észrevételekre már 
reflektáltam. 

Pósán képviselő úr felvetése, utána később elnök úr felvetései között is előjött: a 
törvény a szóbeli felvételi vizsgának a lehetőségét kívánja megadni. Erre egyébként komoly 
igény támadt már évek óta, számos olyan szakterületen, ahol főleg az emberi kommunikáció, 
az emberekkel való kapcsolat meghatározó az adott pályán való felkészüléshez és 
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sikerességhez. Tudomásom szerint az orvosképző egyetemeink közös megegyezés alapján 
már jelenleg is ilyen jellegű próbálkozásokat szeretnének véghezvinni. Ennek az 
összevethetőségét az egységes írásbeli érettségi teljesítménnyel megfelelő óvatossággal kell 
körüljárni, és semmiképpen sem azt célozná ez, hogy az egyébként kétségtelenül objektív és a 
korrupciót kiküszöbölő egységes érettségi-felvételi rendszerben ismét valamilyen kiskapukat 
vezessen be. De ezzel bizonyos szakmáknak - majdnem azt lehet mondani - a teljes oktatói, 
egyetemi szféra közössége is messzemenően egyetért, hogy lehetősége legyen arra, hogy 
szóbelin is találkozzon a jelentkezőivel. Természetesen a rendszer moralitására itt is nagyon 
komoly terhelést ró, hogy ez nemcsak a saját hátsó érdekeinek a megvalósítását, hanem azt 
lehet mondani, hogy az egész magyar felsőoktatás és a leendő értelmiség kiválasztásával 
kapcsolatos felelősséget hordozza.  

A következő a Közép-európai Egyetemmel kapcsolatban felvetett kérdés. Az 
Andrássyt nevesíti a törvény mint egy államközi szerződéssel létrehozott felsőoktatási 
intézményt, de a Közép-európai Egyetem jelenlegi és a jövőben való működéséhez, a 
zökkenőmentes további működéséhez is tartalmaz minden kitételt és minden kivételt, csak 
nincsen nevesítve a törvény szövegében. Az egyik egy - tudomásunk szerint - New Yorkban 
bejegyzett magánlétesítményként működik, a másik pedig Magyarország, Ausztria, Svájc, 
Baden-Württemberg, Bajorország és az egész Német Szövetségi Köztársaság által államközi 
egyezménnyel létrehozott felsőoktatási intézmény. Tehát a nevesítésben tett distinkció erre 
vezethető vissza, de még egyszer hangsúlyozom, hogy semmiféle működési fennakadást nem 
okozhat a jelenlegi törvényi megfogalmazás sem a Közép-európai Egyetem számára.  

Az átoktatási létszám éppen ezt az ésszerűsítést kívánja biztosítani, hogy olyan 
karoknál, ahol egymást kiegészítő képzést folytatnak, tehát például a gyógyszerészképzésnek 
jelentős hányadát TTK-s vagy orvoskari oktatókkal el tudják végezni, hogy ott ne kelljen 
megduplázni, megháromszorozni az oktatói létszámot, de azért a kari önállósághoz egy 
bizonyos kritikus tömegnek és a tudományos fokozattal rendelkező tudományos tömegnek az 
előírását tartalmazza a törvény. Ahol ezt még ezzel, az ésszerű határfelületeknek a 
megosztásával vagy megosztott lefedésével sem tudják biztosítani, ott az önálló kari lét 
folytatása természetesen indokolatlanná válik, tehát elindul egy bizonyosfajta koncentrációs 
folyamat.  

A MAB és az FTT függetlenségének a kérdése számos hozzászólásban előjött. Az 
FTT mint egy nagyon fontos, meghatározó tervezési testület nevesítve van, a konkrét 
összetételét is éppen a fontosságának és a rugalmas alkalmazkodóképességének a biztosítása 
miatt nem tartalmazza a törvény. Ebben mindazok a gazdasági, társadalmi szereplők, akiknek 
a célirányos, hatékony tervezéshez valami mondandójuk van vagy lehet, helyet kell hogy 
kapjanak, és éppen ezért egy nagyon bemerevített, leszűkített, törvényben rögzített összetétel 
ezt megnehezítené. Itt tehát semmi olyan szándékot nem lehet tetten érni, ami ennek a 
testületnek a jövőben, én azt mondanám, hogy az 1993-as felsőoktatási törvényben - mondjuk 
így - előrevetített FTT-missziót szeretnénk ennek visszaadni, amiről mindenki elismeri, hogy 
azért az nem vagy csak bizonyos korlátokkal tudott megvalósulni.  

A Magyar Akkreditációs Bizottság fontosságát a magyar képzések, diplomák külföldi 
elismerése szempontjából senki nem vonja kétségbe, és itt a delegálásnak a mechanizmusa 
inkább csak a megfelelő szakmai színvonalnak és a kellő szakmai tekintélynek a 
garanciájaként szerepel, de a kinevezett MAB testületi tagoknak ilyen szempontból már 
nincsen közvetlen alárendeltsége az őket delegáló szervezetekhez. És természetesen a végső 
döntésben, főleg ami szakok indítását illeti, vagy komoly pénzügyi vonzattal jár, megint csak 
a fenntartásért és a finanszírozásért felelős minisztériumnak és kormánynak meg kell hogy 
legyen a megfelelő mozgástere, de például ahol már sokkal inkább tisztán tudományos 
kérdések eldöntése, a doktori képzéseknél a doktori oktatásra való alkalmasságnál, a doktori 



- - 75 

témáknak a megjelölésénél a MAB-nak ilyen szempontból vegytisztábban jelenhet meg a 
szakmai állásfoglalása. 

A kredit 5 százaléka szabadon választható. Az önkéntes munkát a mi elképzeléseink 
szerint is valóban a mentőzés vagy a szociális munka válthatja ki, ezek azok, amelyek 
megfelelő körülmények között kiválthatják, természetes, hogy erre valami intézményi 
szabályozást kell kitalálni. A jelenlegi gyakorlatban ennél magasabb arányban lehet szabadon 
választható tárgyakat tanulni, és ott a kisebb ellenállás felé van elmozdulás, magam is látom a 
leckekönyvekben például, hogy milyen sok orvostanhallgató veszi fel a ROK történetét, amire 
éppen úgy kreditet kap, mint hogyha patológiát vagy histológiát vett volna fel, csak abból 
könnyebb vizsgázni. Tehát itt megint egy ésszerű irányba való terelését próbáljuk meg a 
leendő értelmiségnek, ezt a társadalmi felelősség, szerepvállalás gyakorlóterepének szánjuk, a 
közoktatásban, a köznevelésben is megjelenő önkéntes tevékenység folytatásaként. 

A tanárképző központ a mi olvasatunkban nem az egyetlen és nem a kötelező formája 
a tanárképzés megoldásának. A törvény célja, hogy valahol valaki legyen a gazdája, aki 
koordinálja, irányítja, követi a pedagóguspályára készülő fiatalok felkészülését, és hogy az 
adott intézményen belül ez pontosan milyen szervezeti keretek között valósul meg, ebben 
bizonyos mértékig meghagyja a szabadságukat.  

A 4+1 év, illetve az 5+1 év nyilván egy nyitott, vitatott kérdés. Biztos vagyok benne, 
hogy erre pro és kontra fognak még érvek elhangozni a későbbiekben is.  

A finanszírozás belső arányaira tekintő szabályzások vagy konstrukciók jelenleg is 
intenzív kidolgozás alatt vannak, tehát reményeink szerint ennek a kalkulációi január elejére 
hozzáférhetővé válnak, és ez segíti az intézményeket a fejlesztési tervük kidolgozásában… 
(Az elnök jelzésére:) Tessék? 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, nem akarom beléd fojtani a szót, csak az ebédről nagyon 

szívesen lemondanak a bizottsági tagok a felsőoktatás érdekében, de a parlament plenáris 
ülésének a kezdetével azonban nem tennék ezt. 1 óra lesz 4 perc múlva, 3 percet szánjunk 
nekik vagy maguknak, hogy futólépésben átérjenek a Parlamentbe. Szerintem meggyőző 
voltál, tehát akiket meg tudtál győzni, azokat meggyőzted, azokat nem, azok megátalkodottak, 
úgy látom (Közbeszólások. - Derültség.), és ha 2-ig folytatnánk a válaszadást, akkor sem 
hiszem, hogy megváltozna az ellenvéleményt kifejtő ellenzéki pártok álláspontja, már ami az 
általános vitát illeti. Én tehát tisztelettel azt javaslom, hogy egy záró gondolattal vagy záró 
mondattal szavazzunk az általános vitára való alkalmasságról. Tessék, parancsolj! 

 
DR. DUX LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Természetesen a parlamenti szakaszban is nyitottak vagyunk minden olyan módosító javaslat 
megvitatására, átgondolására és lehetőség szerinti beépítésére, ami ebben a nehéz helyzetben 
a felsőoktatásunk színvonalát mindenképpen, de finanszírozható módon és a társadalmi 
céljainak megfelelően. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm Dux László helyettes államtitkár úrnak.  

Határozathozatal 

A kérdés tehát az, hogy ki az, aki alkalmasnak tartja általános vitára a felsőoktatási 
törvényt. Aki igen, kérem, emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? (Szavazás.) 
5 nem mellett a bizottság többsége igennel szavazott, általános vitára alkalmasnak tartja a 
bizottság.  
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A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

Nyilván kíván előadót állítani a kisebbség - a többség is állítani fog. Ez szerdán reggel 
lesz? (Edelényi Zsuzsánna: Igen.) Szerda reggeli időpontban lesz. Közben nézem, hogy ki 
lenne. (Dr. Pósán Lászlónak:) Laci, te leszel a vezérszónok, akkor ne te legyél a bizottsági 
előadó. (Dr. Hoppál Péternek:) Péter, szerda reggel? (Dr. Hoppál Péter: Nem jó. - Révész 
Máriusznak:) Máriusz, szerda reggel? (Révész Máriusz nemet int. - Derültség.) További 
egyeztetés szükséges a kormánypártok részéről. (Derültség.) Az ellenzék hogy áll? (Ferenczi 
Gábor jelzésére:) Gábor. (Közbeszólások.) Előreláthatólag 8 óra 50-kor lesz, és akkor 
Ferenczi Gábor az ellenzéki vagy a kisebbségi álláspont képviselője. (Közbeszólások.) Lesz 
napirend előtti, lesz expozé. És akkor önként jelentkezőt várok a kormánypártok sorából. 
(Révész Máriusz: Aki a leghosszabban kérdezett, Pósán László!) Vezérszónok lesz a Laci, 
nem helyes, ha a bizottsági is ő. (Jelzésre:) Demeter Zoltán. Jó.  

