
 

OTB-27/2011. 
(OTB-53/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 
2011. december 8-án, csütörtökön, 11 óra 36 perckor  

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

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki megnyitó 5 

A napirend elfogadása 5 

A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat (T/4997.) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 5 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat (T/4856. szám) (A Nemzeti 
összetartozás bizottsága által benyújtott módosító javaslat megvitatása) (Első 
helyen kijelölt bizottságként) 6 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 28 

Egyebek 31 



- 3 - 

Napirendi javaslat 

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat (T/4856. szám)  
(A Nemzeti összetartozás bizottsága által benyújtott módosító javaslat megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat (T/4997.)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

4. Egyebek 
 



- 4 - 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke 

Brájer Éva (Fidesz) 
Cseresnyés Péter (Fidesz) 
Kucsák László (Fidesz) 
Pánczél Károly (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) 
Michl József (KDNP) 
Farkas Gergely (Jobbik) 
Dr. Kolber István (MSZP) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Pósán László (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) Pánczél Károlynak (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Pánczél Károlynak (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Cseresnyés Péternek (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
Pichler Imre László (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)  
 

 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Dr. Madarász Hedvig főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium)  
Dr. Budai Miklós főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Horváth István elnök (Kollégiumi Szövetség) 
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
  



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc) 

Elnöki megnyitó 

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, megfogyva bár, de törve nem. 

A napirend elfogadása 

Az előttünk fekvő meghívó szerinti napirend négy pontból áll: a köznevelési törvény, 
a nemzetiségek jogairól szóló törvény, a költségvetési törvény, és az egyebek. Kinek van a 
napirenddel kapcsolatban észrevétele? (Nincs jelzés.) Nincs. Javaslom, hogy akkor, feltéve, ha 
a fénymásolás elkészült… (Az elnök a bizottság főtanácsadójával egyeztet.)  

Van itt a mási két napirendi ponttal foglalkozó kollégánk? Még másolják a 
csatlakozókat. (Jelzésre:) Javaslom, hogy a nemzetiségek jogairól szóló pontot vegyük előre. 

Ezzel a sorrenddel ki az, aki elfogadja a napirendet? Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
Köszönöm.  

A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat (T/4997.) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

Az 1. napirendi pontunk a nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat. Öt módosító 
javaslat tartozik a bizottságunk hatáskörébe.  

A 39/1. Szabó Timea képviselőtársunk javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
támogatja-e.  

 
DR. BUDAI MIKLÓS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja Szabó Timea javaslatát. 
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e vita. (Nincs jelzés.) Támogatja-e a bizottság? 

Kérem, most szavazzunk! (Szavazás.) Igen, a bizottság is támogatja. 
A következő a 40/1., Berényi László javaslata. Az előterjesztő? 
 
DR. BUDAI MIKLÓS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő a 

javaslattal egyetért.  
 
ELNÖK: Támogatja. Van-e vita? (Nincs jelzés.) A bizottság? (Szavazás.) Támogatja. 
A 40/2., Szabó Timea javaslata. Az előterjesztő?  
 
DR. BUDAI MIKLÓS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e vita? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! A bizottság? (Szavazás.) Nem 

támogatja, az egyharmadot sem kapta meg. 
A 42/1., Szabó Timea javaslata.  
 
DR. BUDAI MIKLÓS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Van-e vita? (Dr. Kolber István jelentkezik.) 

Parancsolj! 
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DR. KOLBER ISTVÁN (független): Egy kérdésem lenne, tisztelt elnök úr. Olyan 
lóhalálában rohanunk, hogy elolvasni sem lehet a javaslatokat, csak szavazunk. Ez a 
kormánypártoknál nyilván egyszerűbb. Miről szól a javaslat? Ha szabadna erről kérni egy 
tájékoztatót.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Szerintem az az udvariasabb kérdés, hogy miért nem támogatja, és abból 

kiderül talán a tartalom is.  
Tessék parancsolni! Kolber képviselő úr kérdést tett föl az előterjesztőhöz. 
 
DR. BUDAI MIKLÓS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztés 

a 27. §-sal kapcsolatos, és a 27. §-ban Szabó Timea javaslata a következőképpen hangzana: 
„Ha a nemzetiségi önkormányzat az egyetértését nem adta meg, és az érdekeltek között 
további tizenöt napon belül az alapvető jogok biztosa által megkísérelt egyeztetés nem vezet 
eredményre, az egyetértést megadásáról vagy megtagadásáról az alapvető jogok biztosa dönt. 
Döntése az egyetértést pótolja.” Az érdekelt kezdeményezésére az egyetértő nyilatkozat 
pótlására a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei bíróság nem peres 
eljárásban 30 napon belül dönt. Ezzel kapcsolatosan a bírósági hatáskör kikötése volt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb hozzászólás, kérdés, vita? (Nincs jelzés.) 

Nincs. Szavazhatunk? Úgy látom, szavazhatunk. A bizottság támogatja-e a javaslatot? 
(Szavazás.) Egyharmad.  

A 42/2., Szabó Timea javaslata. Fussuk át! Ez gyakorlatilag ugyanaz, csak más 
ponthoz. Nekem ez úgy tűnik, mintha ugyanaz lenne. Az előterjesztő? 

 
DR. BUDAI MIKLÓS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem ért egyet 

vele.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Azt nem tudom, hogy ez szóról szóra megegyezik-e az 

előzővel. (Közbeszólás: Máshoz kapcsolódik.)  
Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Egy képviselőtársunk. Nem kapta meg az egyharmadot. 
Tudomásunk szerint nincs több a benyújtottak közül, ami ránk tartozik. A napirendi 

pontot lezárom. Köszönöm szépen a kormány képviselőjének, hogy rendelkezésünkre állt és 
segített bennünket.  

A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat (T/4856. szám) (A Nemzeti összetartozás 
bizottsága által benyújtott módosító javaslat megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként)  

Kezdjük akkor a nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosítók 
vitáját. Tisztelettel köszöntöm Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyt. Remélem, most már 
kiosztásra kerültek a javaslatok.  

Az első, amivel kezdenünk kell, Potápi Árpád elnök úr, a Nemzeti összetartozás 
bizottsága által jegyzett módosító javaslat, amely a határon túli osztálykirándulásokat 
nemcsak a középiskolában, hanem a felső tagozat két évfolyamán is megszervezhetővé teszi.  

Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e a javaslatot. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Úgy 

emlékszem, igen, csak más a sorrendünk. Egy pillanat türelmet! 
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ELNÖK: A 405-ös.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 

megvan. Más sorrendben van nálunk.  
Igen, rendben.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Van-e kérdés, hozzászólás? (Dr. Kolber István 

jelentkezik.) Parancsolj, István! 
 
DR. KOLBER ISTVÁN (független): Köszönöm szépen. Szeretnék hozzászólni. 

Megvallom őszintén, átolvasva az indokolást – merthogy volt azért időnk erre –, nem nagyon 
vélem felfedezni a valós indokát ennek a módosításnak. Nem akarok csúnya szavakat 
használni, de ezek a szavak, hogy „könnyebben tervezhető, hosszabb ideig hasznosítható az 
információ, több településre el tudnak jutni, jobb lehetőséget kínál a kapcsolatfelvételre”, 
elnézést a kifejezésért, hasba akasztó indokok. Csak sejtem legfeljebb, hogy milyen motívum 
húzódhat meg e mögött.  

Ha belegondolok abba, hogy a saját gyerekemet vagy unokámat elengedném-e a 
7. osztályban jó szívvel egy ilyen kirándulásra, akkor nem. Azt gondolom, ha most az lett 
volna a javaslat, hogy 9-12. osztály, vagy 8-12., ezt jobban érteném, de hogy ennek mi az oka, 
ezt nem nagyon értem. Én legalábbis ezt így nem tudom támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pánczél Károly kért először szót, aztán Kucsák László. 

Tessék! 
 
PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Én pedig maximálisan 

egyetértenék a módosítással, azzal, hogy kiterjeszti a lehetőséget az általános iskolára, illetve 
a 7-12. évfolyamra, tehát az általános iskola 7-8. évfolyamára is, mert éppen ez volt az idén 
ősszel a gyakorlat. Elindult a Határtalanul! program, ráadásul pont leginkább a 
7. osztályosokat célozta meg, és legjobb tudomásom szerint – mert erről a sajtóban is számot 
kellett adni mindazoknak, akik részt vettek határon túli kirándulásokon – több mint tízezer fő 
hetedikes látogatott idén ősszel határon túli városokra, településekre, iskolákba. Tehát 
életszerű az, hogy a Bethlen Gábor Alapítványnak ezt a pályázati lehetőségét kihasználva 
kitoljuk az életkort az általános iskola felé is, mert már hetedikesek is mentek idén ősszel. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kucsák László. Parancsolj, Laci! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelettel köszöntök mindenkit. Magam is 

csatlakozom az imént elmondottakhoz, amit Pánczél Károly képviselőtársam megfogalmazott.  
Annyit mondanék még kiegészítésképpen, hogy nehezen tudom értelmezni, amit 

Kolber István elmondott. A hetedik-nyolcadik osztályos diákok a gyakorlatban is többnapos 
osztálykirándulásokra mennek, táborokba mennek. Mik lennének azok a helyek, ahova ön az 
unokáját vagy a gyermekét nem merné elengedni? Egyszerűen ez számomra értelmezhetetlen 
és felfoghatatlan szempont. Nyilván van egyfajta küldetés, amit most lehet, hogy teljesíteni 
kell, de teljesen indokolatlan szerintem, amit ön felvetett, és én is maximálisan támogatom az 
előterjesztést.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.)  
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Én is támogatom a javaslatot, mármint Potápi Árpádék javaslatát. Kérem, hogy 
szavazzunk! (Szavazás.) A bizottság többsége támogatta. Egy ellenszavazattal ezt 
megszavaztuk. 

Vegyük elő az írásban most kiosztott első paksamétát! Most nem tudnám pontosabban 
leírni, mert száma még nincs. A tárca által készített javaslatot kiosztottuk? (Az elnök a 
bizottság főtanácsadójával egyeztet.) Emberi jogi fejléce van az elsőnek. (Rövid szünet.) 

Akkor kezdjük azokkal, amiket mi javaslunk. Az egyelőre kézben lévő javaslatok 
közül kezdjük azzal, amely a törvényjavaslat 27. §-ának (2) bekezdését javasolja módosítani. 
Ez az egész napos iskolával kapcsolatos kérdést kívánja úgy rendezni, hogy reményeink 
szerint… (Michl József: A miénk a 46. § (3)-assal kezdődik, elnök úr. – Cseresnyés Péter: 
46. § (3) bekezdés a) pontja, mi azzal kezdünk.) Lapozzatok! (Cseresnyés Péter: Melyik az, 
Zoli?) A 27/2, a törvényjavaslat 27. § (2) bekezdése. (Cseresnyés Péter: Az a közepén van.) 
Megvan? (Cseresnyés Péter: Igen, a közepén.) Egy kis lapozást kíván a javaslat megtalálása.  

