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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 21 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Úgy látom, hogy a helyettesítésekkel határozatképesek 
vagyunk. Az eredetileg kiküldött napirendünk egy napirendi pontot tartalmaz, ez pedig a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény zárószavazás előtti módosító javaslata. Én emellett 
javaslom, hogy a felsőoktatásról szóló törvényhez benyújtandó zárószavazás előtti módosító 
javaslatot is vitassuk meg. Mindegyiket fénymásolják, a köznevelésit hamarosan ki tudjuk 
osztani, de addig is kérem, hogy fogadjuk el, vagy vitassuk meg a napirendet. 

Kinek van a napirenddel kapcsolatban észrevétele? Sós Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Elnök úrtól szeretném megkérdezni, itt a kollégáktól 

érdeklődtem, hogy a legutóbbi bizottsági ülésen a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos 
tájékoztatóra sor került-e. Nekem olyan információm van, itt kérnék megerősítést, hogy 
eredeti szándékunktól eltérően nem kaptunk végül is tájékoztatást a minisztériumtól. Tehát 
amennyiben így van, én arra szeretném kérni elnök urat, hogy ez történjen meg, mert egy 
rendkívül kritikus dolognak tartom a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos bevezetendő 
törvényt. Itt 8 ezer gyerek sorsáról, 8 ezer szakmunkástanuló sorsáról van szó.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt tudom elmondani, hogy nem ez a helyzet, hanem az 

idő szűkössége miatt ezt levettük a napirendről. Ott volt a Nemzetgazdasági Minisztérium 
szakképzési államtitkárságának a képviselője, Odrobina László főosztályvezető úr, hogy ezt a 
tájékoztatást nekünk megadja, de idő nem jutott rá. Időt kell majd szorítanunk a szakképzés 
tekintetében két kérdésre. Az egyik a gyakorlóhelyek finanszírozásának a január 1-jei 
változása miatt előálló helyzet. Ez az, amire Sós Tamás utalt, a törvény januári változása miatt 
a gyakorlóhelyek úgy ítélik meg, hogy kénytelenek lesznek a tanulószerződéseket felbontani, 
és kötelesek lesznek visszafizetni a pénzt az érintetteknek, itt alapvetően az államnak. 

Ez ezeket a vállalkozásokat az ő elmondásuk szerint csődbe viszi. Ennek a kezelésére 
kértünk javaslatot az államtitkárságtól. Ők készséggel állnak az elé, hogy erről 
tájékoztassanak bennünket a bizottsági ülésen. 

A másik, szintén sokat vitatott kérdés a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény 
módosítása, saját dolgozó nyelvi képzése, ahol abban maradtunk, hogy végül elfogadjuk a 
kormánynak azt a javaslatát, hogy itt uniós pályázatok keretéből biztosítsák majd ennek a 
feladatnak a finanszírozását. Erről kértem tájékoztatást, részben a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkárától, Molnár Ágnestől, részben pedig a Nemzetgazdasági 
Minisztérium államtitkárától, Czomba Sándortól, hogy ez hogyan fog történni. Szeretnénk 
tudni ezt részleteiben. Mindegyikre időt kell majd biztosítanunk, a mai bizottsági ülés erre 
nem tűnt alkalmasnak. 

A napirenddel kapcsolatban van-e más észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincsen. Kérem, 
hogy döntsünk a napirendről. Aki egyetért vele, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm. A napirendet egyhangúlag elfogadtuk. 

