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Az ülés résztvevői  
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Elnököl: Pokorni Zoltán  (Fidesz), a bizottság elnöke,  
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke és   
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke  
 
Brájer Éva (Fidesz)  
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Michl József (KDNP)  
Dr. Hiller István MSZP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Dúró Dóra (Jobbik)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 
   

Dr. Pósán László (Fidesz) megérkezéséig Pánczél Károlynak (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Pichler Imre Lászlónak (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) megérkezéséig Michl Józsefnek (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
  
Salgó László főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Budai Miklós osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Odrobina László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Madarász Hedvig főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Nagy Katalin referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Jelenlévők 
 
Tircsi Richárd osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 45 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket, a kormány képviselőit. A 
helyettesítésekkel megvagyunk és el tudjuk kezdeni a bizottsági ülést. A javasolt napirend az 
elektronikusan kiküldötthöz képest némileg változik, a szakképzést felügyelő kollégáktól 
elnézést kérek, a KIM kérte, hogy az alaptörvénnyel kezdjük. 

Kérem, hogy maradjatok, csak szorítsatok helyet az alaptörvényeseknek. Tehát a 
hosszas és a kormányt képviselő köztisztviselőkkel történő egyeztetés alapján az alábbi 
sorrendet javaslom. Az első az alaptörvény, a második a nemzetiségek jogai, azt kérték, hogy 
ezt a kettőt vegyük előre, utána jön a szakképzés, majd a köznevelés, és a végén a 
felsőoktatás. Feltehetően hasonló lesz a bizottságunk menete, mint a múlt héten, tehát ha nem 
tudjuk befejezni, akkor délután vagy este folytatjuk. Itt is közel 500 ajánlási számunk van, 
550, szerintem gyorsabbak leszünk, mint a köznevelésnél, de azért nem hiszem, hogy 1-re 
végzünk. 

Ki az, aki a javaslattal, a napirendi sorrenddel egyetért? Kérem, emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Egyhangú. 

Egyebek 

Az egyebekkel kezdenénk először, ha megengeditek. Ez pedig az a hányatott sorsú 
javaslatunk, amit a szakképzési hozzájáruláshoz nyújtottunk be, a saját dolgozó számára 
biztosítható nyelvoktatás kis cégeknél 20, nagy cégeknél 10 százalék erejéig továbbra is 
lehetséges legyen, emlékszünk rá. Milyen információink vannak? Kérem Edelényi 
Zsuzsánnát, hogy ossza meg velünk. 

 
EDELÉNYI ZSUZSÁNNA, a bizottság tanácsadója: A minisztériumi szakértővel 

beszélve, az derült ki, hogy ha mi beadjuk ezt a módosítót, mármint zárószavazás előtti 
módosítóként, hogy a szakképzési hozzájárulásból erre bizonyos összeg fordítható legyen, 
akkor a kormány által kialakított rendszert borítjuk. Ugyanis az a terv, hogy ezt egy más 
forrásból, a TÁMOP-ból mintegy 10 milliárd forinttal fogja támogatni, tehát a 
kifizetőhelyeknél a dolgozók nyelvi oktatását. Ezért megfontolandó, hogy beadja-e a 
bizottság. Ráadásul már mindenről lecsúszva, csak az egyes egészségügyi tárgyú 
törvényekhez lehetne benyújtani, ami csak kényszermegoldás lenne, de a lényeg az, hogy a 
kormány által kialakított rendszert borítaná ez a módosító, ha esetleg elfogadnánk vagy 
benyújtanánk. 

 
ELNÖK: Jó, a tartalmát megvitattuk sokszor. A formáról kell most igazán döntenünk. 

Sós Tamás! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Elnök Úr! Amit én szeretnék szóba hozni, maga ez az 

egész rendhagyó. Én ezt támogatnám, ha a bizottság többsége úgy gondolja, hogy támogatjuk, 
illetve mindenképpen azon lennék, hogy megoldást találjunk, legfőképpen ezt teszem első 
helyre. 

A másik viszont: a gondokat szeretném sorolni. Elnök úr, szerintem a bizottság tagjai 
is találkoztak, Odrobina úrék is találkoztak szerintem ezzel a problémával, hogy vannak olyan 
gyakorlati oktatást szervező cégek, mondjuk itt, Budapesten is, szerintem tudunk is ilyenről, 
nem mondom meg az intézmény nevét, csak annyit mondok, hogy mondjuk 1200 tanulót 
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képeznek, és a szakképzési hozzájárulási rendszerben elindult egy iksz finanszírozási 
rendszerrel szeptembertől, most viszont januártól egy másik rendszer lép életbe. 

Úgy tudom, hogy ez a dolog most vagy már kapott nyilvánosságot vagy rövidesen 
nyilvánosságot fog kapni, és tartok tőle, hogy nemcsak ők vannak, hanem vannak mások is, 
akiket ez a probléma feszít. Tehát az én konkrét kérdésem, hogy ezeknél milyen megoldást 
lehet találni. Szerintem itt mindannyian egyetértettünk abban, hogy az elég szerencsétlen, 
hogy ezt január 1-jétől vezetik be. Milyen megoldást lehet ezeknél találni, hogy ne kelljen 
elbocsátani tanulót, ne kelljen elbocsátani szakoktatót, és ne legyen olyan probléma, hogy egy 
tanév közben, amire mindig kínosan ügyeltünk, felboruljon egy rend. 

Tehát ezt kérdezem, mivel itt a szakképzési hozzájárulásnál meg fog változni ez a 
rendszer. Ide kapcsolódik, de egy kicsit más. 

 
ELNÖK: Azt kérem Odrobina Lászlótól, hogy a következő bizottsági ülésre, 

valamikor a jövő hétre erről adjatok nekünk tájékoztatást, de ezt napirendre venném. Ez nem 
azonos a nyelvoktatás problémájával, hanem a gyakorlati képzést folytatók félelme, 
valószínűleg részben indokolt aggálya, hogy a megváltozott finanszírozás miatt ellehetetlenül 
a megkötött szerződés teljesítése. A törvény jelentős visszafizetési kötelezettséget ró a képzést 
folytatóra. Attól tartanak ezek a cégek, hogy bedőlnek, és ők itt egyrészt szeretnék látni, hogy 
milyen módon lehet abbahagyniuk egyáltalán ezt a képzést anélkül, hogy tönkremenjenek 
ezek a cégek, illetve a mögötte álló magánszemélyek adott esetben. Te ismered ezt a 
problémát, ha jól tudom. 

Ne most vitassuk meg, mert elmegy az idő, hanem ezt a következő bizottsági 
ülésünkön tűzzük napirendre, és akkor kérlek, hogy egy írásos anyagot hozzál erre, hogy ezt ti 
hogyan látjátok, jogos-e, indokolt-e az aggály. Ha igen, akkor hogyan lehet megoldani, ha 
nem, akkor miért nem. Akkor ezt most ne vitassuk meg, hanem majd a következő 
alkalommal. 

A javaslat lényege, amiről viszont beszélünk, ez a nyelvoktatáshoz benyújtott 
módosító javaslatunk. A kormány azt kéri tőlünk, hogy ezt vonjuk vissza, több ok miatt. 
Vagyis a pontos megfogalmazás az, hogy döntsünk arról, hogy nem nyújtjuk be. Nem arról, 
hogy visszavonjuk, hanem hogy mégsem nyújtjuk be. Ugyanis egyszer már döntöttünk arról, 
hogy benyújtjuk, de ez nem történt még meg. 

A szempontok, amiket mérlegelni kell, azok, hogy megborítja a kormány jogalkotási 
tervét, a szavazás rendjét, a másik, ami itt is elhangzott, de ma reggel nekem ezt személyesen 
megerősítette Czomba Sándor államtitkár úr, hogy ő maga figyelemmel kíséri azt, hogy a 
TÁMOP-program keretéből erre a célra a megfelelő forrás rendelkezésre álljon. 

Talán még egy harmadik szempont, hogy a Szakképzési Alap jelentősen csökkent, már 
tavalyról idénre is, idénről jövőre is, és ezt az alapot tovább csökkentené a mi javaslatunk. 

Ezek alapján javaslom, hogy szavazzunk róla, hogy akkor mégse nyújtjuk be ezt a 
javaslatot, hanem más módon kívánjuk megoldani, a TÁMOP-program keretéből a dolgozók 
nyelvi képzését. Szavazzunk, ha egyetértetek, és nem kívánjuk megvitatni ezt a kérdést. Aki 
egyetért azzal, hogy akkor ne nyújtsuk be, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 
Köszönöm. Aki ellene van? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

Úgy döntöttünk, hogy nem nyújtjuk be. Köszönöm szépen. 
Akkor az egyebeket tisztáztuk. 

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

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 
A következő: az egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok. A 12., 13., 14., 15., 16. pont az, ami ránk 
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tartozik, és a 45. számú. Mátrai Márta képviselő asszony javaslata a 12-es. Kérdezem az 
előterjesztő képviselőjét, hogy egyetért-e vele, támogatja-e. 

 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszöntöm a tisztelt bizottság tagjait és a vendégeket. A 12. számú ajánlási pontot támogatja 
az előterjesztő. 

 
ELNÖK: Tehát a 12-est támogatja az előterjesztő. Van-e kérdés, hozzászólás, vita? 

(Nincs jelzés.) Szavazzunk! A bizottság támogatja-e a 12-est? (Szavazás.) Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) A bizottság támogatta. 

A 13-as Mátrai Márta javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

(Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott, (Nincs jelzés.) A bizottság 
támogatta. 

A 14-es Mátrai Márta képviselő asszony javaslata. Az előterjesztő? 
 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nyelvhelyességi pontosítás, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás! (Szavazás.) Ellene? (Nincs 

jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag támogatta a bizottság. 
A 15-ös Mátrai Márta képviselő asszony javaslata. Az előterjesztő? 
 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Szintén nyelvhelyességi pontosítás, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Egybeírás, különírás. Vita, hozzászólás? Szavazás! (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag támogatta. 
A 16-os már nem a miénk. (Edelényi Zsuzsánna: Egy megfeleltetés.) Jó. 
A 45-ös, egybeírja a pedagógusigazolványt vagy külön. Az előterjesztő? 
 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk az egybeírást. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A 12-es és a 45-ös összefüggő volt, de csak most 

vettem észre. 
 
ELNÖK: Akarod, hogy újból megvitassuk? (Révész Máriusz: Nem. – Derültség.) 

Akkor lezártuk az 1. napirendi pontot. Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak a segítséget. 

A nemzetiségek jogairól szóló T/4997. számú törvényjavaslat 

A következő a nemzetiségek jogairól szóló javaslat. Budai Miklós és Tircsi Richárd 
urakat tisztelettel köszöntöm. A ránk tartozó ajánlási számok: a 12-essel kezdünk. Lendvai 
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Ildikó és Nyakó István képviselőtársaink elhagyni javasolnak. Van-e, aki a nevükben szólni 
kíván? (Nincs jelzés.) Az előterjesztő álláspontja? 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 
DR. BUDAI MIKLÓS osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító indítvánnyal. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás! A 

bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. 
A bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 30-as Berényi László képviselő úr indítványa. Kíván-e valaki a nevében szólni? 
(Nincs jelzés.) Az előterjesztő? 

 
DR. BUDAI MIKLÓS osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az előterjesztő egyetért a javaslattal. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) 

Szavazás! Ki az, aki támogatja Berényi képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) A bizottság 
támogatta. 

A 38-as következik, Lendvai Ildikó, Nyakó István. Kíván-e a nevükben valaki szólni? 
(Nincs jelzés.) Nem. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. BUDAI MIKLÓS osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az előterjesztő nem ért egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 39-es Szávay István képviselőtársunk javaslata. Kíván-e szólni valaki a nevében? 
(Nincs jelzés.) Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. BUDAI MIKLÓS osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Kérdés, vita, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja 

Szávay István javaslatát? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) A 
bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 40-es szintén Szávay képviselő úr indítványa. Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) 
Az előterjesztő? 

 
DR. BUDAI MIKLÓS osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet a javaslattal. 
 
ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja? 

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

A 41-es Berényi László képviselő úr javaslata. Kíván-e szólni valaki? (Nincs jelzés.) 
Előterjesztő? 
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DR. BUDAI MIKLÓS osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Egyetértünk a módosító javaslattal. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vita, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
Következik a 42-es, dr. Kiss Sándor képviselő úr javaslata. Az előterjesztő 

álláspontja? 
 
DR. BUDAI MIKLÓS osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni, vitázni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki 

támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
6 tartózkodás. A bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 43-as szintén Berényi képviselő úr javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. BUDAI MIKLÓS osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az előterjesztő egyetért a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 44-es Lendvai Ildikó, Nyakó István javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. BUDAI MIKLÓS osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító indítvánnyal. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem ért egyet. Kíván-e valaki szólni, vitázni? (Nincs jelzés.) 

Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
A bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 45-ös Szávay István képviselő úr javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. BUDAI MIKLÓS osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az előterjesztő nem ért egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni, vitázni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki 

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

A 48-as következik, Szávay István javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. BUDAI MIKLÓS osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazunk Szávay István javaslatáról! Aki 

egyetért vele, most szavazzon! (Szavazás.) 1 igen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.) A bizottság 
egyharmada sem támogatta. 

A 71-es következik, Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Kíván-e valaki szólni? 
(Nincs jelzés.) Az előterjesztő álláspontja? 
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DR. BUDAI MIKLÓS osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 

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

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatta. 

A 95-ös Berényi László képviselő úr javaslata. Az előterjesztő? 
 
DR. BUDAI MIKLÓS osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő egyetért. Kíván-e valaki szólni, kérdezni? (Nincs jelzés.) 

Szavazzunk! Ki az, aki egyetért a javaslattal? (Szavazás.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság támogatta a javaslatot. 

Köszönöm szépen Tircsi Richárd és Budai Miklós uraknak a közreműködést. 

A szakképzésről szóló T/4919. számú törvényjavaslat 

A következő napirendi pontunk a szakképzésről szóló törvényjavaslat. Tisztelettel 
köszöntöm Odrobina László főosztályvezető urat, Nagy Katalin referens asszonyt és 
Kardkovács Kolos helyettes államtitkár urat. 

A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 
Kezdjük akkor az 1. ponttal. Révész Máriusz, Kőszegi Zoltán és társai pontosítani 

kívánják. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki szólni, vitázni. (Révész Máriusz: Miért?) 

Máriusz kérdése, hogy miért. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

egészségügyi alkalmasság megállapítása irányulhat a foglalkozás gyakorlásának a 
biztosítására, de az, hogy eredményesen gyakorolja, az már egy egészen más kategória. Az 
„eredményesen” szót nem tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Világos. Lehet, hogy keze, lába megvan, de veszteséges lesz a cég, amiben 

dolgozik. Kíván-e még valaki vitázni, hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ki az, aki a bizottság 
részéről támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 

Cseresnyés Péter javaslata következik. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! A bizottság? (Szavazás.) 

A bizottság is támogatja. 
A 3/2-es Kucsák László és társai javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
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ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! (Szavazás.) A bizottság is 

támogatja. 
A 3/3-as Kucsák László javaslata. (Kucsák László: Nem hangzik jól! – Derültség.) 

Tehát Kucsák László, Révész Máriusz, Kőszegi Zoltán, Pichler Imre, Sági István 
képviselőtársaink javaslatáról van szó. Az előterjesztő álláspontja? 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? Kucsák képviselő úr! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ: Igen, szintén az indoklást szeretném hallani. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azért 

nem támogatjuk, mert nem minden szakképesítésnek van rész-szakképesítése. Ez az egyszerű 
indoklás. 

 
ELNÖK: Bár a szöveg ebben az esetben is értelmes, tehát nyilván az egyes rész-

szakképesítések követelményeire épülő, csak akkor, ha van ilyen. Ha nincs, akkor nem, ha jól 
olvasom a szöveget. 

Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! A bizottság támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 

Kucsák László, Révész Máriusz, 6/1-es. Az előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság támogatta. 
A 7/1-es Kucsák László javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 11/1-es Kucsák László javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni? Kucsák László! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Nem a leglényegesebb része ugyan az egész szövegnek, 

de ha tízezer főről van szó, akkor szerintem a többes szám indokolt lehet, mert nem sok 
tízezer főt meghaladó létszámú iskoláról tudunk, egyetlen iskoláról, tehát ezért gondolnám, 
hogy a többes szám indokolt lehet ebben az esetben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: De te azt mondod, hogy ne legyen többes szám, te elhagyni javaslod. 

(Demeter Zoltán: Nem, Laci azt akarja, hogy legyen!) Nem, itt az elhagyásra vonatkozik a 
javaslat, ha jól értem. Parancsolj! 
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DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kolléganőm fog válaszolni. 
 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A következő módosító 

javaslat pontosítja ezt a módosítót, és azt viszont támogatjuk. Tehát ezt azért nem, mert a 
következőt igen. A 12/2-es ennek egy pontosabb megfogalmazása. 

 
ELNÖK: Nekem nincs olyanom, de lehet, hogy lesz. 
 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kiegészítő bizottsági 

ajánlásban benne van. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Edelényi Zsuzsánna: Kiosztottuk a foglalkoztatási bizottság 

módosítóját, abban van benne.) Akkor nézzük meg, ez a Gúr Nándor elnök úr által jegyzett 
anyag. Ebben az ajánlásban nincs benne, de mindenki előtt ott van, december 1-jei 
keltezéssel.  

Hányas paragrafusnál járunk? 5/2-es? (Dr. Odrobina László: Igen.) És annak is az 1. 
pontjáról van szó, „iskolái” oldja meg a feladatot. (Kucsák László: Visszavonom.) Kucsák 
képviselő úr és társai visszavonják a javaslatot. Köszönjük szépen, akkor erről nem kell 
döntenünk, a 11/1-est visszavonták. 

A 14/1-es Kucsák László és társai javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 14/2-es Kucsák képviselő úr és társai indítványa. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Úgy látom, az előterjesztő indoklást kér. (Kucsák László: Igen.) 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy 

átmeneti rendelkezésről van szó, amit a javaslat áttenne a végleges törvényszakaszba. Nem 
indokolt az áttétel, mert a tiszkeket az átmeneti időszak után az egyfenntartós állami 
fenntartású intézményekben képzelnénk el, hogy hosszú átmeneti időszak van, akkor is csak 
átmeneti időszak van, tehát többfenntartós tiszk az átmeneti időszak után már nem lesz. 

 
ELNÖK: Ez a Budapest modell, Kucsák képviselő úr? Tehát ez az, amit a budapesti 

szakképzés szeretne kialakítani, ha jól értem. (Kucsák László: Igen.)  
Annyit tudok hozzászólni ehhez a kérdéshez, hogy Budapest ma a legnagyobb 

szakképzést fenntartó önkormányzatunk. Ott egy olyan modellt terveznek, illetve részben el is 
kezdtek megvalósítani a gazdasági szervezetekbe történő összevonással, amelyik nem 
tagintézményként, hanem társintézményként vonja össze a tiszkekbe vagy gazdasági 
szervezetekbe a szakképző intézményeket. Ezek csak részben veszítik el az önállóságukat, 
nem teljes egészében. 

Megfontolandó, hogy ennek a törvényben teret engedjünk vagy teret nyújtsunk. Én 
legalábbis megfontolásra javaslom. 
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KUCSÁK LÁSZLÓ: Annyit tennék hozzá, hogy ha nem igazán tartalmi a kifogás, 

hanem az, hogy hol szerepelne ez a bekezdés, akkor beszélhetünk erről. 
 
ELNÖK: Nemcsak erről van szó, hanem meddig, az időtartam a kérdés.  
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 2017 

után nem engedné már a törvényjavaslat a többfenntartós tiszkeknek a létét. Tehát ez volna a 
lényege. 

Ha még szabad hozzátennem, a budapesti önkormányzatnak a vezetőjével beszéltem 
ezzel kapcsolatban, és valóban csak annyi a különbség, hogy mi az az önállósági szint, amit ő 
az egyes, általunk tagiskoláknak, általuk iskoláknak nevezett iskoláknak meghagyna, de a 
modell alapvetően ugyanaz, mint amit mi gondoltunk. 

 
ELNÖK: Csak pont ezen a ponton tér el. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tehát 

ő is igazgatónak nevezné azt, aki… 
 
ELNÖK: Más az intézményi mozgástér némileg… 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): De a 

gazdálkodás szempontjából nincs jogosultsága az igazgatónak továbbra sem, náluk sem. 
 
ELNÖK: Vannak olyan kérdések, amiben gazdálkodhat az intézményvezető, de ez 

korlátos. Tehát nem egy önállóan gazdálkodó intézményről van szó, hanem egy keretek 
között működő intézményről.  

Dönthetünk? Mindenki kialakította a véleményét a 14/2-esről? Az előterjesztő nem 
támogatta. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatta. 

A 14/3-as Révész Máriusz és társai indítványa. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Én kívánok szólni. Én ezt 

támogatom. Azt látom, hogy az eredeti javaslat alig pár hónapot ad az intézménynek arra, 
hogy a képzési profilját átalakítsa, ha aláesik a kívánt számnak. Ez szinte lehetetlennek tűnik. 
Itt egy rugalmasabb megoldást javasolnak az előterjesztők annak érdekében, hogy legyen 
módja, akár egy év is arra, hogy a szakképző intézményt a tiszk átalakítsa, vonzóbb képzési 
kínálatot alakítson ki, és újból keresett, azaz magasabb tanulói létszámmal működni képes 
legyen. Ha az eredeti javaslatot nézem, akkor az gyakorlatilag december és március között 
alig 3 hónapot adna egy új képzési profil kialakítására, ami egyrészt nem végrehajtható, 
másrészt még ha az intézmény a maga részéről ezt meg is teszi, előfordulhat az, hogy az 
érintett szülők, gyerekek nem értesülnek erről, nem jelentkeznek. Márciusban ebben az 
esetben, ha 10 fő alá esik a felvettek száma, akkor megszűnik a tiszk. Tehát 
működésképtelennek látom ezt a modellt. 

Itt egy rugalmasabb, működőképesebb eljárásrendet javasolnak a képviselő urak. 
Ennyit tudok hozzáfűzni érvként. Parancsolj! 
 



 14 

DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
javaslat célja igazából nem a tartalmi átszervezés, hanem a szerkezeti, strukturális 
átszervezés, hogy a létszámoknak megfeleljen az intézményrendszer, illetőleg az a 
problémánk a javaslattal, hogy nem ír elő kötelezettséget az átszervezésre, csak annyit, hogy 
intézkedési tervet kell készíteni, amit aztán a kormányhivatal elfogad, de nincsen benne az, 
hogy kötelező átszervezni. Emiatt nem támogatjuk a javaslatot. 

 
ELNÖK: Beletesszük, és bizottságiként beadjuk az átszervezési kötelezettséget. (Dr. 

Odrobina László: Úgy már akkor egészen más lesz.) Zárószavazás előttiben tudjuk beadni. 
Van még egy pár bizottságink itt egyébként javaslatként. Hová kellene szerinted betenni ezt 
az átszervezési kötelezettséget? Tegyetek javaslatot! A mondatnak mely pontjához? 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nekem volna egy javaslatom. 
 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Intézkedési tervet készít, melyet a területileg illetékes 

kormányhivatal hagy jóvá, és ezt követően dönt a szükséges átszervezésről.  
Amit Pokorni elnök úr mondott, az mindenképpen probléma, mert én is, mint 

intézményfenntartó önkormányzati képviselő mondom, hogy ha május végéig dönteni kell, és 
elkezdjük visszaszámolni, hogy bizottsági ülés, előterjesztés, akkor itt tulajdonképpen 
valóban 2 vagy 3 hónap van az átszervezéshez szükséges döntésre. Így szerintem, amit ön 
mondott, az is, és amit mi mondunk, hogy ha így kerülne megfogalmazásra, az is 
érvényesülne. Tehát vessző után kiegészítjük, hogy „ezt követően dönt a szükséges 
átszervezésről”. 

 
ELNÖK: A kormányhivatal dönt, vagy a fenntartó dönt? 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A fenntartó, az előbb is úgy gondoltam. Tehát hogy 

egyértelmű legyen: „ezt követően a fenntartó dönt a szükséges átszervezésről.” 
 
ELNÖK: Tehát hogy toldjuk meg, a pont helyett vessző (Zaj, közbeszólások: De azt 

végre is kell hajtani!) Gyerekek, a pirosban meg kell állni, persze. Ha dönt az átszervezésről, 
akkor az egy döntés, a döntéseket végrehajtják az intézmények. Parancsolj! 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Akkor 

ha szabad javasolnom, kerüljön bele, nyilván nem az aktuális tanév vége, de akkor a 
következő tanév vége, mint amikorra meg kell történnie az átszervezésnek. Tehát legyen 
benne határidő. Akkor ez így már másfél év, ez biztosan elég lesz az átszervezésre. 

 
ELNÖK: És ezt követően a következő tanév végéig dönt a szükséges átszervezésről. 

Így? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

döntés és a hatályosság is legyen benne, mind a kettő kerüljön bele. 
 
ELNÖK: „Ezt követően dönt a következő tanév végétől hatályos átszervezésekről.” 

(Dr. Odrobina László: Igen, így jó.) Ez a népi kohó esete, meglátjuk, hogy törik-e az acél 
vagy sem. (Dr. Hiller István: Olyan sokszínűen fogalmazod meg a dolgokat, mint Ördög 
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Nóra!) Ördög Nóra, ő kicsoda? (Dr. Hiller István: Ő egy műsorvezető.) És jó vagy rossz 
műsorvezető? (Dr. Hiller István: Jó. – Derültség.) Köszönöm. 

Úgy sejtem, hogy valami élc bújik meg a szavakban. (Osztolykán Ágnes: Magas és 
szép nő! – Dr. Hiller István: Egyszerűen nem veszi észre az ellenzéki gesztust! – Derültség.) 
Vigyázz a trójaiakkal akkor is, ha ajándékot hoznak. (Derültség. – Dr. Hiller István: Timeo 
Danaos et dona ferentes!) István, itt leszünk éjjel 2-ig! Parancsolj, Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A görögök vitték az ajándékot, nem a trójaiak! 
 