Az egész napos iskolának az a szabályozási módja, amit talán hétfő éjszaka 
egyeztettünk az államtitkár asszonnyal, abban a reményben, hogy itt lesz egy olyan közös 
javaslat, amiben mind a kormány, mind pedig a képviselők egyetértenek. A javaslat lényege, 
hogy definiálja az egész napos iskolát. Amelyik ilyen formában működik, itt értelemszerűen 
nincs felmentés, a nem ilyen formában működő iskoláknál pedig lehetséges felmentés. 
Sokszor megvitattuk ezt a kérdést a bizottságban, ezt a formát javasoljuk, így szétválasztani. 
Természetesen a gyerekek felügyelete megmarad.  

Sikerült áttanulmányozni? (A bizottság tagjai bólintanak.) Kérdezem az előterjesztőt, 
hogy ezt az egyeztetett javaslatot… 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Erről van 

szó, aminek négy pontja van, ugye? 
 
ELNÖK: Igen, ez az.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni, vitázni? (Nincs jelzés.) Akkor 

javaslom, hogy döntsünk. A bizottság támogatja-e a javaslat benyújtását? (Szavazás.) A 
bizottság támogatja. Van-e, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás.  

A következő pont a 14/7. Valószínűleg ez is lapozást kíván, mert nem sorban 
megyünk. A Köznevelési Hídprogramok általános és középfokú iskolában is 
megszervezhetők, a kormány által szabályozott keretek között. A programokban 
közreműködő intézményeket a kormányhivatal jelöli ki. A módosításnak ez a lényege. 
Megvan? (Közbeszólások: Igen.) Sikerült áttanulmányozni? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Csak nem 

tudom, ki jegyzi ezt, de rendben van.  
 
ELNÖK: Ezt a bizottság jegyzi, most nyújtjuk be. Mindent a bizottság jegyez, amit ti 

csináltatok, azt is. A fejléceket majd tisztázzuk, a tartalmat figyeljük.  
Az előterjesztő?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
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ELNÖK: Támogatja. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) A bizottság? (Szavazás.) A 
bizottság is támogatja. Ki az, aki ellene van? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott? 
(Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság is támogatta.  

A következő a 14/1. ponthoz benyújtott hosszabb, egészen pontosan három oldalas 
módosító javaslat. Úgy tudom, hogy ezt is sikerült leegyeztetni tegnap este. Köznevelési 
Hídprogram. Sikerült áttanulmányozni, átfutni legalább? 

Az előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Támogatja. Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) A bizottság? 

Szavazzunk! (Szavazás.) A bizottság is támogatja. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. Ez a 14/1., hosszabb, a Köznevelési Hídprogram 
részleteit szabályozó pont.  

A következő a diákotthonokat, kollégiumokat érintő javaslat. A tervezet 2. számú 
mellékletének 17. sora elé új sor kerül, egy táblázat van rajta. Ha jól tudom, ezt a Kollégiumi 
Szövetség javasolta, az államtitkárság tárgyalt velük, Gloviczki Zoltánnal tárgyaltatok, István, 
ha jól tudom, illetve a bizottsággal is tárgyalt a Kollégiumi Szövetség. (Révész Máriusz 
megérkezik a bizottság ülésére.) Sikerült átfutni, véleményt formálni?  

Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Hiányoljuk 

a létszámot az első sorból.  
 
ELNÖK: Hogy egy, vagy fél, vagy háromnegyed? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

javaslattevőnek kellene megfogalmazni.  
 
ELNÖK: A helyettes államtitkár úr tárgyalt a Kollégiumi Szövetséggel, Gloviczki 

Zoltán. István, mit javasoltatok itt? 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Kollégiumi Szövetség): (Hangosítás nélkül:) Elnök úr, ezt a 

megfogalmazást, hogy 48-24 órás szolgálatra van szükség, a tárca koncepciójából emeltük át. 
A kollégiumokra tettünk javaslatot, ezt csak változatlanul hagytuk.  

 
ELNÖK: Egy fő?  
 
HORVÁTH ISTVÁN (Kollégiumi Szövetség): (Hangosítás nélkül:) A fogyatékosok 

tudnák ezt megmondani.  
 
ELNÖK: Feltehetően egy. (Révész Máriusz: Végül is nincs jelentősége.) Van 

jelentősége, mert nulla nem lehet. Egy. Akkor a szám, ami a C oszlopban szerepel… 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az elv 

rendben van, de én erről nem tudtam, és nem tudok nyilatkozni, hogy ez egy vagy fél, vagy 
miről tárgyaltak. Nem tudom, milyen technikai megoldás van arra, hogy ez ne maradjon el.  

 
ELNÖK: A tárca nem foglal állást.  
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DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 
bizonytalan.  

 
ELNÖK: Ez azt jelenti, hogy minimum egy. Ez minimumokat tartalmaz. Egyetértek, 

Rózsa, a javaslatoddal, támogatom, egy.  
Kérdezem a bizottságot, hogy ilyen értelemben támogatja-e a javaslat benyújtását. 

(Szavazás.) Támogatja. Beírtam az egyest. 
A következő ugyanez a kérdéskör, 17. § (3) bekezdés. Az oktatási kollégium is 

működhet részben vagy egészben szakkollégiumként. Úgy tudom, hogy ezt is leegyeztette az 
államtitkársággal a Kollégiumi Szövetség, Gloviczki helyettes államtitkár úr ezt támogatta, 
mivelünk is leegyeztette, mi is támogatjuk. 

Kérdezem az előterjesztőt.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezt mikor 

egyeztették le? A helyettes államtitkár úr erről nem szólt, és az eredeti törvényben benne van 
a szakkollégium. Nem értem, mi célt szolgál ez, hogy részben vagy egészben. Miért van erre 
szükség? Ebben az iszonyatos módosítóözönben, bocsánatot kérek, de előfordulnak ilyen 
kommunikációs zavarok. Tegnap este is tízig egyeztettünk. Számomra teljesen fölöslegesnek 
tűnik. 

 
ELNÖK: István, parancsolj! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Kollégiumi Szövetség): (Hangosítás nélkül:) Tisztelt 

Bizottság! A módosító javaslat… 
 
ELNÖK: István, kérlek, hogy egy mikrofon közelében foglalj helyet, mert a 

jegyzőkönyv nem tudja rögzíteni különben.  
 
HORVÁTH ISTVÁN (Kollégiumi Szövetség): A módosító javaslat lényege az, hogy 

egy kollégium egy része is lehessen szakkollégium, mert az eredeti javaslat szerint csak teljes 
egészében lehetett. Például Szolnokon hat kollégium van egy kollégiumként összevonva. Egy 
kisvárosban nagyon nehezen képzelhető el, hogy egy kollégium teljes egészében 
szakkollégium lehet, de ahogy a felsőoktatásban is, egy része lehet szakkollégium. Mi 
programnak tekintjük a szakkollégiumot, ahogy a felsőoktatásban, és nem intézménytípusnak. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez rendben 

van, csak ha úgyis itt van, hogy jogszabályban meghatározottak szerint, akkor én ezt 
teljesen… 

 
HORVÁTH ISTVÁN (Kollégiumi Szövetség): Az eredeti megfogalmazásban csak az 

van, hogy egészben lehet. Tehát egy kollégium teljes egészében vagy szakkollégium, vagy 
nem. 

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

az eredeti szöveg így szól: a kollégium jogszabályban meghatározottak szerint 
szakkollégiumként is működhet. A jogszabály rendelkezhet úgy, hogy részben vagy egészben. 
De annyira nem kardinális a kérdés, csak olyan kár ilyen fölösleges módosításokkal 
megzavarni a folyamatot.  

Nem tudtam róla, de nem állok ellen, menjen.  
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HORVÁTH ISTVÁN (Kollégiumi Szövetség): Köszönöm.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatta. A bizottság vitázni kíván-e, szavazni kíván? 

(Révész Máriusz: Szavazni.) Szavazni kíván. Szavazzunk! (Szavazás.) A bizottság is 
támogatta. Köszönöm. 

Vegyük magunk elé azt a paksamétát, amelyik alapvetően a tárca által előkészített 
bizottsági javaslatokat tartalmazza! „A törvényjavaslat 23. alcíme a következőképpen 
módosul” – így kezdődik. Az egyházi és magánintézmények működése. Megvan? Emberi jogi 
fejléc van a tetején, ez ne zavarjon meg senkit, ez a mi bizottsági javaslatunk lesz. Egy 
hosszabb, háromoldalas javaslatról van szó. Megtalálta mindenki? (Közbeszólás: Igen.) Ezt 
vagy a tárca készítette elő, vagy az államtitkárság készítette elő. 

Kívánsz-e valamit hozzáfűzni, Rózsa, a javaslathoz?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Csak 

annyit, hogy minden érdekelttel több körösen egyeztetett szöveg, mindenki, akinek ehhez 
hivatalból köze van, elfogadta ezt a szöveget. Kérjük szépen az elfogadását, támogatását.  

 
ELNÖK: Világos, tehát az erkölcstan oktatásáról szól. Nyilván érzékeny kérdés, hogy 

vallásoktatásnak vagy erkölcstan-oktatásnak definiálja a törvény.  
Kíván-e valaki ehhez hozzászólni? Egy hosszú javaslatról van szó, tehát módot adunk 

az átfutására. (Rövid szünet.) Kérem, jelezzétek, ha szavazhatunk, (Dr. Kolber István 
jelentkezik.) vagy szót kérsz. Parancsolj! 

 
DR. KOLBER ISTVÁN (független): Köszönöm. Csak egy mondatot szeretnék 

hozzáfűzni. Nyilvánvaló, hogy ez a módosító javaslat áttekinthetetlen ennyi idő alatt. A 
bizottsági ülés egész időtartama nem lenne elegendő arra, hogy… 

 
ELNÖK: Még egyszer! 
 
DR. KOLBER ISTVÁN (független): Nyilvánvaló, hogy a módosító javaslat 

áttekintésére ennyi idő nem elegendő. Az egész bizottsági ülés nem lenne elég, hogy ezen 
valaki átrágja magát, hiszen a módosítások utolsó szakaszaiban hihetetlen sok paragrafus 
változik. 

De ennek az egésznek a lényege azonban, azt gondolom, hogy kitűnik az első 
módosító javaslatból, amely az erkölcstanóra – amely könnyen látszik elfogadhatónak – 
kötelezővé tétele örvén a hittanórát is a kötelező tanórai foglalkozások részévé teszi, ha jól 
olvasom ezt a javaslatot. (Közbeszólások: Nem.) Akkor kérek majd valami segítséget.  

Itt az van, hogy az állami általános iskolában az erkölcstanóra, vagy e helyett 
választható egyházi jogi személy által szervezett hittanóra a kötelező tanórai foglalkozások 
része. Tudom, hogy választani lehet a kettő között. A kettő között természetesen választani 
lehet, ez teljesen világos. Eddig a hittanóra nem volt része a kötelező tanórai 
foglalkozásoknak, most azonban részévé válik. A vivő rendelkezés, ha jól értelmezem, az 
erkölcstanóra, ami legitimálja egyébként a hittanóra kötelezővé tételét.  

Én magam ezt nem tudom támogatni.  
 
ELNÖK: Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy ez Európa 

számos országában pontosan ugyanígy van, Finnországtól Szlovákiáig. Erkölcstanórára járhat 
a gyermek, vagy e helyett választhatja a hit- és erkölcstant.  
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Szerintem nem kell hogy aggódjál, ha az unokád nem akar hittanórára járni, akkor 
semmi más nem történik, csak nem hittanórára fog járni, hanem erkölcstanórára. A következőt 
mondja ki ez a törvényi passzus: a kettőből az egyikre járni kell. Ha úgy gondolja, hogy nem 
akar hittanórára járni, akkor erkölcstanórára jár. Senkinek a hittanóra kötelező nem lesz, 
hanem be fog épülni az etikaóra, ami egyébként kiváltható hit- és erkölcstannal. Mondom, 
hogy ez egy abszolút európai gyakorlat, az európai országok döntő többségében ez így 
működik.  