A nemzeti köznevelésről szóló T/4856. számú törvényjavaslat 

Az első napirendi pontunk a nemzeti köznevelésről szóló törvényhez benyújtandó, 
zárószavazás előtti módosító. Kérem Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár urat, hogy foglalja 
el a kormány képviselőjének kijáró helyet az asztalfőn. 
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Zárószavazás előtti módosító javaslatok megvitatása 

Két ügyet kell tisztáznunk. Ezek valóban koherenciazavarok, hogy ha ezt a maliciózus 
megjegyzést idefűzhetem. Kezdjük a 8. § 2. pontjával. Ez a javaslat azért szükséges, mert a 
múlt héten a Fidesz-frakció abban maradt, hogy a jegyzőhöz tolja a felmentést, az 
óvodalátogatásról szóló felmentés jogát, részben azok miatt a tapasztalatok miatt, melyeket az 
iskolalátogatási támogatásokkal kapcsolatban az előző polgári kormány idején, és azóta is 
szereztünk, hogy ne a közvetlenül, napi kapcsolatban lévő óvodapedagógus vagy védőnő, 
hanem egy kicsit távolabb, egy védettebb pozícióban lévő jegyző döntsön erről. Azt remélvén 
ettől a módosítástól, hogy valóban mindenféle nyomástól függetlenül, a gyerek érdeke alapján 
fog dönteni az érintett. 

De ez a javaslat csak egy olyan módosító javaslatban volt benne, amelyik a 3 vagy 4 
évben mást mondott, igaz, megint csak abban maradtunk, vagy úgy döntött a két 
kormánypárti frakció, hogy 3. évtől legyen kötelező, ezért azt a megoldást választottuk, hogy 
elfogadjuk ezt a jegyzőt tartalmazó módosító javaslatot, és most zárószavazás előtt pedig 
kiszedjük a 4-es számot, és a 3-ast tesszük a helyére. 

Mellette egy másik problémát is rendezünk, ez pedig az egyházi fenntartású óvodák 
esete, ahol az egyházak, mint óvodafenntartók, nem szeretnék magukat a területileg illetékes 
jegyző alá rendelni. Ez érthető is, különösképpen akkor, ha már nem a települési 
önkormányzat lesz az intézmény fenntartója, hanem vagy az egyház, vagy alapítvány, vagy az 
állami szervezet, aminek a nevét még nem tudjuk. Éppen ezért az egyházi fenntartású 
intézmények esetében az „illetékes egyházi hatóság” szavakat iktatjuk be. Ez a zárószavazás 
előtti módosító. 

Azt gondolom, hogy ez valóban a parlamenti többség szándékát tükrözi, és pontosítja 
a korábban elfogadott javaslatokat. Ezzel kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt, hogy 
támogatja-e a javaslatot.  

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

A szándékot igen, de már szerepel a honlapon egy általunk benyújtott koherenciás módosító, 
ami három ponton megfontolást érdemel ebben az ügyben. 

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

Az egyik az, hogy nemcsak az egyházi fenntartású intézményekről van szó, hanem a magán-, 
alapítványi intézményekről is, illetve az egyházi hatóság ebben az esetben nem releváns 
kifejezés. Tehát mi egyházi és magánintézményekben a fenntartó fennhatósága alá utalnánk 
ezt a kérdést. 

 
ELNÖK: Tehát akkor a harmadik sorban szereplő szöveg: „a jegyző - az egyházi és 

magánintézmény esetében a fenntartó -„ Azt gondolom, hogy ez valóban pontosabb. Van-e 
más észrevétel? 

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

Igen. Az általunk benyújtott koherenciás módosítóban a 8. § (2) bekezdésének a második 
felét, amely a 3. betöltött életév után a halmozottan hátrányos helyzettől teszi függővé a 
felvétel kötelezettségét, ezt kiiktatnánk, hiszen ha az óvodának kötelező felvennie 3 éves 
kortól a gyermeket, akkor irrelevánssá válnak ezek a rendelkezések. Tehát nemcsak akkor 
kötelező felvenni, ha halmozottan hátrányos helyzetű, hanem mindenképpen kötelező 
felvenni. 
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ELNÖK: Ez egy olyan felvetés, ami úgy látom, hogy vitát vált ki a bizottságban. 
Osztolykán Ágnes! 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Csak azt szeretném megjegyezni, hogy ez egy 