ELNÖK: Vigyázz a görögökkel, akkor is, ha ajándékot hoznak. Köszönöm. Látod, 

kopik a tudás! 
Tehát az eredeti módosító az asztalon van. Egy bizottságiról döntünk majd a bizottsági 

módosítók keretében, akár most is elfogadhatjuk, és akkor az eredetit vissza lehet vonni. 
Javaslom akkor, hogy az előbb elmondott tartalommal, tehát vessző után „és ezt 

követően a fenntartó dönt a következő tanév végétől hatályos átszervezésekről”. Kérdezem a 
bizottságot, hogy ezzel a kiegészítéssel benyújtsunk-e bizottsági módosítót. (Szavazás.) 
Köszönöm. Benyújtunk ilyet. Akkor ezek szerint okafogyottá vált a 14/3-as. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Visszavonjuk! 
 
ELNÖK: Visszavonják a képviselő urak. Példás önfegyelem! 
16/1., Kucsák László és társainak indítványa. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
21/1., Kucsák László és társainak indítványa. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Itt is az az érv, hogy van olyan, ahol nincs rész-szakképesítés, vagy a bontást 

nem lehet megcsinálni? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ennél 

bonyolultabb, a kolléganőm elmondaná. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon fontos, hogy az 

SZVK-ban rögzítésre kerüljön a gyakorlati és az elméleti képzési idő aránya, mert egy súlyos 
inkoherenciát okozna, ha ez nem kerül rögzítésre az SZVK-ban, mert a törvényjavaslat több 
pontja hivatkozik az SZVK-ban rögzített gyakorlat-elmélet arányra. Az óraszám pedig egyéb 
módon következik több rendelkezésből, tehát ezért nem szükséges az SZVK-ban rögzíteni az 
óraszámot. Az csak harmadlagos ilyen szempontból, hogy egy rész-szakképesítés szerinti 
bontás még akkor sem egyértelmű, amikor van rész-szakképesítés egy szakmánál, amikor 
nincs, akkor pedig értelemszerűen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Meggyőzték-e a javaslattevőket az érvek? 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): És egy „és”-sel is szükségtelennek látják? 
 
ELNÖK: Tehát nem elhagyás, hanem képzési idő aránya és óraszám? 
 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A szakképzési 

kerettantervek, amelyek az iskolarendszerre vonatkoznak, azok tartalmaznak szabadságot, 
tehát ezért ilyen szempontból is súlyos nehézséget okozna, ha az SZVK tartalmazná az 
óraszámot. Az iskolarendszeren kívülire pedig az OKJ tartalmazni fog adott óraszámot, amitől 
nem lehet eltérni. Az iskolarendszerben pedig egyéb szabályozók ezt szabályozzák. (Révész 
Máriusz: Visszavonjuk.) 

 
ELNÖK: Köszönjük. Az előterjesztő visszavonta. 
A 21/2-es Kucsák László, Révész Máriusz és társai indítványa. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, hozzászólás a 21/2-essel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Ki az, 

aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság támogatta a javaslatot. 
A 22/1-es Kara Ákos, Kucsák László javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A gyakorlati óraszám legalább 80 százalékának a tartalmát a 

szakképzési kerettanterv állapítja meg 90 százalék helyett. Kíván-e valaki kérdezni, 
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Én hozzászólnék. 

Míg a kerettantervben a 90 százalék a főszabály, a szakképzési területen a 
javaslattevők azért javasolnak véleményem szerint nagyobb mozgásteret a helyi tantervek 
kialakítása érdekében, mert a nemzeti alaptantervnél egy közműveltségi minimum kialakítása 
a cél, és ilyen értelemben az egységesség egy érték. Míg a szakképzés terén valószínűleg 
máshogy kell a gépjármű-elektronikát tanítani Kecskeméten, és máshogyan Győrben, mert 
más a Mercedes és más az Audi elektronikája felteszem. de lehet, hogy jobb lenne a Rábát 
hozni példaként, mert a teherautó és a Mercedes bizonyosan szofisztikáltabban eltér 
egymástól. 

Tehát a szakképzés területén ezt a bizonyos helyi specialitást az eredményesség és a 
hatékonyság elemeként gondoljuk, mert jobban tud az adott regionális piacra, foglalkoztatók, 
munkaadók igényeire reagálni a helyi tantervvel a szakképző intézmény. Ha jól sejtem, ez 
volt a javaslattevők szándéka. Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Pontosan. Elég jelentős különbségek vannak a 

szakközépiskolák, illetve a szakképző intézmények feltételrendszerében, és akkor még nem 
beszéltünk a gyakorlati helyek feltételrendszeréről. Tehát én most állítom, hogy ha a 90 
százalékot előírjuk, és azt be is akarjuk tartani, akkor ez nem fog menni. Tehát ez 
gyakorlatilag teljesen biztosra vehető. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr! 
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DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az a 
célja a szakképzés átalakításának, hogy a szakmák szélesebbek legyenek, szélesebb alapozást 
adjanak, és minél kevésbé specializált ismereteket adjanak át. Tehát elnök úrnak egy kicsit 
ellentmondva, az a célunk, hogy Győrben is ugyanazt adják le, mint Kecskeméten, tehát ne 
legyen Mercedes, illetve Audi-specifikus az adott tantárgy, a specializációra inkább majd a 
tanfolyami, vagy a későbbi felnőttképzéses ráépülésben kerüljön sor, amikor a diák már 
elhelyezkedett az adott munkahelyen. Tehát ez volna a cél. 

A másik pedig, a 90 százalék biztosítaná az átjárhatóságot, jobban, mint a 80 százalék. 
 
ELNÖK: Hadd fűzzek annyit hozzá, hogy ez két szempont, mind a kettő értékes. 

Tehát a széles szakmai alapozás, és a munkaerő-piaci relevancia, de nyilvánvalóan ezek 
konkurálnak egymással, nem fekete és fehér, hanem egy arány kérdése. Ezt az arányt 
tartalmazza a százalék, hogy most 90 vagy 80 százalék, hol áll be a mutató. Tehát ezeket az 
egymással konkuráló, egyaránt fontos szempontokat próbáljuk beállítani. Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én csak annyit szeretnék kérdezni államtitkár úrtól, 

hogy elképzelhetőnek tartja-e, most maradjunk az elnök úr példájánál, hogy a Rába gyárban, 
illetve a Mercedes gyárban 90 százalékosan ugyanazt a szakmai gyakorlatot lehet tanítani a 
gyerekeknek. Szerintem nem elképzelhető. 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak 

főosztályvezető vagyok, nem államtitkár. 
 
ELNÖK: Ne hozzátok kellemetlen helyzetbe, az inszinuáció sose jó. (Derültség.) 

Parancsolj! 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Törekszünk rá, hogy ugyanannak a vizsgakövetelménynek feleljen meg a diák. Tehát a 
vizsgán úgysem lehet specialitásokat kérdezni, maximum speciális eszközökön lesz a vizsga. 
De azt gondolom, ez nem egy olyan kardinális pont, ami lényeges volna. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr finoman jelezte, hogy meg van győzve, de ez csak finom 

köztisztviselői jelzés volt. Szavazzunk! Kérdezem, hogy ki az, aki a 22/1-es javaslattal 
egyetért. (Szavazás.) A bizottság egyetértett. 

A 23/1-es Hoppál Péter és Kucsák László javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 23/2-es Kara Ákos és Kucsák László javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 24/1-es Cseresnyés Péter javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
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ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
Átadnám az ülés vezetését Pósán László alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Pósán László, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: A 29/1. számú módosító javaslatnál tartunk. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e bárkinek megjegyzése, kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Úgy 

látom, szavazhatunk. Aki támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. 
Köszönöm. 

A 33/1. számú javaslat következik. A kormány álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e észrevétel? (Nincs jelzés.) Aki támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) 

Egyhangúlag támogatja a bizottság. 
A 33/2. számú javaslat. A kormány álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk, mert a következőt támogatjuk, a következő pontosítja ezt. 
 
ELNÖK: Tehát a következőt támogatja a kormány. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt 

nem, a következőt igen, a 33/3-ast. 
 
ELNÖK: Értem. Van-e bárkinek kérdése, észrevétele? Tehát a 33/2-est nem támogatja 

a kormány. (Közbeszólás: A 33/3-as nincs benne!) Nincs benne.  
 

(Az ülés vezetését Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Vegyük elő akkor a Gúr Nándor által jegyzett bizottsági javaslatot, annak a 

2. pontja vonatkozik a 17. § (1) bekezdésre, „a szakképesítésért felelős miniszter 
jogszabálysértés esetén a komplex szakmai vizsgát a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint 
felfüggesztheti, a komplex szakmai vizsga eredményét megsemmisítheti.” Ezt a verziót 
támogatja a kormány.  

A javaslattevők visszavonják az eredeti 33/2-est, ha jól látom a jelzésüket. Jól látom? 
(Révész Máriusz: Ha így akarod látni, jól látod. – Derültség.) A javaslattevők nevében 
Révész Máriusz nyilatkozott, hogy visszavonták ezt a javaslatot, a 33/2-est, és akkor erről 
nem kell szavaznunk. 

A 35/1-es javaslat Kucsák László javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Van ennek alternatívája a bizottságiban? 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egyet visszavontunk, de mi lenne, ha megszavaznánk a 

33/3-ast? 
 
ELNÖK: Megszavazhatjuk, úgyis fogunk róla szavazni, egyben az egészről, de 

pontonként is szavazhatunk, és akkor nem kell újrakezdeni. Szavazzunk akkor a 
foglalkoztatási bizottsági javaslat 2. pontjáról. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 
Egyhangúlag támogattuk. 

Azt hiszem, így fogom érteni az 1. pontot is, azt is elfogadtuk. 
Tehát a 35/1-es Kucsák László és társai javaslata, az ágazathoz tartozó érettségi 

vizsgák. Érvelést szeretnénk kérni a 35/1-esnél. 
 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azért nem támogatjuk, 

mert egyrészt az érettségi végzettség fogalma a köznevelésről szóló törvényjavaslatban 
definiált, tehát azért használjuk, és a 25 százalékos arány átlagosan helyes, de így a 
rendelkezés akadályozza a szakközépiskolákban az évfolyamonkénti eltérést. Tehát összesen 
a 9-12. évfolyamon egy évfolyamnyi szakmai tartalom fog eloszlani, és akkor így csak 
teljesen pontosan, egyenletesen lehet ezt megtenni, ha a 25 százalékot tartalmazza a törvény. 

 
ELNÖK: Az egységes kerettanterv, ami az eredeti szövegben szerepel, az mire 

vonatkozik? 
 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hogy a közismereti 

kerettanterv egységes, de ugyanúgy a NAT-ra épülő, tehát a javaslatnak ez a része akár 
támogatható is. 

 
ELNÖK: Tehát az oktatási miniszter által jóváhagyott kerettanterv, és nem a 

szakképzési kerettanterv. Ez miből derül ki, hogy itt nem a szakképzési kerettantervről van 
szó? 

 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem ebből a 

bekezdésből, de ez a köznevelési törvényből is kiderül, és e törvényjavaslat egyéb pontjaiból 
is, hogy a közismeretről szóló kerettanterv nem a szakképzési kerettanterv, a közismereti 
kerettantervet az oktatásért felelős miniszter adja ki. 

 
ELNÖK: Kucsák László! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én a magam részéről nem tartanám 

indokolatlannak, ha mégis szerepelne a nemzeti alaptanterv ezen a helyen. Valóban az 
egységes kifejezés helyett, ami szerintem nehezebben megfogható. (Megérkezik az ülésre 
Kőszegi Zoltán.) Másrészt pedig, amit az imént hallhattunk, azzal kapcsolatban szeretném 
elmondani azt, hogy legfeljebb a tanórák 25 százalékában, ez szerintem azért egy bizonyos 
szempontból megengedő dolog. Tehát így azt mondjuk, hogy addig mozoghat, azon túl nem. 
Vagy lehet, hogy én értettem rosszul az ön érvelését, de szerintem ez ilyen szempontból 
megengedő.  

 
ELNÖK: Viszont nem lehet több, ez a probléma, mert ők úgy akarják csoportosítani, 

hogy kilencedikben több legyen, ha jól értem. 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én tennék egy olyan módosító javaslatot, talán 

kompromisszumként elfogadható bizottságinak, hogy „az érettségi vizsgához” részt hagyjuk 
el, hagyjuk az eredetiben, hagyjuk el a 25 százalékot is, viszont „az egységes kerettanterv 
szerinti”-t váltsuk ki a módosító javaslatunkkal, „a nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv 
szerinti”-re. 

 
ELNÖK: Úgy látom, hogy az előterjesztő egy ilyen bizottságit tud támogatni. (Dr. 

Odrobina László: Így van.) Akkor Révész Máriusz elmondta a lényegét, de még egyszer 
elmondom. Az a lényege, hogy bizottsági módosítót adunk be, ahol a módosítás középső 
eleme marad, tehát „a végzettséghez és vizsgához” az nem, tehát marad a „végzettséghez”, 
elhagyjuk a „legfeljebb a tanórák 25 százalékát”, és a középső elem pedig marad. Aki egy 
ilyen bizottsági javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú. 

A 35/1-est ezek után az előterjesztői vagy javaslattevői visszavonják. Erről nem kell 
szavaznunk. A jegyzőkönyv számára kérdezem, hogy akkor a bizottsági javaslattal az 
előterjesztő egyetértett? (Dr. Odrobina László: Igen.) Köszönöm. 

A 37/1-es Révész Máriusz indítványa. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Bocsánat, 36/1-es, nem? 
 
ELNÖK: Nálam 37/1-es. Lehet, hogy itt is azzal van dolgunk, hogy konkurál a Gúr 

Nándor által jegyzett 3. ponttal, vegyük azt is magunk elé. Szakmai érettségi vizsga, 
közismereti érettségi vizsgakövetelmény figyelembevételével. Tehát az elhagyás tekintetében 
egyetért a két javaslat, csak a beiktatás…(Zaj, közbeszólások.) Ezt a bizottsági javaslatot 
nyilván támogatja az előterjesztő. 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 1-

est nem, mert a 2-est igen. 
 
ELNÖK: Bocsánat, tehát a 37/1-est nem támogatja, és itt van előttünk a Gúr Nándor 

által jegyzett bizottsági javaslatnak a 3. pontja, ami konkurál… megvan ez nektek? Ez a 36/1-
es. Kucsák László! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Csak azt szeretném megkérdezni, hogy más helyeken is 

alkalmaztatik-e az érettséginél a szakmai érettségi vizsga és a közismereti érettségi vizsga 
megbontás, mert a Gúr-féle bizottsági verzióba ez a fogalom bekerül. A többünk által 
jegyzettben általában érettségi vizsgáról, és ott is egy kormány általi szabályozásról 
beszélünk, tehát ebből a szempontból is érdemes lenne megnézni. Elmondjam még egyszer? 
(Zaj, közbeszólások.) 

Tehát a szakmai érettségi vizsga, mint fogalom, illetve a közismereti érettségi vizsga 
mint fogalom, egyéb helyeken is szerepel-e a jogszabályban így nevesítve, ilyen bontásban, 
mert itt ez a javaslat ezt alkalmazza, vagy általában csak az érettségi vizsga szakmai, illetve 
közismereti részéről van szó? 

 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A szakmai érettségi 

vizsga az értelmező rendelkezések között úgy került meghatározásra, hogy a szakmai érettségi 
vizsga a kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyak és a szakmai érettségi vizsgatárgy 
összessége. Tehát emiatt, és nyilván a közismereti érettségi vizsgatárgyak a 
szakközépiskolában is ugyanazok, mint a gimnáziumban, úgy egészül ki az egész érettségi 
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vizsga szakmai érettségi vizsgává, hogy a kötelező, ágazatnak megfelelő szakmai érettségi 
vizsgatárgyból is leteszi a tanuló az érettségi vizsgát. Nyilván itt a szakképzésről szóló 
törvényben nem kell a közismereti vizsgatárgyak követelményeinek a kiadásáról rendelkeznie 
a jogszabálynak, csak az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy követelményeinek a 
kiadásáról. Tehát ilyen kodifikációs oka van annak, hogy a foglalkoztatási bizottság módosítót 
adott be hozzá. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a foglalkoztatási bizottság javaslata 

jobb, mint a miénk. Ott van mindenki előtt. Mérlegeljétek, hogy azt támogatjuk, és a 37/1-est 
nem, vagy a 37/1-est támogatjuk és azt nem, vagy egyiket sem. 

Először szavazzunk a bizottsági javaslatról. Ki az, aki a bizottsági javaslat 3. pontját 
támogatja? Kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. A 37/1-est az előterjesztők, 
Révész, Kucsák, Hoppál urak visszavonják. 

A 37/2-es Kőszegi Zoltán és társai indítványa. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk, mert a következőt támogatjuk. 
 
ELNÖK: Itt is van bizottsági? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha 

szabadna kérnem a törvényi számát, mert itt más számozás van.  
 
ELNÖK: 21. § (3) és (4) bekezdés. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt 

nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hadd kérdezzem meg, hogy miért kell az eredetiben ez a szűkítés, hogy a 

szakközépiskola csak azt a tanulóját készíti fel egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre, aki 
már szakmai érettségit szerzett? Merthogy ez az olvasata a mi szemünkben ennek az eredeti 
pontnak. 

 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem szűkítés, hanem 

egy garanciális rendelkezésről van szó. Ha valakit, egy tanulót felkészít a szakközépiskola 
szakmai érettségire, akkor köteles biztosítani a továbbhaladását is. Tehát nem teheti meg azt a 
szakközépiskola, hogy a szakmai érettségire felkészít egy tanulót, de a továbbiakban, tehát a 
szakma megszerzését már nem biztosítja a számára. Tehát ez ennek a garanciája. Ez nem 
szűkítő, hanem azt jelenti, hogy nem készíthet fel bárki mást is a szakközépiskola. Ez arra 
vonatkozó kötelezés, hogy akit szakmai érettségiig eljuttatott, annak kötelező biztosítani a 
lehetőséget arra, hogy ugyanabban, tehát iskolaváltás nélkül ugyanabban az iskolában be is 
fejezhesse a szakképesítést. (Révész Máriusz: Aki szakmai érettségit szerzett, annak nincs 
szakmája?) 

 
ELNÖK: Még nincs. Egy szakmai érettségi tárgyból vizsgázott, de még szakmája 

nincs adott esetben. 
Az első szakképzési évfolyam betételére, bennhagyására, benntartására mi az érv? 
 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A szakképzési 

évfolyam kifejezést koherensen használja az egész törvényjavaslat. A szakközépiskolák 
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esetében olyan értelemben, hogy az érettségi utáni évfolyamokat nevezi a törvényjavaslat 
szakképzési évfolyamnak. Tehát ha ezt innen törli a módosító javaslat, akkor ilyen 
szempontból egy picit kétértelművé teszi a rendelkezést, és éppen a garanciális jellegét 
csökkenti ennek a rendelkezésnek. 

 
ELNÖK: Jó, fontolják meg a javaslattevők az érveket. Kíván-e valaki szólni? Sós 

Tamás! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Egy dolgot hoznék szóba, hogy korábban, ha jól 

figyeltem, a kormánypárti többség is azt képviselte, hogy az érettséginél azt mondjuk, hogy az 
érettségi, és nem azt mondjuk, hogy ilyen vagy olyan jelzővel lássuk el. Úgy gondolom, hogy 
ez lehetne az origó, és ehhez kellene viszonyítani ezeket a kérdéseket. 

 
ELNÖK: Ebben egyetértünk, ezzel az előterjesztés egyetért, legalábbis az 

előterjesztésnek ez a pontja nem mond ennek ellent. Máriusz? 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én nem írtam alá. 
 
ELNÖK: Jó. Én javaslom az előterjesztőknek, hogy fontolják meg, meggyőző volt a 

kormány álláspontja, hogy visszavonjátok-e vagy sem. Sági István képviselő úr jelzi a többiek 
nevében, hogy visszavonják a 37/2-est. 

A 38/1-es, Kucsák, Révész, Kőszegi urak javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt 

nem támogatjuk, a következőt támogatjuk. 
 
ELNÖK: A következő az melyik? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 4. 

számú bizottsági javaslat. 
 
ELNÖK: Nézzük akkor azt meg! Itt is az első, második szakképzési évfolyam 

benntartását javasolja az előterjesztő, ha jól értem, mert ez a különbség a kettő között. Ez 
szerintem rendben van. Akkor döntsünk először a bizottsági javaslat 4. pontjáról. Ki az, aki 
ezt támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság támogatja. 

A 38/1-est a javaslattevők alternatívaként benn akarják-e tartani, vagy visszavonják? 
(Pichler Imre László: Vonjuk vissza! – Révész Máriusz: Visszavonjuk!) Köszönöm szépen. 
Akkor Révész Máriusz és társai a 38/1-est visszavonták. 

A 42/1-es Révész Máriusz, Pichler Imre javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Vita? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

is támogatja. 
A 44/1-es Kucsák László, Kőszegi Zoltán javaslata. Azt hiszem, ez helyesírás. 

Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
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ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 45/1-es Révész Máriusz, Kőszegi Zoltán javaslata. Előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

kérdezném, hogy miért nem. 
 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az egyik legfontosabb, 

hogy olyan rendelkezés került bele a módosító javaslattal ebbe a bekezdésbe, amely előírja, 
hogy a szakiskolában szerzett szakmai végzettséget érettségi vizsgának kell elismerni. Ez így 
nyilván, főleg, hogy az érettségi vizsga az a teljes érettségi vizsga, az érettségi végzettség 
megszerzését jelenti, ez így nyilvánvalóan pontosításra szorul legalábbis. Gondolom, hogy a 
módosító javaslatot beterjesztők szándéka sem az volt, hogy a szakiskolai szakmai végzettség 
automatikusan érettségi vizsgának feleljen meg. Másrészt a szakmai tartalom elégtelen lesz a 
szakiskolában, ha az 50 százalékot nem haladhatja meg évfolyamonként a szakmai óraszám, 
és nem értünk egyet azzal sem, hogy a törlések, a módosítás a két év alatti érettségi-
megszerzés lehetőségét eltörli. A törvényjavaslat szövege többféle tanulási utat biztosít a 
szakiskolai végzettséggel rendelkezőknek, nemcsak a kétévest, az egy speciális tanulási út, 
tanulási lehetőség, a három, illetve négy év alatt érettségi megszerzésére természetesen 
ugyanúgy módja van a törvényjavaslat szerint minden szakiskolát végzettnek. A két év alatti 
érettségi-megszerzés egy speciális lehetőség. 

 
ELNÖK: Ezzel egyetértünk, az a cél, hogy kettő vagy három év alatt. Ezt több ponton 

módosítottuk már korábban, vagy kibővítettük, de nemcsak három. Kíván-e még valaki 
hozzászólni? Révész Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A kormány képviselője meggyőzött, hogy több ponton 

egyébként értelmetlen, a mi céljainkkal is ellentétes javaslatot sikerült összehoznunk. Viszont 
vannak olyan részek, amelyeket egyébként szintén bizottsági módosítóval szívesen 
megmentenék belőle. 

 
ELNÖK: Melyik az? 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A 4-est mindenképpen örülnék, ha… 
 
ELNÖK: Mármint a törlést? A 4. pont törlését? 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen, már csak azért is, mert én itt azt látom, ha benne 

marad a kétéves, arra elég egyértelműen azt mondjuk, hogy kétéves, nekünk pedig elég 
határozottan az a véleményünk, hogy itt a három évet meg kell engedni. Vagy beleírjuk, hogy 
két vagy három, de akkor az egész bekezdést át kell írni. Vagy pedig a három máshol 
szerepel, és akkor a 4. pontot el lehetne hagyni. 

 
ELNÖK: Valóban, ez felveti azt a kérdést, hogy nem lesz-e itt koherenciaprobléma, 

mert több ponton már az első körben beépítettük azt, hogy kettő vagy három éves. Itt a 24. § 
(4) bekezdésében ez nem szerepel, ez a kettő vagy három, nem kellene itt szerepeltetni ön 
szerint? 
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NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 24. § (2) bekezdése 

az, ami lehetővé teszi, hogy a szakiskolai végzettséggel rendelkező tanulók 3 vagy 4 év alatt, 
a kérésére kell a 10. évfolyamra felvenni, ha 10. évfolyamra vették fel, akkor 3 év alatt fog 
érettségiig eljutni, ha a 9. évfolyamra iratkozik be, akkor 4 év alatt. Ehhez képest a kétéves 
érettségi egy speciális lehetőség, hogy két év alatt is eljuthat, ha ő ezt a képzési formát 
választja, az érettségiig. 

A (4) bekezdés azt szabályozza, hogy ebben az esetben a szakiskolai végzettséggel 
rendelkező tanulónak két év alatt, ebben a két évben – ez egy speciális tanulási út – csak 
közismereti, a kötelező érettségi tárgyakat tanulja. Azt a garanciát tartalmazza a (4) bekezdés, 
hogy ebben a képzési formában mind a négy tanév közismereti tartalmát meg kell vele 
tanítani. 

 
ELNÖK: Mit mondott az elején, melyik pont? 
 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 24. § (2) bekezdés, 

tehát ugyanennek a paragrafusnak a (2) bekezdése az, ami ugyan nem explicit módon 
kimondva, de arról szól, hogy 3 vagy 4 év alatt is eljuthat a szakiskolát végzett az érettségiig. 
Tehát ez a jelenleg is hatályos szabályozásban is benne lévő lehetőség. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Visszavonjuk. 
 
ELNÖK: Az a pont lenne ilyen, hogy kérésére a 10. évfolyamra kell felvenni, igaz? 

10., 11., 12., ezt tekinti három évnek. A négy hogyan van benne? 
 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha nem kéri, hogy a 10. 

évfolyamra vegyék fel, akkor a 9. évfolyamra is beiratkozhat értelemszerűen. Ez külön 
megengedő rendelkezés nélkül is így van, hogy a 9. évfolyamra beiratkozhat, hiszen a 
középiskola egyetlen évfolyamát sem végezte még el. Tehát az az automatikus út. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Konzultáltunk elnök úr, és arra jutottunk, hogy 

visszavonjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Ezt meg is értettem, vonjátok vissza, ezzel együtt nem tartom 

megnyugtatónak az alkalmazás szempontjából, ha mi ilyen sokan félreértettük az önök 
szándékát, tartok tőle, hogy a miénknél sokkal kimunkáltabb jogi kultúrával rendelkező 
szakképző intézmények egy jelentős része is ebbe a hibába fog esni, hogy ezt a 4. pontot 
korlátnak, nem pedig egy speciális út kifejtésének fogják értelmezni. Ez egy aggály. 
Elfogadom, hogy a 2. pontban ez benne van, de oly rejtve, hogy talán nem véletlen, hogy ezt a 
pontot mi sem vettük észre. 