A bizottsági ülést felfüggesztem. 3-kor folytatjuk a főemelet… (Edelényi Zsuzsánna: 
Körülbelül 3, és földszint 93.) Bocsánat, a földszint 93-as szobában folytatjuk 3-kor, illetve az 
interpellációkat követően, és ott beszélünk. Tehát az utolsó interpellációról történő szavazást 
követően a földszint 93-as szobában kezdjük el a köznevelési törvény módosító javaslatainak 
a vitáját.  

 
(Szünet: 13.02 órától 15.18 óráig 

(A bizottság a Parlament földszint 93. számú tanácstermében folytatja ülését.)) 
 

A nemzeti köznevelésről szóló T/4856. számú törvényjavaslat 

POKORNI ZOLTÁN, a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntök mindenkit, államtitkár asszonyt, Gloviczki Zoltán államtitkár urat és kollégáit. A 
délelőtti üléshez képest próbáltunk pogácsát szerezni, ennyivel tudtuk a komfortérzetet 
javítani. A köznevelési törvényhez érkezett módosító javaslatok megvitatása következik. 

A módosító javaslatok megvitatása 

Az első javaslatunk, amit megvitatunk, Gyopáros Alpár és Ivanics Ferenc 
képviselőtársaink javaslata. Ezek vissza vannak vonva? (Edelényi Zsuzsánna: Igen.) 

Michl József képviselőtársunk javaslata, sok összefüggéssel, amelyeket itt a 
megjegyzés tartalmaz, a „nemzeti és etnikai kisebbség” kifejezés helyett a „nemzetiségek” 
kifejezést javasolja. Parancsolj! 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Csak egy mondattal erősíteném meg, és azt javaslom, nem 

tudom, van-e erre lehetőségünk, hogy egyben ezt az egészet megszavazzuk, vagy 
mindegyiknél kell majd egyenként. 

 
ELNÖK: Van. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Valóban egy technikai jellegű javaslat. Az alaptörvény és a 

most éppen délelőtt tárgyaltuk a nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslatot, illetve a 
köznevelési törvényjavaslat között azonos fogalmat használ végig, ezért javaslom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: 

Értelemszerűen igen. Azt fűzném hozzá, hogy az ilyen jellegű javaslatok természetesen azt 
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hiszem, vitán felül állnak, támogatjuk. Lesz néhány olyan javaslat, ahol kormányzati 
álláspontot tudok közölni, majd azt külön fogom mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vita, kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki 

az, aki támogatja Michl József javaslatát? (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag támogattuk. 
Tapolczai Gergely képviselőtársunk javaslata, a magyar jelnyelv oktatásához való jog 

megvalósításáról szól. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem tudjuk 

támogatni. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdés, vita, észrevétel? Alelnök asszonyé a 

szó! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Miért nem támogatja, ha megtudhatnánk az indokot. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tapolczai 

képviselő úrnak tucatnyi javaslata szerepel az ajánlási sorban, és természetesen azokat az 
alapelveket, amelyek a magyar oktatási nyelv mellett a jelnyelvet feltüntetik, és a helyére 
rakják a törvényben, ezt el fogjuk fogadni. Azonban a jogalkotási törvénynek megfelelően a 
jelnyelvi törvényből átvett passzusokat, illetve az arra utaló sorokat nem fogjuk elfogadni. 

 
ELNÖK: Egyéb kérdés, észrevétel? 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Örülök, hogy helyettes államtitkár úr ezt a kiegészítést 

tette, mert az alaptörvény vitájában magam is utaltam ennek a fontosságára, úgyhogy a 
magam részéről ezeket az indítványokat éppen ezért fogom támogatni, és örömmel veszem, 
ha ez a törvényben is testet tud majd ölteni valamilyen formában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 12 igen. Aki 

tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
Osztolykán Ágnes javaslata a következő. Parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, hogy a 

módosítási szándékunk egyértelmű és világos. Két fontos alapelvet szeretnénk látni a 
preambulumban, a demokratikus iskolát és az esélyegyenlőséget. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem. Az az 

álláspontunk, hogy mindazok az értékek, amelyeket itt felsoroltunk, benne vannak a 
demokratikus értékekben. A demokratikus érték nem erkölcsi alapérték, tehát logikailag is üti 
így a felsorolást, egyébként a demokráciát természetesen fontos értéknek tartjuk és az egész 
törvény szelleméből ez tükröződik, valamint az esélyegyenlőség is. Ezek miatt ezt a 
módosítót nem javasoljuk. 

 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja 

Osztolykán Ágnes javaslatát, a 3-ast? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodik. Nem kapott egyharmadot sem. 
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Mesterházy Attila javaslata. Elhagyni javasolja, és nyilván van még egy javaslat a 
törvény másik feléről. (Zaj, közbeszólások: Három van. – Révész Máriusz: Kérdezzük meg a 
kormányt!) Ha jól látom, Hiller István a törvény közepét hagyja el, Kiss Péter pedig a végét. 

Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) Az előterjesztő 
álláspontja? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja 

Mesterházy Attila javaslatát? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot. 

Osztolykán Ágnes javaslata a következő. Parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Itt ebben a módosítóban tovább hangsúlyoznánk az 

általunk demokratikus alapelveket, zárójelbe teszünk bizonyos kifejezéseket, mint az 
erkölcsös helyett azt gondolnánk, hogy egy jó és egy boldog, teljes élet megélése. Tehát ha 
már ilyen patetikusan fogalmazunk, akkor mi folytattuk ezt a patetikus fogalmazást. És egy 
nagyon fontos és új elemet szeretnénk behozni a rendszerbe, a demokratikus iskola elvét, 
amiben olyan diákok vannak, akik aztán képesek lesznek egy aktív közéleti szerepvállalásra. 
Ez más, fejlettebb és nyugati típusú demokratikus országok oktatási intézményeit és magát az 
oktatáspolitikai gondolkodást egyaránt jellemzik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Hasonló 

okokból, mint amiket az előbb elmondtam, nem támogatjuk. Hozzátenném, hogy több olyan 
módosító indítvány lesz, amely nagyon bővítené a törvény keretét, és meglátásunk szerint 
nem mond többet, csak bőbeszédűbben, mint amit egyébként is az előterjesztés tartalmaz. 
Meglátásunk szerint a mi 1. §-unkban mindezek az értékek benne vannak, ezáltal rövidebb, 
nem beszélve arról, hogy van egy nyelvhelyességi hiba is benne, de mindez a demokratikus 
alapérték benne van az 1. §-unkban és a törvény egészében, ezért fölöslegesnek tartjuk a 
módosítást és a módosítással való bővítést. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel, vita a javaslattal kapcsolatban? (Nincs 

jelzés.) Nekem van. Én támogatom a javaslatot. Ha jól emlékszem, az európai uniós elnökség 
idején az aktív állampolgárság volt az egyik fókuszban lévő kérdés. Nemcsak ezért, inkább 
csak egy segédérv emellett, hogy én fontosnak tartom, különösen ezt az elemet, hogy közéleti 
szerepvállalásra képes választópolgárok nevelése, a demokratikus intézményrendszert ismerő, 
az aktivitás fogalmát felemlítő pont, szerintem ezek jó célkitűzések, nem rontják, inkább 
javítják a bevezető pontok minőségét. 

Van-e egyéb észrevétel? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Ezzel együtt 

is a helyesírási hibákat javítani kellene, és a magyar nyelv nem nagyon szokta használni a 
határozatlan névelőt, tehát akkor nyelvileg mindenképpen jó lenne javítani. Megjegyzem: a 
felelős állampolgár körülbelül ugyanazt jelenti, szinonimákról úgy gondoljuk, hogy nem 
érdemes vitatkozni. 
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ELNÖK: Az „egy boldog élet”-re gondolsz? (Dr. Hoffmann Rózsa: Igen.) Ezt 
mindenképpen csiszolni kellene, a határozatlan névelőt. Ezzel együtt erről a javaslatról 
szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság többsége tartózkodott. Nem kapta meg az egyharmadot. 

A 6-os: Pokorni, Pósán, Pánczél képviselő urak, az „alapműveltségüknek” kifejezésnél 
az „alap” szó elhagyását javasoljuk, a „műveltségüknek, életkori sajátosságuknak megfelelő” 
kifejezés szerintünk elegendő, tömörebb, azt fejezi ki, amire gondolunk. Az előterjesztő 
álláspontja? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Igen. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdés, vita, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) 
Egyhangúlag támogattuk. 

Osztolykán Ágnes javaslata a következő. Parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Ez ugyanúgy egy szimbolikus módosító javaslat, és 

ugyanúgy a „demokrácia” szó került bele pluszként. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Úgy érezzük, 

hogy nem illik a fogalmi rendbe, a demokrácia egy uralkodási forma és nem erkölcsi 
értékrend. Mint mondtam, a demokrácia áthatja a törvényünket, fölöslegesnek érezzük a 
kiegészítést, ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel, vita? 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Azt szeretném kérdezni, hogy ha ön szerint a rend 

és a méltányosság és a szolidaritás egy fontos érték, akkor a demokrácia miért nem erkölcsi 
értékrend és miért nem fontos megjeleníteni ebben? Hiszen a rend és a tudás ugyanúgy benne 
van. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Ez mind 

magában foglalja a demokráciát, és mint mondtam, nem erkölcsi érték, fogalmilag nem illik 
bele. 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Megkérdezhetem azt, hogy a tudás erkölcsi 

kategória-e? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Részben igen. 

Mint ahogy az ókorból ismert alapvető erények között is ott van a bölcsesség, ilyen 
értelemben talán odasorolhatjuk. De a másik érvem, amit felsoroltam, hogy mindez, az 
igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás, az mind a demokráciának a 
jellemzője, úgyhogy fölöslegesnek érezzük fokozni. De hogy úgy mondjam, nem elvi kérdés, 
nem koncepcionális kérdés. 

 
ELNÖK: Révész Máriusz! 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én ugyanezt akarom mondani, most már negyedszer 
futunk neki ugyanennek a vitának, tehát hogy bizonyítsuk, hogy a kormányoldal igenis, a 
demokráciát egyben is, nemcsak részenként fontosnak tartja. Szerintem inkább azt a 
kompromisszumot fogadjuk el, hogy egy helyen belevesszük, jelezzük az elkötelezettségünket 
ebbe az irányba, és tizenötödször ne folytassuk le a vitát. 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Akkor melyik lesz az a hely? 
 