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

hogy támogatja-e a javaslat benyújtását. (Szavazás.) Ki az, aki nem? Egy nem. Az előterjesztő 
támogatta. 

A következő a 95/7., amely az indoklásában a Kara Ákos képviselő úr által benyújtott 
módosító javaslatra hivatkozik. A Köznevelési Hídprogram 2013. szeptember 1-jével történő 
indulásáig hatályban tartja a fent említett pontokat annak érdekében, hogy ne legyen az addig 
az időszakig eltelő szakaszban… Egy kicsit bonyolult. A meglévő programok futnak tovább 
jövő szeptemberig.  

Kívánsz-e, Rózsa, hozzáfűzni valamit? Ti készítettétek-e elő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem. 

Támogatjuk természetesen.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Van-e kérdés a javaslattal kapcsolatban? (Nincs 

jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Szavazhatunk. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A 
bizottság támogatja. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Egy 
tartózkodással elfogadtuk. 

A következő a törvényjavaslat 2. mellékletének módosítása, amely a kollégiumi titkár 
munkakört nevesíti, és rendel hozzá itt most már létszámot is. 

Kívánsz-e valamit mondani, Rózsa, ezzel kapcsolatban?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kollégiumi titkár beállítása indokolt. Úgy gondolom, hogy itt is megtörtént az egyeztetés. Ez 
olyan, mint az iskolában az iskolatitkár, pótlólag vettük be. Támogatjuk.  

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

(Szavazás.) A bizottság támogatja. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Egyhangúlag támogattuk. 

A következő a 27/9., ahol a zeneművészetit értelmezi, illetve szét is bontja, zenész, 
klasszikus balett-táncos, vagy artista szakmai vizsgára készít föl. (Közbeszólás.) 27/9. Majd 
oda megyünk, sajátos sorrendet követünk, nem mindig a logikust. 

Kívánsz-e, Rózsa, ehhez hozzáfűzni valamit?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A zenész 

csak pontosítás, a klasszikus balett-táncos pedig pótlólagos kiegészítés. Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A helyesírás biztos, hogy stimmel? Valaki ezt megnézte, hogy a balett-

táncost így kell írni? Nekem furcsa a kötőjel egy négyszótagos összetett szónál.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Három „t”-

t nem írhatunk egymás mellé. 
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ELNÖK: A három „t” miatt, valóban.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Valószínűleg ez indokolja a kötőjelet.  
 
ELNÖK: Akkor nem a szótagszám, hanem a mássalhangzó-torlódás. Szavazzuk meg 

ezt a mássalhangzó-torlódást! (Szavazás.) Egyetértünk vele. Köszönöm.  
A következő a törvényjavaslat 43. címe és 74. §-a. Itt a szülői szervezetek és az 

iskolaszék mellé a Lázár János által preferált intézményi tanács kategóriája is bekerül, ha jól 
értem. Rózsa? 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Itt azért 

egy kis magyarázatot fűznék hozzá. Többet beszélgettünk arról, hogy szükséges nevesíteni 
egy olyan fórumot, amely az iskolát, a köznevelési intézményt a civil társadalommal szerves 
kapcsolatba fűzi. Ez lenne az intézményi tanács. Többféle javaslat is volt, amelyet ebben a 
változatban nem kötelező érvénnyel, de mégiscsak létrehozhatónak tekintünk. A feladatát és a 
hatáskörét ez a javaslat megfogalmazza. Ezzel az intézményi tanáccsal lényegében az iskola 
szervesebben beépülhet a helyi közösségbe és a civil társadalomba. Egy kicsit az iskolaszék 
analógiájára, de bővített hatáskörrel, mert itt az egyházak helyt kapnak, a kamarák helyt 
kapnak, ami nagyon fontos tényezője a helyi közösségnek, a kormányhivatal, és 
társadalmasítja így az iskolát körülvevő világot. 

Jó javaslat, szívesen támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nyilván az iskolákat fenntartó települési önkormányzatok is örülnek, hogy 

nem szakad meg végleg a kapcsolat az iskolájuk és az önkormányzat között, hanem a 
kamarák mellett ők is helyet foglalhatnak az iskola intézményi tanácsában, tehát kiváló 
javaslatról van szó.  

Ki az, aki ehhez hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja 
a javaslat benyújtását? (Szavazás.) A javaslat benyújtását a bizottság támogatta. (Dr. Kolber 
István: Egy nem.) Egy nem.  

A következő egy hosszas, öt oldalra rúgó javaslat, amelyik a 2. § (2) bekezdését kezdi 
el módosítani, majd szépen megy sorban a 94. (4) bekezdéséig, összesen 22 ponton keresztül 
szabályozza a fenntartás és a működtetés kérdését. 

Rózsa, kívánsz-e hozzáfűzni valamit? 
, 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 

Sajnálatos módon lemaradt az indoklás, már ezért is kötelességem, hogy kiegészítsem szóban.  
A korábban megismert törvény szellemétől semmiben nem tér el ez a módosítás, csak 

egyértelművé teszi a fogalmakat. A megismert törvényszövegben fenntartásról beszéltünk, 
meg a fenntartás visszaszerződési lehetőségéről, pontosabban köznevelési szerződéssel 
történő átadásáról, miközben a fenntartó a törvény koncepciója és szelleme szerint az állam, 
hiszen ő finanszírozza a pedagógusokat, és gyakorolja azokat a jogokat, amelyeket ez a 
módosítás egyébként nem érint. A módosítás tehát ezt a két fogalmat teszi helyre. 
Egyértelművé teszi, hogy állami fenntartású intézményekről van szó, a települési 
önkormányzat fenntartóként így nevesítve csak az óvodákban léphet fel, és ezt vezetjük át 
következetesen az összes paragrafuson, ahol a benyújtott törvényben ez a két fogalom 
keveredett. 

A kormánnyal történt egyeztetés után nyújtottuk be ezt a módosítót, kérem szépen 
ennek a támogatását.  
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Körülbelül egynapos munka volt ennek az összeállítása, ezért nem készült el időben az 
indoklás, elnézést kérek, hogy ez lemaradt innen. 

Még egyszer megismétlem, a jogokat, a feladatokat nem érinti, ugyanazok maradnak a 
feladatok, jogok, mint amelyek a törvényben voltak, lényegében fogalmi tisztázást szolgál, 
csak elég bonyolult volt ezt végigvezetni a törvény szövegén.  

 
ELNÖK: Iskolát nem lehet alapítani a jövőben, nem alapíthat magánszemély vagy 

egyesület? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Dehogyis 

nem.  
 
ELNÖK: Milyen módon?  
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ha beleszólhatok, 

Madarász Hedvig vagyok. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot.  
 
ELNÖK: Kezét csókolom.  
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ha megnézzük a 2. § 

(3) bekezdést, nem zárja ki a magánszemély által történő intézményalapítást. Ez abban a 
fordulatban olvasható – 3. sor eleje –, hogy „továbbá más szervezet vagy személy alapíthat, 
tarthat fenn”. Tehát ebben benne van a jogi személy, a természetes személy, így a 
magánszemély is.  

 
ELNÖK: Ha a tevékenység folytatásának jogát jogszabályban foglaltak szerint 

megszerezte. 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Tehát ezt a jogot adományozza valaki.  
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezt a fordulatot a 

jelenleg hatályos közoktatási törvény is tartalmazza, és arra utal, hogy például egy jogi 
személy akkor alapíthat csak intézményt, ha ő abba a létrehozó okiratba, tehát például a 
társulási vagy társasági szerződésbe fölveszi a köznevelési tevékenység folytatását. 

 
ELNÖK: Világos, de a mai szabályozás arról szól, hogy ha a feltételeket teljesíti, 

akkor nyilvántartásba kell venni. Igaz?  
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Nincsenek egyéb feltételek, itt pedig egy diszkrecionális jog van, a feltételek 

teljesítése esetén is megtagadható a nyilvántartásba vétel, gondolom én. Rosszul látom? 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ebben a fordulatban 

ez nincs benne, hogy „amennyiben a tevékenység folytatásának jogát jogszabályban foglaltak 
szerint megszerezte”.  
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ELNÖK: Akkor az előterjesztő szerint, ha a kezdeményező teljesíti a törvényi 
feltételeket, akkor nem tagadható meg a nyilvántartásba-vétel. 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Így van, de a törvényi 

feltételeket egy későbbi szakasz, a 22. § részletezi, tehát hogy rendelkezni kell… 
 
ELNÖK: Világos. Normatív feltételeket szabunk, vagy pedig egyedi döntéseket, 

engedélyeket adunk? Ez a kérdés. Tehát normatív feltételeket kíván szabni a tárca. 
(Cseresnyés Péter jelentkezik.) 

Kívánsz-e hozzászólni? Péter, parancsolj!  
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Nekem egy kérdésem lenne. Ha jól emlékszem, 

akkor az önkormányzatok kötelező feladatává teszi, talán az önkormányzati törvény vagy a 
köznevelési törvény majd, hogy az óvodát az önkormányzatnak kell működtetni. Akkor a 
kettő dolog, ami itt szerepel, tehát ez a kitétel, és az a mondat, ami itt a (3) bekezdésbe új 
mondatként bekerül, hogy „óvodát települési önkormányzat is alapíthat és fenntarthat”, hogy 
van összefüggésben egymással? Ez a „-hat, -het” számomra azt jelenti, hogy ha nem akarom, 
akkor nem csinálom.  

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Azért van így 

megfogalmazva, mert az óvodai nevelés kötelező feladatát a települési önkormányzat 
nemcsak intézmény alapításával és fenntartásával láthatja el, hanem társulás útján vagy nem 
állami fenntartóval kötött köznevelési szerződés útján. Ezért nem kijelentő módban, hanem 
feltételes módban van. 

 
ELNÖK: A törvény lehetővé teszi azt, hogy társulás tartson fenn intézményt? 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem ez a törvény, 

hanem az önkormányzati törvény. Kötelező feladatra létre lehet hozni. Illetve a most tárgyalás 
alatt álló helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat szerint önkormányzati kötelező 
feladat ellátására létrehozható társulás.  

 
ELNÖK: Amit a képviselő úr kérdezett, az óvoda fenntartásához jogosult-e az 

önkormányzat költségvetési támogatásra?  
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Természetesen 

kötelező feladathoz biztosítani kell a forrásokat, és ezt is az önkormányzati törvény, sőt az 
alaptörvény is rögzíti, ezt külön már a köznevelésiben nem kellett megismételni.  

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.)  
Én jelzem, hogy nem értek egyet ezzel a feladatellátási móddal. Az én álláspontom 

szerint az önkormányzatoknak meg kell adni a módot, hogy iskolákat tarthassanak fenn, és ezt 
nem egyedi megállapodásokka, hanem normatív szabályokkal kellene rendezni a törvényben, 
oly módon, hogy ne egyedi alkuk alapján, hanem strukturált módon juthassanak hozzá az 
önkormányzatok az iskolák fenntartásának jogához. Régi mondat, hogy a jog nem kegy, nem 
az, amit adnak, hanem az, amit nem vehetnek el. Ilyen értelemben az intézményfenntartás 
jogát az önkormányzatok esetében én fontosnak tartanám biztosítani a törvényben. Erre a 
korábbi visszaszerződéses forma módot adott volna. 