Tehát erre felhívom a figyelmet, mert ha a szándékaink azonosak, akkor ezt 
valahogyan jó lenne jelezni, explicitebben szerintem. 

Tehát a 45/1-est visszavonta a javaslattevő. 
Az 51/1-es, Kucsák, Révész képviselők javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
Az 55/1-es Sági István képviselőtársunk javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
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DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
Az 55/2-es Kucsák, Révész képviselők javaslata. Az előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
Az 57/1-es Sági István, Révész Máriusz. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 61/1-es Kőszegi Zoltán, Kucsák László javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 63/1-es. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 64/1-es. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 64/2-es Kucsák, Révész, Kőszegi urak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ez nyelvhelyességinek tűnik. Kíván-e valaki hozzászólni a nyelvhelyességi 

szemponthoz? Parancsolj! 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt 

tisztázni kellene, hogy melyik miniszter, a szakképesítésért felelős miniszter adja ki. Ezt 
egyébként máshol már tisztáztuk, de az, hogy a miniszter adja ki, az nem maradhat benne egy 
törvényben, mert van kétfajta miniszteri kompetencia, van szakképesítésért és van 
szakképzésért felelős. Tehát ezt pontosítani kellene, azért nem támogatnánk ebben a 
formában. 
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ELNÖK: És ha beiktatják azt, hogy „a szakképesítésért felelős miniszter”? Ugyanis a 
mestervizsga esetén feltehetően erről van szó. (Dr. Odrobina László: Igen.) Akkor javaslatot 
tesz valaki bizottsági módosítóra? Révész Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen, én ezt szívesen javasolnám, mert ez a „kiadásra 

kerültek”… 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Világos. 
 
ELNÖK: Jó, akkor kérdezem, hogy ki az, aki elfogad egy olyan bizottsági módosító 

javaslatot, melyben „a szakképesítésért felelős miniszter” szerepel? (Szavazás.) Elfogadtuk, 
ezt pedig visszavonta az előterjesztő. 

A 76/1-es Révész Máriusz indítványa. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kucsák Lászlót kérdezem, hogy emlékszik-e itt az érvre, hogy miért 

augusztus 15. a tanulószerződés, miért nem a tanév megkezdése előtt? Parancsolj, Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azért, mert abban az esetben, ha augusztus 31-ig kötik 

meg a szerződést, és még 10 napos ellenjegyzés… 
 
ELNÖK: 5-5 napjai vannak a kamarának, mindenkinek… 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): … akkor bőven belecsúszunk a tanévbe. Tehát hogy a 

tanév elejére ellenjegyzéssel és minden előírással a tanulószerződés érvényben legyen, ahhoz 
úgy számoltuk, hogy az augusztus 15-e szükséges. 

 
ELNÖK: „A tanév megkezdése előtt” egy elég tág kategória, ez elvileg lehetne május 

is. Viszont ott a pótvizsgák miatt onnan vagyunk beszorítva. Tehát ezért javasoljuk ezt, hogy 
pontosabb, hogy augusztus 15-ig, mert ott pedig az ellenjegyzési határidő miatt szorulhatunk 
be. Ez a mi érvünk a javaslat mellett. Tessék parancsolni! 

 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyéb okok miatt, 

biztosítani kell a tanulóknak azt, hogy tanév közben köthessenek tanulószerződést. Ha 
megszűnik a gazdálkodó szervezet, ha elköltözött, ha talál év közben olyan gyakorlati 
képzőhelyet, akivel köthet tanulószerződést, és így ez a rendelkezés azt a helyzetet idézné elő, 
hogy az egész évben az a két hét lenne augusztus második felében, amikor nem lehet kötni 
tanulószerződést. 

Értjük a feladat tervezési nehézségét, de hasonló feladattervezési nehézséget az is 
okozhat, ha tanév közben szűnik meg egyszerre vagy akár külön-külön több tanulónak a 
tanulószerződése valami miatt, mert csődbe mennek a vállalkozók, mert kirúgják őket a 
gazdálkodók, mert nem jól viselkedtek, és ugyanúgy meg kell oldani az iskolának azt a 
problémát is, ha tanév közben kerülnek vissza hozzá a tanulók. 

Tehát így most két hét lenne, augusztus 15-től szeptember 1-jéig, amikor nem köthet a 
tanuló tanulószerződést, szeptember 1-jét követően ismét köthet, nem lehet elutasítani. 

 
ELNÖK: Kőszegi Zoltán! 
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KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Én ezt teljesen értem, és valóban az élet ezt is hozta. 

Én egyébként a mai bizottsági ülésről éppen ezért késtem, mert 270 tanuló tanulószerződését 
mondták fel a mai nappal nálunk a szakközépiskolában, mert az iskola által létrehozott kft. 
gyakorlatilag kiszámolta, hogy januártól 6-7 millió forint mínusszal fog működni. 

Tehát ez valóban így van, ha nincs lehetőségük arra, hogy évközben is 
tanulószerződést tudjanak kötni, bár én a módosító aláírói között voltam… 

 
ELNÖK: Tudnak kötni, csak abban a két hétben nem. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Szóval kezelni kell tanéven belül mindenképpen. 
 
ELNÖK: Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt kell mondanom, hogy ha úgy van, ahogy 

osztályvezető asszony mondja, akkor itt valami koherenciazavar van a törvényben, mert az a 
mondat, hogy a tanulószerződést legkésőbb a tanév megkezdése előtt kell megkötni, az nem 
jelenti azt, hogy az évben lehet. Tehát akkor az eredeti mondat is szerintem rossz, amit mi 
javítani akartunk. Tehát mi azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy a tanév elejére érvénybe lépjen, az 
augusztus 15-ei határidő kell.  

Elmondtam, hogy ha ez a mondat benne van, ez nem azt jelenti, hogy év közben is 
lehet, mert az van fehéren-feketén leírva, hogy a tanulószerződést a tanév megkezdése előtt 
kell megkötni. Ez a mondat azt jelenti, hogy tanév közben nem lehet. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Főszabályként került az 

megfogalmazásra, hogy a tanév kezdete előtt. Azt gondolom, az indokolt lehet, hogy 
lehetőleg, akár úgy is, hogy lehetőleg augusztus 15-e előtt legyen megkötve a 
tanulószerződés, ha egy ilyen kitétel belekerül, nem okoz problémát. Tehát lehet, hogy egy 
kicsit értelemzavaró ez a főszabály, és a törvényjavaslat egyéb rendelkezései teszik lehetővé 
azt, hogy tanév közben is lehessen tanulószerződést kötni. 

 
ELNÖK: Akkor itt körvonalazódik egy bizottsági javaslat, lehetőleg minden év 

augusztus 15-éig, a „lehetőleg” szó beiktatása. Így elfogadható számotokra? (Dr. Odrobina 
László: Igen.) Köszönöm. Ki az, aki egy ilyen bizottsági javaslatot elfogad? (Szavazás.) 
Köszönöm. Akkor az eredetit visszavonják. (Révész Máriusz: Visszavonjuk.) 

Tehát csak a „lehetőleg” szót iktatjuk be, a többi változatlan. 
A 76/2-es következik. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt 

nem támogatjuk, mert van bizottsági, amit támogatunk ezzel kapcsolatosan. 
 
ELNÖK: Az 5. pont konkurál ezzel, amelyik az (1) bekezdést elhagyja. Mi csak egy 

germanizmust hagytunk volna el, ti pedig vérszemet kaptatok, és az egészet. Nem? (Zaj, 
közbeszólások.) A b) pontnál a „kerül megszervezésre” rendbe van téve, de az (1) bekezdés 
elmarad. Nem? Vagy az csak tájékoztatásként van ott, hogy minek a b) pontja? Jól értem? 
(Dr. Odrobina László: Igen.) Köszönöm szépen. 
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Akkor tudja-e támogatni a bizottság a bizottsági 5. pontot? (Szavazás.) Köszönöm. A 
bizottság támogatja. Akkor a 76/2-es Kucsák-féle javaslat visszavonásra kerül, ha ezt a 
germanizmust használhatom. Jól mondom? (Kucsák László: Igen.) Köszönöm szépen. 

A 77/1-es Révész Máriusz, Pichler Imre javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ez nem ugyanaz, mint az előbbi volt? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ott 

tanulószerződésről volt szó, itt pedig együttműködési megállapodásról. 
 
ELNÖK: Ezek nyilván összefüggenek. Ha itt is kibővítjük a „lehetőleg” kifejezéssel? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt 

arról van szó, ha szabad válaszolnom, hogy a tanulóknak a lehetőségét úgymond korlátozzuk 
ezzel az időszakkal, és miután az iskola látja, hogy hány tanuló megy tanulószerződéssel a 
gyakorlati képzésre, utána köt vagy nem köt együttműködési megállapodást. Pontosan 
egymás után következik ez a két aktus. 

 
ELNÖK: Tehát nincs szükség erre a beiktatásra véleményetek szerint. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így 

van, nincs szükség az egészre. 
 
ELNÖK: Igen, úgy látom, hogy igen. (Révész Máriusz: Visszavonjuk.) Visszavonják a 

javaslattevők a 77/1-est. 
A 77/2-es Révész, Pichler képviselők javaslata, együttműködési megállapodás. Az 

előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 79/1-es Cseresnyés Péter javaslata. Az előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 92/1-es Révész, Pichler képviselő urak javaslata. Az előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 93/1-es Révész, Sági képviselő urak javaslata. Az előterjesztő? 
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DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Támogatjuk. 

 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 94/1-es Cseresnyés Péter javaslata. Az előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 96/1-es Kara Ákos javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 98/1-es Révész Máriusz javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt 

hiszem, hogy ezt nem támogatjuk, ha erről van szó, más a számozás nálunk. 
 
ELNÖK: A 88. § (4) bekezdés új e), g) pontja. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt 

nem támogatjuk, mert van hozzá egy módosító, és a módosítót támogatjuk ehelyett. 
 
ELNÖK: A bizottságnál? (Dr. Odrobina László: Igen.) Ez lenne a 7. pont. (Révész 

Máriusz: A g) pont marad ki, ha jól látom.) A g) pont elmarad, a 86. § (1) bekezdésben foglalt 
részletszabályait meghatározza. Ha én azt tudnám, hogy mi van a 86. § (1) bekezdésben. Mire 
vonatkozott ez a g) pont? Tudnának segíteni, hogy mi volt a g) pont tartalma? 

 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szégyellem, de nem. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Két 

állítmány szerepelne a mondatban, ez az indoklás. 
 
ELNÖK: Nem, egy g) pontot hagyunk el, ami a 86. § (1) bekezdésre utal vissza, és azt 

mondja, hogy ennek vannak részletszabályai, a 86. § (1) bekezdésének, és a 
részletszabályokat kell valahol megszabni. Erről rendelkezett, nem tűnik nagyon kardinális 
kérdésnek. A bizottsági javaslatot támogatja az előterjesztő, a Gúr Nándorék által benyújtott 
javaslat 7. pontját.  

Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e ezt a pontot? (Szavazás.) Igen, támogatja. A 
98/1-est pedig az előterjesztők visszavonják. 

A 99/1-es Pichler, Révész képviselő urak javaslata. Az előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ennek nincs konkurenciája. (Révész Máriusz: Miért nem?) 

Miért nem? Érvet szeretnénk hallani. 
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NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak formai oka van, 

két állítmány van a mondatban. Úgy kezdődik, hogy rendeletben határozza meg, majd úgy 
folytatódik a d) pont, hogy kiadja, de csak ez a formai oka van. 

 
ELNÖK: Lehet, hogy ehhez a vesszőhöz nem kellene egy bizottsági javaslatot 

benyújtani. De ha nagyon precízek vagyunk, akkor lehet. Tehát akkor a javaslat egy bizottsági 
módosító javaslatra: rendeletben határozza meg, tehát be kell vonni a módosítás sorába azt is, 
hogy oda van egy vessző. (Révész Máriusz: Kettőspont.) Kettőspontot nem használunk 
törvényben, vesszőt használunk. Két állítmány lehet, ha az tagmondatokból áll. Tehát 
„…rendeletben határozza meg, kiadja…” – egy értelmező alárendelésről van szó, ha még jól 
emlékszem erre. Tehát akkor be kell vonni a módosításba azt, hogy oda egy vessző jön, és 
úgy folytatódik. 

Tehát egy ilyen jellegű bizottsági javaslatot tud támogatni az előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: A bizottság is tudja támogatni? (Szavazás.) Igen, beadtuk, az eredetit pedig 

visszavontuk, és egy vesszővel kibővítettet adunk be. 
A 101/1-es, Kőszegi, Hoppál képviselő urak javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 102/1-es Hoppál, Kőszegi képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 103/1-es, Kara, Kucsák képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt 

azért nem támogatjuk, mert van hozzá bizottsági javaslat, és azt támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságiban ez feltehetően a 8-as, „kiadásra kerültek” kiiktatva, a 

szakképesítésért felelős miniszter kiadta, ez gyakorlatilag ugyanaz. (Zaj, közbeszólások.) 
Nem, a szakképesítésért felelős a szűkebb, és ők ezt akarják, a specializáltat. A szakképzésért 
felelős, az tágabb, az a gazdasági miniszter. Itt a szakképesítésért felelős miniszter adott 
esetben a mezőgazdaság terén más. (Kucsák László: Visszavonjuk.) Tehát visszavonta a 
képviselő úr.  

A bizottsági javaslatot, a 8. pontot támogatja-e a bizottság? (Szavazás.) Támogattuk. 
A 103/1-est pedig a javaslattevők visszavonták. 
A 103/2-es Kőszegi Zoltán javaslata. Az előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
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A 103/3-as Kőszegi, Kucsák képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: 2013. május 31-éig vizsgálják felül. Miért nem támogatjátok? 
 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium):A pedagógiai program 

felülvizsgálatát a köznevelésről szóló törvény hivatott elrendelni, ráadásul a rendelkezés a 
módosítóban foglalt formájában nem tartalmazza azt, hogy milyen célból kellene 
felülvizsgálni a pedagógiai programokat az iskoláknak. Egyébként csak a szakmai programot 
említi a törvényjavaslat. (Megérkezik az ülésre Ferenczi Gábor.) 

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Visszavonjuk. 
 
ELNÖK: Visszavonták a javaslattevők. A 103/4-es Kőszegi, Kucsák képviselő urak 

javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 103/5-ös Hoppál, Pichler képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 106/1-es Kőszegi, Hoppál képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A hatályon kívül helyezést hatályon kívül helyezi a javaslat, 

ha jól értem. Miért nem támogatjátok? 
 
NAGY KATALIN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ugyan én nem vagyok 

jogász, de nem lehet egyszerre ugyanolyan című, ugyanarra vonatkozó két törvény hatályban, 
mert súlyos koherenciazavart okozna, és a jogbiztonságot veszélyezteti, ha ugyanarra 
vonatkozó két törvény egyszerre van hatályban. A szükséges rendelkezéseknek a hatályát az 
átmeneti rendelkezések mind megtartják, de nagyon fontos, hogy a jelenleg hatályos 
szakképzési törvény egésze hatályon kívül helyeződjön. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Visszavonjuk. 
 
ELNÖK: Visszavonták a javaslattevők. A foglalkoztatási bizottságnak van még egy 

pontja, amiről nem beszéltünk, ez az, amit korábban én is felvetettem, a pályakövetési 
rendszer szempontjából fontos adatbázisok képzése, az adatvédelmi törvény szerint ezt 
törvényben kell megfogalmazni. Nyilván az előterjesztő a bizottsági javaslatot támogatja. (Dr. 



 32 

Odrobina László: Igen.) És a mi bizottságunk a foglalkoztatási bizottság 6. pontját támogatja-
e? (Szavazás.) Támogatja. 

Akkor egyszerre végeztünk az ajánlási pontokkal, illetve a foglalkoztatási bizottság 
több ponton alternatívát felkínáló bizottsági módosító javaslatával. 

Ha jól emlékszem, azokat, amiket itt megfogalmaztunk bizottsági módosítóként, talán 
kettő vagy három volt ilyen, azokat támogattátok? 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kiosztottunk egy összetűzött paksamétát, amelyek bizottsági módosítókra 

vonatkozó javaslatok. Azt hiszem, 10-valahány javaslat. Pontonként, külön lapra írtuk. Ha jól 
tudom, akkor ezek azok, amelyek felmerültek a múltkori ülésünkön, elhatároztuk, 
egyeztettétek, de azért fussunk rajta végig. Akkor csak döntöttünk róla, hogy egy ilyet 
benyújtunk, de szövegszerűen nem szavaztunk erről. 

Akkor elkezdenénk. A legelső a 25. § (5) bekezdéséhez, „kivéve, ha a felkészítés” 
beiktatással. Előterjesztő? 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A következő a 33. § (5) bekezdéséhez: a levelező oktatás munkarendjét iktatja be. Az 

előterjesztő álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 27. § (2) bekezdéséhez: a szakmai gyakorlati képzés idejébe mit kell beszámítani, 

vagy mi számítható be. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 64. § (1) bekezdéséhez: tanulószerződés, igazolatlan mulasztás. Az előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 92. § (4) bekezdéséhez: a „-hat” „-het”-et hagyja ki, kijelentő módra változtat. 

Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 88. § (3) bekezdés. Előterjesztő? 
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DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Támogatjuk. 

 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 47. § (2) bekezdés. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 89. § (4) bekezdés. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 30. § (5) bekezdés. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 39. § (2) bekezdés. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 92. § (23) bekezdés. Előterjesztő? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A végére jutottunk a bizottsági javaslatoknak. Ez egészül ki akkor azzal a hárommal, 

amit itt most közben megszavaztunk. Tudomásom szerint minden szakképzést érintő pontról 
szavaztunk. Sós Tamás! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Részemről egy tisztázó kérdés fogalmazódik meg 

főosztályvezető úrhoz, illetve a bizottsági tagokhoz, lehet, hogy az én figyelmemet kerülte el. 
Korábban mi elég sokat polemizáltunk azon, hogy a térségi integrált szakképző központok 
átszervezésénél egyértelműen szakiskolákról beszélünk, és jelenleg együtt van szakiskola és 
szakközépiskola. Ha jól emlékszem, elnök úr is ezt szóvá tette, és többen szóvá tettük ezt a 
kérdést. 

Tehát az én kérdésem arra irányul, valószínűleg korábban az egyik módosító kapcsán 
kellett volna megkérdeznem, bár direktben ez a kérdés nem fogalmazódott meg, hogy most 
hogyan történik ez? Gyakorlatilag ma Magyarországon szakiskola és szakközépiskola egyben, 
nagyon sok ilyen iskola van. Gyakorlatilag sok helyen eléggé mesterségesen kellene ezt 
különválasztani. Itt van-e változás az eredeti beterjesztésekhez képest? Itt a kapcsolt 
módosítók kapcsán van-e ahhoz képest elmozdulás? 
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Tudom, hogy vannak kivételek, a tiszk-szervezési, meg az agrár, illetve van kivétel az 
EU-s támogatottnál, de az iránt érdeklődöm, hogy az eredeti állásponthoz képest van-e 
elmozdulás a szakiskola, szakközépiskola mesterséges különválasztása kapcsán, vagy minden 
az eredeti szerint van? Tehát kérdezem, hogy valamelyik módosító érintette-e ezt. 

 
ELNÖK: Úgy tudom, hogy a szakképzési törvényben ezt nem érintettük, nem is ott 

szabályozza ezt a dolgot, hiszen a szétválasztásnak az állami fenntartás lehet az egyik kiváltó 
oka, hogy az önkormányzatok visszaszerződhetik – rossz magyarsággal – a középiskolákat. 
De javasoltuk a köznevelési törvényben, hogy a középfokú képzést szerződhetik vissza. A 
probléma akkor áll elő, ha két külön fenntartója lesz a ma integrált intézmény egyik-másik 
feladatának. Tehát az egyik szakközépiskolának az önkormányzat, a középfokú intézményi 
körbe tartozó szakképzésnek pedig az állam. 

Éppen ezért egy rugalmasabb megoldást javasoltunk, hogy az önkormányzat ne csak 
középiskolát, hanem valamennyi középfokú intézményt tarthassa fenn, ha meg tud állapodni a 
kormánnyal a fenntartás egyéb feltételeiről. 

De ez nem ebbe a törvénybe tartozik, hanem a köznevelési törvénybe. Ti is így 
látjátok? 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a 

preferenciánk nekünk is az, hogy a két intézménytípus egy iskolában legyen, értelmetlen 
volna szétválasztani a szakiskolát a szakközépiskolától. 

 
ELNÖK: Egyetértünk. (Dr. Sós Tamás: Köszönöm szépen.) Jó. Akkor a szakképzési 

törvényhez benyújtott módosítókat végigszavaztuk. Senkinek nincs tudomása olyanról, amiről 
nem döntöttünk? (Nincs jelzés.) Öt perc szünetet tartunk. További jó munkát kívánunk nektek, 
köszönjük! (Dr. Odrobina László és Nagy Katalin távoznak az ülésteremből.) 

 
(Szünet: 10.28 – 10.40 óráig) 

 

A nemzeti köznevelésről szóló T/4856. számú törvényjavaslat 

ELNÖK: Köszöntöm a bizottság tagjait, a meghívott vendégeinket, Hoffmann Rózsa 
államtitkár asszonyt és munkatársait. Tessék helyet foglalni! Tehát a kiegészítő ajánlás 
megvitatása a feladatunk. 

A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 
Az első a 7/1-es, Demeter Zoltán, Sági István és képviselőtársai javaslata. Az 

előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 13/1-es Michl József javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 17/1-es Michl József javaslata. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kíván-e valaki kérdezni, szólni, vitázni? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Azért nem 

támogatjuk, mert van más, amit ehelyett támogatunk. 
 
ELNÖK: A következő Michl-féle javaslat lenne az? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 17/2-est 

támogatjuk, a 17/1-est nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Jó. Tehát két Michl vívódik önmagával. (Michl József: A 17/1-est 

visszavonom.) Köszönöm. A 17/1-est a javaslattevő visszavonta. 
A 17/2-est tehát az előterjesztő támogatta.  
Van-e kérdés? Osztolykán képviselő asszony! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A mi 

olvasatunkban a 17/2-esnek a lényege a világnézeti semlegesség feladása. Az a kérdésem, 
hogy ha erről van egy alkotmánybírósági döntés, akkor a kormány miért támogatja? 
Köszönöm. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Álláspontunk szerint nem adja fel a világnézeti semlegességet, árnyaltabban és korszerűbben 
fogalmazza meg, és a jogok oldaláról közelít a kérdéshez. 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Abban egyetértünk, hogy valóban világosabban van 

megfogalmazva, de én nem látok a kettő között különbséget. Az elsőnél mintha úgy tűnt 
volna, hogy ez egy ilyen szimbolikus módosítónak tűnne, de továbbra sem értem, hogy akkor 
hogyan fogjuk megvalósítani azt az alkotmánybírósági kiállást, hogy biztosítani kell. 
Valahogyan a világnézetileg semlegességet is meg kellene jeleníteni szerintem, ha már 
valóban pontosítunk és elmondjuk, illetve egyet tudok érteni, csak azt gondolom, valahogyan 
bele kellene tennünk azt is, hogy mi van akkor, ha valaki világnézetileg semleges iskolába 
szeretné a gyerekét járatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék, államtitkár asszony! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A plenáris 

ülésen is szó volt erről, és ott pontosan idéztem azt a törvénycikkelyt, amely biztosítja a 
szülőknek, gyerekeknek azt a jogát, hogy ha nem akarnak egyházi iskolába járni, akkor 
hogyan lehet eljárni. Ezért tudjuk jó szívvel támogatni ezt a módosítót. Ha szükséges, ismét 
kikeresem, a 74. § (3) bekezdés. 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Ebben egyetértünk, de továbbra sem értem. 
 
ELNÖK: Egy abszolút technikai kérdésem van: miben különbözik a 17/1-es és a 17/2-

es? (Osztolykán Ágnes: Semmiben. – Zaj, közbeszólások: A 201-eshez kapcsolódik.) Hiller 
István! 
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Jelezni szeretném, hogy amennyiben ez a passzus 
elfogadásra kerül, és a törvény megszavazásra kerül, akkor más dolgok mellett is ebben a 
kérdésben a Szocialista Párt az Alkotmánybírósághoz fordul. 

 
ELNÖK: Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt gondolom, forduljon nyugodtan, mert 

egyértelműen és világosan le van írva, és szerintem ez Osztolykán Ágnesnek is válasz, hogy a 
világnézeti információkat tárgyilagosan kell közölni, és tiszteletben kell tartani a gyermek, 
tanuló, szülő, pedagógus világnézeti meggyőződését. 

Magam egyébként azt gondolom, hogy ez a világnézeti semlegesség egy ilyen 
meglehetősen jól hangzó fogalom, de igazából világnézeti semlegesség nincs, mert Ágnes, 
neked is van valamiféle világnézeted, nekem is van világnézetem, ez a köznyelvbe így beette 
magát, de azt gondolom, hogy nekem a világnézetemet, amikor tanár vagyok, nem 
megtagadnom kell, hanem úgy kell gyakorolnom, hogy senki másnak a jogát ne sértsem.  

Szerintem az iskolának is ezt így kell tennie, és szerintem ebben a megfogalmazásban, 
hogy törvényes szinten garantáljuk, hogy mindenképpen a szülőnek, gyermeknek, tanulónak a 
jogát a saját világnézetéhez tiszteletben kell tartani, szerintem ez egyébként pontosabb 
megfogalmazás, mint amit az elmúlt években SZDSZ-es nyomásra itt használtunk ebben az 
országban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Jó, valószínűleg világosan ketté kell választani az intézményt, mint jogi 

szereplőt és a benne szereplő természetes személyeket, pedagógust, szülőt, gyermeket, stb. A 
régi talán ebben nem volt tökéletes, mert láthatóan összemosódott a kettő, mert korábban is az 
intézmény számára és nem a természetes személyek számára írta elő ezt a semlegességet. A 
személy általában sosem semleges, az intézmény lehet maximum az. Osztolykán Ágnes! 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Máriusz, teljesen 

egyetértünk abban, amit mondasz, de ha megnézed a módosítót, akkor itt arról van szó, hogy 
leírjuk, hogy az állami és önkormányzati nevelési, oktatási intézményben az ismereteket, a 
vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes 
nevelési, oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus - 
szerintem a helyesírással is probléma van – vallási, világnézeti meggyőződését, és azt 
gondolom, akkor vagyunk abszolút fair-ek és az Alkotmánybíróság döntéséhez maximálisan 
idomultak, ha hozzátesszük, hogy „illetve annak semlegességét”. 

