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Napirendi javaslat  
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törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6570. szám)  
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3. A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének 

feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról 

szóló 2003. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6774. szám)  

 

4. Egyebek  

 



  4 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán  (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke  
Bodó Sándor (Fidesz)  
Brájer Éva (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Hiller István MSZP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Dúró Dóra (Jobbik)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
Dr. Kolber István (független)  
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(Az ülés kezdetének időpontja:11 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket! Elsőként a 
napirendről kell döntsünk. A kiküldött napirend szerint - (Edelényi Zsuzsánnának:) van az 
OTKÁ-hoz módosító, érkezett be? (Edelényi Zsuzsánna: Nem, nincs.) - 3 pontot javasoltunk, 
de csak kettőt tartunk meg belőle, mert az OTKÁ-hoz nem érkezett módosító javaslat, és én 
sem javaslok bizottsági módosító javaslatot beadni. A felmerült kérdést feltettem Pálinkás 
elnök úrnak, aki a jelenlegi szabályozás fenntartását javasolja - a levelet kiosztottam, 
mindenki tudja tanulmányozni. Így az első napirendi pontunk Balog Zoltán miniszterjelölt úr 
meghallgatása, a második a közokiratokról, közlevéltárakról szóló törvényjavaslat, a 
harmadik napirendi pont pedig az egyebek… (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) 
Zsuzsa mondja, hogy ha nem ragaszkodtok a közokiratokról szóló törvényjavaslatról szóló 
napirendi ponthoz, merthogy nincs hozzánk tartozó módosító javaslat, ezt is levehetjük a 
napirendről. (Dr. Hiller István: Tegyük!) Nincs ragaszkodó kéz, úgyhogy két napirendi 
pontunk van: Zoltán és az egyebek. Kérem, hogy szavazzunk. Ki az, aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Köszönöm, egyhangúlag megszavaztuk.  

Balog Zoltán nemzeti erőforrás miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 

Tisztelettel köszöntöm Balog Zoltán miniszterjelölt urat, Halász János államtitkár urat 
és Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyt. A miniszterjelölti meghallgatás szabályait a 
gyakorlott képviselők mind tudják: a miniszterjelölt egyéni nézeteire, hitvallására, szakmai 
álláspontjára vonatkozik a meghallgatás. Nem a kormány félidős értékelésének az eseményén 
vagyunk, legyenek kedvesek a képviselők ettől az olvasattól eltekinteni - ha ezt nem teszik, 
akkor kellő szigorúsággal én fogom megvonni a szót. Zoltánnal egyeztettünk, fél 1-kor 
kezdődik a következő meghallgatása. Ha még egy kávézásra és egy gyors ebédre is 
lehetőséget akarunk neki adni, akkor negyed 1 felé be kell fejezzük a bizottsági ülésünket. 
(Dr. Hiller István: Kávé igen, ebéd nem.) A kávét megszavazta az ellenzék, a szendvicset 
nem. (Derültség.) A kormánypártiak szerencsére hedonistább állásponton vannak. 
(Derültség.)  

(Balog Zoltánnak:) Zoltán, parancsolj, tiéd a szó! 
 

Balog Zoltán miniszterjelölt bevezetése 

BALOG ZOLTÁN nemzeti erőforrás miniszterjelölt: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság elnökét, elnökségét és tagjait! A Házbizottság azt írja 
elő, hogy a szakmával kapcsolatos személyes nézeteknek és a személyes életútnak a 
bemutatása az, ami előtérben áll.  

Még mielőtt a személyes életútra rátérnék, úgy gondolom, hogy akár a tegnapi 
parlamenti vitának a tükrében is érdemes beszélni a minisztérium összetételéről, a 
minisztériumon belüli lehetséges szerkezeti változásokról, egyáltalán az együttműködésről, 
hogy miért pont így és ilyen módon áll össze ez a minisztérium, hiszen ez egyáltalán nem 
magától értetődő, nem is kell úgy tenni, mintha az lenne; lehet azt mondani, hogy az elmúlt 
20 évben biztos nem, de elképzelhető, hogy a magyar demokrácia rövid történetében sem volt 
ilyen nagy minisztérium, ilyen nagy összetételű minisztérium, és Európában sem találunk erre 
példákat. Számos olyan érv van tehát, amely azt akarja mondani, hogy jobb lenne egy 
szűkebb keret, akár két minisztériummá is ketté lehetne választani ezt a tárcát, és nekem is 
vannak és voltak ilyen gondolataim, amikor a miniszterelnök úrtól megkaptam a felkérést. 
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Mégis, amikor az érveket és az ellenérveket összemértük, hogy mi szól amellett, hogy 
különválasszuk ezt a tárcát hagyományosan egy népjóléti és egy kultusz-oktatási tárcára, 
akkor részben a miniszterelnök úr álláspontja, részben pedig a meggyőző ereje arra indított, 
hogy elfogadjam ezt az összeállítást, és miután azt kértem, hogy csökkentsük az 
államtitkárságok létszámát, ezért válaszként megkaptam azt, hogy növeljük az 
államtitkárságok létszámát - ez egy kormányzatban elő szokott fordulni, majd erről is mondok 
néhány szót.  