Szavazzunk! Ki az, aki a bizottság részéről a módosító javaslat benyújtását támogatja? 
Kérem, hogy az szavazzon! (Szavazás.) Kilenc. Ez a bizottság többsége. A bizottság 
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támogatta a módosító javaslat benyújtását. Ki az, aki ellene volt? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság benyújtja a módosító javaslatot. 

A következő a 98/6., ez pedig a középfokú könyvtáros szakképesítést kihúzza. Rózsa? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Kucsák László 

jelentkezik.) Laci, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Elnézést, csak szeretném megkérdezni, hogy mi ennek 

az indoka.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ne 

haragudjon, de nem értettük.  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, én kérek elnézést. Mi az indoka annak, hogy 

ez kikerüljön belőle? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Gyakorlatilag már eltűntek a középfokú végzettséggel rendelkező könyvtárosok, mert 
felsőfokon képezik őket már évtizedek óta, és fölöslegesnek érezték. 

 
ELNÖK: Egy-egy túlélő bujkál még a dzsungelben. (Derültség.)  
Kíván-e valaki még hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! A bizottság támogatja-e 

a javaslat benyújtását? (Szavazás.) A bizottság támogatja.  
A következő az 57/4., amely a magyar képesítési keretrendszer, illetve európai 

képesítési keretrendszer szerinti besorolás beiktatását tartalmazza, mármint a szövegbe való 
beiktatását. Rózsa? 

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

nemzetközi terület jelezte, hogy európai uniós kötelezettségünk, ezen túlmenően előnyünk 
származik belőle, ha a végzettségekben feltüntetjük a képesítési keretrendszernek való 
besorolást, tehát úgy tűnik, hogy ez egy hasznos, jó módosítás, amire korábban nem 
gondoltunk.  

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

támogatja? (Szavazás.) Mindenki támogatja, egyhangú.  
A következő az 55. és 56. §-ok számozását iktatja, részben. Ez a kis létszámú fejlesztő 

osztályokat kiveszi, ha jól látom, a törvényből, és annak érdekében, hogy ne kelljen 
átszámozni az egész törvényt, az 55-öst megosztja. Igaz?  

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Kettéosztja egy szellemes megoldással, és utána nem kell mindent 

átszámozni.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Zseniális 

ötlet volt, igen.  
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ELNÖK: Az egyik tanárom azt mondta, hogy a nagy innovátorok mozgatórugója a 
lustaság, és ezt itt is látjuk érvényesülni. (Derültség.) Kíván-e valaki ehhez hozzászólni? 
(Nincs jelzés.) Én kívánok hozzászólni. 

Erről többször beszéltünk, a fejlesztő osztályok problémájáról. Ez a javaslat, amit az 
államtitkárság készített elő, részben megoldja, de csak részben, hiszen kiveszi a fejlesztő 
osztályokat a törvény szövegéből, az 56. §-t, viszont nem kezeli, hogy mi van azokkal a 
gyerekekkel, akik nem iskolaérettek, nem gyógypedagógiai esetek, és nem célunk őket sem 
iskolaéretlenül az általános iskola 1. osztályába benyomni, sem gyógypedagógiai 
intézményekbe parancsolni. Ezért rendeznünk kell azt a kérdést, hogy hogyan és meddig 
maradnak ők az óvodában, illetve kik, mikor lépnek be az iskolába.  

Erre vonatkozik az a javaslat, amit már nem az államtitkárság készített el, hanem erre 
mi teszünk javaslatot, egészen pontosan én. Ez a 8. § (2) bekezdésének számozásával 
kezdődik. Az első két pontjának kivételével szó szerint megegyezik azzal, amit az előbb 
elkezdtünk vitatni, tehát ami az 56. § elhagyására tesz javaslatot és átszámozza egy kicsit az 
55-öst, de annyival több, hogy megoldja azt a problémát is, hogy az a gyermek, akinek 
esetében azt a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, 
további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé, 
valamint a 8. § (2) bekezdését is értelmezi. Véleményem szerint ez az, ami mind a két oldalon 
megnyugtatóan kezeli a kis létszámú fejlesztő osztályok problémakörét, mert nem csak a 
fejlesztő osztályok a probléma, hanem az, hogy valóban vannak olyan gyerekek, akik a 
naptári koruk ellenére a mentális korukat tekintve nem iskolaérettek még, fejlesztésre 
szorulók, de a fejlesztés helye az óvoda, és ne a kis létszámú fejlesztő osztály legyen.  

Én erre teszek javaslatot, hogy ezt a komplexebb bizottsági módosítót nyújtsuk be.  
Rózsa, parancsolj! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Csak olyan 

megoldást tudunk támogatni, amely kizárja azt, hogy nyolcéves gyerekek óvodában legyenek. 
Meglátásunk szerint ez a javaslat hétéves kor utánig is biztosítja az óvodában tartózkodást, 
hiszen ha ezt összevetjük a 45/, nem tudom, hányas bekezdéssel, amely a tankötelezettség 
alsó határáról azt mondja, hogy tanköteles az a gyerek, aki augusztus 31-éig betölti a hatéves 
kort, illetve még egy évig, ez azt jelenti, hogy hétéves korig nyugodtan óvodában maradhat. A 
szakmával történt egyeztetés értelmében és a kormányzati szándék ismeretében nem tudunk 
támogatni olyan javaslatot, amely egész nyolcéves korig ott tartja az óvodában a gyereket, 
annál is inkább, mert nincs sok ilyen gyerek, de szakmailag helytelennek tartjuk.  

A kis létszámú fejlesztő osztályok lehetőségéről pedig az egyeztetéseket követően, 
fájó szívvel, de lemondtunk, tehát ezt a módosítót tudjuk támogatni, de nyolcéves korig nem 
tudjuk támogatni, hogy óvodában legyenek a gyerekek. A legtöbb szakember egyetért abban, 
hogy a nyolcéves gyerek számára már az iskolai környezet jobb fejlesztési lehetőséget 
biztosít, mint az óvoda.  

 
ELNÖK: A kérdés az, hogy az eredeti javaslat szerint hány gyerek került volna 

fejlesztő osztályokba.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez az, 

amiről ellenétesek a számok. Sió Lászlóval kétszer hosszasan konzultáltam erről, és nem volt 
egyértelmű, hogy ez az egész országban tizenegy vagy háromezer. 

 
ELNÖK: A tárca szerint hány?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tizenegy.  
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ELNÖK: Tizenegy gyerekre hozott volna létre a kormány fejlesztő osztályt? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Egy elvi 

lehetőség lett volna, igen. Azért is mondtunk le róla, miután nem érint sokakat.  
 
ELNÖK: A tárca által írott anyagokban nem ez szerepel, hanem az, hogy 3 580 gyerek 

számára szükséges a fejlesztő osztály. Tizenegy fő nyolc évet meghaladott gyerek volt 2009-
ben vagy ’10-ben, 3 580 hét évet meghaladott gyerek. Ezeket a gyerekeket tette volna 
fejlesztő osztályba. Most a fejlesztő osztályt kihúzza a törvényből, de nem rendezi ennek a 
3 580 gyereknek a sorsát, mert a többi pontot változatlanul hagyja.  

Meggyőződésem, hogy a többi pontot is korrigálni kell annak érdekében, hogy ne 
kényszerítsük fogyatékos intézménybe a 3 580 gyereket. Azt a megoldást, amelyik ezt 
indirekt módon el akarja érni, vérlázítónak gondolom.  

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

ágában sincs indirekt módon ezt elérni. Az a szándékunk, célunk, hogy az a gyerek, aki már 
belép a nyolcadik évébe, már ne maradjon ott az óvodában. Az a gyerek, ha iskolaérett, akkor 
tanulhat az iskolában, ha pedig képtelen arra, hogy iskolában tanuljon, akkor nyilvánvalóan 
gyógypedagógiai iskolába kell hogy menjen. Ez a két megoldás van. Ezért találtuk ki a kis 
létszámú osztály lehetőségét, bármilyen kevés gyerek is van, hogy egyénileg fejleszthessék, 
de miután ez nem nyerte el az oktatási munkacsoport és a bizottság tetszését, azt mondtuk, 
hogy jó, rendben van, de aki még hétéves, nyugodtan ott maradhat az óvodában. De a 
tankötelezettség kezdetét, az iskolába lépés kezdetét célszerű egy olyan időponthoz kötni, 
amely szakmai közmegegyezés és tapasztalat alapján elfogadható, ez pedig a hétéves kor. 
Tehát aki a hetedik évét bármelyik évben betölti, a következő tanévben iskolába kell hogy 
menjen, ne maradjon ott az óvodában. Ez a kiindulási alap.  

 
ELNÖK: Máriusz kért szót. Parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt kell mondjam, államtitkár asszony, hogy teljes 

egészében osztom Pokorni Zoltán véleményét. Egyébként szerintem közmegegyezés pontosan 
abban van a magyar oktatásügy szereplői között, hogy ezt nem lenne szabad megcsinálni. 
Ebben nemcsak az oktatásügy szereplői között van egyetértés, hanem szerintem Lázár János 
véleményét is tudjuk tolmácsolni ebben a körben, hogy ennek, amit az államtitkár asszony 
elmondott, olyan kockázata van, hogy nagyon-nagyon súlyos következményei lehetnek.  

Nekem is van négy fiam, és látom a négy fiamon, hogy hihetetlenül eltérő módon 
fejlődnek. Olyan környezetben vannak, hogy azért az a veszély, hogy hétéves korukra nem 
lesznek iskolaérettek, nem fenyegeti a gyerekeket a mi családunkban, de tudjuk, hogy vannak 
ilyen családok. Most azokról a gyerekekről beszélünk, akik nem fogyatékosok – csak hogy 
tisztázzuk a kört –, nem fogyatékos gyerekekről beszélünk, hanem olyan gyerekekről, akik 
normál képességekkel rendelkeznek, de hétéves korukig azt állapítja meg róluk a bizottság, 
hogy nem iskolaérettek.  

Nem iskolaérett, de nem fogyatékos gyerekeket, államtitkár asszony, fogyatékos 
iskolába berakni, ez ellen minden idegszálammal tiltakozok, ellenzem. Azt kell mondjam, 
hogy van egy olyan közös intézmény, ahol nagyon-nagyon sok ilyen gyereket súlyos 
évkésésekkel, akiket esetleg fogyatékos iskolába is berakhattak volna, felkaroltak, talpra 
állítottak és esélyt adtak az életben nekik. Államtitkár asszony, ha olyan gyerekeket, akik nem 
iskolaérettek hétéves korban, berakunk fogyatékos iskolába, el is vágjuk az életük esélyét, és 
van olyan, hogy ha adunk nekik még egy kis időt, akkor ezt a lemaradást – számos ilyen 
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gyereket ismerek – be fogják tudni hozni, és esélyhez jutnak az életben. Ha fogyatékos 
iskolába rakjuk őket, akkor biztos, hogy nem.  