Tehát nem kötözködöm azzal, ahogy ez itt le van írva, sőt azt gondolom, hogy ez így 
jó, sőt jobb, mint ahogy volt, de azt gondolom, hogy mindenképpen oda kell tenni azt, hogy 
azt is tiszteletben kell tartani, hogy ha valaki semleges, tehát valamely tanuló, gyermek, szülő 
vagy pedagógus nem vallásos, hanem mondjuk a virágokban hisz, vagy nem tudom, miben. 
(Révész Máriusz: Az nem semleges.) De, az semlegességnek van megfogalmazva. Ha 
világnézeti véleménye nem illeszthető bele egyik vallási formulába sem, akkor ő semleges, és 
ezt ki is mondja az alkotmánybírósági határozat. 

 
ELNÖK: Úgy látom, ma is itt éjszakázunk. De nem baj, azért vagyunk itt, hogy ezt 

megvitassuk. Hiller István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Annyiban semmiképpen sem szeretném szaporítani a 

szót, hogy felesleges vitatkozni olyan dolgokról, amelyek egyébként alapmeggyőződések, és 
tartsuk tiszteletben egymást. Ha egy ember, egy tanító, egy tanár, egy igazgató világnézeti 
semlegességében gondolkodunk, hogy ilyen létezik, nekem ott fenntartásaim vannak. Egy 
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intézmény semlegessége egy nagyon más dolog, mint egy egyén, egy férfi, egy nő, egy ember 
világnézeti semlegessége. Az intézmény világnézeti semlegességét messzemenően akarjuk a 
továbbiakban is, és erről nem tudunk és nem is vagyunk hajlandóak lemondani. 

Ez a megfogalmazás szerintem, ami itt szerepel, nem azt akarja, amit én mondok. Nem 
vagyok benne biztos, hogy egyébként mást akarna mondani, de nem ezt mondja, azon pedig 
nem gondolkodom, hogy más miért fogalmazta meg másként, mint ahogy akarta. Egyébiránt 
az intézmény világnézeti semlegessége nem egy magyar kifejezés. Ha megnéznek európai 
uniós oktatási törvényeket vagy európai uniós oktatási szövegeket, ott intézményi világnézeti 
semlegességről természetesen van szó. Ezt nekünk a törvényünkbe nem kell beletenni. 

Az azonban, ami itt szerepel, azt gondolom, hogy az intézmény világnézeti 
semlegességét nem mondja ki, nem deklarálja, nem arról beszél. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ferenczi Gábor! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A Jobbik 

Magyarországért Mozgalom a továbbiakban is hiányolja az előterjesztésből a keresztény 
értékrend szerinti oktatás, nevelés deklarálását. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a módosítás a 
továbbiakban is túlzottan liberálisnak hagyja meg a törvényt. Azt gondolom, hogy az MSZP 
és az LMP ebből a szempontból megnyugodhat, mert mi úgy gondoljuk, hogy ez még így is 
túlságosan liberális. 

Az is meggyőződésünk, hogy ahhoz, hogy ilyen szinten van erkölcsileg a magyar 
társadalom, az járult hozzá leginkább, hogy az elmúlt évtizedekben a keresztény erkölcsi 
normákat sajnálatos módon kiiktatták. Úgyhogy sajnáljuk, hogy ez a továbbiakban sincsen 
kellőképpen kinyilatkoztatva a törvénytervezetben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hoppál Péter! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, 

hogy Osztolykán Ágnessel szemben meg kell védenem Michl Jóskát, mert a szöveg teljesen 
pontos helyesírásilag, tehát nincs benne hiba. Ugyanakkor Hiller István képviselő úrral 
számos alkalommal lefolytattuk ezt a terminológiai vitát, már bent a plenáris ülésen is. Azt 
hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy nem fogjuk tudni egymást meggyőzni ebben a kérdéskörben, 
hiszen itt alapvető különbségek vannak közöttünk, amelyek a gondolkodás gyökeréig 
vezetnek. 

Mégis azt hiszem, hogy Michl Jóskának az indítványa nagyon tisztességes indítvány, 
tehát figyelemben hagyja az intézményi világnézeti – hogy is mondjam – dresszúra 
kikerülését. Tehát a te szándékod úgy érzem, hogy ebben érvényesül, és ennek az 
értelmezésében Máriusz borotvaéles volt. 

 
ELNÖK: Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelzés.) Én kívánok hozzászólni. Azt 

gondolom, hogy ugyanazt a dolgot meg lehet fogalmazni jobbról is meg balról is, negatív 
meghatározással és pozitív meghatározással is. Tehát leírhatjuk azt is, hogy nem lehet 
elkötelezett egyik vagy másik irányba, és leírhatjuk azt is, hogy árnyalt, sokoldalúan 
közvetített és a szereplők egyes meggyőződését tiszteletben tartó módon kell eljárni. 

Tehát mielőtt egymásnak esünk, nézzük végig, hogy nem ugyanazt mondja-e a 
javaslat, mint amit mi gondolunk, csak nem negatív definícióval, hanem pozitív leírással. Az 
elmúlt két évtized vitái szerintem nagyjából ilyenek voltak, megfogalmazásokon vitatkoztunk, 
és a másiknak szándékokat tulajdonítottunk. 

Azt gondolom, hogy ez a megfogalmazás jó, pozitívan ír le egy dolgot, amit egyébként 
az ellenzék nagyobbik része is hirdet, tudniillik hogy az egyént ne korlátozza az intézmény, és 
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az el nem kötelezettség vagy semlegesség ne jelentse az egyén számára a saját 
meggyőződésének az eltitkolását. 

Ilyen értelemben szerencsésebb a pozitív megfogalmazás. Tehát én tudom támogatni 
ezt a javaslatot, és meg is fogom szavazni. Egy pontot azonban feltennék itt, Rózsa, nem 
tudom, hogy akkor itt voltál-e még, amikor a Láng Zsolt-féle probléma az asztalra került, amit 
akkor félretoltunk. Egy ökumenikus iskola, amit az önkormányzat tart fenn, mellette biztosítja 
számos intézményében a sokszínűséget és tárgyilagosságot, vagy ha úgy tetszik, a 
semlegességet, ez nézőpont kérdése, de van olyan intézménye is, amelyik elkötelezett 
világnézetileg. Az volt a probléma, hogy ezt a világnézeti elkötelezettséget az egyházak 
monopóliumává tesszük-e, vagy dönthet úgy egy önkormányzat, hogy ő valamilyen 
világnézeti irányultságot ad az intézményének, ezt továbbra is fenntartja, noha nem egyik 
vagy másik egyház fennhatósága alatt van, hanem mint a neve is mutatja, például ökumenikus 
intézményről van szó. Abban maradtunk, hogy erre keresünk valamilyen megoldást. Nem 
tudom, hogy ez megszületett-e. Parancsolj! 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, itt 

voltam. Ez a múlt keddi, hajnalba nyúló módosító indítványok tárgyalásakor került elő, és 
említettem, hogy Láng Zsolttal én is beszéltem erről, és Zsolttal abban maradtunk, hogy 
megpróbálják ezt valahogy úgy megfogalmazni, de én nem láttam a kapcsolódó módosítók 
sorában. Tehát úgy látszik, hogy ez a dolog nem fejlődött tovább. 

De hogy színt valljak, személyes véleményem az, hogy ha a szülők és a lakosság teljes 
támogatását bírja, az ökumenikus iskolákra való tekintettel, ez számunkra elfogadható. 
Ugyanis a II. kerületi iskola esetében az a gond, hogy miután ökumenikus iskoláról van szó, 
így egyetlen egyházhoz vagy felekezethez sem kapcsolódhat, ugyanakkor vallási nevelést 
adnak és akarnak adni a gyerekeknek. Ezt Láng Zsolt egy olyan megfogalmazásban 
terjesztette elő, amit mi sem találtunk teljes mértékben elfogadhatónak, ugyanakkor a 
probléma pozitív megoldását támogatjuk. 

De nem vállaltuk magunkra, hogy mi készítjük el a módosítót, hanem Zsolt vállalta, 
csak úgy látszik, hogy ez valahogy elmaradt, úgyhogy a dolog itt állt meg részünkről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki vállalja magára a feladatot? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Javaslom, 

hogy Láng Zsolttal beszélni kellene, és talán most már azt hiszem, csak bizottsági 
módosítóként lehet beadni ebben a stádiumban. 

 
ELNÖK: Jóska, megtennéd? Megkérhetlek? Úgy is, mint a pont szakértője… (Michl 

József: Beszélek vele.) Nem ironikus a megjegyzésem, tényleg, ha már úgyis beleástad magad, 
akkor kérlek, vedd fel vele a kapcsolatot, jó? Ha csak egy intézményt is érint tudomásunk 
szerint, ez a II. kerületi ökumenikus iskola, de elvileg lehet több is, nem kizárható. (Dr. 
Hoppál Péter: Fóton is van.) Fóton is van, igen. Erre szerveződött 15 évvel ezelőtt a FOKE 
úgymond. 

Jó, akkor Jóska, vállald magadra ezt, kérlek szépen! 
Döntsünk akkor. A 17/1-est visszavonta a javaslattevő. A 17/2-esről döntünk. Ki az, 

aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatta. Ki van ellene? (Szavazás.) 3 nem. 
Felhívom a figyelmet, hogy szerintem a teljes nevelés-oktatási folyamatban, 

fontoljátok meg, Jóska, hogy nem nevelési, oktatási folyamatban legyen. De nem akarok 
szőrszálat hasogatni. Korábban mintha ezt így írtuk volna, hogy az i-s melléknévképzőt 
megkapja az első tag is. Jó? Sajtóhiba, majd az előterjesztő ezt pontosítja.  

A 37/1-es Demeter Zoltán. Előterjesztő?  
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DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem. Itt 

azt írja, hogy a szülő alatt a törvényes képviselőt is érteni kell, más jogszabályok ezt rendezik.  
 
ELNÖK: Jó, tehát túlzottan bőbeszédűnek ítéli. Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ugye az előző alkalommal bent volt egy módosító 

javaslat, ami azt mondta, hogy gondviselő, és Gloviczki Zoltán azt jelezte, hogy  a gondviselő 
nem pontos, legyen törvényes képviselő. Ez alapján adtuk ezt be. Én azt gondolom, hogy egy 
ilyen törvényben, egy oktatási törvényben szerintem fontos, hogy ezt pontosan leírjuk a 
félreértések elkerülése végett, hiszen ezt olyan tanárok, szülők is olvashatják, akik egyébként 
nem fogják összevetni a többi törvénnyel. Tehát ez, hogy most hat szóval hosszabb a törvény, 
nem elvi kérdésről van szó, szerintem, államtitkár asszony, ez fontos, hogy itt bent legyen.  

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki szólni? Michl József! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Csak annyit, hogy a 131/2-esben van nekem is egy ehhez 

kapcsolódó vagy ebben a témában, ahol a szülő szó után zárójelben nem a gondviselő 
szerepel, hanem ez a törvényes képviselő megfogalmazás, de ott éppen ezért teszik külön 
mellé zárójelbe, hogy ebben az esetben azt is érteni kell. Tehát ez a kérdés, hogy ezt így kell-e 
generálisan meghatároznunk.  

 
ELNÖK: Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem kétféle megoldás lehet, vagy mindenhol 

kiírjuk, hogy szülő, törvényes képviselő, vagy pedig a szülő definíciójába beleírjuk, hogy a 
törvényes képviselőt is a szülő alatt érteni kell. Szerintem ez egy egyszerűbb megoldás, hogy 
leírjuk, hogy a szülő a törvényes képviselőt is jelenti, és ezt követően nem kell az összes 
helyen a törvényben egyébként ezt a két szót leírni. Tehát én érvelnék emellett a javaslat 
mellett.  

 
ELNÖK: Ki kíván ellene érvelni?  
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Államtitkár asszony már elmondta a fő érvet, és ez egy 
jogszabály-szerkesztési alapelv, hogy a párhuzamos szabályozást kerüljük, mivel a Ptk. 
pontosan megmondja, hogy a szülő alatt a törvényes képviselőt is érteni kell, illetőleg a 
különböző helyzetekben más gyakorolja a szülői jogokat, ezért ezt itt szükségtelennek tartjuk. 
Ami problémát jelentett, hogy a gondviselő szülő szerepelt a törvényjavaslatban, azt két 
másik módosító indítvány kezeli, amit Michl József képviselő úr adott be, és az előbb a 
bizottság már meg is szavazta, a 17/1-es számon. Tehát a gondviselő szó nem szerepel, a 
törvényes képviselő pedig a Ptk.-ban szerepel. Csak ennyit tudok még egyszer 
megerősítésként mondani, hogy ez így nem mond semmi pluszt, illetőleg feleslegesen ismétel 
más törvénybeli szabályt, és szerintem nem is teljes, mert előfordulhat, hogy a szülői jogokat 
nem a törvényes képviselő, hanem a gondnok gyakorolja. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kucsák László! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Nem szeretném én sem ezzel húzni az időt, de a magam 

részéről azt gondolom, hogyha egy helyen azt mondjuk, hogy a szülő fogalma alatt mit is kell 
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érteni összhangban a Ptk.-val és a továbbiakban erről nem kell szólnunk, nem kell szólnunk 
akkor abban a módosítóban sem, amit Michl József említett. Akkor szerintem jobban járunk 
el. Ez ad egy mankót vagy iránytű lehet mindenki számára. Ha pedig a másik verzió, akkor 
mindenegyes helyen zárójelben fel kell tüntetni: a továbbiakban szülő (törvényes képviselő). 
Én ennek a módosítónak a felvetését ajánlom éppen ezért a tárca figyelmébe. Szerintem ez 
egyszerűbben és egyértelműbben kezeli ezt a helyzetet. És valóban az elmúlt héten ebbe az 
irányba haladtunk tovább.  

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

37/1-es, Demeter, Sági, Pósán. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
A következő az 52/1-es, Pósán, Demeter. (Hiller István: Megjegyzést szeretnék tenni. 

Egy rövidet.) Parancsolj! Szavazás utáni megjegyzés. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Bocsánat, nyújtottam a kezemet. Szeretném rögzíteni 

a szocialista képviselők szavazatát, ami tartózkodás volt, mégpedig nem azért, mert 
tartalmilag a javaslattal nem értünk egyet, hanem azt kell mondjam, a legnagyobb tisztelettel, 
államtitkár asszony, hogy a múlt héten ebben a kérdésben más volt a vélemény mint ami itt 
ma elhangzott. Ezt mi a kormánypárti többség és a kormánypárt belső vitájának tartjuk, és 
tekintjük, de hogy más hangzott el ezzel kapcsolatban tartalmilag egy héttel ezelőtt, mint 
most, arra azt kell mondjam, hogy elég világosan kifejeződik. Így volt. De mindegy, mi 
tartózkodtunk. 

 
ELNÖK: A szavazás utáni deklaráció sajátos műfajával van dolgunk, úgy látom, hogy 

választ provokált. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, azért 

annyit meg kell jegyeznem, hogy érdemben nem mondtuk, a múltkor sem, meg most sem, 
hogy ezzel a javaslattal nem értünk egyet. A gondviselő szót kifogásoltuk, és a képviselő úr is 
pontosan tudja, hogy ebben a jogalkotási dömpingben azért információk özöne zúdul az 
emberre, tehát nem egy olyan érdemi eltérésről van szó, hogy nehogy már most valakiben az 
rögzüljön, hogy mi itt fontos kérdésekben ugrabugrálunk és változtatjuk a véleményünket. 
Nem erről van szó, hanem ahogy tisztultak a dolgok, szerettük volna konzekvensebben 
képviselni azt a jogalkotási elvet, hogy amit máshol szabályoznak, azt itt ne szabályozzuk, de 
mint mondtam, nem érdemi, nem fontos kérdésről van szó, úgyhogy semmi probléma, 
mehetünk tovább, tudomásul vesszük a bizottság döntését.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az 52/1-es Pósán, Demeter, Sági javaslat.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. A szakképzéssel nem így egyeztünk meg.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván valaki érvelni? (Nincs jelentkező.)  Én kívánok 

érvelni a javaslat mellett. A módosítást támogatom azért, mert az eredeti javaslat módot adna 
arra, hogy egy miniszteri rendeletben írjuk felül a Nemzeti alaptantervet, ami egy 
kormányrendelet. A Nemzeti alaptanterv az, ami a közműveltség egységességét hivatott 
biztosítani. Nem tartanám jónak, hogyha egy miniszteri rendelet, ágazati, az adott 
szakképesítésért felelős ágazati miniszter ezt felülírhatná. Kíván-e még valaki hozzászólni? 
(Nincs jelentkező.) A bizottság támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 

A 60/1-es Pósán László, Demeter Zoltán.  
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DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 
támogatjuk.  

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Azért szeretnék emellett érvelni, 

mert itt van egy összefüggés, egy lehetséges kapcsolódás a felsőoktatási törvényhez. 
Nevezetesen a nyelvi téma. A felsőoktatásba való bemenetnél a C típusú nyelvvizsgával 
kapcsolatban elmondtuk, hogy ennek azért elég komoly szociális aspektusai is vannak. 
Amennyiben viszont az emelt szintű érettségit megtartjuk, és az emelt szintű nyelvi érettségit 
írjuk elő a felsőoktatásba való bemenetnél, akkor azt gondolom, hogy ezt a kérdést némileg 
megnyugtatóbban lehetne rendezni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki szólni? Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság támogatta. 
A 71/1-es Demeter Zoltán, Sági.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.   
 
ELNÖK: Megvitattuk eléggé alaposan egy hete. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

támogatta.  
A 71/2-es Pósán Demeter?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
A 72/1-es Baracskai József, Ficsor Ádám és Gyurcsány Ferenc javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) A bizottság támogatja-e? (Nincs 

jelzés.) Nincs támogatója. Nem kapta meg az egyharmadot. 
A 85/1-es Pósán, Demeter, Sági képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk, és itt szeretnék érvelni. A középfokú vagy középiskola elvégzése, ez azért nagy 
különbség, és az, hogy a szakképzésben középiskolai végzettséget kapjanak a diákok, ez 
nagyon sok szempontból emeli a szakmai képzettséget és az európai uniós normáknak is 
jobban megfelel. 

 
ELNÖK: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Pósán László! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak szeretném megkérdezni, hogy a középfokú 

iskola, ha ezek szerint akkor nem középfokú végzettséget tanúsít, akkor milyen fokú 
végzettséget tanúsít? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Válaszolunk. 
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MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ehelyett 

az ajánlás, tehát még a módosító indítványokról készült összeállítás 85. pontját támogatjuk, 
mivel az jobban fogalmazza meg, egy mondattal egészíti ki, hogy középfokú iskolai 
végzettséget jelent a szakképzésről szóló törvényjavaslatban szereplő szakiskolai végzettség 
is. Tehát csak így lesz összhangban a két törvény, a nemzeti köznevelési és a szakképzésről 
szóló, mert a szakképzésről szóló egy kicsit másként fogalmazza meg a szakiskolai 
végzettséget, amit valóban egyenértékűsítünk a középfokú végzettséggel. 

Tehát itt csak arról van szó, hogy ha ezt szavaznák meg, nem lenne koherens a két 
törvény. 

 
ELNÖK: Ott, a 85-ösben az a kitétel szerepel, hogy középfokú végzettségnek minősül 

továbbá a szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakiskolai végzettség. (Révész 
Máriusz: Ez ugyanaz!) Nem, nem ugyanaz. Középiskolai végzettségnek minősül a speciális 
szakiskolai végzettség, és ennek értelmében nem középfokú iskola befejező évfolyamának, 
hanem középiskola befejező évfolyamának… 

 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tehát 

konkrétabban: a szakiskola utolsó évfolyamának… 
 
ELNÖK: Jó, megértettük. (Révész Máriusz: Én nem értettem meg.) Nem értetted meg? 

Akkor magyaráztasd el magadnak még egyszer! (Derültség.) 
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tehát 

önmagában a szakiskola utolsó évfolyamának elvégzése még nem tanúsít középfokú 
végzettséget, csak ha a szakmai vizsgát is letette, így szerepel a szakképzési törvényben.  

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Visszavonjuk. 
 
ELNÖK: Tehát a javaslattevő visszavonta a 85/1-es javaslatot. 
A következő a 89/1-es, Pósán, Demeter képviselő urak javaslata. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 107/1-es, Pósán, Demeter képviselő urak indítványa. Az előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Van-e kérdés a javaslattal kapcsolatban? (Nincs jelzés.) 

Nekem van kérdésem, hogy miért nem támogatják. 
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Koncepcionális okokból, tehát ez a javaslat felpuhítaná azt a szabályt, ami a köznevelési 
törvényjavaslatban, a benyújtottban szerepel, hogy három évfolyama van a szakiskolának. Ez 
megint az NGM-mel történt megállapodás miatt van így. 

 
ELNÖK: Kucsák László! 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Erről valóban a különféle viták során többször esett szó, 
és azért lenne fontos, hogy a három vagy négy év meg tudjon jelenni, mert a szakképzés 
vonatkozásában alapvetően az OKJ-ra való hivatkozással, hogy az OKJ szabályozza majd azt, 
hogy ez három vagy négy év, vagy mennyi idő alatt szerezhető meg ott a megfelelő képesítés. 
Ennek a lehetőségét mindenképpen - megítélésünk szerint legalábbis - indokolt lenne nyitva 
hagyni, annak ellenére, hogy a szakképzésért felelős tárca részéről az OKJ hangzott el. 
Viszont deklarált a lehetősége ennek a bizonyos dolognak, és a különféle statisztikákról és 
egyebekről is szó esett, tehát ezt most nem idézném fel, úgyhogy én mérlegelésre javasolnám, 
hogy ez benne tudjon lenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Kérdezném, ha lehet, hogy az imént volt a szakképzési törvénynek a módosítói, itt a bizottság 
előtt, bocsánat a félresikerült mondatért. Olyan döntést kellene hoznia a bizottságnak, ha 
javasolhatom, amely megfelel annak a döntésnek, amit a szakképzési törvénnyel kapcsolatban 
hozott. Minket kötött a velük történt megegyezés, a velük zajló tárgyalás, ezért ragaszkodunk 
a háromhoz, mert ellentétes véleményt mi a Nemzetgazdasági Minisztériumtól nem 
hallottunk. 

 
ELNÖK: Mi ott következetesen végigvezettük ugyanezt, három vagy négy, kétfelé 

bomlik az NGM álláspontja is. Az egyik, hogy azt a hároméves szakiskolát, amit ők eredetileg 
javasolnak, azt szerintük el lehet végezni négy év alatt is. Tehát ilyen értelemben elfogadták 
az érvelésünk egy részét. Tehát ez már érinti ezt a pontot. De ez nem összekeverendő azzal, 
amit mi ténylegesen szeretnénk elérni, ez pedig az, hogy eleve három vagy négy évfolyamos 
programot hirdessünk meg. Ezt, ha jól értettem az államtitkár úr szavait, még nem tette 
magáévá, részben a szakképző intézmények álláspontját szeretné megtudni. Talán érthető, 
pusztán az, hogy három vagy négy évet biztosítunk valamire, még nem dönti el, hogy három 
évre tervezzük a tananyagot, vagy négy évre tervezzük. Mi ez utóbbit tartanánk jónak, az 
iskolák egy jelentős része, az eddigi tapasztalatok alapján. Azt ők elfogadják, hogy a három 
évre tervezett tananyagot lehessen bizonyos feltételek mellett négy év alatt is teljesíteni. 

Illetve volt még egy megjegyzése az államtitkár úrnak, hogy bizonyos szakmák 
esetében, alapvetően az építőiparban ő maga is úgy gondolja, hogy indokolt a négyéves 
szakképzés. Én személyesen ennél tágabb körben gondolom ezt indokoltnak, mert most is az 
indított osztályok száma tekintetében 2011-ben a szakképzés több mint fele, tehát az első 
évfolyamon indított osztályok számában négy évfolyammal indul, noha már rendelkezésre áll 
három éve az előrehozott szakképzési forma, a hároméves forma. 

Nem tudom, hogy ez választ adott-e államtitkár asszony kérdéseire, egy kicsit 
bonyolult. Egy tekintetben elfogadták, más tekintetben hezitálnak. Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen, de ha röviden akarunk választ adni, akkor azt 

tudjuk mondani, államtitkár asszony, hogy nyitva hagyta a lehetőséget egyébként a 
szakképzési törvény emlékeim szerint. Tehát támogattak olyan javaslatot, amibe belevettük a 
négyéves képzés lehetőségét is. 

Én azt gondolom, hogy nekünk, mint oktatási bizottsági tagoknak küzdeni kell azért 
egyéb megfontolásokkal szemben, hogy a szakképzésnél legyen lehetőség négyéves 
szakképzést folytatni, ugyanis, hogyha megnézzük a Zöld könyvet és sok más adatsort, akkor 
azt látjuk, hogy sajnos négyéves szakképzés után sem feltétlenül versenyképesek a 
gyermekeink. Nyilván, hogyha növeljük a szakképzési színvonalát, duális képzés, sok minden 
egyéb, akkor talán jobb lesz a helyzet, de azért nem kevés időt vesztünk el, hogy egy évvel 
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szűkítjük a lehetőségeket. Tehát én azt gondolom, hogyha nemzetközi szinten versenyképesek 
akarunk maradni, akkor nekünk, oktatásért felelősöknek azt az álláspontot kell képviselni, 
hogy értelmes, tartalommal megtöltött négyéves legyen a szakképzés. Nemcsak az 
építőiparban, hanem villanyszerelőtől kezdve végiggondolhatjuk a szakmákat. Ha 
csökkentjük a mostani időszakot, és még most sem vagyunk versenyképesek, egy évvel 
kevesebb oktatással, hát komoly kétségeim vannak, hogy ez menni fog-e. Úgyhogy én 
szeretném, hogyha a szakképzési törvénnyel összhangban ez a lehetőség itt is megmaradna.  