ELNÖK: Neked tetszik ez a hely, ha jól látom. (Kucsák László: Máriusznak véletlenül 

tetszett az, amit ő maga elmondott.) Jó. Kíván-e másvalaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) 
Szavazzunk! A 7. pontról szavazunk, Osztolykán Ágnes javaslatát ki támogatja? (Szavazás.) 5 
igen. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodik. Az 
egyharmadot megkapta. 

Osztolykán Ágnes javaslata, a 8-as. A fenntarthatóság. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Ez ugyanúgy egy szimbolikus módosító javaslat, itt 

a demokráciát már elhagyjuk, és itt a fenntarthatóságot szeretnénk, mint alapértéket 
megjeleníteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Az 

indoklással egyetértünk, de pontosítani javasoljuk fenntartható fejlődésre. Ez a bevett 
terminus technicus. 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Akkor támogatható, ha átírjuk? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Igen, tehát 

egy kapcsolódóval. 
 
ELNÖK: Tehát egy kapcsolódó, pontosító javaslat kell hozzá, a tartalmában rendben 

van. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja a 8-as javaslatot? 
(Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A 
bizottság támogatja. 

Michl József javaslata, összefügg másik két ponttal, az objektív helyett sokoldalú, a 
követelményekhez igazodó kifejezés. 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Az idegen szavakat, amennyiben lehet mással is 

elmondani, akkor én ezt javaslom.  
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja a 9. pontot? 

(Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A 
bizottság támogatja. 

A 10-es Osztolykán Ágnes javaslata. 
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OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Ebben a módosítóban kiegészítenénk a 
gyermekbarát pedagógia megjelenítésével, amely szerint a gyermekek kíváncsiságának, 
érdeklődésének felkeltését elősegítő játékos, a gyermekek bevonására építő módszert kellene 
alkalmazni. Ezzel egészítenénk ki. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. Nem a kerettörvénybe illik ilyen részletes felsorolás, azon kívül a gimnáziumban 
nem szükségszerű a játékos módszerek hangsúlyozása. Meglátásunk szerint mindaz, amit 
felsoroltunk, bőségesen elég egy korszerű gyerekközpontú pedagógia megjelenítésére. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot. 

A 11-es következik, Osztolykán Ágnes javaslata. Parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Ez is egy szimbolikus és itt megint a demokrácia, a 

polgárok, a demokratikus szervezetek bevonása a cél. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Van egy ügyrendi javaslatom!  
 
ELNÖK: Tessék! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Minden képviselő előtt ott van az 

anyag, úgyhogy szerintem fölösleges felolvasni. Ha egy vita alakul ki, akkor ezt tegyük meg, 
de látjuk… (Dr. Hiller István: De én szeretnék sokáig veletek maradni! – Derültség.) 

 
ELNÖK: Jó. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki vitázni, érvelni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki 

támogatja a 11-es javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Nem kapott egyharmadot. 

A 12-es javaslat. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelzés.) Nincs képviselője a csapatnak 

a teremben. Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot a 
javaslat. 

A 13-as Pokorni, Pichler, Pósán képviselők javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem. Benne 

van az alapelvben, fölöslegesnek tartjuk. 
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ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? Én kívánok érvelni mellette. (Dr. Hiller 
István jelentkezik.) Az én javaslatom mellett kívánsz érvelni? Parancsolj! Javítsd! (Zaj, 
közbeszólások.) 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A taktikai megjegyzéseket hallottam, és nem 

kívánom figyelembe venni. Azt viszont igen, hogy az elmúlt egy évben, ahogy a múlt héten, 
legutóbb államtitkár asszony felelevenítette, számos, hogy az ő szóhasználatát átvegyem, 
szócsatát vívtunk a parlamentben. Ezeknek jó része azzal függött össze, hogy én azt 
állítottam, hogy az a gondolkodás, ami a törvényben, a törvény szellemiségében megjelenik, 
ez kiveszi az oktatási, közoktatási gondolkodás centrumából a gyermeket. Ezt ön felfogásként 
rendre elutasította, és azt mondtam, hogy nekem nincsen igazam. 

Ha önnek van igaza, tudniillik, hogy nekem nincs, akkor ezt fogadja be. Arra kérem, 
hogy tessék átgondolni! Láthatóan nem az én javaslatom. Az a gondolkodás, ami ebben benne 
van, az számos parlamenti felszólalásomban megnyilvánult. Ha ön az elmúlt 8-16-30 
alkalommal, amikor ilyen vitát folytattunk, az érvelésében valósan gondolta azt, amit 
mondott, akkor tisztelettel kérem, hogy azt a gondolatot, hogy a köznevelésben érvényesíteni 
kell a gyermek mindenekfelett álló érdekét, ezt ne vegye ki. Nem magyarázat az, hogy benne 
van a preambulumban vagy akárhol. Nem magyarázat. Itt egy törvényi helyről beszélünk. 
Tehát én ezt támogatom, akkor is, ha ez az esélyekre akármilyen módon hatással van, 
hivatkozva arra az iksz számú szócsatára, amit vívtunk. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki még hozzászólni? Államtitkár asszony! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: A gyermek 

mindenekfelett álló érdekét támogatni tudjuk, az egyenlő bánásmódot szakmai 
megfontolásból nem, mert éppen az egyéni bánásmód törvénynek az alapelve, és az egyenlő 
bánásmód könnyen félreérthető. (Dr. Hiller István: Dehogy érthető félre! Könyvtárnyi 
szakirodalma van, hogy mit jelent.) 

 
ELNÖK: Az egyenlő bánásmód elvének a kimondása véleményem szerint nem mond 

ellent az egyéni bánásmód alkalmazásának. Egy alapelv megfogalmazásáról van szó. Jó, én 
érvelek mellette ilyen értelemben, a saját javaslatom mellett. Ki az, aki hozzá kíván még 
szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 13. pontot? 
(Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 6 
tartózkodás. A bizottság támogatja. 

Zakó László képviselő úr javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni mellette? Parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. A nemzeti köznevelési törvényről 

beszélünk, melynek a preambulumában olyan, számunkra, magyarok számára fontos értékek 
vannak felsorolva, mint például a hazafias nevelés fontossága.  

Úgy gondolom, hogy ha ez a törvény valóban nemzetinek készül, akkor a nemzeti 
többség számára fontos keresztényi értékrendet is jobban meg kellene jeleníteni, és azt 
kérném a tisztelt bizottsági tagoktól, hogy szakítsunk a több évtizedes ateista 
szemléletmóddal, és szerepeljen a törvényben a keresztény szellemben való nevelés 
fontossága. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Államtitkár asszony! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Szeretném 

felhívni Zakó képviselő úr és a bizottság figyelmét, hogy a következő ajánlás, a 15-ös rendezi 
meglátásunk szerint megfelelő módon ezt a témát, azzal együtt is, hogy még ott lesz egy 
kapcsolódó módosító, ahogy képviselő úrral megbeszéltük, és úgy gondoljuk, hogy ez 
megfelel minden igénynek, ahogy ott a 3. § (3) bekezdését módosítani javasolja Michl József 
képviselő úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én keresztény, katolikus ember 

vagyok, de azt kimondani egy törvényben, hogy keresztény szellemben kell nevelni, ezt 
szerintem nem lehet, több ok miatt, egyrészt alkotmányellenes lenne. Másrészt azt szeretném 
jelezni, hogy lesz olyan módosító javaslat, ami abba az irányba fog elmenni, amit a képviselő 
úr is felvetett, tehát mi is szükségesnek látjuk, hogy az etikai vagy hittanoktatás kerüljön be 
nevesítve a rendszerbe. De ezt a módosító javaslatot semmiképpen nem lehet ilyen formában 
elfogadni. A 15-ös javaslat is egyébként egy olyan lépés, amit meg lehet tenni abba az 
irányba, amit elméletben mindketten szükségesnek tartunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? Hoppál Péter! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): A mondat az én ízlésem szerint is diktátumszerű, nem 

megengedő, és ennek a törvénynek ebben a vonatkozásban, ebben a szellemben - az előttem 
szólóval teljesen egyetértve és hozzá kapcsolódva -, ebben a tekintetben értékorientált, 
megengedő szelleműnek kell lennie. Ezért nem támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki 

támogatja Zakó László képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellene van? 
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot. 

Michl József javaslata következik. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Azzal, hogy 

lesz még egy kapcsolódó módosítás, igen. 
 
ELNÖK: Michl József! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy 

azt gondolom, hogy ez korrekt módon fogalmazza meg azt, amit jobbikos képviselőtársaim is 
szerintem támogatnak. Hasonló érveket, mint ami az előbb elhangzott, nem akarok ismételni. 
A „fakultatív” szót elfelejtettük kivenni, tehát azt fogjuk a kapcsolódóban még helyre tenni. 

 
ELNÖK: Ki akarjátok húzni a „fakultatív” szót? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Azért, mert „-hat, -het”, akkor amúgy is fakultatív, tehát 

nincs értelme külön ezt még egyszer szerepeltetni. 
 
ELNÖK: Jó, ezt majd megvitatjuk, ha ezt benyújtjátok. Most egyelőre erről a 

javaslatról van szó. Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Elfogadtuk. 
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Osztolykán Ágnes javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk, a 74. § (3) bekezdésében benne van. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Hol van benne, bocsánat? 
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A törvényjavaslat 74. § (3) bekezdése pontosan rendezi ezt a kérdést, hogy ha az állam 
világnézetileg elkötelezett intézményfenntartóval köt megállapodást és így látja el a feladatát, 
akkor gondoskodnia kell azokról a szülőkről és gyerekekről is, akik ilyen oktatásban nem 
akarnak részt venni, méghozzá úgy, hogy aránytalan teher nem hárulhat rájuk, és az 
aránytalan terhet is definiáljuk a 74. § (3) bekezdésében. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Egyéb kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki 

támogatja a 16. számú javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot. 

A 17-es Láng Zsolt javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem tudjuk 

támogatni. Láng Zsolt úrral egyébként megbeszéltem, valószínűleg lesz egy kapcsolódó 
módosító, ilyen formában nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelzés.) Én megkérdezném, hogy van most 

ilyen iskola? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Igen. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A II. 

kerületben egy ökomenikus iskola. 
 
ELNÖK: Nem véletlen, hogy Láng Zsolt terjesztette be. Ennek az iskolának be kell 

zárnia? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez az 

iskola jelenleg sem egészen törvényszerűen működik, hiszen most nem lehet… 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: A gond az, 

hogy vallási és hitoktatási, csak egyházi jogi személy rendelkezhet felette, és ez 
problematikus ebben a módosítóban, úgyhogy Láng képviselő úr töri a fejét és egyeztet, hogy 
hogyan lehetne ezt úgy megfogalmazni. Ez egy ökomenikus iskola, ez mindig is probléma 
volt. 