nagyon szép dolog, amit mond, de ön is tudja, hogy sokkal kevesebb óvoda van, mint 
amennyi férőhelyre szükség lenne. És ha valóban 3 éves kortól szeretnénk ezeket a 
gyerekeket óvodába adni, akkor megint felmerül az a helyzet, hogy ha nem tesszük bele a 
„hátrányos helyzetű” kitételt, akkor az lesz megint a helyzet, hogy ha valaki beviszi a 
gyerekét, és ezt egy óvodás gyerek gyakorló anyukájaként mondom, nem mint bizottsági 
alelnökként, akkor az a kitétel, hogy igazolni kell azt, hogy az anyuka munkaviszonyban áll, 
különben nem tartják benn a gyereket, hanem akkor csúszik egyet a sorban, és az jön előre, 
akinek a szülei munkaviszonyban állnak. 

A hátrányos helyzetű gyermekek esetében nagyon jól tudjuk azt, hogy pont ez az ilyen 
teljes exlex állapot, hogy a szülőknek nincs munkájuk, munkanélküliek, elég rossz társadalmi, 
gazdasági státuszban vannak, de ha nem dolgoznak, akkor ők kvázi otthon maradhatnak a 
gyerekekkel. Akkor hogyan beszélünk mi esélyegyenlőségről meg fejlesztésről, meg 
mentorálásról, ha pont ezeket a 3 éves gyerekeket nem tesszük be a rendszerbe, és ezt nem 
foglaljuk törvénybe, hogy ennek kitételnek kellene lennie. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ágnes érvei elhangzottak. Kíván-e még valaki 

hozzászólni? Kucsák László! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Szerintem a szöveget érdemes 

pontosan elolvasni. Így a szöveg, ha én jól értelmezem, akkor azért biceg, merthogy ez arra 
egyfajta megfogalmazás, ha a négyéves életkoros verzió lenne. Akkor ugyanis megáll az, 
hogy amennyiben a 3 éves gyerek… stb., és az óvodáztatási támogatás. Hiszen ha azt 
mondjuk, hogy a 3. életév betöltése, akkor ott – hogy is mondjam csak – alapjáraton nem 
kérdés, mondom ezt Osztolykán Ágnes alelnök asszonynak, hogy bent van-e a rendszerben a 
kisgyermek avagy sem, mert bent van a törvény szövegéből kiindulva. Az egy másik kérdés, 
hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára óvodáztatási támogatás hogyan, 
milyen feltételek mellett jár vagy nem jár. 

Tehát a szöveget szerintem indokolt górcső alá venni, mert én a saját értelmezésem 
szerint mondom, hogy ez itt biceg. Az a kérdés, hogy akkor ebben az esetben, ha halmozottan 
hátrányos helyzetű, „normál” életkorú gyermekek kerülnek be, akkor ott részükre ilyen 
támogatás jár, nem jár, az hogyan és milyen törvényi helyen szabályozandó adott esetben. 

Remélem, sikerült összefoglalni. Tehát nem szándékról van itt szó, ahogy Osztolykán 
Ágnes mondta. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ha jól értem, akkor amellett 

érveltek többen, hogy ennek a paragrafusnak azt a pontját, amelyik a kötelező felvételt 
biztosító óvoda szavakkal kezdődik, a végéig, a pontig ezt az elég hosszú, két mondatból álló 
részt hagyjuk el. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) 

Ki az, aki ezzel egyetért, hogy hagyjuk el? (Szavazás.) Köszönöm. 
Akkor egyben szavazzuk meg a módosító javaslatot, amelyik úgy szól, hogy 4. helyett 

3., a jegyző – egyházi és magánintézmény esetében a fenntartó -, és utána ott ér véget, hogy 
„sajátos helyzete indokolja”. 

Akkor egyben szavazzunk erről a módosító javaslatról. Kérem, aki ezzel egyetért, 
most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Akkor ezt így benyújtjuk. 