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság támogatja.  
A 114/1-es, Pósán, Demeter. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk, ezt is kifejtettük a múlt kedden. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki szólni mellette? Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Itt még furcsább a helyzet, mert előbb a bizottság előtt 

azt hangzott el, hogyha valaki a szakmai vizsgát leteszi, akkor utána beiratkozhat a 
középiskola első osztályába is, ehhez nem is kell külön szabályozás. A két év az egy 
kedvezményes lehetőséget jelent. Én azt gondolom, hogyha négy év alatt elvégezheti, és két 
év alatt, akkor semmilyen indokát nem látom, hogy miért ne gyorsítsunk a négy évhez képest, 
egy évet akár így is nyernénk. Úgyhogy én az előző napirendben tárgyalt javaslattal 
összhangban lévőnek azt érzem, hogyha a hároméves lehetőséget megnyitjuk. 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki érvelni? Jóska, parancsolj!  
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Az eredeti javaslat nem tiltja azt, hogy valaki három év 

alatt vagy négy év alatt végezze el. Tehát ez abszolút egyértelműen fogalmaz. Két év alatt már 
megszerezheti, felkészülhet.  

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Még egy 

szót szabad? Ez egy nagyon fontos, jóllehet, úgy vélem, hogy kevés fiatalt érintő, de mégis 
egy nagyon fontos nyitást eredményezhet az oktatási rendszerben. Mégpedig azt, hogy a 
gyakorlatban szerzett tudást az iskolarendszer validálja. És ilyen rendszer nincs jelen 
pillanatban, miközben európai országok sokasága elindult ebbe az irányba. És ez a validálás 
azt jelentené, hogy akinek megvan a szakképzettsége, munkában szerzett tapasztalata van, 
nem korlátozzuk, hogy az hány év, annak a rendszer megadja a lehetőséget, hogy két év alatt 
is leteheti az érettségit. Nyilvánvalóan hosszabb idő alatt is, hogyha ezt nem képes. Ezt úgy 
kellene elképzelni, hogy egy 22-23 éves fiatalember a szakmunkás bizonyítvánnyal a 
zsebében komoly munkatapasztalattal, mialatt képezte tovább magát, ha ahhoz támad kedve 
és tehetsége, hogy leérettségizzen, akkor nem kell beülnie négy évig a gimnázium vagy a 
szakközépiskola padjába, hanem két év alatt eljuthat az érettségiig. Ennek a programját, a 
követelményeit nyilván meg kell határozni, hasonló módon működik Franciaországban, és 
máshol is hasonló a rendszer, ahol nem várják el már az ilyen dolgozó fiataloktól, hogy annyi 
időt töltsenek el az iskolában, de azért a két év mégis csak egy minimum korlát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is hadd szóljak hozzá. Szerintem hasonló dologgal 

van dolgunk, mint a világnézeti semlegesség pozitív, illetve negatív megfogalmazása. 
Nagyjából a célok azonosak. Más-más oldalról lehet megközelíteni. Az egyik, hogy ne legyen 
riasztó ez a fajta intézmény azzal, hogy túl hosszú, ezért a szakmunkások válaszát, ezt a 
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képzési formát, és törekedjenek az érettségi megszerzésére. Emellett érvelt, ha jól hallottam, 
Rózsa. 

Ugyanennek a problémahalmaznak egy másik megközelítése, hogy adjunk 
ugyanakkor megfelelő időt ahhoz, hogy teljes értékű pénzegységet, érettségit szerezhessenek. 
Nem kizárható, hogy valaki nem tudja két év alatt vagy három év alatt ezt teljesíteni. Én nem 
látom ellentétesnek az álláspontokat. Voltak olyan javaslatok, amelyek a kettőt mindenhol 
háromra módosították volna. Én ezt nem tartottam jónak. Ez egy megengedő, lehetővé teszi 
azt, hogy két év alatt, szükség esetén három vagy akár négy év alatt szerezze meg valaki az 
érettségit. 

 
PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Csak nagyon röviden annyit szeretnék 

hozzátenni, hogy tény és való, ez kevés tanulót érint, hogy két év alatt érettségi vizsgát 
tehessen, hiszen leginkább azokat a tanulókat érinti, akik a szakmunkásvizsgán is kiválót 
teljesítettek. Tehát az előéletükben alapjában véve igen jó tanulók voltak, és ezeknek van 
lehetőségük arra, hogy két év alatt érettségi bizonyítványt szerezzenek. 

 
ELNÖK: Nem tudjuk rekonstruálni ezeket az életutakat, lehet olyan, aki 14 éves 

korában csak úgymond egy szakiskolába tudott bejutni, benőtt a feje lágya, kinőtt a 
kamaszkorból, rájött, hogy az érettségi mégis csak fontos dolog, és két vagy három évet szánt 
erre.  

 
PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Azt szeretném mondani, hogy ennek is 

megvannak a feltételei. Két-három gyerekkel nem lehet ezt megtenni, hogy fogom, és 
elindítok egy csoportot, hanem itt minimum meg kell lenni annak az osztálylétszámnak, hogy 
egyáltalán érettségi vizsgára fel tudjanak készülni. 

 
ELNÖK: Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nekem csak egy kérdésem lenne, ami befolyásolni 

fogja a szavazásomat. Ha ez a megfogalmazás így marad, akkor van-e lehetőség arra, hogy 
egy szakképzést végzett diák három év alatt készüljön fel. Mert elég egyértelműnek tűnik a 
megfogalmazás, hogy két év lehetőséget ad, azt is látom, hogy beiratkozhat elsőbe, de van-e 
lehetőség arra, hogy háromra. Mert ha azt mondja az államtitkár asszony, hogy van, akkor én 
a magam részéről ezt el tudom fogadni, nem ragaszkodom a ponthoz. Én egy kicsit úgy 
érzem, hogy két év, ez mintha egy kicsit kizárná a hármat. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

szándékunk az, hogy három vagy akár négy év alatt is, hiszen vizsgáznia kell a tananyagból, 
és ha nem tudja letenni, akkor folytatja tovább. A két év a minimum meglátásunk szerint, de 
ez kibővíthető.  

 
ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság többsége 

támogatta. 
A 166/1-es, Demeter Zoltán, Sági István.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk, de nem elvi okokból, hanem van másik javaslat, ami ugyan kicsit szűkszavúbban, 
de ugyanerről szól, ezt pedig túl részletesnek találjuk.   
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MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az 
eredeti törvényjavaslatban a 12. § (4), (5) bekezdés tartalmazza a párhuzamos oktatásra 
vonatkozó szabályokat részben ezzel a javaslattal egyező módon, és azokat hagytuk csak el 
belőle, amiket nem tartottunk szükségesnek. Tehát itt olyanokat emelne vissza a régi törvény 
szövegéből, amit azért hagytunk el, mert e nélkül is egyértelműek a párhuzamos oktatásra 
vonatkozó szabályok. 

 
ELNÖK: Tehát nem ellentétesek a szándékok, csak adott esetben túl precíz ez a 

kifejtés. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatta.  
A 128/1-es Demeter, Sági, Pósán, Kucsák képviselő urak javaslata.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az 

Oktatási bizottságnak van egy 347-es irományszámú hasonló módosítója. Majdnem szó 
szerint ilyen az eredeti ajánlás 128-as pontjában, azt támogatjuk, emiatt ezt nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Ez volt az, amit a Lázár frakcióvezető úrhoz nyújtottunk be bizottságiként a 

múlt héten.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az eredeti 

ajánlás 128. pontja, az oktatási bizottság ajánlása. Bocsánat, az oktatási bizottság 347-es 
irományszámú módosítója. 

 
ELNÖK: Van egy kis problémánk, nincs nekünk ilyenünk. 
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Még egy 

picit, ha tudok segíteni. A /349. számú ajánlás, tehát nem az ajánlástervezet, hanem az ajánlás. 
Súlyos és halmozottan fogyatékos gyerekről van szó, és a fejlesztő nevelést oly módon kell 
megszervezni, hogy a heti fejlesztő foglalkozások száma érje el legalább a 20 órát, ahelyett, 
hogy elérje a 20 órát. 

 
ELNÖK: Ez így nem megy. Miért nincs nekünk ilyenünk? (Edelényi Zsuzsánna: 

Megpróbáljuk kinyomtatni.) Ne butáskodjunk, mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság. 
Nem lehet hallás alapján vitatni valamit. Akkor álljunk meg… (Révész Máriusz: Ezt mi 
fogadtuk el.) Lehet, de van egy ajánlási forma, ami nem áll a rendelkezésünkre. Ez zavar, nem 
tudom ezt máshogyan kifejezni. Kellene egy ilyet keríteni. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Maga a 

szöveg nincs nálam, csak ezen a listán rajta van, a 128-as ajánlási szám. 
 
ELNÖK: Hedvig, ideadná? Akkor lezárjuk és túlesünk rajta. Addig pedig kerítsünk 

egy ilyet. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A bizottság 

döntése „igen’” volt. 
 
ELNÖK: Világos, a saját javaslatunkkal általában egyet szoktunk érteni. (Derültség. – 

Dr. Hoffmann Rózsa: Ki tudja ebben a zűrzavarban.) Nem mindig. 
Akkor itt van előttünk Demeter Zoltán 128/1-es módosítója. Ez nem ugyanaz, mert a 

Demeter Zoltán, Sági István-féle javaslatban a szakértői bizottsági fejlesztő foglalkozások heti 
óraszámára vonatkozó javaslat szerepel, ez az, amit egyébként a frakcióvezető, Lázár János is 
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beiktatni kívánt a szövegbe. Mi annyit tettünk hozzá ahhoz a javaslathoz, hogy beírjuk a 
„legalább”-ot. Ilyen értelemben az itt szereplő pont, mármint a Hedvig által ideadott 
számozott ajánlásban szereplő pont nem az, amiről mi döntöttünk, mert mi a Lázár-féle 
javaslatot egy „legalább”-bal bővítettük ki. A „legalább” benne van, de a Lázár-féle javaslat 
nincs benne. Tehát nem erről döntöttünk. Emlékeztek rá? 

Ennek szerintem a Demeter-Sági felel meg. Tehát a szakértői bizottság beapplikálását 
legalább olyan fontos elemnek gondoljuk, mint a „legalább”-ot. Ilyen értelemben úgy 
gondolom, hogy nem váltja ki. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Akkor 

viszont, miután ugyanazt a paragrafust és bekezdést módosítja a kettő, nincs ellenünkre, hogy 
ezt fogadjuk el. Tehát formailag vettük csak észre, hogy ez azért nem támogatható, mert az 
oktatási bizottságit támogattuk. 

 
ELNÖK: Jelzem, hogy az oktatási bizottság javaslata ez, ott a leírásban sikerült 

rosszul leírni. Tehát ez esik egybe az oktatási bizottság javaslatával, a 128/1-es. Az 
előterjesztő tartalmilag támogatta, kisebb formai gubancok még vannak. Kérdezem a 
bizottságot, hogy támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatja. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ügyrend! 
 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ebben az esetben viszont javasolnám az oktatási 

bizottság javaslatát visszavonni, hogy fölöslegesen ne maradjon benne a rendszerben. 
 
ELNÖK: Visszavonja az oktatási bizottság a rosszul leírt javaslatát? (Szavazás.) 

Visszavonja a bizottság. 
A 137/1-es Pósán, Demeter képviselő urak javaslata. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A szolgáltatásokat írja le szép precízen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelzés.) Én hozzászólnék. Ha jól tudom, akkor nincs ellentétben a javaslat a tárca vagy a 
kormány elképzeléseivel, csak nem látják indokoltnak a részletezést. Jól tudom? 

 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Részben 

igen, viszont nem teljes, mert olyan új szakszolgálatokat is behoztunk, mint a 
tehetséggondozás, iskolapszichológia, és azokat pedig nem részletezi, ha jól látom. Tehát ez 
csak a régi, a ’93. évi törvény szakszolgálati feladatait írja le. 

 
ELNÖK: Az iskolapszichológiát említi ugyan, bár nem részletezi… 
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Akkor 

felemás lesz a szabályozás. Vagy mindegyikről mondunk valamit, vagy egyikről sem, és csak 
alacsonyabb szintű jogszabályban.  

 
ELNÖK: Kucsák László, parancsolj! 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Ha jól idézem fel, akkor itt az is eltérés volt a felvetés 
és a tárca álláspontja között, hogy nem itt, tehát nem a törvényben, hanem más helyen 
kívánják ezt szabályozni. Tehát nagyjából ez a két út kínálkozik. Mi azt támogattuk, hogy 
helye lehetne a törvényben, ha helye lehetne, akkor nyilván azzal a kiegészítéssel, hogy akkor 
azokat a területeket is szabályozva, amiket most tetszett említeni, vagy ha nem itt, akkor pedig 
mi lehetne a tárca elképzelése szerint az a jogszabály, az a rendelkezés, ahol ez testet ölthet. 
Illetve ha mégis a törvényben szabályozzuk, akkor egy kapcsolódóval vagy bizottságival ez 
még kezelhető. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nyilván rendeleti szinten javasolja ezt az előterjesztő. 
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 

jelenleg is miniszteri rendelet van róla, és a jövőben is az oktatásért felelős miniszternek van 
rá felhatalmazása. Látszik is a 18. § (3) bekezdésében, hogy a szakszolgálatok feladatainak, 
működési feltételeinek, feladatai ellátásának részletes szabályait az oktatásért felelős 
miniszter rendeletben állapítja meg, mi így terveztük, amikor a kerettörvény készült. 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki szólni? (Nincs jelzés.) Azt gondolom, hogy elég nagy a 

nyugtalanság, a bizonytalanság, különösen ebben a sérült vagy sajátos nevelést igénylő 
gyerekek szüleinek a körében, akik amúgy is ilyen állandó veszteségként élik az életüket. 
Nem akarom hosszabban kifejteni, tehát a világ sértettjei, vagy az élet sértettjei, és ezt 
kifejezetten megnyugtató garanciális pontként látnák és fognák fel. 

Gyakorlatilag a meglévő jogokat, illetve feladatokat tartalmazza ez a pont. Kíván-e 
még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem. Szavazzunk a 137/1-esről. Ki az, aki támogatja 
a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 

A 160/1-es Pósán, Demeter, Sági, Kucsák képviselő urak javaslata. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk, megint a túlrészletező szabályozás miatt. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni? Valóban nem biztos, hogy a törvényben kell leírni, 

hogy képi dokumentációt is lehet mellékelni. Szavazzunk! Aztán majd megfontolják a 
javaslattevők, hogy visszavonják-e a javaslatot vagy sem. Kérdezem, ki az, aki támogatja a 
javaslatot. Kucsák László most szólt a javaslattevők nevében, hogy visszavonták a javaslatot. 

A 160/2-es Michl József.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Igen. A 164/1-es Pósán, Demeter, Sági. 

Előterjesztő?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A javaslattevők szerint alapvetően itt a gyors felfüggesztés a hamis 

bizonyítványok, a hatóság szándékos, súlyos megtévesztése miatt. Nekem egy ilyen 
gimnáziumom volt a kerültemben, azzal elvoltunk egy ideig, két évig, mire ott sikerült őket 
felfüggeszteni. A javaslattevő nem támogatta. Kíván-e valaki szólni, érvelni? (Nincs 
jelentkező.) Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja a 164/1-est? (Szavazás.) 6 igen, megvan az 
egyharmad. Köszönjük szépen. Következik a 174/1-es. Pósán, Demeter, Sági, Kucsák.  
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DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. A 174/2-es Pósán, 

Demeter. Előterjesztő?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezni kíván-e valaki? Én kérdezném, hogy miért nem.  
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, a 

174/2. Az új típusú kerettantervek miatt szükségtelen az utolsó mondat, illetőleg az első két 
módosítás véleményünk szerint nem igényel törvényi szabályozást. Tehát, hogy a pedagógiai 
programnak hogy néz ki a tartalma, azt alacsonyabb szintű jogszabályban tervezzük 
szabályozni, az utolsó mondat pedig amiatt, hogy a kerettantervek alapvetően csak tíz 
százalékot hagynak majd nyitva az iskola számára, és természetesen a kerettanterv figyelembe 
fogja venni az érettségi vizsga vizsgakövetelményeit, tehát ezért szükségtelennek tartanánk 
ezt a kiegészítést, mert nem tud kétféle elvárásnak megfelelni az intézmény, amikor elkészíti a 
helyi tantervét.  

 
ELNÖK: Itt van egy elhagyásra vonatkozó javaslat, a kollégium az érdekelt iskola 

pedagógiai programját figyelembe véve készíti el pedagógiai programját. Nyilván a 
javaslattevők számára ez is fontos volt, mert az érdekelt iskola azt feltételezi, hogy minden 
kollégiumnak van érdekelt iskolája. Adott esetben egy kollégiumnak lehet több is, mondjuk 
Budapesten ez tipikus, hogy egy kollégium sok középiskolát szolgál ki, nem egyet. Tehát nem 
olyan szimbiotikus kapcsolatban van, mint mondjuk egy megyei jogú város középiskolája és 
kollégiuma.  

 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 

tehát a jogszabályban egyes számban fogalmazunk, tehát, ha egyes számot használunk, az is 
jelenthet többet akár, tehát így felel meg a normavilágosság követelményének.  

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a 174/2-

est? (Szavazás.) 1. Egyharmadot sem kapott a javaslat. 
A 183/1. Pósán, Demeter, Sági. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk, törölné a 16 óráig tartó foglalkozásokat.  
 
ELNÖK: Ez az, amit megvitattunk. És próbáltuk azt, hogy ez ne kötelezettség legyen, 

hanem az egész napos iskola, mint lehetőség, amit választhatnak. Én érvelek a javaslat 
mellett, de inkább csak jelzem. Kíván-e még valaki hozzászólni? Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én szeretném jelezni, hogy meggyőződésem szerint 

igen súlyos koherenciazavart fog jelenteni a törvény alkalmazása során, hogy egyrészt előírja, 
hogy olyan módon kell megszervezni, hogy 16 óráig tartsanak, és egy másik javaslat, hogy a 
szülők kérésére az igazgató az iskolába járástól a gyereket köteles felmenteni. Ha ez a két 
dolog egyszerre működik, annak, én csak most jelzem, hogy beláthatatlanok lesznek a 
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következményei. Ha ugyanis úgy kell megszervezni a foglalkozásokat, hogy matematikaóra 
3-tól 4-ig is lehet, és közben a szülőknek egy része, egyharmada, negyede, ötöde egy 
osztályból, vagy kettő, három kéri, a szülő felmenti, ha valaki megmondja, hogy ebből mi fog 
kisülni, annak gratulálok, de ez itt szerintem nagyon súlyos lesz. Én érvelni szeretnék, hogy 
Kőbányán úgy van, hogy vannak olyan iskoláink, amelyek egész napos iskolák, és a szülő 
eldönti, hogy mikor a Kada utcai iskolába íratja iskolaotthonba a gyereket, akkor tudja, hogy 
négy óra előtt nem viheti el. Egy csomó más iskola pedig úgy van, hogy nem egész napos 
iskola, és ebben az esetben a szülők vihetik zeneiskolára matematika-szakkörre, bármire, 
sportra a gyereket, de hogy előírjuk, hogy 16 óráig a foglalkozásokat be kell építeni a 
tanrendbe, és egyébként a szülő elviheti a gyerekét, most mondom, hogy ebből 
törvénymódosítás lesz rövid időn belül.  

 
ELNÖK: Rózsa, mindjárt szót adok, csak jelzem, hogy Máriusz csak testben volt itt 

hétfőn 10 és 11 körül, lélekben nem, mert akkor végigvitattuk ezt a pontot, akkor egy órát 
szántunk ennek a kérdésnek a kifejtésére. Arra jutottunk, hogy feltehetően ezen a szinten ez 
csak igen konfliktusosan kezelhető, vagy így, vagy úgy. Az ideális az lenne, hogy az egész 
napos iskolát, egy, az iskolák által választható program mint lehetőség írja le, ne pedig ilyen 
jellegű kötelezettségként. És annak a keretében nyilván akkor nincs felmentés, ha egy iskola 
egész napos iskolaként működik, ha pedig nem akként működik, akkor meg ne tartalmazza ezt 
a kötelezettséget, csak a felügyeletre vonatkozó kötelezettséget. Jó? Lefolytathatjuk újból ezt 
a vitát, nem vagyok ellene. Rózsa, parancsolj! 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Valószínűleg csak önmagunkat ismételtem volna. A 16 óráig tartó foglalkozások 
kötelezettsége az iskolára nézve kötelezettség, és a foglalkozásokban lehetnek kötelező és 
nem kötelező foglalkozások. Az elengedés a nem kötelező, tehát az egyéb foglalkozásra 
vonatkozik, tehát az az érv, amit mondtál, hogy ez káoszt idéz elő, az nem állja meg a helyét. 
Kötelező foglalkozás például, ha a mindennapos testnevelést nem tudják máshogy megoldani, 
csak úgy, hogy kedden délután 3-tól 4-ig van egyik-másik osztálynak, arról nem engedheti el 
az igazgató. De ha kedden délután 3-tól 4-ig párhuzamosan háromféle szakkört kíván az 
iskola, az nem kötelező, arról elengedheti. Csak jobb, hogyha ott marad. Így értelmezzük, 
hogy 16 óráig az iskolának kötelessége programot kínálni a gyerek számára.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 183/1-ről döntünk. Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.)  A bizottság többsége támogatja.  
A 190/1-es Kara Ákos, táncművészet, néptánc. Előterjesztő?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. Az érveket a szakértő mondja majd. 
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Több 

okból sem. Arról szólna ez a rendelkezés, hogy szakképző iskolában az 1-3 fős foglalkozást a 
táncművészeti ágakban is biztosítaná, ezt a felzárkóztatást. Először is nem értelmezhető 
szakképző iskola esetében a tanszak, merthogy az az alapfokú művészetoktatási intézményben 
értelmezhető. Ezen kívül utánanéztünk, és amit be tudtunk azonosítani, például a táncos 
szakképesítés, ami ide tartozhatna, az emelt szintű szakképesítés, amit az új előírások szerint 
csak felsőoktatási intézmény folytathat. tehát így semmiképpen sem pontos a megfogalmazás, 
nem beazonosítható, és indokolatlan is az elmondott érvek alapján, tehát összezavarja a 
fogalmakat. 
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ELNÖK: Tehát ez az a passzus, ahol azt mondja, hogy 1-3 fős foglalkozást kell vagy 
lehet. Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy mondat a tárca álláspontja mellett: nem volt 

táncművészeti szaktanszakon 1-3 fős foglalkozásunk, csak nagyon ritkán. 
 
ELNÖK: Szavazhatunk! Kérdezem, a bizottság támogatja-e Kara Ákos javaslatát. 

(Nincs jelzés.) Nem támogatja, az egyharmadot sem kapta meg. 
A 196/1-es Michl József javaslata. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Nem kötelezhető, rendkívüli eseteket kivéve. 

Igen, valami ilyesmiben állapodtunk meg a múltkor. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság 
támogatja a javaslatot. 

A 201/1-es Michl József javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Ezzel összefüggésben már vitattuk az előzőt, mármint ez összefüggés, nem 

kell róla döntenünk. A 214/1-es Varga László, Semjén Zsolt, Lukács Tamás javaslata. 
Előterjesztő? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Volt egy ezzel összefüggő Kövér László javaslat is.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Azt 

módosítja ez. 
 
ELNÖK: Ez módosítja, illetve kiegészíti? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Kapcsolódó módosító. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! A bizottság 

támogatja-e a 214/1-est? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság 
támogatja. 

A 214/2-es Varga László javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 

ugyanannak a Kövér László, Lezsák Sándor által jegyzett módosítónak a kapcsolódó 
módosítója. 

 
ELNÖK: Összefüggés, ha úgy tetszik, nem kell róla külön szavaznunk. Támogatta a 

bizottság. Az előzőnek sok lába van. 
A 227/1-es Pósán, Demeter képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: A gyermek abban az évben… (Révész Máriusz: Ez már ma is volt egyszer. – 

Osztolykán Ágnes: Ez nem ugyanaz!) Ez is óvoda? Ja, nem, ez iskola. (Cseresnyés Péter: 
Óvoda volt, amiről már beszéltünk!) Ez az iskolába való belépés. Kérdezem, ki kíván 
hozzászólni. (Nincs jelzés.) Én támogatom a javaslatot erősen. Úgy látom, szavazhatunk. Ki 
az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatta. 

Michl József javaslata következik, a 244/1-es. Kívánsz-e szólni? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Igen. Köszönöm szépen. Az előző módosítóm, aminél ezt a 

második mondatot elhagytam volna, nem kapott többséget a bizottságban, ezért most 
pozitívan fogalmaztam meg, hogy akkor szerintem mi az, ami hiányzik a második mondatból. 
Miután nem szokás a jogszabályokba három pontot tenni, én tettem volna szívesen, vagy egy 
stb.-t odaírtam volna, azt gondolom, mindenki tudna még hozzáfűzni további olyan 
megfogalmazást, amiben a fizikai bántalmazás mellett a lelki bántalmazás szeretném, hogy 
erőteljesebben megjelenjen a jogszabályban. Igazából én a második mondatot az előző 
alkalommal azért hagytam volna el, mert szerintem az első mondat a lelki erőszakra is 
egyértelműen, szó szerint is vonatkozik, tehát fölösleges utána csak a fizikait még egyszer 
kifejteni. Vagy kifejtjük mindegyiket, vagy teljesen fölösleges csak a fizikait erőltetni. Azt 
gondolom, sokkal jobban lehet bántani valakit lelkileg, mint fizikailag. 

 
ELNÖK: Ez így van. Akkor ebből a javaslatból hiányzik az a bizonyos mondat, amit 

korábban elhagyni javasoltál. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Ebben a javaslatban benne van. Ez volt az a második 

mondat, tehát a gyermek és a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, stb., én oda beszúrtam 
az „és lelki”-t, és utána kifejtettem. De ha a minisztérium így nem támogatja, és egyetért vele 
a bizottság, akkor csak egy olyan bizottsági módosítót javasolnék, ahol az „és lelki”-t a 
második mondatba betesszük, és akkor talán megnyugtatóan megoldódik ez a kérdés. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Elégnek 

tartjuk az első két mondatot, utána azt a kiegészítést fölöslegesnek ítéljük, bár egyetértünk 
vele természetesen. 