 
ELNÖK: Én arra hívnám fel a figyelmet végezetül, hogy itt nem a szülő dönt, nem az 

óvoda dönt a javaslatunk szerint, hanem a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és 
rehabilitációs bizottság mérlegel egyenként, személyre szabottan, és dönt. Ha úgy tetszik, a 
szakemberek döntenek. A mi javaslatunk az, hogy ne blokkban kezeljük ezeket a gyerekeket, 
és a parlament döntse el a sorsukat látatlanul, hanem egyenként megismerve őket, a szakértői 
bizottság döntsön ezeknek a gyerekeknek az életéről. 

Kíván-e még valaki hozzászólni? (Michl József jelentkezik.) Jóska, parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem ehhez a részéhez, elnök úr, hanem a (2) bekezdéshez 

szeretnék hozzászólni, illetve kérdezni, mert ez is eltér a másik variációtól.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Melyik? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): A 8. § (2), ugyanezen a lapon van, ugye? Jót nézek, ugye? 

(Közbeszólások: Igen.) Együtt szavazunk erről a két dologról vagy külön? Mert itt az a 
javaslat, hogy vegyük ki azt a részét, hogy felmentést lehet kapni az óvodai jelenlét alól, és 
ezt most ez a javaslat kiveszi. Én azt gondolom, hogy ebben volt valamifajta konszenzus már, 
megegyeztünk, hogy jegyző, vagy nem tudom, ki engedélyével kiveheti. 

 
ELNÖK: Akkor azt javaslom, hogy leegyszerűsítsük ezt a kis létszámúval összefüggő 

problémát, hogy ebből a bizottsági módosító javaslatból ezt az elemet vegyük ki. Erre 
vonatkozóan számos egyéb módosító javaslatot szövegeztünk meg, vitattunk meg a 
korábbiakban. Tehát ezt a pontot, amely a 8. § (2) bekezdésére vonatkozik, én kiveszem, és 
úgy kezdődne a bizottsági javaslatunk, hogy „1. A törvényjavaslat 45. § (2) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul:”. Köszönöm az észrevételt, Jóska. 

Laci, parancsolj, és aztán Rózsa! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Technikailag csak annyit szeretnék kérdezni, hogy az 

nem járható út-e, hogy ezt a bizottsági javaslatot kettébontjuk, egy bizottsági javaslat az első 
passzus… (Közbeszólás: Ezt mondta.) Nem ezt mondta, azt mondta, hogy azt kivesszük, 
merthogy arra már vonatkozott javaslat korábban, és csak a fennmaradó részről döntenénk 
most.  

 
ELNÖK: Ezt tettük az előbb Jóska felvetése alapján.  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Mind a kettőről döntünk? 
 
ELNÖK: Az elsőről ne döntsünk, én azt gondolom. Michl Jóska észrevételét 

elfogadtam, indokolt, azt nem keverjük ide. A többi, tehát a fennmaradó öt pont azonban egy 
problémát kezel. Nem elég csak kihúzni a fejlesztő osztályt, hanem a kérdést is tisztázni kell, 
tehát én ezt egyben tartom.  

Rózsa, parancsolj! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Én csak 

tisztelettel arra szeretném kérni az elnök urat, ha nem esne nehezére, vonja vissza ezt a 
„vérlázító” jelzőt. 
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ELNÖK: Visszavonom.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Mert 

másképp látjuk azt a szakmai dolgot, hogy a nyolcéves gyerek, ha még nem iskolaérett, 
milyen körülmények között fejleszthető jobban. (Révész Máriusz: Fogyatékosok között biztos 
nem.) Nem fogyatékosok, hiszen te is tudod, Máriusz, hogy az eredeti javaslatunk, amit 
hónapok óta hirdetünk, az volt, hogy kis csoportban fejlesszük a nem iskolaérett gyerekeket. 
Ezt ti elutasítottátok.  

Személyesen fogok most már utánanézni a számoknak, mert még mindig itt van egy 
nagy bizonytalanság, hogy tizenegy gyerek volt-e az elmúlt évben óvodában nyolcéves 
korban, vagy háromezer. Én személyesen ennek nem néztem utána. A kérdésemre a 
munkatársaimtól azt a választ kaptam, hogy összesen tizenegy gyerek, ezért azt mondtam, 
hogy rendben van, erre tényleg szükségtelen kis létszámú fejlesztő osztály lehetőségét nyitni, 
de egyetlen egy gyerek sorsán nem akarok rontani, tehát ez a „vérlázító” kicsit szíven ütött. 
Szeretném, ha nem maradna senkiben olyan képzet, hogy itt rosszat akarnánk a gyerekeknek.  

A szakmai megoldást máshol látjuk, és én változatlanul azon a véleményen vagyok, 
hogy egy bizonyos életkor után jobb, ha fölfelé húzzuk a gyerekeket, és iskolai környezetben 
jobban fejlődnek. Biztos megtaláljuk még a technikai módját, hogy tisztázzuk pontosan, hogy 
hány gyerekről, és miről van szó. A kis létszámú fejlesztő osztály, ha tényleg ilyen kevés 
gyerekről beszélhetünk, akkor szükségtelen. Megtettük a javaslatunkat. Eszem ágában sincs 
gyógypedagógiai osztályba belesulykolni százakat, olyanokat, akik nem gyógypedagógiai 
esetek.  

De tegyük hozzá azt is, hogy ebben a törvényi koncepcióban benne van, hogy 
hároméves kortól mindenki óvodába fog járni, ezért gyakorlatilag minimálisra tervezhető 
vagy saccolható azoknak a gyerekeknek a száma, akik hétéves korig nem fogják elérni az 
iskolaérettséget megfelelő fejlesztés esetén, tehát egy picikét talán elméleti is a vita. Talán van 
még mód, hogy megtaláljuk a jó megoldást.  

 
ELNÖK: Annak valóban örülök, ha szíven ütött, mert próbáltam a szívekre hatni, de 

készséggel a „vérlázító” szó törölve, helyette a „nem jó” kifejezés kerül a jegyzőkönyvbe, 
vagy „nem helyes”.  

Kíván-e még valaki szólni? (Révész Máriusz jelentkezik.) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én emlékszem erre az anyagra, ami már annak idején 

kérdésessé tette ezt a háromezer-ötszáz kontra tizenegyet. Nagyjából, szerintem, az a 
megoldás, hogy mind a két szám igaz, a tizenegy, akik már nyolcévesek is elmúltak… 

 
ELNÖK: Nyolcadik életévét betöltött. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ  (Fidesz): Igen, a háromezer-ötszáz pedig azokat jelenti a régi 

anyag alapján, akik a hetedik évüket már betöltötték, és még úgy vannak az óvodában.  
Ezzel együtt szerintem az egy fő és fontos célkitűzésünk legyen, hogy olyan 

gyerekeket, akik később érik el az iskolaérettségi kort, nem szabad fogyatékos intézménybe 
rakni sehogyan sem. Ha ebben megegyezünk, akkor onnantól kezdve az álláspontok 
nincsenek olyan messze egymástól, és mivel nincsenek elég nagy létszámban ahhoz, hogy 
felzárkóztató osztályokat indítsunk, amit részben Lázár frakcióvezető úr javaslatára vetettünk 
el, ezért itt egyetlen lehetőséget látok, államtitkár asszony, hogy ezt az óvodában kell 
megoldani, és reménykedni, hogy a hároméves óvodáztatás ezt a számot folyamatosan lejjebb 
fogja szorítani. Ezeknek a gyerekeknek még mindig így adjuk a legtöbb esélyt, ez nagyon-
nagyon szilárd meggyőződésem nekem is.  
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ELNÖK: Úgy látom, hogy szavazhatunk. Tehát előttünk két variáció van. Én arra 

teszek javaslatot, hogy a hosszabb, az immár öt pontból álló javaslatot nyújtsa be a bizottság. 
Az elsőt töröltük Jóska észrevétele alapján, így értelemszerűen átszámozzuk a háromoldalas 
javaslatot, 2-esből 1-es, 3-asból 2-es pont lesz, és így tovább.  

Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene 
van? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság 
támogatta.  

Az előterjesztő ezt a verziót támogatta végül is a hosszú vita után, az öt pontból álló 
javaslatot? 

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

a javaslatot. 
 
ELNÖK: Ott van, annyi változott csak, hogy az 1. pontot kihúztuk. Nem került az 

asztalotokra ez a verzió? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Egy 

pillanat! (Rövid szünet.)  
Még szövegszerű észrevételünk van, hogy nincs nevelési tanácsadó vagy szakértői és 

rehabilitációs bizottság, mind a kettő a szakszolgálat része. Tehát az nem jó, ha vagylagossá 
tesszük, ez a szakértői bizottság dolga, és van benne egy vesszőhiba is. Egyébként támogatni 
tudjuk.  

 
ELNÖK: Ezt majd korrigáljuk. Jelenleg van még vesszőhiba, azt majd megtaláljuk. 

Tehát akkor az előterjesztő? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezzel a 

módosítással, hogy a szakértői bizottság javasolja, utána pedig vessző, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatta. Ezt pontosítani fogjuk. (Révész Máriusz: 

Szavazzunk még egyszer, ha tisztáztuk!)  
Kérdezem, ki az, aki támogatja ezzel a pontosítással. Aki igen, kérem, most tegye fel a 

kezét! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.  
A következő, amire javaslatot teszek, a 6. § (1) és (4) bekezdésével kapcsolatos, az 

érettségi vizsga szabályozása. Az érettségi vizsga tantárgyaiból eltérő szintű követelmények 
alapján tehető vizsga, az érettségi vizsga magasabb követelmények szerint kizárólag 
központilag, külső vizsgabizottság előtt szervezhető meg, melynek szóbeli vizsgarészén a 
tanulót felkészítő pedagógus a tanuló kérésére részt vehet, azzal a kitétellel, hogy a tanuló 
teljesítményének értékelésében nem vehet részt. A bizonyítvány kiadásának s a többi, s a 
többi. A kormány rendeletben határozza meg, hogy a felsőoktatási intézménybe történő 
felvételhez az egyes alapszakok esetében az érettségi vizsga mely vizsgatantárgyából vagy 
vizsgatantárgyaiból kell magasabb követelmények szerinti vizsgát tenni. 

Kísérletet teszünk arra, hogy azt a definíciós különbséget, ami kialakult az elmúlt év 
során, amely az emelt szintű, illetve középszintű kifejezések körül létrejött, elkerüljük annak 
érdekében, hogy mégis világos legyen, hogy nem az intézmény által szervezett, 
értelemszerűen az intézményben folyó, de standardizált, központilag meghatározott 
követelményt tanúsító érettségi vizsgáról beszélünk, mert e tekintetben, azt gondoljuk, hogy 
van egyetértés közöttünk. A definíciók, a szavak tekintetében van különbség. Itt ezeket 
próbáljuk elkerülni. 
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Rózsa! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezt ebben a 

formában – ezt tegnap este megbeszéltem Sió Lacival –, így nem tudjuk támogatni. 
Tegnapelőtt este megegyeztünk abban, hitem szerint, hogy annyi lesz benne, hogy a 
felvételihez központi követelmények alapján kell az érettségit szervezni, hogy elkerüljük azt 
az alaptalan vádat, hogy háztáji vizsgát akarunk, de semmi egyéb szabályozást az érettségiről 
nem tartunk elfogadhatónak, mert majd a rendeletben fogjuk végigtárgyalni. Ezt tegnap este 
egyébként elmondtam Lacinak.  