 
ELNÖK: Tehát itt van egy megoldandó feladat mindazonáltal.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Így van. 
 
ELNÖK: Szavazzunk a 17-es javaslatról. Hiller István, parancsolj! 
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szövegszerűen ajánlom a figyelmükbe az 
esetleges megoldásnál, minthogy ilyen problémával korábban is szembesülni kellett, hogy 
amennyiben olyan egyházi fenntartó, amely jelenleg is rendelkezik iskolával, tehát 
fenntartásra nemcsak alkalmas, hanem ezt gyakorolja is, erre az adott iskolára nem a 
gazdálkodás, hanem a fenntartás tekintetében garanciát ad, akkor az iskola teljesen 
törvényesen működhet. Függetlenül attól, hogy az az intézményfenntartó, ami itt jelenleg 
szerepel, sem a korábbi törvény, sem a jelenlegi egyházi törvény szerint nem bejegyzett 
egyház. Tehát a dolog megoldható úgy, hogy az iskolát se illegitimnek nem kell tekinteni, se a 
bezárás nem kell hogy fenyegesse, ez inkább csak egy megjegyzés volt. 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk a 17-esről. Aki 

egyetért vele, most szavazzon! (Nincs jelzés.) Ki van ellene? (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 10 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot. 

Michl József javaslata a 18-as. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Igen. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Révész Máriusz: Volt már, szavaztunk róla!) Akkor 

köszönöm szépen. 
Tapolczai Gergely javaslata a következő, a jelnyelvvel kapcsolatos. Az előterjesztő 

álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem, az 

utolsó része miatt nem tudjuk támogatni. Elvben támogatjuk, tehát az indoklással egyetértünk, 
de az utolsó mondat miatt nem. Egyébként megbeszéltük Tapolczai úrral. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Akkor szavazzunk! Ki az, aki 

támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Többség. Nem kapta meg az egyharmadot. 

Michl József javaslata a következő. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Igen. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A 
bizottság többsége támogatta. 

A 21-es Pánczél Károly és képviselőtársai javaslata. Az alapfokú művészeti iskolát 
iktatja be. Az előterjesztő véleménye? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem kell 

beiktatni, mert az iskola fogalmában benne van az alapfokú művészeti iskola is, ezért nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Én úgy ítélem meg, hogy nem árt, ha 

ezt itt definiáljuk, mert annyi viszontagságon estek át az alapfokú művészeti iskolák, hogy ez 
nem árt. 

 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A javaslat 7. § (3) bekezdése rendezi, hogy a nevelési, oktatási intézmény közreműködhet a 
pedagógusképzés, továbbképzés feladataiban, és a nevelési, oktatási intézmény definiálva 
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van, hogy az magában foglalja az alapfokú művészeti iskolát. Ott látható feljebb, az (1) 
bekezdés h) pontjában.  

Tehát magyarul: ez egy indokolatlan ismétlés lenne. 
 
ELNÖK: Tehát ha jól értjük, nincs ellentétben a törvény szövegével. (Madarász 

Hedvig: Nincs, csak duplán lenne benne.) Köszönjük szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? 
(Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki van ellene? (Nincs 
jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság többsége támogatta. 

Németh Zoltán, Kucsák László javaslata a következő. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? Kucsák László! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Igen, talán röviden annyit, hogy az ellenőrzés 

szerintünk így válna teljes körűvé a törvényben is szabályozott módon. Tehát azt mondjuk, 
hogy a törvényi szabályozást állami, fenntartói és intézményvezetői ellenőrzés biztosítja. 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? Hiller István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném kérdezni, mert hallottam, hogy nem, 

ha nem, akkor a közoktatási intézmények ellenőrzését, minőségbiztosítását az állam 
kizárólagossá tenné? A javaslat arról szól, hogy ezt bővítsük, ha nem bővítjük, akkor 
kizárólag az állam folytathat ilyen tevékenységet. Azt szeretném kérdezni, hogy jól értem-e. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Államtitkár asszony! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Van egy 

későbbi módosító javaslat, megkeressük, vagy megtaláljuk, ahol kifejezetten a szakmai 
szervezetek kérésére egyszerűsítettük az ellenőrzések átláthatatlan rendszerét. Igen, az volt a 
szándék, hogy ne gyötörjük az iskolákat állandó ellenőrzéssel, ettől természetesen a 
fenntartónak megvannak a jogai. A 456. ajánlási számú javaslatunk tartalmazza az ellenőrzési 
rendszerre vonatkozó javaslatunkat, és ennek mond ellent minden olyan javaslat, amely 
kibővítené az ellenőrzések lehetőségét. Talán van itt a teremben olyan, aki vagy az Országos 
Köznevelési Tanács vagy a Közoktatás-politikai Tanács ülésén is ott volt, és megerősítheti, 
hogy többen felszólaltak, hogy tarthatatlan helyzet az, hogy az iskolák, óvodák működését 
állandó ellenőrzésekkel tarkítják, és rendet kellene tenni. Ez a szándék valósult meg a 
módosító javaslatunkban, csak egy kicsit hátrébb van. Emiatt ezt nem tudjuk támogatni. 

Az intézményvezetői ellenőrzés egy evidencia, a vezetőnek alapvető funkciója az 
ellenőrzés, ezért ezt kimondani fölösleges. A fenntartónak pedig nincsen mondjuk a szakmai 
ellenőrzéshez direkt kapcsolata, tehát nincs is ilyen feladata. Ezt a külső objektív állami 
ellenőrzés veszi át, egyébként itt kormányzati szándékot is tudok közvetíteni. 

 
ELNÖK: Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én kérem államtitkár asszonyt, hogy ezt a véleményét 

vizsgálja felül. Ez egy teljesen abszurd helyzet lenne, hogy van egy intézménynek fenntartója, 
és az égvilágon az általa fenntartott intézmény ellenőrzésébe a fenntartó nem tud beleszólni. 
Ha ez nem történik meg, akkor az alapvető fenntartói jogosítvány sérül. Ráadásul ha azt 
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mondjuk, hogy csak állami módon lehet ellenőrizni, akkor nemcsak a fenntartói, hanem az 
intézményvezetői is megkérdőjeleződik. 

Azt gondolom, hogy ha van egy intézménynek fenntartója, az teljesen lehetetlen, hogy 
a fenntartó ne vehessen részt az ellenőrzésben. Akkor nem fenntartó. Akkor azt kell mondani, 
hogy csak az állam lehet fenntartó, más nem. Ha más is lehet fenntartó, akkor azt pedig nem 
lehet, hogy ne tudja az intézményt ellenőrizni. Ez egy olyan paradox helyzet lenne, 
államtitkár asszony, ami nem fenntartható. 

 
ELNÖK: Pánczél Károly! 
 
PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Államtitkár Asszony! Ez a 22., 

illetve a 23. számú módosító is pontosan arról szól, amiben egyébként az általános vitában 
meg tudtunk egyezni, hogy a minőség emelése egy nagyon fontos célunk ezzel a törvénnyel, 
és ott le is szögeztük azt, hogy egyébként 26 éve nincs külső ellenőrzés, nevezzük nevén ezt a 
régi szakfelügyeleti rendszert, most nem tudom, hogy minek fogjuk hívni. De abban 
egyetértettünk, hogy külső ellenőrzésre és értékelésre a minőség emelése érdekében szükség 
van. 

Ez a két módosító pontosan erről szól, mert a munkájuk minőségét nemcsak a 
jogszabályok biztosítják, hanem éppen a külső értékelés, ellenőrzés is. Szerintem ennek itt 
helye van a törvényben. 

 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Kucsák Lászlónak javaslom jó szívvel, hogy 

nyelvileg úgy lehetne rendbe tenni egy kapcsolódóval, hogy „szabályozás, állami, fenntartói 
és intézményvezetői ellenőrzés”. Tehát kétszer van az „és”. 

 
ELNÖK: Szerintem nem ez a baja a tárcának. Hiller István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ez a gondolkodás teljesen ellentmond annak a 

gyakorlatnak, hogy a mai Magyarországon például a nem állami, nem alapítványi, nem 
egyesületi, magyarul az egyházi fenntartók esetében van – és helyes is, hogy van – a 
fenntartók részéről minőség-ellenőrzés. Például a katolikus közoktatási intézményeknél 
kimondottan egy saját maguk által megszabott, úgy gondolom, hogy normálisan és 
színvonalasan működő olyan minőség-ellenőrzés folyik, amit kimondottan a fenntartó 
gyakorol és ír elő. Hogy most miért kellene ezt az önkormányzatoknál vagy bármely más 
fenntartónál vitatni, ezt nem is teljesen értem. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár asszony! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Ismétlem: 

nem térhetünk el és nem is kívánunk eltérni a kormányzati állásponttól. A katolikus egyháznál 
egyébként 42 vagy 43 fenntartó van összesen, és ezt az ellenőrzési jogát átruházta a KPSZTI-
re. Tehát tulajdonképpen a KPSZTI az állami ellenőrzést gyakorolja. De még rájuk is 
érvényes lesz az állami ellenőrzés, amit nem vitatnak a katolikus intézmények sem. 