 
ELNÖK: Jó, tehát egy bizottsági javaslatról kell döntenünk. Ki az, aki a bizottsági 

javaslathoz hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja az „és lelki” beszúrását? 
(Szavazás.) a bizottság támogatja. Bizottsági javaslatot fogunk benyújtani úgy, hogy az „és 
lelki” szavak beiktatását tartalmazza a javaslat. 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Akkor így az eredetit visszavonom. 
 
ELNÖK: Visszavonta, nem kell róla szavaznunk. A bizottsági javaslatról szavaztunk. 
A következő a 245/1-es, Pósán, Demeter képviselő urak javaslata. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk, szükségtelenül megismétli azt, ami több helyen már benne van a törvényben. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Kérdezem a 

bizottságot, hogy támogatja-e a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
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A 267/1-es Michl József javaslata. Kíván-e szólni?  
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem akarom húzni az időt, csak bővülne ez a lehetőség, és 

egy konkrét program megjelölését javaslom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Ez a Nemzeti Tehetség Program most is van, igaz? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Most is az oktatásért felelős miniszter felügyeli? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag támogatja. 
A következő a 285/1-es, Demeter Zoltán, Sági István javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Miért nem? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Elégségesnek tartjuk a kormányhivatal véleményét, az önkormányzat véleményének 
beszerzése fölösleges. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni, érvelni? Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ez alapvető fenntartói jogokat érint nem kis 

mértékben. Tehát mondjuk Kőbányán van tíz iskola, mi vagyunk a fenntartói, elég abszurd 
helyzet lenne, hogyha a fenntartó önkormányzat még a véleményét sem mondhatná el. 
Úgyhogy én egy olyan javaslatot szeretnék tenni azzal együtt, hogy elfogadom, hogy még a 
kormányhivatal döntsön ebben a kérdésben, hogy ne az egyetértési nyilatkozatot nézzük, mert 
ha nem értenek egyet, akkor nincs eldöntve a kérdés, tehát látom ennek a veszélyét, de hogy 
az érintett fenntartó önkormányzat véleménye alapján… (Közbeszólás: Az benne van.)  

 
ELNÖK: Az az előző mondatban ott szerepel. Véleményezési jog benne van, az 

egyetértési jogot a bizottság nem javasolja. Így okafogyott a 285, visszavonták. 
A 304/1-es.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk az előbb kifejtettek miatt. 16 órás nyitva tartás.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Máriusz! 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Államtitkár asszony, csak mondanám, hogy igazán 
szerintem ez a javaslat a pontosabb és a minisztérium céljaival összhangban lévőbb. Mert az 
eredeti azt mondja, hogy felmenti, tehát nincs mérlegelési jog, tehát fel kell menteni. Hogyha 
a 16 órát meg sok mindent figyelembe veszünk, akkor az intézményvezetőnek a mérlegelési 
joga a „felmentheti”-vel erősebb. Tehát, ha felmenti, akkor a szülő ír egy papírt és fel kell 
menteni. Ebben az esetben lehet mérlegelni azt, hogy testnevelésóra van délután…  

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az egyéb 

foglalkozásokra hadd hívjam fel a figyelmet, és pontosan ez a szülői szervezetek kérése, 
hogyha nem kötelező foglalkozás van, és kérik, akkor hazamehessen a gyerek. Azért 
fogalmaztunk így, azért nem tudjuk támogatni ezt a módosítót. A családok alapvető kérését 
vagy ha úgy tetszik, a szülőknek  a neveléshez való alapvető jogát védjük ezzel. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Épp az került elő, hogy hátrányos helyzetű 

térségekben, ahol szeretnénk elérni, hogy a gyerek maradjon 16 óráig legalább iskolában, ott 
szerintem az nagyon fontos, hogyha mondjuk a hátrányos helyzetű térségből a szülők írnak 
mind levelet, hogy kérik a felmentést, akkor ott is fel kell menteni. Tehát itt igazán a lényegét 
vonjuk kétségbe, amiért az egészet csináljuk. Nemcsak azokról a szülőkről van szó, akik más 
szakkörökre járatják meg nevelik a gyereket, hanem ha ezt így írjuk bele, akkor viszont 
akiknek nagyon jó lenne, ha iskolában lennének, azoknál is kinyitunk egy olyan kiskaput, 
hogy ott semmi mérlegelési lehetőség nincs. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Elismerem, 

de miután egy nem működő gyakorlatról van szó, itt hipotéziseink lehetnek. Ugyanakkor az is 
egy respektálandó érv, hogyha van egy nagy család, ahol azt mondják, hogy jobb szeretjük, ha 
a gyerek itthon van akkor, amikor nincs kötelező foglalkozás, akkor ne kelljen mérlegelni. 
Úgyhogy ez kétesélyes, elismerem. 

 
ELNÖK: Jó, ez is aközé tartozik, amit megvitattunk a múlt éjszaka. Gergely, 

parancsolj!  
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Jó, röviden. Államtitkár asszonynak abban igaza van, 

hogy két veszélyforrás van. De szerintem az a kisebb veszély, hogy mi nem bízunk meg 
annyira egy intézményvezetőben, iskolaigazgatóban, hogy el tudjuk dönteni,  hogy az ön által 
mondott példa egy nagycsaládnál megoldható, és jobb környezetet biztosítva tudják nevelni  a 
gyereket, mint az iskolában. De ugyanakkor az egy nagyobb veszély, és ez a módosító 
javaslat is erre hívná fel a figyelmet, hogy hátrányos helyzetű családokban a szülő haza fogja 
vinni a gyereket akkor is, hogyha otthon nem tudja biztosítani azokat a körülményeket, ami az 
iskolában működne. Ezáltal, hogyha az igazgatónak meglenne ez a jogköre, akkor 
belefoglalva, hogy így az oktatás-neveléssel összefüggő érdekeit figyelembe véve úgy 
gondolom, hogy pontosítva a mi eredeti módosítónkat, ez a kapcsolódó megteremti annak a 
lehetőségét, hogy az igazgatónő a gyerek érdekeit figyelembe véve nemet mondhasson a 
szülők átgondolatlan kérésére.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy mindenki kialakította a véleményét. 

Szavazhatunk. Ez a 304/1, Pósán, Demeter, Sági. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Igen, 
támogatja egy ellenszavazattal. 

329/1-es, Demeter, Sági, Pósán. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.  
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ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is igen.  
A 331/1-es Pósán, Demeter. Előterjesztő?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem, nem 

támogatjuk, szükségtelennek tartjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, szólni, vitázni? (Nincs jelentkező.)  Ki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 
A 353/1-es, Demeter, Sági. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Is támogatja.  
A 361/1-es? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):  Nem.  
 
ELNÖK: Ez mondja azt, hogy az illetményalap ne legyen különböző főiskolai meg 

egyetemi végzettségnél. Ágnes, parancsolj!  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor nem 

támogatja a tárca. Szeretném kifejezni az egyetértésemet azzal, hogy a tárca ezt nem 
támogatja, ugyanis azt gondoljuk, hogy úgy tűnik ebből az indoklásból, mintha ezt egy 
pedagógus-béremelés biztosítaná, azonban nem igazán értem, hogy azzal, hogy törlik a 
minimálbér és a pedagógusbér közötti összefüggést és a bérek tetszőleges csökkenésének a 
lehetőségét hagyjuk benne az indoklásban, nem pedig a növelését, amiről ez idáig 
folyamatosan beszéltünk, akkor azt egyáltalán hogyan gondoljuk. Nem is igazán értem ezt a 
módosítót, és azért próbáljunk úgy gondolkodni, hogy itt pedagógusok ezrei figyelik azt, hogy 
itt hogyan tudjuk az utolsó simításokkal jobbá tenni ezt a törvényt, szóval nem is igazán 
értem, hogy ez hogyan jött egyáltalán módosítóként.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelentkező.) Én kívánok szólni. 

Meggyőződésem, hogy minden évben a költségvetés dönt arról, hogy mi az illetményalap, 
még akkor is, hogyha a szaktörvények igyekeznek ennek keretet adni. Általában a 
költségvetés ilyenkor felfüggeszti ezt a portot, vagy nem. Reményeink szerint majd az lesz, 
hogy nem függeszti fel. De eddig ezt minden gond nélkül az egymást váltó kormányok, 
különböző pártok ide vagy oda, ezt sikerrel oldották meg a pénzügyminiszterek javaslatára, 
hogy hogyan lépjenek át egy ilyen garanciát. A javaslatnak nem is ez a fontos eleme, hanem 
az, hogy egy nevezőre hozza a tanító és a tanár kategóriákat, illetve egészen pontosan mondta 
a főiskolához és egyetemhez kötött kategóriákat. Azt gondoljuk, hogy az alját érdemes 
megerősíteni a pedagógusrendszernek, és ne tegyünk különbséget a kiindulópontnál a kétféle 
végzettség között. Ez volt a lényege. Mármint pénzben ne tegyünk különbséget.  

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni, érvelni? (Nincs jelzés.) Nem. Ki az, aki 

támogatja a javaslatot? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Az egyharmadot megkapta. 
Kucsák László! 
 



 56 

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt szeretném felvetni, hogy az 
előzőnél, a 331/2-esnél továbbléptünk, ez a törvényes képviselő, szülő dolog. Itt szeretném 
jelezni, hogy ha jól jegyzeteltem, akkor a 37/1-esben, tehát hogy a bizottság többségi 
támogatása alapján külön passzusban rendezzük a dolgot, ez támogatást kapott. 

 
ELNÖK: Igen. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Ha ez támogatást kapott, akkor szerintem ez az utóbbi, 

amin továbbléptünk, ezzel nem vág egy irányba. Csak szerettem volna felvetni a dolgot, hogy 
talán foglalkozni kellene vele. (Osztolykán Ágnes: A továbblépést nem szavaztuk meg!) 

 
ELNÖK: Továbbléptünk, mert ezt a pontot is támogattuk, ez a 13/1-es javaslat, 

aminek ez csak egy részeleme volt, nem a tartalmi, a 13. pontnak nem ez volt a legfontosabb 
eleme, erről is szavaztunk. Igazad van, hogy mi máshol definiáljuk a szülőt, illetve 
gondviselőt… (Révész Máriusz: A gondviselőt akkor is el kell hagyni!) Azt akkor is el kell 
hagyni, tehát az nem maradhat benne, ezért jó ez a javaslat, ahogy van.  

A 382/1-es Michl József javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 413/1-es Dúró Dóra, Farkas Gergely, Balczó Zoltán javaslata. Parancsolj! Az 

előterjesztő támogatja. 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Jó, akkor nem szeretnék érvelni mellette. Ezt már 

megbeszéltük a módosító javaslatoknál. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 413/1-es Ivanics Ferenc javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Társulások is visszaszerezhetik. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Dúró Dóra 

javaslata ugyanerre vonatkozik. 
 
ELNÖK: Nem. Azt a pontot érinti természetesen, de más elemét. Ivanics képviselő úr 

kibővítené, és azt mondja, hogy nemcsak települési önkormányzat, hanem azoknak társulása.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Értelemszerűen benne van Dóra javaslatában. (Révész Máriusz: Dóra javaslata még tágabb!) 
 
ELNÖK: Ez nem a társulás, ez is az önkormányzatnak adja meg a jogot, csak a kört 

bővíti ki, valóban. Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Nem kapta meg az 
egyharmadot. 

A 419/1-es Pósán és Demeter képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Miért nem? Tudnának érvet mondani? 
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 

Először is felesleges az a kiegészítés, hogy „az államtól történt átvételt követően”, hiszen 
mikor máskor? Tehát ez egy felesleges ismétlés. A mondat végén pedig a „köznevelési 
intézményekben”, ez nem egészen felel meg, mert az magában foglalná a szakszolgálatot, 
szakmai szolgáltatót is, amit önkormányzat nem vehet vissza az államtól. Tehát a „nevelési, 
oktatási intézmény” lenne a jó fogalom, de az is a mondat elején benne van, hogy abban az 
intézményben, amelyet átvett a települési önkormányzat az államtól, ott az átvett feladat 
tekintetében gondoskodik a felnőttoktatás megszervezéséről. Tehát ez a két kiegészítés csak 
indokolatlanul tovább ismétli önmagát. 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Visszavonjuk. 
 
ELNÖK: A javaslattevő visszavonta, nem kell róla szavazni. A 448/1-es Pósán, 

Demeter képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. Szükségtelen kiegészítésnek tartjuk. 
 
ELNÖK: Minden díj jogszabályban megállapított? 
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Visszavonjuk, Pósán úrral egyeztettünk. 
 
ELNÖK: Tehát így van? Minden díj és támogatás jogszabályban rögzített? 
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

jövőben így lesz. Jelenleg a közoktatási törvény szabályozza, de a köznevelési törvénynek a 
keretjellegű szabályozása miatt felhatalmazó rendelkezést adtunk, hogy ezt alacsonyabb 
szintű jogszabályban fogjuk rendezni. Ez egyébként abból ered, hogy az alaptörvény úgyis 
kimondja, hogy az alapfokú nevelés, oktatás és a középfokú ingyenes. Tehát ezt tovább 
részletezni a törvényben nem kell. Ezen kívül, tehát hogy mondjuk a harmadik 
évfolyamismétlés lesz majd térítési díjért igénybe vehető, azt pedig majd mind alacsonyabb 
szintű jogszabályban rendezzük. Most még ezek nincsenek készen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A javaslattevők visszavonták, nem kell róla szavazni. 
A 448/2-es Pósán, Demeter képviselő urak indítványa. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. Erről is bőven volt szó a múlt héten. Ellenőrizheti vagy ellenőrzi. Mi a 
megengedő formát tartjuk jónak. 

 
ELNÖK: Valóban erről mintha vitatkoztunk volna, és ha jól emlékszem, támogattuk a 

fenntartói ellenőrzést. Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja 
a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 

A 452/1-es Pósán, Demeter képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
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DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 
támogatjuk. Itt egy szó az eltérés. 

 
ELNÖK: Átalakítás, átszervezés? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Nekem laikusként úgy tűnik, hogy az átszervezés egy egzaktabb, vagy 

gyakrabban használt jogi dokumentumokban, az átalakítás inkább olyan lakáskultúrás. 
(Derültség.) 

 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nagyon 

lényeges a két szó közötti különbség, nem is ugyanazt jelenti. Az átszervezést definiálja az 
értelmező rendelkezés, sokkal tágabb kör, mint az átalakítás. Ez az átalakítás szó egyébként a 
tavalyi közoktatási törvénymódosítással került be a közoktatási törvény szövegébe, és az 
átszervezésen belül egy szűkebb kört határoz meg. Tehát ezek az úgymond nagyobb 
átszervezések, amikor mondjuk két intézményből lesz egy, vagy egy szétválik, és ezek 
esetében van csak a május utolsó munkanapjára vonatkozó átszervezési határidő. 

Tehát ha az „átszervezés” szóra cseréljük ki az „átalakítás”-t, akkor egyrészt nem lesz 
összhang a törvény értelmező rendelkezései és e között a szakasz között, másrészt pedig 
megtiltjuk azt, hogy még június utolsó munkanapjáig is tudjanak bizonyos átalakításnak nem 
minősülő átszervezési döntést hozni a fenntartók. 

 
ELNÖK: Tehát az átalakítás a részhalmaz, az átszervezés a nagyobb. Jól értem? 
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Az átalakításnál május, az átszervezésnél pedig június? 
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, ami 

nem minősül átalakításnak. (Cseresnyés Péter: Pont fordítva van!) Nem, így van. 
 
ELNÖK: Én elvesztettem itt a fonalat egy pillanatra! Kucsák László! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a kiegészítést. Én viszont akkor azt 

szeretném megkérdezni, hogy ha az átszervezéshez képest az átalakítás egy kisebb szelet, 
akkor ott mi az indoka annak, hogy ott rövidebb határidőt adunk, amikor ott értelemszerűen 
kisebb átformálásról van szó. 

 
ELNÖK: Az a durvábbja. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Az hangzott el, hogy itt lenne a május 31-e, és a másik 

esetben június. 
 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Éppen a 

szülők és a gyermekek oldaláról közelítjük meg. Tehát az intézmény-átalakítás őket sokkal 
erősebben érinti, mint mondjuk egy kisebb módosítása az alapító okiratnak. Tehát azért kell 
az átalakításnál a május utolsó munkanapja, hogy több felkészülési idő legyen. Tehát ez a 
szülőket védi, az átalakítás a nagyobb változás. 
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ELNÖK: Tegyünk különbséget aközött, hogy fogalmilag mi tágabb és aközött, hogy 
mi az, ami nagyobb átalakítás, durvább átalakítása, az érdekeket jobban érintő, de az 
részhalmaza a finomabb átszervezéseket is tartalmazó tágabb kategóriának. Érthető így? Nem 
akarjátok visszavonni a javaslatot? (Nem.) Máriusz, parancsolj! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én csak abbéli meggyőződésemnek adok hangot, 

hogyha ez így van a törvényben szabályozva, akkor az eredendően is rosszul van, mert az 
átszervezés az jelenti a köznyelvben egyértelműen a nagyobb léptékű átalakítást. A 
köznyelvben. Ha egy intézményt átszervezek, az egy nagyobb dolog, mint hogyha átalakítom. 
A lakásomat egy kicsit alakítgatom, de ha átszervezek bármit… (Moraj.) Az 
önkormányzatban is, nem tudom, hány intézményt, hogyha átalakítottunk, mindig 
átszervezésről beszéltünk az elmúlt években. A Kósa nyújtotta be ehhez a módosító 
javaslatot, hogy az átszervezéseknek a határidejét toljuk ki valamennyire.  

 
ELNÖK: Rózsa, aztán Jóska! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezt 

akartam kiegészíteni, hogy egy tavaly nyári fideszes módosítás kapcsán került ez bele. És ez, 
azt hiszem, hogy így működik rendben. Továbbá az átalakítás az államháztartási törvényben 
is rögzített fogalom, azért is így nyújtotta be Kósa Lajos képviselő úr, amelyet a parlament 
elfogadott. Javaslom, hogy maradjon így.  

 
ELNÖK: Jó, mérlegeljék a beterjesztők, hogy vissza akarják-e vonni. Ezt megtehetik 

később is, csak jelezzétek. Visszavonták Demeter Zoltán, Pósán és Kucsák képviselő urak. 
Nem szavazunk róla. 

A 467/1-es Pósán, Demeter. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. A költségvetési terveket felborítja.  
 
ELNÖK: Én emellett érvelnék, bár szívem szerint egy szofisztikáltabb kétéves 

visszatekintésre teljes bekerülés mínusz bér javaslatot jobbnak látnék. Ezt ismeri az 
államháztartás rendje, a kincstár, hiszen korábban szűkebb körben az egyházi iskolák körében 
a kiegészítő támogatást e módon számolták ki. Azt gondolom, hogy ez lehet alternatívája 
annak a javaslatnak. Én azt is fenntartanám, de ez egy, ha úgy tetszik, realisztikusabb garancia 
arra, hogy a visszaszerződött intézményeket fenntartó önkormányzatok méltányos, a 
működést garantáló költségvetési forráshoz jutnak. Igen. Bár lehet, hogy aztán az állam 
annyira spórolós lesz a maga intézményei tekintetében, hogy az önkormányzatok attól 
koldulnak, de ettől gondolom most is jobbnak az eredetit, de a két megoldást egymás 
alternatívájaként A) és B) megoldásként javaslom, hogy támogassuk ezt is. Kíván-e valaki 
még szólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 

A 467/2-es, Pósán, Demeter.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk az elmondottak miatt. Lényegében azonos finanszírozást biztosítana mindenkinek.  
 
ELNÖK: Ez az egyéb, vannak az állami intézmények, a települési önkormányzat által 

fenntartott intézmények, nyilván külön kategória az egyházak által fenntartott intézmények, 
ez pedig az egyéb köznevelési szerződés keretében szerződött intézményeknél is ugyanaz… 
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Nem, nem jól látom? Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
támogatja.  

A 96/1-es Michl József javaslata. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: A bizottság támogatja? (Szavazás.) Támogatja. Az  
501-es?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Ezzel mindig bajban vagyok. Mi az, ami januárra tolódik? (Közbeszólás: 

Szakszolgálat.) Ezt vesszük be a ’13-ban hatályba lépő felsorolásba, igaz? Akkor ’12-ben 
lépne hatályba? (Közbeszólás: Igen.) Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.) Támogatja. 

A következő Varga, Semjén, összefügg az etikaoktatással? Döntöttünk már róla.  
Az 504/1.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az is igen.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) A bizottság? (Szavazás.) 

Támogatja. 
Emberi jogi bizottság az 533/1.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Megszűnik a köznevelési tanács.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Itt 

szeretnénk értelmezni, erre azért van szükség, hogy meghosszabbíthassuk a megbízatásukat. 
A jelenleg hatályos törvény értelmében, amely 2012. augusztus 31-ig hatályos, az OKNT 
tagjainak megbízatása idén decemberben automatikusan megszűnik, és vagy újra kellene 
választani őket anélkül, hogy még az új törvény hatályos lenne. Ezzel a megszűnéssel viszont 
lehetőséget adunk arra, hogy felajánljuk nekik azt, hogy még tovább működjenek addig, amíg 
újraszabályozzuk az új OKNT működését.  

 
ELNÖK: Sós Tamás!  
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Nem tudom, nem lenne-e szerencsésebb ezt konkrétan 

megfogalmazni. Ismerve itt a vitákat, államtitkár asszonynak nem kell bemutatnom ezeket a 
vitákat, amelyek most zajlanak. Szerintem államtitkár asszonyt védenénk azzal, ha ezt egy 
picit konkrétabban fogalmaznánk meg. Tehát nem tartom szerencsésnek, hogy ez így 
szerepeljen, hogy ez megszűnik. Tehát az, amit tetszett mondani, azt kellene megfogalmazni, 
én ezt a legjobb szándékkal vetem fel. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

tudom felidézni sajnos, és most nincs itt más jogász kollégám, aki végigmagyarázta, hogy 
miért ez a megoldás, de nem vagyunk ellene, ha a bizottsági módosító ezt egyértelműbben 
tudja kifejezni. 

Tehát a szándékunk az, hogy az OKNT ebben az összetételében működhessék még a 
jelenleg hatályos törvény hatályának ideje alatt, tehát augusztus 31-ig. Tehát ez egy ilyen 
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nyakatekert érvelés, tudom, de nincs benne semmi hátsó szándék. Tehát ha lehet ezt 
mondanom, akkor esetleg hagyjuk nyitva, hogy egy bizottsági módosítóval pontosítsuk, 
amennyiben ennél jobb megoldást fognak találni. 

 
ELNÖK: A törvény hatálybalépése generálisan jövő év szeptember 1-je. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 2012. 

szeptember 1. 
 
ELNÖK: Tehát ez a pont erre vonatkozik, és erre mondja ki, hogy 2012 

szeptemberével az OKNT, valamint a tagok megbízatása megszűnik. Igaz? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az a probléma, hogy most december 31-én szűnik meg 

automatikusan. Most már értem, hogy miért így fogalmazták meg… 
 
ELNÖK: Talán szerencsésebb lenne, hogy meghosszabbíttatik. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Állítólag 

ezt valami miatt nem lehet, mert itt választás van, meg delegáció, tehát az OKNT összetétele 
elég bonyolult. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Önmagában csak annyit akartam javasolni, hogy ha a 

„megszűnik” helyett - mert akkor ezt mindenki így fogja értelmezni - csak azt írnánk, hogy 
„szűnik meg”, akkor nem december 31-én szűnik meg, hanem ezzel gyakorlatilag, ha így 
fogalmazódik meg, hogy „szűnik meg”, akkor könnyebb érvelni, könnyebb azt beleérteni, 
amit államtitkár asszony mondott, ha az igekötőt az ige után rakjuk. 

 
ELNÖK: Szellemes, az igekötő hátravetését én támogatom. Bizottsági módosító… 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatni 

fogjuk. 
 
ELNÖK: Noha a parazsat nem vonja el a fejetekről, ettől még ezt meg kell tudni 

magyarázni, hogy mi is van ebben pontosan. 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Az iránt érdeklődöm, hogy nem lehet ezt, itt számos 

pontnál egy pozitív volt, tehát arról beszéltünk, hogy egy bizonyos ügy mellett lehet egy 
pozitív és egy negatív aspektusból is érvelni. Próbáljuk már akkor ezt egy pozitív aspektusból 
megközelíteni, úgy gondolom, hogy ezen még dolgozni kellene, hogy mondjuk 
meghosszabbítják a megbízatást. (Osztolykán Ágnes: Nem tudja meghosszabbítani, mert 
delegálás kell.) De meg tudja, mert azt mondja, hogy a jelenleg működő Köznevelési Tanács 
megbízatását e törvény 2012. szeptember 1-jéig meghosszabbítja. Ezt kell kimondani. Én ezt 
tartanám szerencsésebbnek, mert a korábbi törvény alapján lejárna ez év decemberében, azt 
egy törvény szabta. Ez a törvény pedig, a törvény a törvényt, meghosszabbítja fél évvel vagy 
9 hónappal a Tanács működését. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nyolc 

hónappal. 
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ELNÖK: Igen. Én ezt jobbnak látnám, mint az igekötős változatot, akkor fogadjuk el 

így. Tehát 2012. szeptember 1-jéig meghosszabbítja. Akkor tehát ilyen értelemben lesz 
bizottsági javaslat. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 
többsége támogatta. 

Lezsák, Pichler képviselő urak javaslata a táblázatos részhez. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezt azért 

nem támogatjuk, mert máshol rendeztük szövegszerűen, a 382/1-esben, ugyanezt. 
 
ELNÖK: Emlékszem rá, hogy generálisan ott betoltuk, és nem kell a táblázatban 

csinálni. (Pichler Imre László: Visszavontam.) Visszavonja Pichler Imre. Kérlek, beszéld meg 
Lezsák Sándorral is, mert ez az ő szívének kedves. 