 
ELNÖK: Világos. A probléma az, hogy a ma folyó intézményi háztáji középfokú 

érettségi vizsgának is központilag kiadott vizsgaszabályzata és követelményei vannak, tehát 
ez a passzus ezt a kérdést nem oldja meg. Tehát azt a szándékunkat, hogy egy olyan 
standardizált vizsga jöjjön létre, ezt a célkitűzést világossá teszi a törvényben, ezt ez nem 
kezeli, mert pusztán a központi vizsgaszabályzat, illetve követelményrendszer a háztáji vizsga 
esetében is fennáll. Tehát ebben a kérdésben nincs megállapodás az államtitkársággal. 

Én ezt a verziót a korábbiakhoz képest jobbnak gondolom, pontosabbnak, a 
szándékainkat pontosabban tükrözőnek, ezáltal javaslom, hogy nyújtsuk be. (Michl József 
jelentkezik.) 

Jóska, parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Elnök úr, ahhoz a részéhez szeretnék hozzászólni, ami a 

felkészítő pedagógus részvételét illeti. Én még mindig azt gondolom, az lenne a helyes, ha ő a 
bizottság tagja lehetne. A múltkor Pósán Laci mondta a példát a felsőoktatásból, vagy talán én 
mondtam és ő reagált rá, most már nem emlékszem, a lényege az volt, hogy egy záróvizsgán 
is ott ül kérdező tanárként az, aki oktatta azt a tantárgyat, miért gondoljuk azt, hogy egy 
érettségi esetében lényegesen szigorúbbnak kell lenni, mint egy diploma kiadásánál. Az, hogy 
idegen elnök van a záróvizsga bizottságában, azt gondolom, a biztonságát annak, hogy a külső 
szint biztosításához szükséges segítséget megkapja a bizottság – most ezt jól körülírtam, 
belekeveredtem a mondatba (Derültség.) –, de a lényeg a lényeg, hogy én azt gondolom, az 
továbbra is inkább csak erősítené az érettségit, minthogy hátráltatná. Ha a nem tudom, hány 
tagú bizottságnak van egy olyan tagja, aki tanította is ezt a gyereket, én azt csak előnyének 
érezném a vizsga korrektségének. Ezt a véleményemet továbbra is fenntartom, és javaslom, 
hogy tegyük bele a módosítóba ezzel a javítással. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ezt a vitát éjszaka lefolytattuk. (Révész Máriusz: Most frissek vagyunk.) 

Most frissek vagyunk. 
Az érettségi a magyar oktatási rendszerben 1851-ben, Alexander Bach adminisztrációs 

rendszerével vezettetik be, német mintára. Azóta az érettségi vizsga elnöke külső személy. 
Tehát ebben nincs nóvum, ez így volt akkor is, amikor a háztáji érettségik nagyon különböző 
teljesítményt ugyanazzal az érdemjeggyel jelző rendszere kialakult az elmúlt negyven-ötven 
évben. Ehhez képest az érettségit valódi, tiszta versenyvizsgává tesszük, amivel a felvételi 
követelmények teljesítésre kerülnek. Hogy egy magyar állampolgár ötmillió vagy hétmillió 
forintos közjószághoz jut hozzá, vagy nem jut hozzá semmihez, és ezért a diákhitel 
igénybevételével harminc évre eladósodik, ezt csak egy tiszta, standardizált, külső 
bizottsággal lehet megoldani, különben nem méltányos a rendszer. Ezt kell ötvöznünk azzal, 
hogy a diákot az őt oktató tanár pozitívan motiválja, legyen a segítségére, legyen ott a 
vizsgán. Előfordulhat persze az is, hogy a tanár pikkelt rá, ezért van az, hogy a diák kérésére 
vesz részt a vizsga lebonyolítására, de az értékelésben, amikor érdemjegyet, pontszámot, 
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százalékot adunk, amin forint milliók dőlnek el, abban az érintett, bizonyos értelemben a saját 
munkáját is minősítő pedagógus ne vegyen részt. A segítő funkciója legyen meg, de az 
értékelést szubjektíven ne torzítsa. Ez a javaslat lényege. (Michl József: Csak egy nagyon 
rövid megjegyzés.) 

Parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Értem és el is fogadom az érvelésedet. Azzal bővíteném a 

véleményemet, hogy ebben az esetben, amit elmondtál, abszolút korrekt és érthető, viszont 
akkor semmilyen középiskola tanára ne vehessen részt semmilyen bizottságban, mert ha 
egymásét vizsgáztatjuk, akkor ugyanebbe a problémába esünk bele folyamatosan. Ennyi a 
gondom. Tehát ha, mondjuk, a felsőoktatási intézmények pedagógusai, oktatói végzik el az 
érettségi vizsgáztatást, akkor ezt teljességgel aláírom. 

 
ELNÖK: Világos. Én is szeretem az összeesküvés-elméleteket, a nagy középiskolai 

tanármaffia, ahol egymás gyerekeit támogatjuk, de ez kalandos. (Michl József: Vagy nem 
támogatjuk.) 

Máriusz kért szót, Rózsa kért szót. Parancsoljatok! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Amikor kedd este a bizottsági ülés után még 

lefolytattunk egy egyeztetést, akkor ebben a körben már majdnem teljes konszenzus volt. Én 
nem adom fel, tehát én még bízom abban, hogy fel lehet állni, és össze lehet hozni egy olyan 
bizottsági javaslatot, amely, mint az előbb, konszenzussal záródik a tárca és a bizottság 
részéről.  

Amikor kedd este erről beszéltünk, akkor a mondat eleje egy kicsit másképp volt 
megfogalmazva. Akkor a megfogalmazást valahogy úgy tettük meg, hogy „a felsőoktatási 
intézmény a belépésre jogosító”, vagy nem tudom pontosan, hogy volt, érettségi… 
(Közbeszólás.) Tessék? 

 
ELNÖK: Adott esetben mindkettő jogosít rá. (Közbeszólás: Az a probléma, hogy mind 

a kettő jogosít rá jelen pillanatban, a középszintű háztáji érettségi is, meg az emelt szintű is.) 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az központilag legyen megszervezve. 
Jóskának mondanám, hogy szerintem ez a második mondat egyébként elhagyható, 

hogy „amelynek szóbeli vizsgarészén a tanulót felkészítő pedagógus” s a többi, „a tanuló 
kérésére”. Ha ez a probléma van, ez elhagyható, csak igazából úgy hiszem, ezt pont azért 
rakták be vagy került bele, hogy azokat a felvetéseket, amiket ti a múltkor felvetettetek, hogy 
a gyereknek biztonságot ad, a tanár kérdezhessen, ezt garantálja már a törvény is.  

Én el tudom fogadni egyébként azt is, hogy ezt a részt húzzuk ki, de ebben az esetben 
azt gondolom, hogy a ti szándékaitoktól még egy lépéssel messzebb kerül. Ez a pont, hogy „a 
szóbeli vizsgarészén a felkészítő pedagógus a tanuló kérésére részt vehet”, pontosan egy ilyen 
kompromisszumos javaslat, hiszen a múltkor olyan felvetés volt a bizottság előtt, hogy 
egyáltalán ne is vehessen részt. Most részt vehet, kérdezhet, viszont az értékelésben nem 
vehet részt.  

Szerintem érthető, amit az elnök úr mondott, hogy ha külső bizottságot akarunk, ami a 
felsőoktatási intézménybe való felvételre jogosít, akkor valóban én is azt gondolom, hogy 
amikor én tanítottam, engem is annyi személyes kötődés befolyásolt, mert tudtam a gyerek 
életét, ismertem a szüleit, a családját, tudom, hogyan viselkedett a táborokban, tehát ilyenkor 
egy olyan tanárnak, aki négy éven keresztül együtt – hogy mondjam? – élt a gyerekkel, látta, 
hogyan fejlődik, objektív döntéseket hozni nehezebb. (Michl József: Egy pillanatra kérek 
szót.) 
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ELNÖK: Rózsa kért szót, és utána, Jóska, te is. Parancsolj, Rózsa! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Bocsánat, 

én egy kicsit hosszabb leszek, de nagyon fontos kérdésről van szó.  
Az első, hogy részt vegyen-e vagy ne vegyen részt a bizottságban a gyereket tanító 

tanár. Ne haragudjatok, hányan voltatok érettségi elnökök, mondjuk, az elmúlt öt vagy tíz 
évben? Életszerűnek gondoljátok-e azt, hogy ha három tanár értékel, akkor az a tanár, aki 
történetesen tanította a gyereket, majd valami abszurd pontot vagy számot ad, csak azért, mert 
elfogult? Nem, őt meglehetősen korlátozza, befolyásolja az, hogy két másik szakember 
értékel mellette. Ilyen elveken működnek a balti országokban az új érettségi rendszerek, ahol 
nagyon komoly reformot hoztak be jó tíz évvel ezelőtt, és az objektivitást és a 
tárgyilagosságot nagyon jól tudják biztosítani. Az is egy jól működő modell, más, mint a 
mienk, de attól is van mit tanulni, de ez csak egy részletkérdés volt.  

Én magam azon a határozott véleményen vagyok, hogy egy bizottság, nem csak egy 
más szakos elnök, de egy bizottság, ahol ott vannak hasonló szakos tanárok, akik figyelik a 
gyerek teljesítményét, kordában tartja még azt az esetleges szándékot is, hogy valaki 
szubjektív elhajlásban pozitív vagy negatív irányban pontozza a gyereket.  

Arról nem beszélve, hogy az egész érettségi szisztémában újragondolandó az írásbeli 
meg a szóbeli szerepe. A jelenlegi szisztémában is sokkal nagyobb pontértéke van az 
írásbelinek, mint a szóbelinek, és azokban az előmunkálatokban, amelyekhez egy éve 
hozzákezdtünk, ezt az elvet alapvetően nem akarjuk változtatni, éppen az objektivitás miatt. 
Tehát erről ilyen hosszan vitázni, hogy most ott legyen-e a saját gyereket tanító tanár vagy 
sem, talán nincs is értelme. 

De a második, és fontosabb érvem, amit el szeretnék mondani, az a következő. Ha jól 
emlékszem, 1997-ben az Új pedagógiai szemlében jelent meg először ez az új érettségi 
koncepció, amely végül is 2005-ben – ha jól emlékszem a dátumra – beindult. ’97-ben a 
szakma nem nagyon támogatta. Számtalan konferencia volt, én magam is részt vettem rajtuk, 
és nagyon sok mozzanata ellen érveltünk, miközben nagyon sok mozzanata mellett is 
érveltünk. Aztán elhalt egy kicsit ez a dolog. A ’98-as kormányváltás után, tudom, része 
voltam, nem történt jelentős változás az érettségi koncepcióban, a háttérmunkálatok viszont 
folytak. 2002-ben, amikor megint kormányváltás volt, felgyorsultak azok a munkálatok, 
amelyek a ’97-es koncepciót újraélesztették, és akkor olyan szakmai ellenszélben hozták létre 
és adták ki a kormányrendeletet, amelyet azóta érdekes módon sokan elfelejtenek. Én magam 
kötelező érvénnyel részt vettem az Országos Köznevelési Tanács munkájában, és 
véleményeztük ezt az érettségi rendszert, és nem támogattuk, mégpedig nagy többséggel, 
mégis bevezették. Tehát egy közel tízéves szakmai vitában nem sikerült kiérlelni egy olyan 
koncepciót, amely bírta volna a szakma többségének a támogatását, de miután átállt az egész 
oktatási rendszer erre a mostani érettségi rendszerre, most már nagyon sokan úgy gondolják, 
hogy ez az, amit folytatni kell, és ez az abszolút jó.  