Itt van ennek a lapnak a másik oldalán, szintén koherenciazavar, ez a középiskolai 
felvételivel függ össze. A múlt héten döntöttünk erről, megtaláltuk, ez az 50. §, de volt egy 
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olyan lába is ennek, amit akkor nem tettünk be a nem támogatott sorba, vagy nem döntöttünk 
róla jól, így függ össze, és így lesz koherens a frakció döntése a mi véleményünk szerint, ha 
ezt a pontot is, a 9. § (6) bekezdését is kivesszük a szövegből. 

Kérdezem az előterjesztőt, hogy ezzel egyetért-e.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Egyetértünk, igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Döntsünk róla! Aki 

egyetért ennek a javaslatnak a benyújtásával, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 
Akkor ezt így be fogjuk nyújtani. 

Itt van előttem Réthelyi Miklós miniszter úr 449. számú irata. (Közbeszólások: Nem 
kaptuk meg!) Egy kis baj, hogy én se kaptam meg. Ezek ilyen szamizdat anyagok. 
(Derültség.) De a lényegét azért ismertetem. Ez pedig a szintén a múlt héten elfogadott 
módosító javaslat pontosítása. Ez a 26. § (3) bekezdése, ahol az egésznapos iskola dolgáról 
döntöttünk. Azt mondja ki a múlt héten elfogadott módosító javaslat, hogy az általános iskola 
egésznapos iskolaként működik, pedagógiai programjának része valamely, a miniszter által 
kiadott vagy saját maga által kidolgozott és a törvényben meghatározottak szerint jóváhagyott 
nevelési programcsomag. Itt javasolja miniszter úr az alábbi pontosításokat. 

Ne miniszter által jóváhagyott, hanem az oktatásért felelős miniszter, azt gondolom, 
hogy logikus és érthető, és a nevelési programcsomag helyett pedig nevelési-oktatási 
programcsomag kifejezést használjuk. Azt gondolom, hogy én jegyeztem az eredeti javaslatot, 
nekem ez belefér, ez a kötőjeles megoldás, hogy nevelési-oktatási programcsomag. 

Államtitkár úr, ti ezt nyilván ismeritek, hiszen felteszem, hogy a miniszter úr veletek 
egyeztetve küldte át ezt az anyagot a házelnöknek. Gondolom, támogatjátok is ezt. 

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

Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás ehhez a ponthoz? (Nincs jelzés.) Nincsen. 

Szavazzunk akkor erről, hogy benyújtjuk-e ezeket a pontosító javaslatokat. Kérem, hogy aki 
egyetért vele, most szavazzon! (Szavazás.) Ez valószínűleg a bizottsági titkárság figyelmét 
kerülte el, vagy nem küldte át nekünk a házelnök ezt az anyagot, mármint a miniszter úr által 
küldött anyagot 

Nálam nincs több, noha tudok róla, hogy van még egy pár ilyen. (Dr. Hiller István: Itt 
van mind a 17. – Derültség.) Parancsolj! 

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

Fenn van a honlapon most már 17 ilyen módosító, de ezeket nem szükséges a bizottságnak 
benyújtania, csak szeretném jelezni, ezt a kormány részéről benyújtották. 

 
ELNÖK: A kormány benyújtja őket. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

És még három, Osztolykán Ágnes által benyújtandó szerepel már, mint regisztrált koherenciás 
javaslat. 

 
ELNÖK: Mi ezeknek a tartalma? 
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DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Ebből kettő gyakorlatilag ugyanaz, mint amiről a bizottsági javaslatokban már tárgyaltunk. Az 
egyik a fejlesztő foglalkozások 20 órás limitjének a rendezése, amely Lázár János 
frakcióvezető úr módosítója nyomán vált szükségessé. Egy olyan koherenciás módosító, 
amely a hit- és erkölcstan oktatás fogalompárját egységesíti, mert egy helyen hit- és 
vallásoktatás maradt a szövegben. Ugyanígy egy szóhasználati módosítás, ami egy helyen 
bennmaradt, kisebbségek helyett a nemzetiségeket nevesíti. Az a bizonyos koherenciás, amely 
a közösségi szolgálatot végül is a bizonyítvány kiadásához és nem a vizsga megkezdéséhez 
köti. 