Akkor az előterjesztő visszavonta. 
533/1-es Sági István képviselőtársunk javaslata. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Új változatot bizottsági javaslatként nyújtottál be, ez az? 
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Nem, nekem ez van. Én előzetesen egyeztettem a tárcánál, és 

az alapján nyújtottam be, csak azért, hogy ezt jelezzem. Amiben eltér a következő hasonló 
javaslattól, tehát ezért kérem, hogy ezt nézzük meg egy picit egyben, az a pedagógiai 
asszisztens az iskolában. Én két osztályonként javasoltam, ott 100 főnként, én ezt reálisnak 
tartom, amit képviselőtársam benyújtott. Az iskola- és óvodapszichológust két soron tárgyalja, 
1-500 fő között 5 fő, 500 fölött pedig további egy főt ad. Tehát itt ez megnöveli az 500 fő 
fölöttieknél egy fél fővel a létszámot, én pedig a 100 fő fölött javasoltam egy főt. Tehát az 
enyém humánusabb, tehát egy bizonyos szintig, a 100 fő fölött is biztosít lehetőséget. Illetve a 
szabadidő-szervezőnél én nem a fenntartó döntésétől függően, hanem a 400 fő fölött egy főt 
finanszírozott létszámba kívántam helyezni. Tehát gyakorlatilag itt a szabadidő-szervező az, 
amiben lényegesebb eltérés van. Majd meglátjuk. Én egyelőre fenntartom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van olyan, amit a tárca vagy a kormány támogat? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

következőt, Michl József javaslatát. 
 
ELNÖK: Sági István ismertette velünk a különbségeket, remélem, hogy mindenki 

tudta követni ezeket a pontokat. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Akkor 
először Sági István javaslatáról döntünk. Kérdezem, ki az, aki támogatja Sági István 
javaslatát. (Szavazás.) 8 igen. Megkapta az egyharmadot.  

Michl József javaslatáról szavazunk. Kérdezem, ki az, aki Michl József javaslatát 
támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kettő 

ellentmond egymásnak. 
 
ELNÖK: Igen. De ez nem először fordulna elő. (Derültség.) Osztolykán Ágnes! 
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OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Bocsánatot kérek, én azért nem szavazok, nem 
azért, mert elaludtam és nem követem a dolgokat, hanem azért nem szavazok, mert azt 
gondolom, hogy egy módosítón belül vannak olyan felvetések, amire igennel tudnék szavazni, 
és vannak olyanok, amelyekre nemmel. 

Értem, hogy a jogi osztály szedi ezt szét, és nem a Zsuzsa kénye-kedve szerint csinálja 
a dolgokat, de itt nincs szétszedve. Tehát azért nem szavazok, mert bizonyos dolgokkal 
egyetértenék a javaslatból, bizonyos dolgokkal meg nem. És önmagamnak ellentétesen nem 
akarok, és nem is fogok szavazni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazásban részvevők többsége kell. (Osztolykán 

Ágnes: Akkor szavazzunk, és én szavazok nemmel.) Ha valaki ügyrendi javaslatot kíván tenni a 
szavazásra, akkor szavazni fogunk róla. Ha nincs ügyrendi javaslat, akkor megyünk tovább. 
(Nincs jelentkező.) Nincs. 

Demeter, Sági 533/5-ös. Zoltán, kívánsz-e mellette érvelni? Nem. Előterjesztő?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni, érvelni? (Nincs jelentkező.) Már felsőben is legyen 

laboráns, illetve gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Pontosabban csak a középiskolában.  
 
ELNÖK: Ja, elhagyni javasolja. Bocsánat! Ki az, aki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
Az 535/1-es? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ez viszont bővíti. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja? (Szavazás.) 9 igen, a bizottság támogatja. 
Kérem, hogy a bizottsági módosítókra vonatkozó javaslatot osszuk ki. A fideszes, 

KDNP-s képviselőknek mondom, hogy fényes tekintetű frakcióvezető úr kéri, hogy a 
javaslatait, amit a múltkor nem támogattunk, azokat fontoljuk meg. Nem az a feladós fajta, és 
bizottsági javaslatként adjunk módot arra, hogy azokat megvitathassa, vagy dönthessen róla a 
parlament. Nem adtunk neki egyharmadot, most a kérés az, hogy bizottságiként többséget 
kapjanak. Ezeknek egy jelentős részét megvitattuk. Van itt még, amit Sági képviselő úr 
nyújtott be. Az első bizottsági módosítóra tett javaslat gyakorlatilag a Michl Jóska által tett 
javaslatnak egy pontosítása. Tehetjük ezt a végére, mert elég hosszú. 

Kezdjük az 5. melléklettel. István, segíts.  
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Támogatta a múltkor a tárca és a bizottság is az 1. 

mellékletben az 500 főről 450 főre való csökkentést, és itt szerettem volna az 
intézményvezető-helyetteseknek a kötelező óraszám-kiosztásánál is ezt a létszámhatárt 
érvényesíteni. Ott volt egy ilyen 450 fős csökkentés az intézményvezetői létszámok 
kialakításánál, itt ezt szerettem volna szinkronba hozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Még egyszer, támogattunk és az előterjesztő is támogatott egy olyan 

javaslatot, aminek ez a másik lába. Előterjesztő?  



 64 

 
MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Most 

látom először, nem tudok nyilatkozni.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Hadd 

javasoljam, hogy úgyis délután a felsőoktatási törvény módosítóiról folytatódik az oktatási 
bizottság ülése, akkor vegyük elő, és fel fogom hatalmazni a helyettes államtitkár urat, hogy 
közvetítse az ágazat álláspontját. 

 
ELNÖK: Akkor itt felfüggesztjük a napirendet. Itt vannak a bizottsági javaslatok. Azt 

mondom, hogy a kormánypárti képviselők számára megfontolandó javaslatokat tolmácsoltam, 
és az interpellációkat követően a főemelet 55-ben találkozunk, addig pedig jó munkát 
mindenkinek.  

 
(Szünet: 12.47 órától 15.49 óráig.) 

 
 

ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit, úgy látom, hogy megvagyunk, a bizottság 
némi helyettesítéssel és egy ellenzéki képviselővel határozatképes. Félbehagytuk a 
köznevelési törvényt annál a pontnál, amikor bizottsági módosításokra tettünk javaslatot. 
Ebből is az első, amit Sági István képviselőtársunk szóban ki is egészített. Ez a bizonyos 
táblázat, ahol már korábban, a múlt héten támogatott a bizottság egy intézményi létszámkeret-
módosítást, 500-ról 450-re hoztuk le, és ennek a kötelező órákkal kapcsolatos részét egészíti 
ki, pontosítaná ez a bizottsági javaslatunk. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  

 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Igen. A következő javaslat, 

amit már egyszer megvitattunk mint Lázár képviselő úr javaslatát, itt most bizottságiként 
terjesztjük elő. A családi napközi nem helyettesítheti az óvodai nevelést. Ehhez hasonlót már 
elfogadtunk. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  

 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Igen.  
A következő a középfokú oktatási intézménybe történő felvétel előfeltétele a minden 

iskolatípusban központi felvételi írásbeli vizsga sikeres teljesítése.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Igen.  
A következő: három év alatt tehessen a szakvizsgázott fiatal érettségit.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Itt a korábbi álláspontunk egy alternatívájára teszünk javaslatot. Kérdezem a 

bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Igen. 
A következőben az egész napos iskolával kapcsolatos javaslatra tett javaslat, a 17 órás 

megőrzés elhagyását javasolja. 
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DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Támogatja.  
A sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási 

intézmény. Ezt vegyük ki a csomagból. Ezt nem javaslom előterjeszteni.  
A következő a „kötelezheti”. Ezt sem javaslom. A sorban következő az 53. § (3) 

bekezdés, a hátrányos helyzetű tanulóra vonatkozó mérlegelési pont kivételét javasolja 
kivenni a javaslat.  

 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Igen.  
Intézményi felügyelő bizottság létrehozása.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Igen.  
A 74/1-es. Az óvoda beemelése az állami alapfeladatok körébe. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Igen.  
Az ellenőrzésbe beiktatja a megyeit, 86/1-es.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Igen.  
A 89/1-es, a létszámokra tesz javaslatot, a 8-at 16-ra javasolja. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Igen.  
A 89/3-as ugyanez, csak a nemzeti intézményeknél.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Igen.  
A 97/22-es? Az iskolai alapítványok létrehozása.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Igen.  
Végül az utolsó, ez a KIR-es javaslatnak egy pontosítása. Előterjesztő?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Igen. Köszönöm szépen. 

Végére értünk a bizottságiknak.  
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A nemzeti felsőoktatásról szóló törvényjavaslat (T/4999. szám) (Módosító 
javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

A soron következő napirendi pontunk a felsőoktatásról szóló törvényjavaslat. 
Tisztelettel köszöntöm még egyszer Dux László helyettes államtitkár urat. És köszönöm, hogy 
segítségünkre volt a köznevelési törvény kormányálláspont tolmácsolásában. Az előttünk lévő 
ajánlás szerint haladunk. 

1-es Baracskai József, Ficsor Ádám javaslata.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja.  
A 2-es Baracskai, Ficsor.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. 
A 3-as Pósán és Kucsák képviselő úr a preambulum kibővítését javasolja. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
A következő pontok 4-től 10-ig: Baracskai, Demeter, Demeter, Baracskai és így 

tovább. Az első három mind az (1) bekezdésre vonatkozik. Van-e amit a kormány támogat?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e a 4-est. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmaddal sem.  
Az 5-ös Demeter képviselő úr javaslata.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság fele támogatja. 
A 6-os Demeter Zoltán javaslata.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 7-es Baracskai József javaslata.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja. 
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A 8-as Baracskai, Ficsor.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja, egyharmadot nem kapta meg. 
A 9-es Baracskai, Ficsor. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmaddal sem. 
A 10-es, Baracskai, Ficsor. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja. 
Pichler képviselő úr javaslata? Tartósan nem engedheti át, ez azt jelenti, hogy bérbe 

veheti?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? Parancsolj!  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt gondolom, hogy az eredeti javaslat is jó, mert a 

működési cél… ott mondjuk egy rendezvényt tarthat, működni nem működhet. Egy plusz 
biztosíték.  

 
ELNÖK: Hát egy rendezvény is a működés része. Önök szerint ezek után egy 

egyetemi aulát kibérelhet a Fidesz? Vagy az LMP? Vagy a Jobbik?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Konkrét 

rendezvényre piaci alapon kibérelheti, de működésre, hogy tartósan ott működjön, nem.  
 
ELNÖK: A jogalkotó szándékát jegyzőkönyveztük, innentől kezdve a rendezvény 

nem működés. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Egyharmadot nem kapta 
meg.  

Balczó Zoltán javaslata a 12-es. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nincs meg az egyharmad.  
Szávay képviselő úr javaslata összefüggéssel.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Támogatja. 
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A 14-es Tapolczai Gergely javaslata.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Egyharmad támogatja. 
Baracskai József, Ficsor? 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja.  
A 16-os, Baracskai, Ficsor?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja a bizottság sem egyharmaddal sem. 
A 18-as Pósán. Ez egy helyesírási csomag, vesszőelhagyás. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Támogatja.  
Osztolykán Ágnes javaslata a 19-es sorszám alatt.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem. A 

Magyar Rektori Konferenciának ezt a funkcióját nem tartjuk szakmapolitikailag indokoltnak.  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Milyen szakmapolitikai megfontolások alapján nem 

gondolják, hogy a Rektori Konferenciának a javaslatát ki kellene kérni.  
 
ELNÖK: Itt nem a javaslat kikérése, hanem a határozza meg a szerkezetét kifejezés 

szerepel.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A jelenlegi 

szabályozásban sincsen a Rektori Konferenciának ilyen javaslattevő jogköre. 
 
ELNÖK: Máriusz!  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen, ha ez alapján a javaslat alapján fogadnánk el, a 

kormány ezt vagy jóváhagyja, vagy visszaküldi, ez pedig szerintem elfogadhatatlan, mert a 
döntés a kormánynál van. Tehát, ha úgy lenne, hogy a Rektori Konferencia véleményének 
kikérése után, akkor még el lehetne gondolkodni rajta, így szerintem nem. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja 

egyharmaddal sem.  
A 22-es Hiller István javaslata.  
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DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja az 
előterjesztő.  

 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Támogatja. 
Koncz Ferenc képviselő úr javaslata.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Támogatja. 
Pósán László, 24-es.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Támogatja. 
Demeter Zoltán képviselő úr javaslata.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem. 

Közszolgálati egyetem esetében más. 
 
ELNÖK: Én személy szerint jobbnak láttam volna az egységes irányítás fenntartását. 

Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. 
(Szavazás.) Támogatja egyharmaddal. 

Demeter Zoltán javaslata.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Támogatja. 
Koncz Ferenc javaslata.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Támogatja. 
A 28-as?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Támogatja. 
A 29-es Baracskai, Ficsor. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. 
A 30-as Pósán-javaslat.  
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DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Támogattuk már korábban.  
A 31-es dr. Hiller István javaslata. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A javaslat mögött az van, hogyha nem is jövőre, de 

belátható időn belül akár létrejöhet virtuális egyetem, amelyik nem rendelkezik állandó 
oktatói karral. Ez egy nagyon sajátos helyzetet fog teremteni, javaslom, hogy gondoljuk meg, 
hogy milyen irányban akarjuk a jövőben a felsőoktatást.  

 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jelenleg a 7. 

§ (3) bekezdése rendelkezik erről.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ez más.  
 
ELNÖK: Tehát ez máshol szabályozva van.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Az a szabályozás, amit az államtitkár úr felolvasott, 

az helyes, és nem váltja ki azt, amiről én beszélek. Részünkről sem gondoltunk olyasmire 
mint ami létrejöhet. Ez egy biztosabb, és más területről van szó. Amit ön mond, államtitkár 
úr, abban önnek igaza van, csak nem arról beszélünk. Szerintem azt a kérdést és problémát, 
amiről én beszélek, az a törvényhely nem garantálja. 

 
ELNÖK: Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak azért állok értetlenül a vita előtt, mert hogyha a 

33-asra ránézünk, akkor Hiller István a 7. § (1) bekezdéséből javasolja kihagyni: „a 
felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kell állandó székhellyel, továbbá állandó kutatói-
oktatói karral”. Ez a mondat marad ki, és utána ugyanezt a mondatot áthozza a törvényben 
máshová. Tehát szerintem, hogyha a 7. § (1) bekezdésben bent marad, ahogyan a törvényben 
van, akkor nem látom a különbséget.  

 
ELNÖK: Érvelj mellette, István, mert egyelőre én sem látom. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Elmondtam.  
 
ELNÖK: Jó. Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a 

bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 3 igen, nem támogatja egyharmad sem.  
Balczó Zoltán, Dúró Dóra.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Mi a jelentősége a sorrendnek?  
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FARKAS GERGELY (Jobbik): Nagy lényege nincs ennek a módosítónak, egy 
hangsúlyeltolódás, hogy akármennyire is fontos a kutatói szerep egy felsőoktatási 
intézményben, mindig is elsődlegesen az oktatást kell kiemelni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a 

bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Támogatja. 
A 33-as az előző párja. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. 
Pósán, vessző.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Szerintem itt is indokolt az elhagyás. Összefüggéseiben szavaztunk róla.  
A 35-ös, Pósán, Kucsák.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság is támogatja.  
A 36-os, Pósán.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? Parancsolj!  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Csak szeretném azt megismételni, 

amit korábban már plenáris és egyéb viták során elmondtam, hogy a minőségbiztosítás 
szempontjából a MAB egy fontos szervezet, a MAB-nak ennek megfelelően bizonyos 
akkreditációs tevékenységet bizonyos időnként illik, és kell is végrehajtani, amennyiben ilyet 
nem csinál a MAB és nincs ilyen szervezetünk Magyarországon, akkor az a jövőre nézve a 
magyar diplomák külföldi elismerésének a kérdését veti fel. Én azt gondolom, hogy ezt nem 
kellene kockáztatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Fénymásolatban szétosztottam az ezzel kapcsolatos leveleket, anyagokat. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jelenleg is 

benne van a törvényben, hogy az Oktatási Hivatalnak be kell szereznie a MAB 
szakvéleményét.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatja.  
Pánczél Károly javaslata.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
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ELNÖK: Ha én jól értem a Károly javaslatát, ez a fizetős felvételi előkészítők 
problémájára utal, és javasolja kiemelni ezt a lehetőséget a törvényből. Milyen érv szól 
amellett, hogy ez bent maradjon?  

 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A határon túli 

magyarokat felkészítő Márton Áron Szakkollégiumot például nem szeretnénk ezzel eltiltani.  
 
ELNÖK: Azért fizetnek a határon túliak?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Valaki fizet 

természetesen a tevékenységért, nyilván nem a határon túliak – valószínűleg. (Dr. Hiller 
István: Ez nem igaz.)  

 
ELNÖK: Már régen volt a Márton Áron Kollégiumra rálátásom. Nem tudom 

megítélni. Parancsolj!  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A Márton Áron Kollégium 2005 óta a Balassi Intézet 

része, és ilyen értelemben költségvetési támogatást is nem felsőoktatási intézmény 
kollégiumaként, hanem a Balassi Bálint Intézet három része közül az egyikként kapja. Tehát 
nem a felsőoktatási kollégiumokra vonatkozó szabályok alapján működik, és kapja az állami 
támogatást, hanem a Balassi Intézet költségvetésében van benne külön szabály alapján.  

 
ELNÖK: A Márton Áron Kollégium rendben van, akkor is javasolnám, hogy 

szűkítsük, hogy határon túli diákok felkészítése, mert van egy kiterjedt üzletmenet.  
A kérdés csak az, hogy nyújtsunk-e be ehhez egy csatlakozót amivel esetleg úgy 

tudjuk pontosítani, hogy megfeleljen az előterjesztő szándékainak, vagy így szavazzunk róla. 
Van időnk a jövő hétig, még kereshetünk megoldást. Kérlek, hogy mérlegeljétek, hogy van-e 
olyan, ami nektek is jó. Egyelőre erről döntünk. A 37-es van előttünk. Kérdezem a 
bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatta. 

Szávay István javaslata.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. 
A 39-es, Baracskai, Ficsor. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. 
A 40-es Bús Balázs. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. 
Baracskai, Ficsor? 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
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ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. 
A 42-es, Hiller?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? István, parancsolj!  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném megkérdezni, hogy melyik az a 

magyar egyetem, felsőoktatási intézmények között felsorolt egyetem, államtitkár úr, amelyik 
teljesíti az 50 százalékot és nem teljesíti a 60-at e tekintetben.  

 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem tudok 

konkrét intézményt mondani, az 50-et reálisabbnak ítéljük. 53 az átlag jelenleg, tehát 
valószínűleg 53 alattiak is kell hogy legyenek. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad 

sem.  
A 43-as Baracskai, Ficsor.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Az egyetem az, amelyiknek legalább egy kara van. Kíván-e valaki érvelni, 

vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja 
egyharmad sem. 

A 44-es Baracskai, Ficsor. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. 
A 45-ös Kara Ákos javaslata.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk, a 49-esnél lényegében ugyanez támogatva lesz.  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Szeretném megkérdezni, hogy a két doktori iskolát 

miért kell elhagyni. Az a különbség a 45-ös és a 49-es között, hogy mindkettő kiveszi a 60 
doktorjelöltet, viszont az egyik megtartja a két doktori iskolát, a másik eltünteti a két doktori 
iskolát is.  

 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A két doktori 

iskola és a 60 doktorjelölt tulajdonképpen azt a megközelítést tükrözte, amikor még az 
egyetem és tudományegyetem között különbségtétel történt volna. Miután így az egyetem egy 
tömbben maradt, a főiskola pedig nem végez doktori képzést, így az egy doktori iskolával 
rendelkezőt sem tudjuk máshová sorolni, csak egyetemnek. Tehát okafogyottá vált így, hogy 
megszűnt a különbségtétel az egyetem és tudományegyetem között.  
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ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a 49-est? Azt hozom előre, mert az 
előterjesztő ezt az alternatívát támogatni tudja. (Szavazás.) Támogatja a bizottság. Ehhez 
képest alternatív javaslat a többi, a 45-ös Kara? (Nincs jelentkező.) A 46-os Baracskai, Ficsor? 
(Nincs jelentkező.) A 47-es Baracskai, Ficsor? (Nincs jelentkező.) A 48-as Hörcsik 60 helyett 
30-ra. Ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Senki. A 49-es maradt. 

Az 50-est Pósán László visszavonta. Az 51-es Baracskai, Ficsor?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. Az 52-es Hiller István?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: István, parancsolj!  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Két javaslat, az egyik, amiről szavaztunk az 

egyetemek tekintetében, ez pedig a főiskolák tekintetében egyértelműen reális, és a 
színvonalemelést törvényi úton elősegítő javaslat. Az előzőekben az egyetemeknél, 
amennyiben elkötelezett a kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem működtetésére, akkor 
értettem az érvelést, mert ott nem lesz meg a tudományos fokozatok esetében a 60 százalék. 
Ez esetben azonban arra kérem a tisztelt bizottságot, államtitkár urat is, hogy ezt a 
javaslatomat gondolja végig, ugyanis itt a 33 százalék és a 40 százalék között érdemi 
érintettség van több, jelenleg működő főiskola esetében. Ez a javaslat a főiskolák tekintetében 
az integrációnak egy igen erőteljes motiváló része. Itt nem 7 százalékról van szó, hanem egy 
minőségi határról, én arra kérem és biztatom a tisztelt államtitkár urat és a bizottságot, hogy 
lépje át ezt a határt. Ez a magyar felsőoktatási intézményrendszerben integratív erővel bír. Ha 
végigtekintik a főiskolák tudományos fokozattal rendelkezők számát, látni fogják, hogy van 
olyan főiskolánk, amelyiknek több tudományos fokozattal rendelkező oktatója van, mint 
olyan, amit ma egyetemnek hívunk, és vannak olyan főiskolák, ahol ez a 33 százalék egy 
mesterséges mentőöv, de nem fogja tudni túlélni ebben a rendszerben a két tanévet, így meg 
előbb jelölünk ki törvényi joggal egy utat. Nem gondolom, hogy konkrét példákat kell 
mondani, mert nem egy főiskoláról szól a történet. De a 33 és a 40 között ez egy minőségi 
sáv.  

 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Én ellene érvelnék, mivel 

amúgy is van egy jelentős pénzügyi-gazdasági prés a kis intézmények integrációjával 
kapcsolatban, ezt átélik az intézmények, nem egy ilyen adminisztratív prést állítanék fel. Ez 
kétségtelenül okot vagy ürügyet adhatna, inkább ürügynek tekinteném ezt, mint oknak, de 
meg is nehezíti az értelmes, hosszan tartó integrált intézmények létrehozását. Tehát szerintem 
van prés, integrálódni fognak belátható időn belül a kis vidéki főiskolák jelentős számban, 
nem emiatt, hanem a hallgatói létszám, a pénzügyi, a finanszírozási okok miatt, és újabb 
mesterséges csavart nem tennék ebbe a présbe. István, parancsolj!  

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nem értek egyet az elnök úrral. Azt gondolom, hogy 

az az út, amelyről az elnök úr beszél, ez létező, és egészen más módon közelíti meg az 
integráció célját, mint az az út, amelyet én javaslok. Ez ugyanis késztethet tudományos 
fokozattal rendelkező oktatók területén integrációt. Amit az elnök úr mond, az teljesen 
financiális alapon hoz majd behódolást. Baja esetében az, amit mondasz, az nagyon kegyetlen 
helyzetbe hozza mondjuk azt a vízimérnökképzést, ami Baján egyébként remek. Csak az 
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egész bajai főiskolával van gond. Az integrációnak az a módja, amiről te beszélsz, az például 
ebben a konkrét esetben azt a részt, ami valóban európai szintű, tönkrevágja, amit én mondok, 
az meg segít integrálódni úgy, mondjuk Szegeddel, hogy valóban azok a területek, amelyek 
gyengék, azok leválnak, a szakmailag jó terület pedig megmarad, mert ott szinte mindenki 
tudományos fokozattal rendelkező oktató.  

 
ELNÖK: László! 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm. 

Ezek nyilván legitim érvek, de az intézmények, intézményrendszer átalakítását nemcsak 
feltétlenül a tudományos fokozattal rendelkezőknek a százalékos aránya kell hogy 
determinálja. Ezen túlmenően talán még ennél sokkal súlyosabb érveket és ellenérveket kell 
majd 2012 év folyamán ebben a procedúrában mérlegre tenni. Akár Baja kapcsán is.  

 
ELNÖK: Szavazzunk! 52-es. Ki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad 

sem. 
Az 53-as Révész Máriusz.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.)  
Én érvelnék mellette, azt gondolom, hogy a pont elhagyása jó, mert nem pusztán úgy 

kell olvasni, hogy könnyítjük a feltételek teljesítését az azonos típusú karoknak, hanem úgy is, 
hogy lehetővé tesszük-e a karok aprózódását, további karok létrejöttét, a szétaprózódást. Én 
pedig azt mondom, hogy ezt nem kéne. Azonos típusú karok általában úgy jönnek létre, hogy 
egy kar kettéválik. Én a karaprózódást elkerülendőnek gondolom. Ez a paragrafus pedig ezt 
könnyűbbé teszi. Én így tudok a javaslat mellett érvelni. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. 
(Szavazás.) Támogatja a bizottság. 

Baracskai, Ficsor az 54-esben? 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. 
Az 56. Pósán, Kucsák. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Ezt a pontot a 9/6-ost több javaslat is érinti. Az 57, 58, 59, 60, 61, 62. Van-e 

ezek között olyan, amit az előterjesztő támogat?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nincsen.  
 
ELNÖK: Egy picit fussuk végig.  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): A javaslatnak az lenne a lényege, hogy van néhány 

olyan képzés az országban, ami csak és kizárólag, mondjuk jól behatároltan egy intézménynél 
van, és az az adott intézmény, ha jól tudom, ilyen például a táncművészeti képzés, ami például 
csak egy helyen van, és az elvileg mesterképzéssel zárulna. Azt hiszem, hogy nem kellene ezt 
a kaput bezárni. Nem túl széles ez az ösvény, ami itt most megadatik, nem hiszem, hogy ettől 
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félni kellene. Az osztatlan képzés, az amúgy is elvileg mesterképzést ad a végén, de lehetnek 
olyan képzési formák, amelyek nem osztatlan formában mennek, de a végén mégis csak így 
ildomos, hogy ezzel záruljon le, mert különben értelmetlenné válik az egész. Ennyi a javaslat 
lényege. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A tiédnek ez a lényege, de azért itt van több javaslat, ami részben eltér. 

Kíván-e valaki még érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Az 56-os, Pósán, Kucsák, amelyik azt 
mondja, hogy a szükséges személyi, tárgyi feltételek… Tehát, ha jól értem, 
kormányrendeletben nem lehet ennél szigorúabbat előírni, mint amit az egyetemek számára 
előírtak. Tehát, ha azt teljesíti a főiskola, akkor indíthat ő is ilyet a művészeti területen 
például. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatja.  