Nekünk az a véleményünk, hogy nem feltétlenül, nem szükségszerűen, viszont le kell 
végre folytatni azokat a szakmai vitákat, amelynek eredménye lehet egy elfogadottabb, jobb, 
olcsóbb, átláthatóbb, ellenben a mostani érettségi rendszer pozitívumait megőrző, azt 
továbbvivő új érettségi rendszer. Ehhez a munkához hozzákezdtünk, nem nagy intenzitással, 
mert nem volt még hozzá elég szakmai erőnk. Ahhoz, hogy ezt a munkát a szakmával 
egyeztetve végig tudjuk folytatni, az szükséges, hogy a törvényben ne kössük meg a kezünket 
esetleg olyan irányban, amelyről majd a szakmai egyeztetések során úgy látjuk, hogy nem a 
legjobb irány. Lehet, hogy ez lesz, de nem tudom megmondani.  

Ezért tehát az a határozott véleményünk, és ezért nem tudjuk támogatni ezt, hogy a 
törvényben az érettségi tényét kell kimondani, hagyományosan az érettségi vizsgatárgyakat, 
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hogy miből kell, és azt az új elemet, amelyet belevettünk, a feltételként szabott közösségi 
munkát. Minden egyéb kormányrendeletre tartozik, mint ahogy jelen pillanatban is 
kormányrendelet szabályozza az érettségit. Úgyhogy őszintén szólva nem is értem ezt a nagy 
buzgalmat, hogy miért kellene a törvényben ilyen részletkérdéseket szabályozni. Hiszen 100-
as érettségi rendelet írja elő most is ezeket a részleteket, és semmi akadálya nincs annak, hogy 
a későbbiekben azt a szakmai vitát lefolytassuk, ne egy pár perces bizottsági vita keretében, 
hanem a köz- és a felsőoktatás, mi több, ide kapcsolnám a magyar értelmiség egy részének 
értő gondolkodásával kísérve, amely a magyar közoktatásnak és az oktatási rendszernek az 
útját kijelöli. 

Nos tehát, nem elvi vitánk van azzal, hogy most központi vagy nem központi, 
vizsgáztasson tanár vagy nem, hanem nem tartunk itt a munkában, és nem akarjuk a kezünket 
megkötni. Nem jó, ha egy törvénymódosítással kezdődne például a következő egy vagy két 
év, azért, mert valamit elhamarkodva rögzítettünk a törvényben, amit nem kellett volna adott 
esetben rögzíteni. Az a szabály, amit mi a törvényben az érettségiről megfogalmaztunk, 
szűkszavú, akárcsak a jelenlegi törvényben, viszont nyitva hagyja a lehetőséget a 100/, nem 
tudom, hányas rendeletet felváltó, majdan olyan érettségi kormányrendelet előtt, amely 
minden részletre kiterjed. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Máriusz kért szót, aztán én is szólnék.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem itt nem egy gyenge részletszabályról van 

szó, amikor azt mondjuk, hogy központilag szervezett, hanem itt két igen eltérő útról. A kedd 
esti megbeszélés úgy kezdődött, hogy komolya a szemére hánytad Pokorni Zoltánnak, hogy a 
háztáji érettségi téged mennyire szíven ütött.  

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

minden a szívemen üt.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szíven ütött, és akkor maradtunk abban, hogy 

próbálunk egy olyan megfogalmazást találni, mivel te sem azt gondolod, hogy háztáji legyen 
az érettségi, ami mindenki számára elfogadható. Gyakorlatilag én úgy érzem, hogy többé-
kevéssé, ami itt le van írva, azt leegyeztettük, hogy központilag, külső vizsgabizottság előtt. 
Az előző módosító javaslatunkban volt számos más felvetés, azokat a felvetéseket, Rózsa, 
kihúztuk, és ez alapján került egyébként ide ez a szöveg. 

A második részét a tagmondatnak, „amelynek szóbeli vizsgarészén” s a többi, 
pontosan azért illesztettük még hozzá, mert az a kérés hangzott el, hogy a tanár valamilyen 
módon vehessen részt a vizsgán. 

Tehát az első felében, úgy érzem nagyjából, hogy ez nem háztáji érettségi lesz, ennek 
ez a garanciája. Ebben, úgy érzem, kedd este nagyjából megegyeztünk, tehát gyakorlatilag az 
álláspontok, úgy álltunk fel, hogy rendben vannak. A második részt ki lehet húzni, csak ezt 
egyébként pontosan Jóskáék kérték, hogy lehessen benn a tanár. Ez valóban már olyan rész, 
amit nem biztos, hogy itt kell szabályozni. Végül is, ha ott van a tanár, elmondja a 
véleményét, de kvázi nincs benne szavazati joga, de befolyásolhatja a jelenlétével a döntést, 
akkor én ezt egy olyan kompromisszumnak érzem, ami mindkét oldalról elfogadható. Tényleg 
ezt gondolom, hogy a magasabb szintű érettségi vizsgánál szerintem nem jó, ha bárkiben az a 
gondolat felvetődik, hogy ez háztáji érettségi lehet. Ezt központilag, nagyon rideg, pontos 
szabályozás alapján előírt módon, függetlenül kell megszervezni. Kedd este, úgy érzem, hogy 
nagyjából te is ezen az állásponton voltál.  
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DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Máriusz, ti 
hárman voltatok, én egyedül, hangfelvétel nem készült, emlékeztető nem készült, de az 
emlékezetem nem rossz. Azt mondtam határozottan, és fenntartom, hogy egy dologban tudok 
engedni, ismervén a kormányzati álláspontot is, hogy bevegyük azt, hogy ahhoz, hogy ez a 
felvételivel is egyenértékű legyen, központi követelmények mentén kell megszervezni az 
érettségit. Semmi többre nem mondtam igent, úgyhogy méltatlannak érzem, ha most olyasmit 
akartok belém beszélni, amiről nem volt szó, amire nem tettem ígéretet. Én nem térek el attól, 
amit akkor állítottam. Tegnap este is elmondtam, amikor telefonon beszéltem Sió Lacival, ezt 
nem fogom visszavonni, de semmi egyébbe nem mentem bele, és nem is tehetem meg, tehát 
csak olyan előterjesztést tudok támogatni, ami az eredeti változathoz képest annyival 
kiegészíti a szöveget, hogy a felvételihez az kell, hogy központi követelmények szerint 
szervezzék. Ennek a szövegvariánsaiban is engedékeny vagyok, de semmi többre nem 
mondtam igent.  

Az a gyanúm, hogy ez most már inkább valami presztízsharc közöttünk, amiben 
valószínűleg megmerevedtek az álláspontok. Én kifejtettem, hogy miért nem támogatjuk, 
miért nem támogatom a részletszabályozást. Volt már ilyen, hogy az előterjesztő nem 
támogatja, a bizottság pedig döntsön belátása szerint. Nem fogjuk tudni egymást meggyőzni, 
viszont kedden éjszaka, vagy szerdán, vagy nem is tudom, mikor volt, én eddig mentem el, és 
ezt most is tartom.  

 
ELNÖK: Én lezárnám ezt a vitát. Valóban ez a ki beszél a másik hasába lyukat, vagy 

ahogy Csurka István mondta ’92-ben, hagyjuk abba a totyorgást a konszenzuskeresés 
homokozója körül. Valahogyan el kell dönteni a kérdéseket, és majd eldől.  

Néhány tartalmi reflexió csak: a KIFIR rendszer rögzíti az érettségi jegyeket, az 
érettségi írásbelik és az érettségi szóbelik szórása között jelentős különbség van. Az érettségi 
szóbeli jegyek szórása egyharmada az írásbeli dolgozatokénak, és az 5-ös felé tendál, tehát azt 
mutatja, hogy komoly gond van azokkal a szóbeli bizottságokkal, mert nem szór. Az írásbeli 
érettségi munkák szórnak, jelentősen. Ennek a szórásnak az egyharmada jelenik meg a szóbeli 
megmérettetésen.  

Minden testület így működik, egy önkormányzat, egy kuratórium, hogy ahol magadra 
vonatkozó döntést kell hozni, ott nem szavazol. Az érettségiztető tanár az érettségin magát is 
méri, az ő teljesítménye mutatkozik meg a gyerek teljesítményében. 

Tudom, Rózsa, a ’97-es írásodat olvastam, azóta nem értesz egyet a kétszintű 
érettségivel, én ezt ismerem.  

 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez sem 

igaz.  
 
ELNÖK: Akkortól támadod. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezen 

formájával nem értek egyet.  
 
ELNÖK: Létezik ugyanakkor egy folyamat, létezik egy valóság, ez nagyjából a 

valósághoz illeszkedik. Ha majd lesz egy gyökeresen új érettségi szabályozás, 
rendelettervezet, és kell ehhez pontosítani a törvényt, majd pontosítjuk. Ez egy feles törvény, 
nem történik semmi baj. Ugyanakkor ezek a pontok véleményem szerint olyan garanciális 
elemeket tartalmaznak, amik lehetővé teszik, hogy az érettségi megőrizze vagy növelje azt a 
szabályozó szerepét, amit szánunk neki. 
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Én mindazonáltal javaslom, hogy a bizottság nyújtsa be ezt a módosító javaslatot. Ki 
az, aki ezt támogatja? Kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodással és egy ellenszavazattal a bizottság benyújtja, és 
az előterjesztő nem támogatta. 

Végezetül az utolsó, amire javaslatot teszek, a 46/3-assal kezdődik, két pontból áll, 
mert a 77/2-esre is kitér. A lényege, hogy a gyermek- és tanulójogok között kibővíti azt, hogy 
a gyermek és tanuló joga, hogy a képességeit figyelembe véve a törvény 2/1. bekezdésében 
meghatározott jogát, tehát az iskola választásának jogát szabadon érvényesítse, valamint az 
oktatásért felelős miniszter feladatává teszi, hogy a törvényben biztosított tanulói jogok 
érvényesülésének elősegítésére szervezi meg a középfokú felvételi eljárást, kidolgozza a 
középfokú felvételi eljárásban alkalmazott írásbeli felvételi vizsgafeladatokat.  

Ez így talán eléggé enigmatikus, de fontosnak tartom. Azért tartom fontosnak, mert a 
viták során fölsejlett egy olyan felvételi eljárási rend, amelyik nem a középiskolákba, 
különböző középfokú intézménybe jelentkező gyerekek túljelentkezése esetén szükséges 
kiválasztásról szólnak, hanem egy olyan totális általános iskolai záróvizsga képét vetik föl, 
amely egy kapacitásgazdálkodás veszélyét hordozzák, amelyet én elkerülendőnek gondolok. 
Azt gondolom, hogy ezek az elvi megfogalmazások, amelyek a tanuló jogánál a miniszter 
feladatánál egy irányt jelölnek ki, reményeim szerint nem teszik azt lehetővé, hogy egy merev 
kapacitásgazdálkodással egy általános iskolai záróvizsgánál beosztjuk a gyerekeket a 
rendelkezésre álló érettségi, szakközépiskolai és szakmunkás osztályokba, függetlenül attól, 
hogy ők egyébként mire képesek és mire vágynak, hanem a képességei alapján, ha tud, akkor 
mehessen. A kapacitásgazdálkodás szempontját ilyen értelemben alárendeli a gyerek 
érdekének és a továbbtanulási ambícióinak. Nem tudom, érthető-e a két megközelítés között 
különbség.  