Amit pedig Pánczél képviselő úr mondott, hogy az általános vitában erről volt szó. 
Pont erről, hogy a hiányzó külső szakmai, de államilag kontrollált és államilag garantált 
ellenőrzés kell hogy biztosítsa az intézmények munkájának minőségét, és ott van a 
törvényességi ellenőrzés is. Úgyhogy ez az egész ilyen formában a kormánnyal egyeztetett 
álláspont, mi ettől nem térünk el. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Valószínűleg a katolikus intézet nem állami ellenőrzést 
gyakorol, mert a fenntartó engedi át neki az ellenőrzés jogát, azt engedi át a fenntartó, ami van 
neki. Épp azt akarjuk, hogy legyen neki, mint fenntartónak, hogy át tudja engedni nota bene, 
ha ő azt jónak látja egy közös szervezetnek. Parancsolj, Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Hogy a vita és a kormányálláspont között ne legyen 

olyan nagy feszültség, én teljesen támogatom azt, hogy állami ellenőrzés legyen, ezt az égadta 
világon senki nem vitatja. Tehát nem az van, hogy az állami ellenőrzés jogát el akarjuk venni 
a fenntartói ellenőrzésre, állami ellenőrzésnek kell lennie, és óriási hiba, hogy az elmúlt 21 
évben nem volt. Ebben a kérdésben nincs vita, tehát a kormány által elfogadottat ebben a 
kérdésben abszolút nem vonjuk kétségbe. De azt még egyszer mondom, hogy az teljesen 
lehetetlen, nemcsak a katolikus egyháznál, alapítványi és egyébként önkormányzati iskoláknál 
is, hogy a fenntartónak ne legyen lehetősége ellenőrzésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt gondolom, hogy alaposan megvitattuk. Úgy látom, hogy 

szavazhatunk a 22-esről. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Még lenne 

egy érvem, amit kérek, hogy fontoljanak meg, ha lehet. Egyrészt a fenntartó ellenőrizhet, nem 
vontuk el tőle ezt a lehetőséget, másrészt a törvény kilátásba helyezi azt, hogy települések is 
visszaveszik a fenntartói jogot, ahol nagyon jól tudjuk, hogy szakmai ellenőrzésre nincsen 
kapacitás. Ezért ezt így deklarálni, hogy… 

 
ELNÖK: Hogyne lenne! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nagyon sok 

helyen nincsen szakmai kapacitás. (Révész Máriusz: Dehogy nincs!) Ne a fővárosi 
kerületekből indulj ki, Máriusz, hanem a kisebb településekből. A lehetősége megvan a 
fenntartónak, de azt, hogy a jogszerű működésüket és a munkájuk minőségét, a fenntartói 
ellenőrzést így kimondjuk, elég, ha erre egy egységes állami rendszer van, amely biztosítja, 
ezen kívül a fenntartó az ellenőrzést elvégezheti. 

 
ELNÖK: Javaslom, hogy szavazzunk a 22. pontról, Németh Zoltán, Kucsák László 

javaslatáról. Ki az, aki támogatja a 22-es javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? 
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

Pánczél Károly, Sági István javaslata következik. Nyilvánvalóan összefügg az 
előzővel. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: A fentiek 

miatt nem. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 

23-ast? (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 
tartózkodás. A bizottság támogatta. 

Sági István, Révész Máriusz javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni mellette? (Nincs jelzés.) Kérdés, hozzászólás? 
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DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Úgy 
gondoljuk, hogy elegendő garancia van a szövegünkben.  

 
ELNÖK: Én érvelnék mellette, bár nem az én javaslatom. Én úgy gondolom, hogy az 

iskolarendszer átjárható, más iskolába vagy iskolatípusba akár tanév közben is át lehet lépni, 
ez így koherens. Nem értem pontosan, hogy mi az, amit a törvényben foglalt keretek között 
megállapított követelmények betételével szűkíteni akar a törvény. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: A minőségi 

követelményeknek való megfelelés, tehát hogy nem szabad az átjárás, meg kell felelni 
azoknak a követelményeknek, amelyeket a fogadó iskola támaszt, mint ahogy a középfokú 
iskolákban is. 

 
ELNÖK: Akkor mit jelent az „átjárható” szó? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Ez egy 

alapelv, ami egy deklarált alapelv, és lehetővé teszi, amennyiben megfelel a 
követelményeknek. Tehát nem egy teljes szabadság, hanem egy feltételekhez kötött 
szabadság. 

 
ELNÖK: Egy olyan alapelv, ami nem teljesülhet? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: 

Dehogyisnem, ha teljesíti a követelményeket. Mint ahogy a szabad iskolaválasztás is olyan 
alapelv, amely csak korlátok között érvényesülhet, ha nincs hely, akkor hiába van szabad 
iskolaválasztás, nem mehet bárhová a gyerek. Ez is egy hasonló alapelv. 

 
ELNÖK: Kucsák László kért szót! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni, hogy ha ez a mondatelem 

kikerülne, ahogy a javaslatban foglaltatik, és csak ennyi maradna a szövegből, akkor az, ami a 
nemzeti alaptanterv, illetve a majd ennek alapján elkészült kerettantervek alapján az iskolák 
rendelkezésére áll, az abban foglaltak nem lesznek-e elegendőek arra vonatkozólag, hogy 
egyértelműen szabályozzák ezt a lehetőséget? Ha a javaslat befogadtatna, akkor az a szöveg 
állna előttünk, hogy az iskolarendszer átjárható, más iskolába vagy iskolatípusba akár tanév 
közben is át lehet lépni. Ez egy lehetőséget fogalmaz meg, és az iskolák által adoptált 
kerettanterv-változat szerintem tartalmazhat nyilván olyanfajta előírásokat, amelyek ezt 
szabályozni tudják. Ezt nem tudom, éppen ezért kérdés formájában tettem fel. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: A 

kerettanterv nem szűkíthet egy törvényben megadott jogot. Ha ezt így fogadjuk el, ebből az 
következik, hogy elköltözik a család egy másik településre, mondjuk valahol járt a gyerek egy 
akármilyen középiskolába, mondjuk egy szakközépiskolába, és a fogadó városban ő 
bejelentkezik egy gimnáziumba, nagy a lemaradása, de semmi feltételhez nem köti. A mi 
koncepciónk a fogadó iskola követelményeinek való megfeleléshez köti, fel lehet készülni rá, 
különbözeti vizsgával, a fogadó iskola tanári kara segítségével, de nem egy automatikus 
átlépést biztosít, ami nem szolgálja a gyerek érdekét, és ellentétes azokkal a minőségi 
törekvésekkel, amelyeket szeretnénk megvalósítani. 
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ELNÖK: Azt gondolom, hogy az átjárhatóság itt az alapelvek között mondatik ki. 
Ezzel a passzussal ilyen formában az a probléma, hogy az iskola intézményenként különböző, 
akár intézményi szintű feltételeket szabhat. Nem rendelet, nem jogszabály, nem tanterv, 
hanem intézményi feltételt szabhat. Ebben az esetben nincs átjárhatóság. Ha átjárhatóságot 
deklarálunk az alapelvekben, amivel én mélységesen egyetértek, akkor ennek a 
megszorításnak itt nincs helye. Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen, de én most azt is értem, amit államtitkár asszony 

elmondott, hogy vannak olyan esetek, amikor valaki felvételizik egy gyengébb gimnáziumba, 
és egyből átjelentkezik egy erősebbe, mert át lehet menni, akkor ez szerintem valóban nem 
lenne célszerű. Ugyanakkor a módosító javaslatot pedig azért adtuk be, hogy az alapelvre az 
eddigieknél nagyobb garanciát kapjunk, hiszen itt pedig az a gond, hogy vissza lehet élni a 
módosító javaslattal olyan irányba, ahogy államtitkár asszony elmondta. De az eredeti 
javaslattal pedig az a gond, hogy azzal pedig olyan irányba lehet visszaélni, ahogy egyébként 
bizottsági elnök úr elmondta, és amit mi is tartunk, tehát hogy minden iskola valamilyen 
követelményt meghatároz, és amikor valakit nem akarnak esetleg felvenni az adott iskolába, 
akkor erre a követelményrendszerre hivatkozva, mondjuk nem gimnáziumban, hanem már 
általános iskolában sem veszik át. 

Tehát mindkét oldalról fennáll a jogos félelem szerintem. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Erre 

vonatkozik az a megszorítás a mi szövegünkben, hogy az e törvénybe foglalt keretek között, 
és a törvényben ott vannak azok a garanciák, hogy általános iskolában például nem 
szervezhető felvételi, hogy ott egységesebb lesz, de mit tesz például akkor, ha valaki 
reáltagozatra akar átlépni egy humán tagozatról? Tehát nagyon sok problémát felvetve, ha ezt 
az átjárást abszolút szabadon értelmeznénk, pont ezen akarunk változtatni, különbözeti 
vizsgával, felkészüléssel, türelmi idővel, az iskola pedagógiai programjában foglaltaknak 
megfelelően az átjárás lehetőség. Ezt a végrehajtási utasításban bővebben ki fogjuk fejteni, 
tehát az átjárás az alapelv, az átjárhatóság biztosítása, de ez ne okozzon olyan problémát, 
hogy valaki egyszerűen képtelen lesz helytállni, és végül is a gyereket csapjuk be akkor, ha 
nem tudatosítjuk benne, hogy meg kell felelni azért a követelményeknek. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki még szólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! A 24-esről 

szavazunk. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodott. Az egyharmadot 
megkapta. 

Michl József javaslatáról már döntöttünk. Osztolykán Ágnes javaslata a 26-os. Az 
előterjesztő álláspontja? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: A 

Hídprogrammal kapcsolatos valamennyi módosítót, ha jól emlékszem, nem fogjuk támogatni, 
mert kormányzati álláspontot képviselünk. 

 
ELNÖK: Tehát „nem” az előterjesztő álláspontja. Kíván-e valaki szólni? Parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Azt gondolom, hogy az eddigi beszélgetéseink 

során is kifejtettem azt, hogy azt gondolom, hogy a Hídprogram törlése az egyik legfontosabb 
tartalmú LMP-s módosító, mert azt gondoljuk, hogy pedagógiai szempontból ez már túl kései, 
munkaerő-piaci szempontból pedig abszolút zsákutcát jelent. Államtitkár asszony is tanított, 
biztosan nagyon jól tudja ön is, hogy ha igazából a saját szakmai lelkiismeretére hallgat, hogy 
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az a gyerek, akit én nem tudtam nyolc év alatt felfejleszteni úgy, hogy egy szakképző 
intézményben helyet kapjon és ott meg is állja a helyét, akkor azt egy év alatt nem fogom 
tudni. Már akkor is elmondtam azt, hogy próbáljuk meg ezt az egész Hídprogramot 
valahogyan vagy specifikálni, tehát hogy olyan helyre átrakni, ahol sokkal inkább esély van a 
továbblépésre, vagy pedig egyszerűen mögé helyezni az alapfokú képzésnek. 

Azt kívánom, hogy inkább az ön víziója teljesüljön, mint az enyém, mert én azt látom, 
hogy az én víziómban jó néhány év múlva hátrányos helyzetű, zsáktelepüléseken élő, rossz 
minőségű oktatást kapó, hátrányos helyzetű és roma gyerekek tömkelege fog megjelenni a 
Hídprogramban. Köszönöm szépen. 