 
ELNÖK: Igen, ezt viszi végig. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Egy olyan, ami beilleszti a szövegbe az alternatív óvodapedagógiai programot is az alternatív 
iskolai kerettantervek mellé. A Hídprogramokban egy szövegpontosítás, aminek nincs érdemi 
hatása a szövegre. Egy helyen a képzést „nevelés-oktatási” formára javítja a szöveg, 
egységesítve az egész előterjesztés szövegét. Egy helyen a diákigazolvány helytelenül a 
pedagógusigazolvány helyett szerepel, és ezt a cserét eszközli. Egy helyen a szakértői és 
rehabilitációs bizottságból a „rehabilitációs”-t kihagyja a koherenciás módosító, mert ez már 
nem szerepel a bizottság megnevezésében. Az oktatásért felelős miniszter feladatai között a 
középiskolai felvételinek a most beadott módosítóhoz igazítja a szövegét, tehát hogy ne az 
általános középfokú felvételiről legyen szó, hanem a középiskolairól, illetve kiveszi azt, hogy 
a köznevelési Hídprogramot szakiskolában kelljen megszervezni. 

Van még néhány hatályba léptető módosítás, ami ezekből következik, és számsorokat 
most itt azt hiszem, fölösleges lenne felsorolnom. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyetlenegy hiányérzetem van csak, emlékszel talán, hogy 

többször beszéltünk arról, hogy a szegény II. kerületi ökomenikus iskola volt az állatorvosi ló 
(Dr. Hoppál Péter: És Fót.), és Fót, valóban. Tehát van néhány olyan intézmény… 

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

Ez két különböző dolog, mert a fóti alapítványi iskola, a II. kerületi pedig azzal került le a 
napirendről, egyeztetve Láng Zsolt polgármester úrral, illetve az összes érdeklődővel, hogy 
mivel a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdése máshogy fogalmaz a világnézeti semlegességről, 
illetve mivel önkormányzati fenntartásról eleve nem beszél a törvény, ezért a probléma 
ilyenformán okafogyottá vált, tehát ezt csak máshogy lehet rendezni. Ugyanis nem létezik 
olyan módosító szöveg, amivel ezt be lehet passzírozni a törvénybe.  

 
ELNÖK: Tehát a probléma vagy átkerült egy másik utcába, vagy majd megoldódik 

magától, ezt még nem látjuk pontosan. Jó. Köszönöm szépen a tájékoztatást a zárószavazás 
előtti módosítókkal kapcsolatban. 

Hiller István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Kérdezni szeretnék, itt vannak 

ezek a módosítók előttem, államtitkár úr, egyet talán nem sikerült megemlíteni - de ha én nem 
figyeltem, elnézést -, ami kiveszi a szövegből, hogy az OKNT megbízatását 2012. szeptember 
1-jéig meghosszabbítja. Ennek akkor mi a tartalma? Hogy tudniillik nem akarja az OKNT-t, 
új OKNT-t akar, szeretném tudni, mert erről korábban másként volt szó. 
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DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Igen, új OKNT-t szeretnénk, és mivel a törvény felhatalmaz arra, hogy szeptember 1-jétől, a 
hatálybalépéstől a testületeket újraszervezze, illetve újra nevesítse a miniszter, ezért szükséges 
az, hogy addig biztosítsa a törvény azt, hogy a jelenlegi OKNT fennmarad.  

Kétféle módosító volt egyébként benyújtva, a másik is egy alternatív megoldás, de 
ahhoz az egész törvényt most kellett volna életbe léptetni, és ez tűnt egyszerűbbnek. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Kérdezhetek még valamit? 
 
ELNÖK: Persze! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Mi ezzel nem értünk egyet, de értem pontosan, hogy 

legalább mi a tartalma. Azt nem tudom, hogy mi az az alternatív óvoda, és az alternatív 
óvodának a programja. Merthogy ez egy módosítóban szerepel, itt van előttem, Réthelyi 
miniszter úr december 19-ei hatállyal írta alá, ami azt mondja, hogy alternatív 
óvodapedagógiai program, mármint ezt emeli be a szövegbe. Erről idáig nem volt szó, pedig 
néhány órát együtt töltöttünk. 