Nem állítom, hogy ez a megközelítés jelen van, felsejlhet, és ezt szeretném elkerülni 
ezzel az elvi iránykijelöléssel. Az indoklás világossá teszi azt is, hogy az ingyenes és 
mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi 
megszerzéséig, valamint az első szakképesítésre történő felkészítés az állam feladata, tehát ezt 
az elvet bontja ki meggyőződésem szerint, illetve nem teszi lehetővé ennek egy olyan szűkítő 
értelmezését vagy megvalósítását, amely egy kapacitásgazdálkodással a jó teljesítményű 
tanulókat is adott esetben a szakmunkásképzésbe próbálja bepasszírozni.  

Kíván-e valaki hozzászólni ehhez a javaslathoz? (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor 
szavazzunk róla. Én javaslom a bizottságnak, hogy nyújtsuk be.  

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

kérdezted, elnök úr… 
 
ELNÖK: A „kíván-e valaki hozzászólni”-ban te is benne vagy, de külön is 

megkérdezem. Rózsa, parancsolj! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatni 

tudjuk.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kíván-e valaki még hozzászólni? (Nincs jelzés.) 

Kérem, hogy akkor szavazzunk. Aki egyetért vele, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. A 
bizottság egyetért. 

Fénymásolatban kiosztottunk még néhány javaslatot, de ezeket nem terjesztem elő az 
idő múlására való tekintettel. Az lett volna a lényege, hogy a külön-külön, pontonként 
benyújtott javaslatainkat, amiket a bizottság támogatott, egybevontuk volna, hogy 
könnyebben tudjunk szavazni. Ha gondoljátok, akkor ezeket még elő lehet terjeszteni. Ezeket 
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a kormány nem támogatta, tehát itt nem tudtunk konszenzust találni. Nekünk lenne praktikus, 
hogy három-négy, egyébként a bizottság által támogatott javaslatot vissza tudnánk vonni, és 
egy bizottságit tudnánk betenni, mert érthetőbb, komplexebb javaslat van előttünk. Akartok 
ezzel foglalkozni, vagy inkább szavazzunk sok száz módosítóról 19-én? (Michl József: Sok 
száz csak nem lesz.) Akkor több tucatról. Vagy pedig vonjuk ezeket egybe az általam javasolt 
módon?  

Ha van bennetek még becsvágy e tekintetben, akkor az egyik a kéttannyelvű oktatással 
kapcsolatos. Nem titok, hogy azért kezdtük el ennek a kimunkálását, mert azt reméltük, hogy 
találunk egy konszenzuskörüli pontot, de ez nem történt meg. A másik pedig a 
gyógypedagógiai tanácsadás, a szakszolgálatok szabályozása, de itt sem sikerült közös mezőt 
találni. Viszont abból a szempontból praktikus, hogy a szavazást kicsit leegyszerűsíti, és nem 
három-négy, egyébként erre a tárgyra vonatkozó egyéb javaslatot kell megvitatni. (Brájer 
Éva: Darabra mennyi ez?) Kettő. De maradhat úgy is, ahogy van, tartalmában ugyanaz. 
Maradjon úgy, fáradtak vagyunk, és nem látjuk át. Úgy maradt, ahogy volt, ezeket nem 
nyújtottuk be, nem tettem rá javaslatot. 

A köznevelési törvényhez benyújtott javaslatokkal végeztünk.  
Térjünk át a következőre, a költségvetéshez benyújtott módosító javaslatra. Rózsának 

és munkatársainak köszönöm a részvételt. 
Pár perc szünetet kell tartanunk, amíg Koleszár Katalin idefut a másik bizottságból, 

addig technikai szünet van. Az államtitkárság munkatársainak köszönjük a segítséget a 
bizottság munkájához. (Rövid szünet.) 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Kérem a képviselő hölgyeket és urakat, hogy térjünk át a jövő évi költségvetéshez 
tartozó módosító javaslatok megvitatására.  

Ha szép sorban megyünk, akkor az első a 12/2., egészen pontosan Rogán Antal 
javaslata, amely az EISZ forrását az Innovációs Alaptól az Akadémiához teszi. Kérdezem az 
előterjesztőt, hogy támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Csak annyit szeretnék jelezni, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium egyeztetett álláspontját mondom, és ez az ajánlási pont 
támogatott javaslat.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ez a 12/2. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) 

Szavazzunk! Ki az, aki egyetért a 12/2., Rogán-féle javaslattal? EISZ-forrás. (Szavazás.) A 
bizottság egyetért vele.  

A 29/28., ez Hegedűs Lorántné javaslata, amely a roma ösztöndíjprogramokat 2,2-ről 
1 milliárdra redukálja. Kíván-e valaki a javaslattevő mellett érvelni? Gergely, nem? (Farkas 
Gergely nemet int.) Az előterjesztő tárcák álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: A tárcák nem támogatják az álláspontot. Ki az, aki hozzászól? Vita? (Nincs 

jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy képviselőtársunk 
támogatja, nem kapta meg az egyharmadot. 

A következő a 32/2., Szabó Imre, Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és képviselőtársai 
javaslata. Van-e, aki a nevükben szólni kíván? (Nincs jelzés.) Nincs. A tárcák álláspontja?  
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KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Van-e aki vitázni kíván? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Senki sem jelentkezik.) Nincs támogatója, nem kapta meg az egyharmadot.  
A 32/3., Font Sándor javaslata. Van-e, aki a nevében szólni kíván? (Nincs jelzés.) A 

tárcák álláspontja?  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Vita, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.  
A 37/2., Szabó Rebeka javaslata. Van-e, aki a nevében szólni kíván? (Nincs jelzés.) 

Nincs. A tárcák álláspontja? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Vita, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki az, aki támogatja? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs támogatója, nincs meg az egyharmad.  
A 108/1., Hegedűs Lorántné javaslata. Van-e, aki a nevében szólni kíván? (Nincs 

jelzés.) Nincs. A tárcák álláspontja? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Vita, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Egy képviselőtársunk. Nem kapta meg az egyharmadot.  
A 121/1., Heintz Tamás képviselőtársunk javaslata. Van-e, aki a nevében szólni 

kíván? (Nincs jelzés.) A tárcák álláspontja?  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki vitázni? (Révész Máriusz jelentkezik.) Parancsolj, Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Összefüggéseivel együtt? 
 
ELNÖK: 121/3., 121/4., 123. Katalin jelzi, hogy igen. Szavazhatunk egyben. Egyben 

szavazunk természetesen, az összefüggésekkel. Nincs vita, szavazunk.  
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság támogatja. Ellene? (Senki sem 

jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Egy.  
A 125/1. következik, Hegedűs Lorántné és képviselőtársai javaslata. Kíván-e a 

nevében szólni valaki? (Nincs jelzés.) Nincs jelzés. A tárcák álláspontja? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, vita? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Egy képviselőtársunk. Nem kapta meg az egyharmadot. 
A 139/1., Rogán Antal. Kíván-e a nevében szólni valaki? (Nincs jelzés.) A tárcák 

álláspontja? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat.  
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ELNÖK: Vita, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki támogatja? (Szavazás.) A 
bizottság támogatja. 

A 159/1., Rogán Antal javaslata, a „tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 
támogatása” sor törölve. A tárcák álláspontja?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat. 

Áthelyezi máshová ezt a támogatást.  
 
ELNÖK: Ez volt az első, ami az Akadémiához került. Vita, hozzászólás? (Nincs 

jelzés.) Szavazás. Kérem, hogy szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A 
bizottság támogatja.  

A 159/2., Rogán-javaslat. A nevében nem szól senki? (Nincs jelzés.) A tárcák 
álláspontja?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat.  
 
ELNÖK: Vita, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság támogatta. 
A 175/2., Talabér Márta javaslata. Kíván-e a nevében valaki szólni? (Nincs jelzés.) A 

tárcák álláspontja?  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat.  
 
ELNÖK: Vita, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) A bizottság támogatta a javaslatot.  
Van-e más? (Révész Máriusz jelentkezik.) 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Bocsánatot kérek, de a 121/1-esre 

visszatérhetnénk-e egy pillanatra? Annyira el voltam foglalva a különböző lábaival a 
történetnek, hogy mostanra értettem meg, hogy nagyjából mi történik. Nagyjából az 
egyetemektől itt elvesz hárommilliárd forintot, és átcsoportosítja más egészségügyi célokra. 
Most, hogy elolvastam, nem vagyok benne biztos, hogy ezt az oktatási bizottságnak 
támogatni kellene, de ha az elnök úr megnyitja ezt újra, akkor hadd kérdezzük meg.  

 
ELNÖK: Ha jól értem, ügyrendi javaslatot tesz Révész Máriusz, hogy nyissuk meg 

újra ezt a pontot. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) A bizottság egyetértett az ügyrendi 
javaslattal, újrakezdjük ennek a vitáját.  

121/1. Az előterjesztő támogatta Heintz Tamás javaslatát, ha jól emlékszem. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van, ez egy 

átcsoportosítás oda, ahol egyébként eddig is volt a rezidenstámogatás. Az idei évben sem az 
egyetemeknél, főiskoláknál volt megtervezve a rezidenstámogatás, hanem az egészségügyi 
engedélyezési és, nem tudom, milyen hivatalban. (Közbeszólás: Közigazgatási.) 
Közigazgatási hivatalban. Most ugyanoda kerül vissza. Ez csak ennyi, technikai, de nem vész 
el a pénz.  

 
ELNÖK: Van-e egyéb kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor ezt a pontot lezártuk.  
A végére értünk a módosítóknak. Van-e tudomásunk egyéb módosító javaslatokról? 

(Jelzésre:) Katalin! 
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KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Esetleg a 121/2-t jelezték 
a kollégáim még.  

 
ELNÖK: Talabér Márta javaslata. Ez az egyetemek, 30 millió forintot a dologiból az 

ellátottak pénzbeli juttatására fordít. Mi ennek az oka? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak átcsoportosítódik az 

ellátottak pénzbeli juttatásaira a dologiból. Tervezési bizonytalanság volt, a tervezéskor 
máshol került megtervezésre, de ez a pénz sem vész el, csak technikailag oda kerül, ahonnan 
lebonyolítható.  

Természetesen támogatott. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Van-e hozzászólás, kérdés? (Nincs jelzés.) 

Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság támogatta, egy 
tartózkodással, ha jól láttam. 

Van-e tudomásunk egyéb, a bizottság tárgykörébe tartozó javaslatról? (Nincs jelzés.) 
Nincs. A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az Egyebek keretében: a jövő héten hétfőn, az interpellációs szavazásokat követően 
tartunk bizottsági ülést, feltehetően a főemelet 61-ben. (Michl József: SMS-t még kapunk 
róla?) Kapunk róla. Itt a felsőoktatási törvényhez benyújtott kapcsolódó módosítókról kell 
majd döntsünk, egyelőre nem tudunk másról. Feltehetően ez a javaslati sor, amit meg kell 
vitatnunk.  

A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek jó munkát kívánok a nap hátralévő részében.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 33 perc) 

  

Pokorni Zoltán 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz  