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

Előterjesztő! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: A 

Hídprogram a törvényjavaslatunknak az egyik legalaposabban kimunkált, legtöbbször 
megvitatott, kormány által tételesen elfogadott része. Itt nem víziókról van szó, én egy kicsit 
optimistább vagyok a jövőt illetően, hiszen a hároméves kortól kezdődő óvodáztatás, a kis 
létszámú osztály lehetősége, az egyéni bánásmód törvényi erőre emelése és sok-sok egyébtől 
az várható, hogy sokkal kevesebb leszakadó gyerek lesz. Ellenben a pedagógiai évszázados 
tapasztalat, tudás azt mutatja, hogy minden pozitív ráhatás ellenére, mindig voltak, vannak és 
lesznek gyerekek, akik később kapcsolódnak be, később érnek, és minden törekvés ellenére 
mégiscsak lemaradnak. Jól tudjuk, hogy ma ezeknek a gyerekeknek a száma, akik 
funkcionálisan írástudatlanul fejezik be lényegében az általános iskolát, 10-20 százalék között 
mozog. A Hídprogram I. számukra ad egy lehetőséget. A Hídprogram II. másfajta 
gyerekeknek ad lehetőséget. 

Ez egy lehetőség, ez nem egy kötelezettség, és attól, hogy nyolc éven keresztül 
iskolába jártak, a Hídprogramban a kiscsoportos létszám, az egyéni bánásmód, az egyénre 
szabott pedagógiai program nem programcsomag, ezért nem támogatjuk majd később azokat 
a javaslatokat sem, ahol kész programcsomagokkal operál. Az egyéni fejlesztés, amely 
megpróbálja elvarázsolni azt a néhány gyereket, akivel nem sikerült eredményt elérni 14 éves 
korig, végül is elnyerte az egész szakmának a tetszését, és a kormány tételesen így hagyta 
jóvá. Képviselőtársaimnak mondom, hogy nincs okunk és jogunk eltérni attól, amit 
végigtárgyaltunk többször is, és így fogadták el. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Osztolykán Ágnes kért szót. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Két ponton szeretném folytatni a vitát, és nagyon 

szeretném, ha a bizottság nem arra fókuszálna, hogy kevés az idő, hanem arra, hogy ez egy 
fontos törvény, amit szakmailag meg kell vitatnunk, és teljesen mindegy, hogy az mennyi időt 
igényel. 

Vissza szeretnék kérdezni: valóban 10-20 százalék között mozog államtitkár asszony 
szerint az írástudás és olvasástudás nélkül kijövő gyerekek száma? Akkor ugyanis 
valamelyikünk nagyon rossz számokat tud, mert én azt gondolom, hogy sokkal több.  

A másik, hogy nem vízióról beszélek, hanem arról beszélek, ami az elmúlt jó néhány 
évben, akár a rendszerváltás előtti időszakban kezdődött, és ezért nagyon komolyan megjelent 
még nagyon hosszú ideig, az, hogy nagyon szépen lehet beszélni és kell is beszélni és fontos 
is arról, hogy egyéni fejlesztés. Én is egyetértek azzal, hogy fontos az egyéni fejlesztés.  

Azt láttam és azt tapasztaltam, és az a háttértudás, hogy ha az állam úgymond 
egyénileg fejleszt, akkor ezek kisegítő osztályok lesznek, és ezekből a kisegítő osztályokból 
még nem volt olyan ember, vagy én mondjuk a saját környezetemből ismerek egyet, akinek 
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sikerült a normál tantervű iskolarendszerbe visszakerülnie. Mi biztosítja azt, hogy vissza fog 
kerülni a gyerek a normál tantervű oktatásba? Főleg abban az esetben, ha benne van a 
törvényben, hogy 8 tanuló esetében már lehet indítani ilyen fejlesztő osztályt. Mi a garancia 
arra, hogy egy olyan iskolában, ahol ezek a gyerekek lemaradtak nyolc éven keresztül, nem 
jutottak minőségi oktatáshoz, akkor, ha majd ők nyolcan együtt beülnek egy tanterembe és 
ugyanazokkal a tanárokkal, ugyanazokkal a minőségi eszközökkel fejleszteni fogják őket, mi 
garantálja azt, vagy egyszerűen a józan ész se garantálja, hogy ők előrébb jutnak egy év alatt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Először is szeretném megkérni Osztolykán Ágnest, 

most már harmadszor tesz arra célzást, hogy ne rohanjunk. Ha kell, akkor folyamatosan itt 
leszünk holnap estig, tehát mi többet voltunk itt bizottsági ülésen, mint képviselő asszony, ezt 
csak halkan jegyzem meg. Úgyhogy szerintem ezeket a rossz ízű megjegyzéseket most 
nyugodtan ki lehetne hagyni. Bármennyi idő szükséges lesz rá, itt leszünk. Szeretném, ha 
képviselő asszony is itt lenne. 

A másik, amit mondani szeretnék: azt mondja Osztolykán Ágnes, hogy nyolc év alatt 
lemaradtak ezek a gyerekek és nem jutottak el az olvasás és a szövegértés megfelelő szintjére 
sem. Képviselő asszony, akkor mi garantálja, hogy ha elmegy a szakképzésbe vagy akárhová, 
akármelyik iskolába és nyolc év alatt nem tanulta meg, hogy ott, amikor a többiek tudnak, 
akkor majd hirtelen rájön és meg fogja tanulni az „a” betűt és meg fog tanulni olvasni és a 
szövegértése fejlődni fog. 

Én magam is fontos célkitűzésnek látom az integrációt, magam is híve vagyok, de 
azért látni kell, hogy az integráció sem tudott minden gyereknek megoldást jelenteni. Nézzük 
meg egyébként a mostani nemzetközi felmérések adatait. Szerintem, ha itt ezt a lehetőséget 
kinyitjuk és biztosítjuk, hogy igény esetén ilyen lehessen, akkor szerintem a lehetőségek 
tárházát bővítjük, és azt gondolom, könnyen lehet, hogy jó néhány gyereknek így juttatunk 
esélyt. Ha bekerül egy osztályba, ahol mindenki nála előrébb jár, akkor csak a frusztrációja 
növekszik, periférikus helyzetbe kerül, és fél éven belül kimarad az iskolából és 
lemorzsolódik (Osztolykán Ágnes: Ez nem igaz!), mint ahogy most a szakképző iskolák igen 
jelentős részében van. Ez az adat. 

 
ELNÖK: Michl József! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igyekeztem nagyon 

figyelni Osztolykán Ágnes érvelésére, nem mindig tudom követni, ez az én hibám. De most 
úgy éreztem, hogy képviselő asszony végig amellett érvelt, hogy legyen ilyen Hídprogram, 
csak lehet, hogy ő nem így nevezi. 

Tehát azt javaslom, hogy próbáljuk ki ezt a Hídprogramot, aztán majd a tapasztalatok 
alapján fogjuk tudni véglegesen eldönteni, hogy ez mennyire jó, és leginkább azzal 
foglalkozzunk, hogy ennek a javításához kapcsolódjunk. Azt gondolom, hogy mindarra a 
kérdésre, amit felvetett képviselő asszony, egy jó megoldás ez a Hídprogram. 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki szólni? Államtitkár asszony! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Kérdezte 

képviselő asszony, hogy mi a garancia arra, hogy az a gyerek, aki nyolc évig nem tanult, majd 
fog. Például az, hogy nem támogatjuk azt a módosítót sem, hogy általános iskolákba kerüljön 
a Hídprogram, pontosan ezért, hogy kerüljön be egy középiskolai közegbe, ahol egy egészen 
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más szempont szerint, valóban egyénileg tudják fejleszteni, és nem évismétléssé degradálódik 
a Hídprogram. 

Tehát tisztelettel kérem, hogy támogassák ezt a javaslatot, elég nagy a szakmai 
támogatottsága is. Tehát nem a módosítást, hanem az eredeti javaslatot, tehát ne fogadják el a 
módosítást. 

 
ELNÖK: A 26. pontról szavazunk. Ki az, aki támogatja az elhagyást? (Szavazás.) 2 

igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem kapta 
meg az egyharmadot. 

Bánki Erik, Szalay Ferenc javaslata, alapfokú sportoktatás kifejezéssel egészítik ki a 
felsorolást. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk. Egyébként megbeszéltem ma Szalay Ferenc képviselő úrral, valószínűleg vissza 
is fogják vonni, tehát az érveket kicseréltük. Ilyen formában nem tudjuk támogatni. Több mint 
tíz vagy akár közel húsz módosító javaslat van, ami mind az alapfokú sportoktatással, az 
alapfokú sportiskolával foglalkozik, egyiket sem fogjuk az elmondottak miatt támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki szólni, vitázni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki 

az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Nem kapta meg az egyharmadot. 

A 28-as Sági István, Pokorni Zoltán, Pichler Imre és képviselőtársaik, három új ponttal 
egészítik ki a felsorolást. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk, olyan fogalmakat vezet be, amelyeknek semmi előzménye, és nincsen kibontva, 
és nem volt előkészítve, tehát a kiterjesztett iskola, a közösségi iskola, hiába értelmezi, ez egy 
teljesen új javaslat volt számunkra, és nem nagyon tudunk vele ilyen értelemben mit kezdeni. 
Be nem vezetett fogalmak, ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni, érvelni mellette? Én kívánok érvelni mellette. 

Ezek bevezetett fogalmak, Európában 19-20 éve, van, ahol 40 éve használatosak.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Igen, csak 

nálunk nem. 
 
ELNÖK: Nálunk is. Fel is lehetett volna erre készülni, ha mondjuk az elmúlt évben 

gyakrabban tudunk eszmét cserélni a különböző találkozási lehetőségekről. Meghatározó 
fontosságúnak tartom, hogy definiáljuk ezeket a fogalmakat. A következő évtized magyar 
közoktatás-fejlesztésének véleményem szerint kulcsfogalmairól van szó. 

Kíván-e valaki még hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja 
a javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 5 
tartózkodás. A bizottság többsége támogatta. 

A 29-esben Baracskai József, Gyurcsány Ferenc definiálják, akár csak a 30-asban 
Pokorni, Révész, Pichler képviselők kifejtik az iskolán kívüli formákat. Az előterjesztő 
álláspontja? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem. 
 