Az 57-es, Osztolykán az egész pont elhagyását javasolja. Van-e hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2, egyharmadot nem kapta meg. 

Az 58-as Pósán? Vesszőhiba. Szavaztunk róla, támogattuk összefüggéseiben. 
Az 59-es? Az előterjesztő nem támogatta. István, parancsolj! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Kérek arra felhatalmazást, hogy egyben szóljak 

hozzá az 59-eshez, meg a 60-ashoz! 
 
ELNÖK: Parancsolj!  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Egy felfogásról van szó. A törvény egészében 

megjelenik az az egyébként nem rejtett szándék, sőt erről többször beszéltek a kormányzat 
képviselői, hogy a főiskolát egy praktikus gyakorló helyként tartják számon, ami egy 
fokozattal lejjebb van mint az egyetem, ott leginkább egy ilyen betanulósdi folyik. Az, hogy 
ott mesterképzés, hogy úgy mondjam, még egy szinttel magasabb képzés legyen, ezt a 
főiskolától ez a szemlélet idegennek tartja. Én meg ezt a szemléletet tartom valóságidegennek. 
Önöknek sok tekintetben igazuk lehet a pedagógusképzés tekintetében, ott sem mindig, de ha 
a pedagógusképzésről szólna ez a törvény, akkor kevésbé vitatkoznék, de mivel a főiskolák 
nemcsak pedagógusokat képeznek, hanem a gazdasági életnek számos olyan húzó ágazata van 
a magyar főiskolákon, amely nem vagy sokkal kevésbé, azt mondanám alacsonyabb szinten 
van egyetemen. Mondok példát: például a Budapesti Gazdasági Főiskolán a turizmus, az 
idegenforgalom nemzetközileg is elismerten magasabb színvonalú, mint bármely más magyar 
felsőoktatási intézményben, legyen az egyetem. Ettől a területtől elveszik önök most a 
mesterképzés kialakításának lehetőségét vagy éppen a már elnyert mesterképzést. Rombolás, 
butaság. Szerintem nincs végiggondolva. 

A pedagógusképzés esetében, ott is inkább a tanító- és óvópedagógus-képzéssel 
szintre téve 90 százalékig igazuk van. De ott, ahol szakterületenként másfajta színvonalú 
képzés folyik, ott ne fosszák meg a főiskolát attól, hogy mesterképzést folytasson, mert 
színvonalat tesznek tönkre, elveszik a lehetőséget. Több ilyen van, nyilván önök is pontosan 
tudnak ilyet Budapesten is meg vidéken is. A lelkét kivágják az intézménynek. Ezért én 
javaslom, hogy – nekem mindegy, semmilyen presztízsszempont nem vezet -, ha Pósán 
képviselő javaslatát elfogadják, az már nekem elég. Szavazzák le az enyémet, bánom én! De 
ezt ne tegyék, mert a főiskolák funkcióit, nem is lecsupaszítják, hanem van egy lényeges, 
immáron gyakorlat, amit kivesznek belőle. Ez nem jó!  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) 

Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatja.  
A 60-as Hiller. Ugye ezt a bekezdést már egyszer elhagytuk az 56-os Pósánnal. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 3, nem kapta meg az egyharmadot. 
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A 61-es Hiller, ez más, ez a szakközépiskola fenntartása. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: A középfokú iskola nemcsak szakközépiskola lehet, hanem szakiskola is, 

tehát egy kicsit pontatlan a zárójeles megjegyzés. István érvelni kíván mellette, parancsolj! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Lehetetlen helyzetbe hoz több, jelenleg is működő 

magas színvonalú intézményt Magyarországon. Például a Nyugat-Magyarországi Egyetemhez 
csatlakozó erdészeti szakiskolát és szakközépiskolát. Ilyen egyedül ez az egy van 
Magyarországon, egy nagy hagyományú, és a gazdasági élethez valóban kapcsolódó 
középfokú oktatást semmisít meg azzal, hogy kiveszi a felsőoktatási intézményt, adott esetben 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a volt Erdészeti és Faipari Egyetem fenntartói köréből. 
Más fenntartóhoz helyezni egész egyszerűen nevetségesen ostoba, miközben a teljes 
szakértelem ott van helyben az egyetemen. Ilyen az országban egyébként van még más 
területen, körülbelül négy.  

 
ELNÖK: A soproni lokálpatrióták megszólaltak. Budafokon van egy borászati 

szakközépiskola, amit a Corvinus tart fenn, miután a főváros be akarta zárni, és nagy nehezen 
értük el a Lacival, hogy a Corvinus átvehesse. Ezelőtt négy-öt évvel. Tehát effektíve van 
probléma. Kíván-e valaki érvelni, vitázni? Laci!  

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak megjegyzem, hogy a Debreceni 

Agrártudományi Egyetem képzéséhez szintén kapcsolódik Pallagon egy mezőgazdasági 
szakközépiskola, logikailag és tartalmilag is a képzés erős része, egymásra épülő alapon. 
Tehát a jelen gyakorlatot, amennyiben fenn kívánjuk tartani, akkor szükségeltetik valami 
ilyesmi engedélyezés, mert különben tényleg az a helyzet áll elő, hogy ezek az intézmények 
fenntartó nélkül fognak maradni egyik pillanatról a másikra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Itt is azt javaslom, hogy van egy hetünk, hogyha megfontolnátok ti is, hogy 

mi az a forma, ahol a két problémát egyszerre tudjuk kezelni. Azt, amit eredetileg a 
paragrafus célzott, és azt, amiket itt felvetettünk. Mert nyilván nem az a cél, hogy ezek az 
intézmények fenntartó nélkül maradjanak, vagy adminisztratív okok miatt keressünk más 
fenntartót. Térjünk akkor erre vissza, csak valaki ezt jegyezze fel, hogy ez volt a másik ilyen, 
amire majd vissza kell térnünk. Most viszont erről szavazzunk. Kérdezem a bizottságot, 
támogatja-e a 61-es Hillert. (Szavazás.) A bizottság támogatja. 

A 62-es Kucsák?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, mivel körvonalazódik egy bővítettebb verzió, 

főiskola, egyetem és esetleg középiskolai verzió, én ezt visszavonom. 
 
ELNÖK: Köszönöm.  
A 63-as Balázs József?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
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ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. 
A 64-es Szávay István.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) 3 igen, nem támogatja egyharmad sem. 
A 65-ös Pósán.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) 2 igen, nem támogatja egyharmad sem.  
A 66-os?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni?  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Akkor dobják ki a Felsőoktatási Tudományos 

Tanácsot, mert akkor ebben az országban az ég adta világon semmi értelme nincs. Itt arról 
szól a dolog, hogy nagy jelentőségű kérdés, ha egy felsőoktatási intézmény kiemelt státust 
kap. Megjegyzem, a kiemelt státus persze többletfinanszírozást is jelent. Hogy ebben nem 
kérdezik meg a Felsőoktatási Tudományos Tanácsot, bárhogy is fogják hívni, akkor minek 
tartják? Ha a Felsőoktatási Tudományos Tanács nem kell hogy adjon ahhoz véleményt, hogy 
melyik intézmény legyen kiemelt, megjegyzem, ezt az egész rendszert Pálinkás elnök úrral 
hoztuk létre, amikor a kutató egyetemi státust az akadémia koordinálta. Egyszerűen 
nevetségesen kiürül ennek a Felsőoktatási Tudományos Tanácsnak a szerepe. Összeülhetnek, 
és beszélgethetnek az időjárásról, ha csak ez nem a meteorológiaképzésről szól. Kérem, ezt 
gondolják meg. Itt arról van szó, hogy minősítünk egy felsőoktatási tanácsot. Természetesen 
nem kétséges, hogy a kormány bölcsességét nem lehet túllépni, de feltételezem, hogy a 
felsőoktatáshoz a Felsőoktatási Tudományos Tanács tagjai és együttese jobban ért, mint egy 
bármelyik meg nem nevezett szakminiszter. Kérem, hogy ezt mérlegelje a bizottság.  

 
ELNÖK: Az eredeti javaslat sem tiltja a kormány számára, hogy kikérje a véleményét 

ezeknek a testületeknek. A kormány attól kér véleményt, akitől kíván, vagy jól látja. Itt is 
véleményről van szó, nem javaslatról. Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az van az anyagban, hogy a rendeletében 

meghatározottak szerint, lehet, hogy a rendelet fogja előírni egyébként István, hogy kinek a 
véleményét kell kikérni.  

 
 
ELNÖK: Kíván-e hozzászólni az államtitkár úr? Nem. Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e a 66-ost. (Szavazás.) 8 igen, egyharmadot kapott.  
Pósán a 67-esben, vesszőjavítás.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.  
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ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság is támogatja.  
A 68-as, Román István. 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Nincs jelentkező.) Egyharmad sem. 
A 69-es, Hiller István.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? Igen, parancsolj! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Szeretném emlékeztetni a bizottságot, ez a mostani, 

szerintem egyébként bevált és különösebb probléma nélkül bevezetett gyakorlat fenntartása, 
ahol az akadémia közreműködésével állították össze azt a kritériumrendszert, amely mentén 
az egyes egyetemek ezt a besorolást megkapták vagy éppen nem kapták meg. Szerintem ez 
egy vállalható dolog.  

 
ELNÖK: A kormány nem támogatta. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 

6 igen, támogatja az egyharmad.  
Balczó Zoltán, Dúró Dóra?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? Gergely, parancsolj!  
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): A javaslatunk azt a célt kívánja elérni, hogy egy 

garanciát tenne azon intézmények felé, amelyek megkapják ezt a kiemelt státust. Ugye 
megvan az fogalmazva, hogy kiemelt nemzetstratégiai célok érdekében lehet ellátni ezzel a 
jelöléssel egy intézményt, úgy gondoljuk, hogy ezek a kiemelt nemzetstratégiai célok akkor 
valósíthatók meg, ha ehhez plusz finanszírozást is rendel a kormány, önmagában ezzel az 
elnevezéssel sokat nem fogunk használni a nemzetstratégiai céloknak. Tehát mi azt 
gondoljuk, hogyha egy egyetem megkapja ezt a kiemelt státust, akkor egyértelműsítsük, hogy 
ehhez plusz juttatást is kapnak ők.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja? (Szavazás.) 2, nincs meg az egyharmad. 
Demeter Zoltán a 71-esben.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem, mert 

benne van a jelenlegi szövegváltozatban is tartalmilag. A 74. § (4) bekezdésben.  
 
ELNÖK: Az a költségvetésről szól, igaz? Ez a javaslat pedig… 
 
HALÁSZ ZSOLT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Elnök úr, a rendszer nem 

jóváhagyásról szól, hanem arról, hogy a fenntartónak megküldött szervezeti és működési 
szabályzatot a fenntartó kifogásolhatja. A kifogásnak a felsőoktatási intézmény köteles eleget 
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tenni, a megkifogásolt intézkedés nem léphet hatályba, és ez ellen az intézmény bírósághoz 
fordulhat. Gyakorlatilag joghatását tekintve ugyanaz mint a jóváhagyás. Nem ezzel a 
szóhasználattal, de tartalmilag ugyanazt jelenti ez a szabályozás.  

 
ELNÖK: Én egyértelműbbnek látom vagy egyenesebb beszédűnek a jóváhagyást mint 

egy bonyolult procedúrában a megkifogásolás rendjét. Tehát érvelek Demeter Zoltán javaslata 
mellett . 

Ha jól látom, tartalmi, strukturális ellentét nincs, csak jogesztétikai, ha úgy tetszik. 
Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatja.  

A 72-es, Kucsák?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Melyik pont miatt nem? Mert itt a nyilvánosságra hozatalról szól az egyik.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Itt szűkítené 

az intézmény jogkörét, hogy az SZMSZ-be mit foglalhat bele, amit nem tilt a törvény, azt 
beleírhatja az SZMSZ-ébe.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatja.  
Demeter Zoltán a 73-asban. Előre szólok most, hogy értelemszerűen nem fogjuk tudni 

a plenáris szavazásig befejezni. Holnap előreláthatólag tíz órakor folytatjuk. Tehát ma éjszaka 
nem kell összeülnünk, de tíz órakor összeülünk holnap a Fehérházban. Maradhatunk a fél 11-
ben is. (Zaj.) Én a tíz órát úgy gondolom, hogy tartható. Ha jön egy sms, akkor viszont most 
rohannunk kell.  

 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
A 74-es Kucsák? Ezt összefüggéseiben már támogattuk. 
A 75-ös Tapolczai?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Támogatja a bizottság is. Akadálymentesen nyilvánosságra hoz, ez 
egy érdekes dolog lesz, amit támogattunk. Hogy kell akadálymentesen nyilvánosságra hozni 
valamit?  

A 76-os Demeter Zoltán képviselő úr.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Támogattuk.  
Pichler 77-es?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.  
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ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 
támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság is támogatja.  

A 78-as, Hiller István?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság is támogatja.  
A 79-es, Kucsák?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Támogatja a bizottság.  
Tapolczai 80-as?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 81-es Kucsák?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) 1 igennel egyharmad sem. 
A 82-es, Pánczél Károly?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Támogatja a bizottság.  
Tapolczai Gergely?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság is támogatja.  
A 84-es?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság is támogatja.  
Hoppál Péter a 85-ösben?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatja.  
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A 86-os Hiller István?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? Parancsolj, István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Már itt a szomszédban hallom, hogy jobbikos ízű 

javaslat, de valójában nem ez van benne, hanem egy kicsit próbálja a tisztelt bizottság 
átgondolni, itt a szaknyelv ismeretének fejlesztéséről van szó. Izolált nyelvű országban nem 
vállalhatjuk fel a magyar anyanyelven kívüli más szaknyelv fejlesztését, mert nem is lehet 
bevállalni. Se financiálisan, se értelme nincs. Milyen anyanyelvű szaknyelv? Itt nem a beszélt 
nyelvről, a szaknyelv fejlesztéséről van szó. Melyik nyelv szaknyelvét akarjuk fejleszteni? 
Mert ennek a törvénynek az alapján, ha én indítok egy olyan programot egy felsőoktatási 
intézményben, hogy a Plattdeutsch szaknyelvfejlesztést kérem támogatni, és ez nem kerül 
támogatásra, az törvényszegés. Nem gondolom, hogy hosszabban kellene beszélni róla. 
Szerintem szakmailag nem pontos a megfogalmazás, és teljesen életidegen.  

 
ELNÖK: Nyilván aközött, hogy biztosítania kell valamit a felsőoktatási intézménynek 

és aközött, hogy lehetőséget kell teremtenie az ismeretek fejlesztésére, van különbség, mert 
különben nem sorolnánk az idegennyelvű szaknyelvismeretek fejlesztését ez utóbbiba és a 
többit az előbbibe. De miben fogható meg ez a különbség vajon praktikusan?  

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Például a magyarországi bányászat nyelve a német 

volt, merthogy az egész felsőoktatásunk a bányászat területén német nyelven került 
kialakításra, a szaknyelv is ez volt. Ezek után került a magyar nyelvű szaknyelv kialakításra. 
Mióta megvannak ezek a szakszavak, a bányászat, a kohászat, az erdészet terén, azóta mi és 
kizárólag mi tudjuk ezt a szaknyelvet, a magyar anyanyelvű szaknyelvet fejleszteni. 
Amennyiben más anyanyelvi szaknyelvet is vállal Magyarország, hogy fejleszti, nem tudni a 
vállalás nagyságát… 

 
ELNÖK: Jó, megértettük. Máriusz!  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak egy mondatot. Valószínűleg a törvényalkotó 

szándéka egyébként egybeesik azzal, amit Hiller István megfogalmazott, csak Hiller István 
pontosabban fogalmazta meg. Ez abból látszik, hogy „lehetőséget kell teremteni”, ott van az 
idegennyelvi szaknyelvi ismeretek fejlesztésére, és az a helyzet, hogy az okozza a problémát, 
hogyha nem fogadjuk el az István pontosítását, akkor az idegen anyanyelvi ismereteket is 
beleérthetjük az előző pontba.  

 
ELNÖK: A módosító javaslat jó, engem nem ez aggaszt, hanem az, hogy idegennyelvi 

szaknyelvi ismeretek fejlesztése, miért kerül ez külön kategóriába, míg az előzőnél 
biztosítania kell az intézménynek valamit, itt a lehetőség megteremtéséről szól a passzus, 
miközben tudjuk, hogy a beiratkozott, ám nem végzett hallgatók egy jelentős része a nyelvi 
képzés hiányossága miatt nem képes diplomát szerezni. Nyilván a lemorzsolódásnak más okai 
is vannak, eközben itt szeretném megérteni, hogy miért húzzuk ezt egy külön 
kategóriarendszerbe. Mert egyébként a nyelvi képzésről, a felsőoktatási intézmények 
feladatáról más pont nem nagyon szól. Legalábbis én nem emlékszem rá. És itt egy sajátos 
megfogalmazásban lehetőséget teremt, és nem pedig biztosítja. A Hiller István javaslata 
rendben van, ez értelemszerű, a magyar szaknyelv, ez rendben van, én az alapstruktúrát nem 
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értem, hogy miért bontjuk ezt ketté. Ha erre tudna válaszolni államtitkár úr, hogy ezt miért két 
…  

 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, az 

anyanyelvi szaknyelvnél a magyar azért nem került kiemelésre, mert elvi lehetőségét nem 
akartuk kizárni, hogy esetleg a nemzeti kisebbségeknek, ha valamilyen anyanyelvét, minden 
valakinek az anyanyelve többnyire, tehát ennek a lehetősége adva legyen, ahol olyan képzést 
folytatnak. Az idegennyelvi szaknyelvnél pedig a lehetőség biztosítása, ez inkább a reális 
helyzetet tükrözi, tehát azt valószínűleg azonnal teljes körűen biztosítani, nem biztos, hogy 
minden felsőoktatási intézmény tudja, a cél az természetesen ez lenne.  

 
ELNÖK: Jó, én javaslom, hogy fontoljuk meg a jövő hétre, hogy itt a 

hatálybaléptetésnél egy átmeneti időt biztosítva, de az ne maradjon végképp ebben a 
„lehetőséget teremt” kategóriában, amit nem pontosan tudok, hogy mit fed, és miben tér el a 
biztosít kategóriától. A biztosítnál felállítja, finanszírozza, a lehetőséget teremtnél pedig 
kifüggeszti a nyelviskolák listáját a dékáni hivatal faliújságjára. Miközben a nyelvi képzés 
hallatlanul fontos, és tudjuk, hogy a Bokros-csomag óta a lektorátusok kvázi megszűntek, 
vagy olyan csekély finanszírozásra szorultak vissza. (Hiller István: Zoli, ez nem az!) Nem az? 
Akkor keressük vissza, ahol ez ott van. Én csak azt mondom, hogy fontoljuk meg, írjuk fel 
magunknak, de dönteni most csak a Hiller, illetve az ezzel azonos tartalmú 89-esről tudunk. 
Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatja mind a 86-ost, mind a 
89-est. 

A 87-es Szávay?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem. A 

kormány álláspontja, hogy más szervezeti keretek között kívánja a kollégiumi ellátást 
megoldani.  

 
ELNÖK: Tehát ne az intézményhez kötődjön a kollégium, hanem egy központi ellátó 

kollégiumi struktúra jöjjön létre. Ma egy intézmény azzal marad vonzó, annak ellenére, hogy 
munkanélkülieket képez, hogy ad kollégiumot, és megy oda a gyerek, noha nincs értelme a 
traktoros tanfolyamnak, de van kollégium. Ezt vágjuk le ebből a mezőből. Tehát indokolt a 
kormány elképzelése, hogy ne az intézményhez kötődjön a kollégium, hanem attól független 
legyen. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 1 igen, egyharmadot nem kapott.  

A 88-as? 
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság is támogatja.  
A 89-esről döntöttünk, a 90-es Kucsák?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Pedig ez elég logikusnak tűnik. Vajon mi az oka? Biztos az, hogy máshol ki 

van fejtve.  
 
HALÁSZ ZSOLT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Lényegében a szóhasználat 

miatt, mert az előző módosító javaslatnál kifejtettek szerint kifogásolásról volt szó.  
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ELNÖK: Ja, igen, a jóváhagyást mi nyomjuk. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. 
(Szavazás.) Támogatja. 

A 91-es Baracskai, Ficsor?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Én a beadványozókkal nem szívesen árulnék egy gyékényen, de miért nem 

támogatjátok?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Alaptörvényben rögzített tényeket a törvényalkotás koncepciója szerint nem szükséges 
megismételni a másik törvényben. Ezért került ki belőle a szövegegyeztetések során.  

 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 92-es Baracskai, Ficsor?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem. (Hiller 

István: Ez fölösleges.) 
 
ELNÖK: Fölösleges. Miért fölösleges?  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azért, mert nem kell intézményenként közzétenni, 

mert egyébként az államtitkárság kötelessége, hogy közzétegye.  
 
ELNÖK: Kíván-e más érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. 
Pósán László a 94-esben?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? Laci! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Egy rövid megjegyzést szeretnék csak tenni, 2011-

ben Ausztriában külön törvényt fogadtak el erre vonatkozóan, hogyha az egész 
törvényátalakításnak van egy olyan kimondott célja, a minőségi elemet fókuszba emeljük, 
akkor nem igazán értem, hogy a minőségbiztosítási programokat miért kell kihagyni az 
intézmények napi működéséből.  

 
ELNÖK: Javaslat szerint a szenátus dönt, és ellenőrzi ezt. Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
A 95-ös Pósán?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság is támogatja.  
A 96-os, Hiller?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
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ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Az egyharmadot megkapta.  
A 97-es, Pósán?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: A szenátus javaslatot tesz, és nem elfogadja ezeket.  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Azért ezt kívánom itt bevezetni, merthogy 

szakindítás vagy akár képzési struktúra kérdése azonnal pénzügyi kérdésekkel is 
összekapcsolódik,ebből a szempontból pedig szakmailag tesz egy javaslatot a felsőoktatási 
intézmény. Az, hogy ez bevezethető-e, finanszírozható-e, fenntartható-e, arról meg nyilván a 
fenntartónak kell döntést hoznia. Szakmagilag pedig, hogy mi az, ami aktuálisan indokoltnak 
tűnhet, arról nyilván a leginkább érintett, az intézmény nyilatkozik.  

 
ELNÖK: István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A képviselő úrnak teljesen igaza van, ráadásul a nem 

állami felsőoktatás esetében ez nagyon komoly jogi problémákat vet fel, amennyiben nem így 
van. Egy egyházi felsőoktatási intézmény esetében a fenntartó az egyház. Elképzelhetetlen, 
hogy az egyház mint fenntartó megkérdezése, még pontosabban döntése nélkül az ő 
felsőoktatási intézménye szervezeti és működési szabályzatot el tud fogadni. Teljesen 
lehetetlen.  

 
ELNÖK: Én magam is úgy gondolom, hogy ezek olyan fontos kérdések, amiben a 

pénzügyi kötelezettséget vállaló fenntartónak kell dönteni. A szenátus javaslattal él. Legyen 
szó egyházi, de akár államiról. Tessék parancsolni! 

 
HALÁSZ ZSOLT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A szabályozás abból a logikából indult ki, hogy egy viszonylag autonómiával 
rendelkező intézmény az eddigi, az autonómiára vonatkozó ismérvek szerint egyfajta külső 
beavatkozásmentességgel, valamifajta védelemmel rendelkezik, egyfajta gazdálkodási 
önállósággal és az önszabályozás elvi lehetőségével. E szerint került kialakításra a 
szabályozás. Tehát, hogy ne mindegyik esetben kerüljön a fenntartóhoz egy szükségszerű 
jóváhagyásra a belső szabályozás, mert így talán eddigi, az Alkotmánybíróság által kifejtett 
gyakorlat szerint ezek az autonómia általában vett ismérvei. Amennyiben a fenntartó 
felismeri, hogy neki be kell avatkozni, erre vonatkozóan került be a kifogásolás lehetősége, de 
azt szerette volna a javaslattevő elkerülni, hogy mindegyik alkalommal a fenntartónak 
kötelező jelleggel be kelljen avatkozni, tehát olyan eljárásrendet alakítson ki. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az alkotmány világosan 

kettéválasztja a pénzügyi, szervezeti kérdéseket, amelyben nincs autonómia és a módszertani, 
tudományos kérdéseket, amiben van. Az, hogy egy szakot indítanak vagy sem, és ez 
egyértelműen olyan kérdés, ahol nincs autonómiája egy intézménynek. Az, hogy ezt milyen 
módon tegye, jóváhagyással vagy kifogással, ez dinamizmusprobléma. Ha úgy látjuk, hogy 
túl gyors ma az intézmények átalakulásának módja, ezt lassítani kell azzal, hogy az intézmény 
jelöl, a fenntartó pedig csak kifogásolhat, akkor ez egy jó javaslat. Ha úgy gondoljuk, hogy túl 
lassú, merev a felsőoktatási rendszer, a fenntartónak az azonnali reagálásra módot kell adni, 
akkor a módosítási javaslat mellett látom inkább az érveket. Tehát én nyilvánvalóan a Pósán-
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féle javaslat mellett érveltem ezzel. Mert ma szerintem nem az jellemző a felsőoktatásra, hogy 
túl gyorsan alakul át, hanem az, hogy lassan reagál. Bár kétségtelenül formailag szebb, az 
autonómista gyakorlatot, megszokást jobban kiszolgáló az eredeti javaslat, tehát kevesebb 
politikai konfliktussal jár, azt elismerem. A 97-esről döntsünk. Kérdezem a bizottságot, 
támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság támogatja. 

Kilenc perc múlva kezdődik a szavazás. Kívántok szünetet a szavazás előtt? (Révész 
Máriusz: A 100-asig menjünk.)  

Az egy szép szám! 98-as Balczó Zoltán.  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) Nem támogatja egyharmad sem. 
A 99-es, Pósán?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Itt is az előzőekhez hasonló módon érvelek. Kíván-e valaki érvelni, vitázni? 

(Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság többsége 
támogatta.  

A 100-as, Pósán, vessző?  
 
DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság is támogatja. Akkor itt hagytuk félbe, és holnap 
előreláthatólag tíz órakor találkozunk itt a Parlamentben.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 23 perc) 

 

Pokorni Zoltán  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva és Lajtai Szilvia  
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