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

Az alternatív pedagógiai intézmények, amelyek például a Waldorf-intézmények esetében 
óvodák is lehetnek, hogy egy példát mondjak. Azért kellett, hogy itt koherenciásan kerüljenek 
be, mert végig kerettantervekről volt szó a módosításkor, és ez egy óvodára értelemszerűen 
nem alkalmazható fogalom. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Jól értem, hogy ami alternatív, az nem kötelezően a 

költségvetés által finanszírozott? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem. Tehát ez nevelési programról szól, mint egy kerettanterv. Vannak olyan vonatkozásai, 
amelyek szabadságot adnak, tehát akár többletet is jelenthetnek elfogadás esetén a 
költségvetéshez képest, de nem kivételt jelentenek a költségvetés alól. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy kívánunk-e még a köznevelési törvényhez 

benyújtott zárószavazás előtti javaslatokról vitatkozni. (Nincs jelzés.) Nem.  
Nézzük akkor a 2. pontot, a felsőoktatási törvényhez. Az az igazság, hogy itt egyelőre 

csak egy vázlat van előttem. A 40. §-nál érzem én, hogy indokolt ez a pontosítás. A 40. § itt 
van előttünk, két verzióban is. Őszintén szólva még technikailag vizsgáljuk, itt két problémát 
kell tisztáznunk. 

Az egyik, hogy szóbeliztethetnek-e az intézmények, vagy csak alkalmassági vizsgát 
tarthatnak. Az eredeti javaslat, az előterjesztés megengedné az intézményeknek szóbeli vizsga 
szervezését. Ezt részben a több mint egy évtizede mögöttünk hagyott… mindegy, tehát rossz 
tapasztalatok vannak a szóbeli vizsgával kapcsolatban, én ezt nem akarom most újból 
elmondani. A másik elem, ami szintén ebben a paragrafusban van érintve, az pedig az 
idegennyelv-tudás szintje. Itt az eredeti javaslat leírja, hogy legalább egy „C”-típusú 
középfokú államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsga sikeres teljesítése a feltétel. 

Azt gondolom, hogy egy rugalmasabb megoldás helyénvalóbb, mégpedig az, hogy a 
kormány rendeletben határozza meg, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez 
egyes alapszakok esetében – itt a b) pont a lényeg – mely nyelvből, milyen szintű és milyen 
vizsgával igazolt nyelvtudásra van szükség. 
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Ez összefügg egyébként, azért van ott az a) pont, az érettségi vizsga mely 
vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyaiból kell emelt szintű vizsgát teljesíteni, erről már kétszer 
szavazott a parlament ebben a ciklusban. Egyszer 2010 nyarán, egyszer pedig 2010 őszén, a 
költségvetés idején. Tehát ez az, ami most is fontos, hogy a kormány kezdje el nyomni a 
rendszert abba az irányba, hogy az emelt szintű követelményeket szép fokozatosan 
megszabja. Itt is én nagyon boldog lennék, ha először egy standardizált nyelvi érettségit tudna 
tenni minden felvételiző. Utána előírnánk, hogy ez nem elég, hogy kettes, hanem közepes, 
aztán rá két évre, hogy jó vagy jeles, és utána egy harmadik lépcsőfokként mennénk neki 
annak, hogy „C”-típusú vagy „B”-típusú vagy oxfordi, vagy nem tudom, milyen, de elsőként 
egyből meghatározni azt, hogy a Szerencsi Csokoládégyárban 250 milligrammos tejcsokit 
kérek a puttonyba, az szerintem butaság. Mondjuk csak azt, hogy egy ajándékot akarunk, 
valami édességet, és ne definiáljuk egészen precízen azt, hogy ez milyen gyártmány legyen, ki 
által elismert. 