ELNÖK: És a 30-ast? 
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DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: A 30-ast sem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Révész Máriusz: Miért nem?) 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Korlátozza, 

felesleges felsorolás. Mint mondtam az elején, nagyon sok olyan módosító van, amely 
túlterjeszkedik a kerettörvényi jellegen, és vissza akarja hozni azokat a részletszabályokat, 
amelyek ellen kifejezetten törekedtünk, hogy ne legyen ilyen részletes, mindent felsoroló. A 
taxatív felsorolás mindig szűkít, például kétszer van benne az önképző kör, felesleges ezeket 
így felsorolni. Elvileg nincs ellene kifogásunk, inkább jogalkotási szempontból nem 
javasoljuk. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Annyit szeretnék hozzátenni, hogy éppen taxatív 

felsorolásról van szó, hanem példálódzó jellegű felsorolásról, úgyhogy sok érv elfogadható, 
államtitkár asszony, de az, hogy korlátozó, az szerintem nem jó érv, mert ez nem korlátoz 
semmit. Az kétségkívül igaz, hogy úgy látszik, hogy ugyanazt az ajánlást kaptuk meg, mert 
valóban mindkét helyen kétszer van benne az önképző kör. (Dr. Pósán László: 
Nyomatékosabb! – Kucsák László: Az egy másik önképző kör! – Derültség.) 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Mi csak figyelünk kívülről, mint Mao a hegyről. 
 
ELNÖK: Nyilvánvalóan ezt csiszolni, pontosítani kell. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Talán csak annyit fűznék hozzá, hogy ha a törvény 

egyéb részeire gondolunk, akkor abból a szempontból, hogy a munkaidőkeretbe mi 
számolható, hogyan számolható be ebben a vonatkozásban, ha mégis a kerettörvény-jelleghez 
igazítható, akkor talán szerencsésebb, ha a törvényszövegben szerepel ez a példafelsorolás, 
nyilván az önképző kört nem kétszer említve. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor a benyújtó szándékozik módosítóval csiszolni ezt.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Mi ezt 

fölöslegesnek tartjuk, ezek olyan bevett gyakorlatok az iskolákban, amelyeket fölösleges 
ennyire szájba rágni. Ilyen értelemben korlátozó, hogy a joggyakorlat, illetve a jogalkalmazási 
gyakorlat bizony, az, hogy sokan azt hiszik, hogy ami nincs benne egy ilyen tételes 
felsorolásban, azt nem lehet csinálni. Ilyen értelemben mondtam azt, hogy korlátozó. Ha nincs 
benne ez a felsorolás, attól még mindezt tehetik. Tehát nem a szakkör ellen, nem a tanulmányi 
kirándulás ellen érvelek, hanem az ellen, hogy bízzunk már annyira a 
pedagógustársadalomban meg az igazgatókban, hogy ezt pontosan tudják, hogy mik azok az 
egyéb foglalkozások, és nem olyasmit csinálnak az iskolában, ami oda nem illik. 

Az egész törvényalkotási koncepcióban ezt próbáljuk állandóan közvetíteni a 
fórumokon is, hogy nagykorúsítsuk már végre az iskolákat meg a pedagógusokat is, ne írjunk 
elő olyan fogalmakat a törvényben, amelyeket evidenciának kell tekintenünk. 

Tehát egy ilyen elvi megfontolás van a nemleges álláspontunk mögött, és nagyon 
kérem, hogy ezt mérlegeljék, hogy tovább akarjuk-e vinni ezt a kiskorúsítást, hogy minden 
szituációra a törvényhez fordulnak, ha nincs benne, akkor azt hiszik, hogy nem tehetik. 
Számtalan ilyen eset van, hogy valamit nem találnak a törvényben, és úgy gondolják, hogy azt 
nem lehet tenni. Sokkal egyszerűbb akkor, ha a szakmai tudásukra apellálunk, egyébként, ha 
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végrehajtási utasításban szükséges, vagy bocsánat, rendeletben, akkor természetesen meg 
lehet nevezni, de nem is illenek a törvénybe ezek a fogalmak. Tehát az egész törvénynek a 
belső koherenciáját, műfaját lazítjuk fel ezekkel a felsorolásokkal. 

Tehát ilyen értelemben elvi kérdés. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván az eredeti kerettörvény-elképzelést sem tudta a 

tárca maradéktalanul teljesíteni. Azt javaslom, hogy szavazzunk! A 30-as javaslatról van szó, 
majd be kell hozzá nyújtani egy pontosító kiegészítést. Ki az, aki támogatja a 29-es és a 30-as 
javaslatot? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. A bizottság többsége támogatta. 

Még úgy osszuk be az időnket, hogy még 15 percünk van, mert 5-kor kezdődik a 
szavazás, most kezdődött a szünet. 

Pánczél, Sági, Pokorni, felmenő rendszerű bevezetés, kétféle definíció. Az előterjesztő 
álláspontja? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: A miénket 

jobbnak tartjuk, ezért nem támogatjuk ezt a módosítót. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hadd érveljek a miénk mellett. Az érintett legalacsonyabb 

iskolai évfolyamon, ez adott esetben azt a vitakérdést veti fel, hogy az általános iskolában 
csak az első osztály, míg én el tudok képzelni olyan felmenő rendszerű bevezetést, ami első, 
ötödik, kilencedik mondjuk. Tehát más kezdő időpontok kijelölése is történhet, különösen 
most, amikor a rendszer átalakítására törekszünk, egy rugalmasabb, több ponton felmenő 
rendszerben történő bevezetés, egy megengedőbb definíciót jobbnak látok. Kíván-e másvalaki 
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért a javaslattal? (Szavazás.) Ki 
van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

Osztolykán Ágnes javaslata lesz az utolsó most a délutáni körben, a 32-es, a hátrányos, 
halmozottan hátrányos definíció. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: „Nem” az 

előterjesztő álláspontja, a családjogi törvény rendezi ezt a kérdést, és az is egy törvényalkotási 
alapelv volt, nemcsak a miénk, hanem összkormányzati szinten, hogy egy kérdést csak egy 
jogszabályban szabályozzunk, ne legyenek átfedések. És még egy érv van, azt a kolléganőm 
mondja el. 

 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Hozzátennék még valamit. Ha jól látom, ez a pont a hatályos törvénynek a hátrányos helyzetű 
definíciója. A javaslat végén a hatályba léptető rendelkezések között a régi közoktatási 
törvényből ezt még hatályban tartjuk, a régi fogalmat 2013. szeptember 1-jéig, és akkor jönne 
be az új törvénynek az a fogalma, amely a gyermekvédelmi törvényre utal.  

Ezért ezt a javaslatot mi a hatályba léptető rendelkezésekkel oldottuk meg. 
 
ELNÖK: Tehát 2013 szeptemberéig, és utána a most még el nem fogadott törvény 

passzusa kerül majd a helyére. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nehéz néha a képviselő sorsa, amikor jó szándékkal 

kíván közelíteni a kormányzat felé, mert ma délelőtt nem lehetett ott. A szakképzési 
törvénynek egyébként egy izgalmas beszélgetése, vitája volt a bizottságban, ahol az ön 
államtitkártársa, Czomba államtitkár úr pont az ellenkezőjét mondta annak, amit ön mond. 
Arról volt szó egy sereg esetben, hogy vannak olyanok – a szakképzési törvényről szólva -, 
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amelyet helyes dolog, ha egyszerre a szakképzési törvénybe és a közoktatási, ahogy önök 
nevezik, a köznevelési törvénybe is beteszünk, mert a kettő együtt erősíti egymást. 

Ez ma olyan fél 9 és 10 között zajlott. Mivel ön nem tárcaálláspontot mond, akkor 
nem szólaltam volna fel, hanem kormányzati álláspontot, és nem gondolom, hogy Czomba 
államtitkár úr kevésbé államtitkár, mint ön, ezért nagyon nehéz elmondani, hogy a délelőtti 
államtitkárnak vagy a délutáni államtitkárnak higgyünk-e. Én értem, hogy mit tetszik 
mondani, de elhiheti nekem, hogy ez a gyakorlatban nem így van. Tehát ezt nem tudják 
érvényesíteni, ha akarják, vagy pedig nem is akarják érvényesíteni, csak itt most más dolgok 
miatt szerepelt. 

Javaslom, hogy ezt az érvelést tekintsük olyannak, mint ami nem kellő, erős pilléreken 
áll, és így szavazzunk róla. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Osztolykán Ágnes kért szót. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Én azt értem, hogy 2013 szeptemberéig ez 

hatályban maradna, de azt gondolom, hogy azért fontos meghatározni, hogy mit jelent az, 
hogy halmozottan hátrányos helyzetű vagy hátrányos helyzetű. Ha ugyanis folyamatosan ide-
oda dobáljuk a labdát, amit Hiller István is elmondott, akkor az lesz, hogy egy idő után 
egymásra fogunk mutogatni, és egy nagyon komoly bizonytalanságot fog okozni az, hogy mit 
is jelent ez a dolog. 

Azt gondolom, hogy ha önök az esélyegyenlőségről és az egyéni bánásmódról 
beszélnek, akkor igenis, nagyon komolyan és nagyon szűken meg kell mondani, hogy mit 
jelent. Tehát ha hagyunk egy ilyen bő teret ennek az egésznek, akkor azzal pont az 
ellenkezőjét fogjuk elérni. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Igen, mi is 

pontosan ezt szeretnénk, és nagyon nagy éppen itt a törvényalkotó felelőssége. Eddig a 
hátrányos helyzet, a halmozottan hátrányos helyzet fogalma különböző jogszabályokban 
meglehetősen eltérően volt értelmezve. Ezért is törekszünk arra, hogy ezt az egész kérdést a 
családjogi törvény tegye rendbe. Probléma azért nem származik belőle, mert 2013 
szeptemberéig érvényben marad a jelenlegi törvény. Tehát a hátrányos helyzetű gyerekeket 
hátrány emiatt nem éri. Ha most a köznevelési törvényben továbbvisszük a mostani fogalmat, 
közben jön egy új családjogi törvény, máshogy próbálja rendezni, még a köz- és a 
felsőoktatási törvény között sem volt koherencia, tehát itt meglehetősen erős volt a fogalmi 
zűrzavar. Ezért jónak találjuk azt az elgondolást, hogy egy fogalmat egy törvényben 
rendezzünk, és ez a mi szövegünk erre megadja a lehetőséget. 

Tehát itt megint azt mondanám, hogy egy jogalkotási elvről van szó, én nem voltam 
ott délelőtt, hogy Czomba államtitkár úr mit mondott és hogy mondta, egyébként ez az 
álláspont kezdettől fogva. Ettől persze el lehet térni bizonyos esetben, meg lehet ismételni két 
jogszabályban ugyanazt, de mégiscsak az lenne a logikus, hogy kezdjük el végre azt a 
deregulációt, amely miatt a jogszabályokban történő eligazodás egyre nehezebb. 