Itt tényleg azt gondolom, hogy ez pont egy olyan pont, ahol a kormánynak 
kormányoznia kell, a parlamentnek pedig irányt szabnia, és szabjuk meg azt az irányt, hogy a 
nyelvi szinteket emeljünk, és adjunk módot arra, hogy a kormány szép fokozatosan emelje a 
követelményeket. 

Ez a két pont, mind a kettő fontos, tehát én a szóbeliztetést is egy kardinális ügynek 
gondolom, a nyelvi szintek megszabásának a fokozatosságát lehetővé tevő jogi szabályozást 
is. A kormány most nincs itt, de megelőlegezem, hogy nem támogatja ezt a javaslatot, de én 
mégis az utolsó esélyt is szeretném erre megadni, mert két társadalmilag nagyon érzékeny 
kérdést érintő ügy van előttünk. 

Ennek megfelelően kell szerintem elhagyni a most leírt paragrafust, és pontosítani a 
fölötte lévőt. Tehát ezek nem variációk, hanem ez egy módosítónak a két része, mert 
elhagyást javasol, és új szöveget javasol. 

Kérem, hogy ehhez szóljatok hozzá, ha van észrevétel ezzel kapcsolatban. Michl 
József! 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Azt szeretném megkérdezni, elnök úr, hogy akkor a 

szóbeli felvételi vizsgakövetelmény lehetőségét az 1-es variáció teljességgel kizárja? Jól 
értem-e?  

 
ELNÖK: Azt hiszem, igen. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Mert a „feltétele lehet” sorban sincs benne, tehát ez a 

kérdésem, hogy ezt most teljességgel ki akarjuk zárni, vagy hasonlóan a nyelvtudás 
meghatározásához, illetve a pályaalkalmassághoz hasonlóan, legalább a lehetőségét 
fenntartsuk. 

 
ELNÖK: Ez egy olyan pont szerintem, nekem személyesen az a véleményem, hogy a 

szóbeliztetés puhítja a kört. Tehát van szóbeli vizsga az érettségi, standard vizsga keretében, 
és nincs szóbeli az érintett intézmény keretében. Ezt elmondtam. Az alkalmassági kiterjedhet 
egyébként, mondjuk egy pedagógusképzés esetében egy elkötelezettséget, motiváltságot, 
kommunikációs képességet is vizsgáló beszélgetésre, de ez szerintem belefér abba a pontba, 
hogy ez a pályaalkalmasság feltétele. Tehát itt vagy-vagy van ennél a szóbelinél. Nem jár érte 
pontszám, hanem azt kell mondani, hogy te alkalmas vagy, vagy alkalmatlan, dupla vagy 
semmi, fekete vagy fehér, és nem azt, hogy alkalmas vagy egy kicsit, és adok plusz 20 pontot, 
vagy adok plusz 12 pontot. Az alkalmassági vizsga ez, hogy igen vagy nem, nem pedig ez a 
kicsit szűz lány esete. Tehát ilyen nincsen, vagy-vagy, alkalmas vagy nem alkalmas. 

Hiller István! 
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én ezzel a gondolatmenettel nagyon egyetértek. 

Akkor, amikor mondjuk az egyetemeken, főiskolákon összesen volt 100 ezer hallgató meg 80 
ezer hallgató, akkor egy egészen más rendszer volt, mint amikor százezren tesznek felvételit. 
Itt nem is csak azt kell nézni, hogy hány gyereket veszünk fel, hanem hogy hányan 
felvételiznek, hiszen akkor, aki felvételi jelentkezést benyújtott, azt mind szóbeliztetni kell. 
Most képzeljétek el, hogy annak a határát, függetlenül attól, hogy hogyan alakul az államilag 
finanszírozott hallgatói létszám, természetes, hogy ha előírja a törvény, mindenkit, aki 
érettségit tett sikerrel, azt felvételiztetni kell. Mire a magyar felsőoktatás százezer magyar 
fiatalt felvételiztet, az fizikai képtelenség, hogy lehessen tartani a nyári határidőt. Tehát az, 
amit a törvény megszab egy felvételi eljárás menetében, amikor is június közepén, 20-a 
tájékán törvényi kötelezettség, hogy kihirdessék, hogy ki az, aki felvételt nyert, ki az, aki 
nem, ezt százezer szóbeli vizsgával megfejelni, lehetetlen. (Michl József: Kötheti.) Értem, 
csak akkor, ha kötheti, akkor a különböző intézmények között egy sajátos verseny kezd majd 
kialakulni, az egyik nehezíteni akar, a másik könnyíteni akar, miközben mi azt mondjuk, hogy 
a felvételi vizsga azonos értékű kell hogy legyen, és majd az adott intézmény eldönti, hogy ez 
megfelelő-e vagy nem. 

Szóval azt a menetet, ami ilyen rendszerben a felvételi szóbeli vizsgát kizárja, azt 
nagyon erőteljesen pártfogolom, csak nem akarom megismételni az érvek közül azt, amit az 
elnök úr az előbb már elmondott. 

 
ELNÖK: Pósán László! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak egy dologgal szeretném még 

kiegészíteni. Öt helyre jelentkezhetnek a felvételizők. Ez azt jelenti, hogy egy ember esetében 
ötször kell kalkulálni a szóbelikkel, ha ezt behozzuk. (Dr. Hiller István: Jogos!) Tehát olyan 
irtózatos számot kapunk, ami kivitelezhetetlen. Én emlékszem még arra, amikor a ’90-es évek 
legvégén, vagy a 2000-es évek legelején volt, nem tudom pontosan, még este 8-kor is ott 
voltak szóbelizni a gyerekek. Egész egyszerűen ez nonszensz. Tehát aki reggel vizsgázik vagy 
este 8-kor, az nem ugyanaz. Azt hiszem, 1996 táján volt, nem tudom pontosan, de emlékszem, 
hogy volt ilyen, felvételiztettünk, és mindenki idegbajt kapott, és egy csomóan nem tudtak 
megérkezni, megjelenni, és így tovább. Csak azt akarom mondani, hogy káosz lenne belőle. 

 
ELNÖK: Tehát szerintem van mód szóbeli vizsgáztatásra, külső vizsgabizottság, 

standard érettségi. Van mód a jelölt személyes megismerésére, elkötelezettségének, 
alkalmasságának a megvizsgálására, de ez nem pontszámban ölt testet, hanem abban, hogy 
alkalmasnak látja-e őt vagy nem látja alkalmasnak az intézmény. 

Ez nem része a felvételi pontokat eredményező vizsgarendszernek, hanem ez egy 
kiegészítője, éppen ezért máshogy is jelöljük. 

Ki az, aki a javaslat ellen kíván érvelni, hogy ne nyújtsuk túl hosszúra a dolgot? (Nincs 
jelzés.) Nincs ilyen. Akkor javaslom, hogy nyújtson be a bizottságunk egy ilyen pontosító 
javaslatot, igyekszünk ezt majd összerakni, mert ami előttünk van, az nem precíz abból a 
szempontból, hogy a második eleme olyan pontot is elhagyásra javasol, amit nem biztos, hogy 
el kell hagyni. Itt a lényeg az első pont, azt akarjuk pozitívan megfogalmazni, és ehhez majd 
kérem Zsuzsa segítségét, hogy mi az, amit ennek érdekében el kell hagyni, ki kell húzni, ezt 
majd rakjuk össze. 

Döntsünk akkor! Ki az, aki ezt támogatja? Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki volt ellene? (Szavazás.) 1 nem. Köszönöm. 
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Van-e más az egyebek keretében? (Nincs jelzés.) Akkor keresünk egy nyugodtabb 
időpontot, hogy ezt a két szakképzési ügyet megtudjuk, hogy hogyan rendezi a kormány. A 
bizottsági ülést bezárom. Minden jót kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc)  

 
 

  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