Az, hogy ezt a hátrányos helyzetű fogalmat a családjogi törvényhez utaljuk, ezt a 
tisztánlátást, ezt a tisztítást segíti, és nem a hátrányos helyzetű gyerekek ellenében szól. 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki szólni? Én még megpróbálkozom két mondattal. Én 

alapvetően nem jogesztétikai elvek alapján közelítem meg ezt a dolgot, a deregularizáció sem 
hoz tűzbe. Arra viszont emlékszem, hogy amikor az Arany János tehetséggondozó programot 
meg kellett menteni, többek között azért, mert a családjogi törvény szerinti definíciót 
alkalmazták a hátrányos helyzetre és kiszorultak volna olyan gyerekek, akiknél mondjuk az 
egy főre jutó jövedelem nem 28 ezer forint volt, hanem 29 ezer. Akkor én ezt az akkori 
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kormánnyal meg tudtam beszélni, hogy ne alkalmazzuk ezeket a más törvényben alkalmazott 
kategóriákat például erre a programra, és módosították a rendeletet. Ezt csak azért tehették 
meg, mert egy speciális kategóriarendszer volt az oktatásban, ami lehet, hogy jogesztétikai és 
deregulációs szempontból nem jó, de a valóságot szolgálta. Egy ilyen empirikus tapasztalattal 
tudok megajándékozni mindenkit. 

István, talán erre még emlékszel. (Dr. Hiller István: Igen, valami emlékem van.) Ezzel 
sikerült elkerülni, hogy tönkretegyük az Arany János programot. A mai napig is él ez a 
program. Ez csak egy harctéri tapasztalat. 

Tehát Osztolykán Ágnes javaslatáról kell döntenünk, a 32-es, hogy a hatályos törvény 
passzusát beemeljük-e. Az előterjesztő is beemeli, de más módon, majd az új törvény 
elfogadásáig, és utána már csak hivatkozás a másik törvényre. Kérem, hogy szavazzunk! Ki 
az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Nem kapott egyharmadot. 

Osztolykán Ágnes és Szabó Tímea ugyanezt javasolja, ha jól látom, csak egy másik 
ponton. Ne átutalás legyen a másik törvényben, hanem kifejtés. Gondolom, az előterjesztő 
álláspontja nem változott a 33-asnál sem. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni, érvelni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk erről! Ki az, 

aki egyetért a 33-assal, támogatja azt? (Szavazás.) 5 igen. Nem kapott egyharmadot. 
A 34-es Baracskai József, Ficsor Ádám javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni mellette vagy a vitában részt venni? (Nincs jelzés.) 

Szavazzunk! Ki az, aki támogatja Baracskai József és Ficsor Ádám javaslatát? (Nincs jelzés.) 
Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Nem kapta meg az 
egyharmadot. 

Révész Máriusz, Pánczél Károly, Pósán László javaslata a minősítési eljárásról szól, 
sok mindennel összefügg, mint itt látható a felsorolásból. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem 

támogatjuk, ez is kormányzati álláspont. 
 
ELNÖK: Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Az egyik legfontosabb kérdéshez 

érkeztünk el, nevezetesen az életpályarendszerről államtitkár asszony mondta, hogy régen az 
volt az elképzelés, hogy az életpályarendszert külön törvényben szabályozzák. Én ezzel az 
elképzeléssel értenék most egyet. Szerintem nagyon sok a bizonytalanság. Tehát egyrészt 
szerintem az életpályarendszer, ahogy meg van alkotva, úgy nem jó. 

Sokan elmondták, én is azt gondolom, hogy egy fiatal pályakezdő pedagógust ez az 
életpályarendszer nem fog tűzbe hozni, nem fognak emiatt jelentkezni mondjuk fizika szakra, 
de ez a kisebbik gond. 

Az indoklásba nem írtuk bele, de meglehetősen kétséges egyébként, hogy ennek a 
fedezetével mi lesz a következő évben. Csak halkan merem megjegyezni, hogy ha valami 
gond lesz itt a költségvetés kapcsán is, akkor két dolog lehet. Az egyik az, amit Medgyessy 
Péter kormánya tett, hogy bevezették anélkül, hogy a fedezet meg lett volna hozzá, ennek 
részben ma is érezzük a következményeit, a másik lehetőség pedig az, hogy hozunk egy 
huszáros döntést, és a hatálybalépést kitoljuk. 
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Igazából, amikor én arra teszek javaslatot a két képviselőtársammal együtt, hogy 
fontoljuk meg, hogy külön törvényben döntsünk erről a kérdésről, akkor ezt a két kérdést 
tartottam szem előtt. Én nem szeretnék arról szavazni fél év múlva, egy év múlva, hogy a 
hatálybaléptetést itt elcsúsztassuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki hozzá kíván szólni? Államtitkár asszony! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Arra az 

esetleges következményre szeretném felhívni az életpályatörvény kivételéről gondolkodó 
képviselőtársaim figyelmét, hogy ez a halálos ítélete lenne annak, hogy a 
pedagógustársadalmat valaha is felemeljük. Ez a gerince az egész törvénynek. Ezzel függ 
össze az a munkaidő-beszámítás, amelyet kezdenek elfogadni a pedagógusok, amely az 
egésznapos iskolának, a benntartózkodásnak, a nevelésnek a lehetőségét biztosítja, a 
felzárkóztatásnak, az esélyegyenlőségnek, mindennek. 

Tehát ha a pedagógus életpályát kivesszük ebből a törvényből, akkor akár mondhatjuk 
azt is, hogy csukjuk be a boltot, működjék tovább a ’93-as törvény, mert az egész voltaképpen 
erre épül. 

Most a pedagógus életpályának alapvető része a minősítési eljárás, amelyet tudom, 
hogy sokan kérdeztek vagy aggodalommal néztek, de azért, mert még nincsen kidolgozva. 
Viszont ott van az utalás a majdani kormányrendeletre, amelyet szakemberek alapján, hiszen 
sok országban működik hasonló, miért ne lenne a magyar pedagógia tudománya azon a 
szinten, hogy egy ilyet meg tud alkotni, meg is kezdődtek már egyébként erre az 
előmunkálatok. A forrás is megvan rá, az új Széchenyi-terv keretében. 

Tehát aki a pedagógus életpálya elhalasztására vagy kivételére tesz javaslatot, és utána 
ki kell állni a pedagógusok elé és azt mondani, hogy kedves kollégák, minden marad úgy, 
ahogy eddig volt, én azt sokkal kockázatosabbnak látom, mint a kormány álláspontját 
támogatva, bent hagyni. A jövőt persze nem ismerhetjük, jósok nem vagyunk, kezdettől fogva 
ismerem ezeket az érveket, hogy nincs rá garancia, mire is van garancia? Arra sincs garancia, 
hogy holnap itt leszünk, hogy nem esik a fejünkre egy tégla. Itt legalább, ha bennmarad a 
törvényben, akkor megvan az a biztosíték, hogy egységes kormányzati szándék ennek a 
megvalósítása. Az életpályának most azok a kritizált elemei, hogy a kezdő pedagógusok bére 
nagyobb legyen, a húsz éve a pályán lévőké pedig kisebb, ez nem kardinális kérdés ebben. 
Egyébként milliószor végiggondoltuk, megnéztük az Európában működő életpályákat, olyan 
számítások vannak mögötte, amelyek azt mondják, hogy így lesz a leghelyesebb megtenni, és 
itt most a minősítési eljárásról van szó. Ha például ezt vesszük ki, akkor pont az egyik 
legfontosabb minőségi elemét vesszük el az életpályának, hiszen pont azt akartuk, hogy ez ne 
egy bértábla, ne egy béremelés legyen, ami jó volt akkor, amikor megtörtént, de nem volt 
hozzárendelve semmiféle minőségi kritériumrendszer. 

Most ez az életpályamodell ezt a kettőt össze akarja kapcsolni, ráadásul egy újfajta 
szemlélettel, egy olyan megújulást hozva a magyar oktatásügybe, ami az egész törvénynek a 
lényegi kérdése. 

Tehát kedves képviselők, aki ez ellen szavaz, az voltaképpen azt mondja, hogy ez a 
törvény így, ahogy van, nem sokat ér, mert különben hiába nevezzük köznevelési törvénynek, 
ez valóban akkor csak egy lózung lesz rajta. 

Megismétlem: a pedagógus életpálya is kormányzati álláspont, ezért ez egy erősebb 
érv, éppen ezért fontoljuk meg, hogy akarjuk-e vagy sem. Mi ettől, vagy én, mint az 
előterjesztő képviselője, értelemszerűen nem fogok eltérni, akármelyik javaslat lesz, amelyik 
a pedagógus életpályamodell kivételét vagy módosítását javasolja, az elmondottak miatt nem 
fogom támogatni. És nem azért, hogy szaladjunk, de tényleges fölösleges, hogy még egyszer 
elmondjam ugyanezeket az érveket. 
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Itt említem meg, hogy a részletek kimunkálását másképp fogjuk elkezdeni, több 
párbeszédre törekedve, több együttműködésre, hogy az álláspontok közeledjenek egymáshoz, 
olyan szakmai alapokra helyezve, amelyekben benne van annak a reménye, hogy talán 
konszenzusra tudunk jutni. 

 
ELNÖK: Nagyon sokan kértek szót. Hiller István, Michl József, Révész Máriusz, 

Pósán László, ezért én ezt a szavazás után folytatnám, valóban egy kardinális dologról van 
szó, ahogyan te is mondtad. A főemelet 61-es teremben, a szavazást követően találkozunk, és 
akkor itt folytatjuk.  

Ha megengedtek még annyit, hogy én az elmúlt egy évben igyekeztem rávenni a 
képviselőtársaimat, hogy lehetőség szerint a saját álláspontjukat fejtsék ki, és ne minősítsék a 
másikét. Ezt én üdvösnek és előrevivőnek gondolom minden esetben. Tehát késő van, sok a 
javaslat, általában nem jó, ha azzal múlatjuk az időt, hogy leírjuk, hogy ha a másik így szavaz, 
akkor ezt csinálja meg amazt csinálja. Mindenki úgy érvel, ahogy akar, de a tapasztalataimat 
tudom megosztani, hogy eddig ez itt egy normális munkamenetet biztosított, hogy a másik 
attitűdjét nem minősítettük. Ha esetleg meg is volt róla a véleményünk, akkor sem tettük ezt.  

 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Nem hiszem, 

hogy minősítettem, Zoli, én csak a következményekre hívtam fel a képviselőtársaim 
figyelmét. Ha valaki minősítésnek vette, bocsánatot kérek. 

 
ELNÖK: Csak a tapasztalataimat osztottam meg. Akkor ne vegye senki minősítésnek. 

Akkor itt folytatjuk szavazást követően a főemelet 61-esben. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 48 perc)  
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a bizottság elnöke 
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a bizottság alelnöke 
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a bizottság alelnöke 
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