Mégis alapvetően azt gondolom, hogy a névváltoztatásban: emberi erőforrások 
minisztériuma, kifejeződik az a közös pont, amely köré fel lehet fűzni mindazokat a 
területeket, mindazokat a szakpolitikákat, amelyek ebben a minisztériumban vannak. Hiszen 
amikor egy országnak vagy egy nemzeti közösségnek a fejlődéséről beszélünk, akkor érdemes 
három tényezőt együtt megfontolni és figyelni: az egyik az, amitől mindannyian függünk, és 
napi szinten határozza meg az életünket, hiszen talán hogyha valaki az internetet megnyitja 
reggelenként, akkor először az árfolyamokra esik a pillantása, tehát az a gazdasági stabilitás, a 
gazdasági biztonság, egyáltalán a gazdaság fejlődése és bővülése az, ami alapvető az életünk 
szempontjából. A másik két szempontra kevésbé szoktak figyelemmel lenni. A második 
szempont a társadalmi tőkének a fejlettsége vagy a fejlesztése, én ezt a társadalmi tőkét 
nevezem emberi erőforrásnak vagy emberi erőforrásoknak. Ennek az állapota, minőségi 
állapota legalább olyan fontos egy országnak nemcsak a közérzete, hanem a jövője 
szempontjából is, mint a gazdaság fejlődése. A harmadik szempont szintén igen fontos, és a 
másik kettő nélküle nem értelmezhető ma már, ez pedig a fenntartható fejlődés szempontja, 
az, hogy amikor döntéseket hozunk, amikor a gazdaságot vagy akár az emberi erőforrást 
fejlesztjük, akkor ne a következő generációk rovására tegyük ezt, hanem valamilyen módon 
az irántuk való felelősséggel gazdálkodjunk a jelenben rendelkezésre álló erőforrásokkal, akár 
az emberi erőforrásról van szó, akár a gazdaság erőforrásairól.  

Amikor a gazdasági szempontok, azt is mondhatnám, hogy a materiális szempontok 
túlsúlyba kerülnek egy ország fejlődésében, akkor az bizony roncsolhatja a társadalmi tőkét, 
ronthatja az emberi erőforrás állapotát. Számos példa van arra, hogy ha az intézkedéseket 
kizárólag a finanszírozhatóság vezeti, akkor abból bizony súlyos károk keletkezhetnek, nem 
beszélve arról, hogy éppen a fenntartható fejlődés szempontjából is negatív tud ez lenni. 
Viszont megfordítva is igaz: ha az emberi erőforrás rendben van, akkor nemcsak a gazdasági 
növekedéshez tudunk pluszerőforrásokat bekapcsolni, hanem - és ez talán ma Magyarország 
esetében egy fontos szempont lehet - olyan pluszokat is hozzá tudunk tenni, amivel a hiányok 
pótlását is tudjuk eredményezni, ami a gazdaságban nincs meg, azt emberi erőforrással sok 
esetben pótolni lehet. Ezért emberi erőforrások minisztériuma, amelynek az emberi értékek 
megerősítése, megújítása és reprodukálása a feladata.  

Magyarországnak nincsenek gyarmatai, ásványkincsekben sem vagyunk túlságosan 
gazdagok, számunkra a jövő kizárólag a munkaalapú társadalom lehet, és a munka, az igazán 
minőségi, eredményes, sikeres munka csak az emberi minőséggel, az emberi képességekkel 
érhető el. Ennek az embernek a környezete, az emberi környezet, az, hogy az a tehetséges 
kreativitás, ami a magyar történelemben sokszor húzott ki bennünket a csávából, valóban 
megfelelő környezetben legyen, ez ennek a minisztériumnak a feladata. Ha arra gondolunk 
tehát, hogy hol lehet az emberi erőforrásokat megújítani, megőrizni, megerősíteni, 
reprodukálni, akkor nyilván a tanulás, az iskola, az oktatási rendszer jelenik meg első helyen, 
de legalább ilyen fontos természetesen a gyógyítás, amiben benne van az egészségtudatos 
életmódra való nevelés is, és akkor már újra az iskolában vagyunk. Vagy akár a 
szegénypolitika helyett a szociális ellátórendszernek egy olyan működtetése, ami az erőseket 
erősíti, a gyengéket pedig segíti felzárkózni, ennek is nagyon direkt a kapcsolata az oktatással, 
mert hogyha ezeket az emberi viszonyokat, amelyek a szociális, adott esetben etnikai 
különbségeket kezelni tudják, nem tartjuk karban, nem teremtjük meg kisiskolás korban, 
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akkor később már sokkal nehezebb lesz, és hogyha társadalmi zárványok jönnek létre akár 
etnikai, akár szociális, akár kulturális alapon, akkor az az együttműködést, a nemzeti 
összetartást súlyosan károsíthatja.  

Természetesen az emberi erőforrások megújítása a sportnak is egy nagyon fontos 
feladata, a sport egy nagyon fontos terület ebből a szempontból - ez is ebbe a minisztériumba 
tartozik. És a két új államtitkárság kapcsán, amely ideérkezik, én úgy fogalmaznék, hogy az 
egyházi, civil és nemzetiségi kapcsolatokkal foglalkozó államtitkárság, amely a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztériumból ebbe a minisztériumba fog átjönni, a lelki közösségek 
fenntartó ereje, annak a környezetének a biztosítása megint csak egy igen fontos feladat, és ez 
sem választható el egyébként az oktatástól. Tehát hogyha az emberi erőforrások felől 
közelítünk a minisztérium portfóliójához, akkor mindegyiknek helye van itt, és mindegyiknek 
nagyon direkt, szoros kapcsolata van az oktatással. Ha a következő nagy területre, a kultúrára 
gondolok, amelynek szintén az emberi erőforrások megerősítésében lehet és van kulcsszerepe, 
az megint csak elképzelhetetlen igazán jó oktatási rendszer nélkül. A társadalmi 
önszerveződés, ahogy szoktuk mondani, a civil kapcsolatok területén mondjuk azt, hogy a 
polgárok önszerveződő saját világában is emberi közösségeknek a megerősítése és 
reprodukálása folyik.  

A másik terület, amely ehhez a tárcához érkezik, a felzárkózásnak, a társadalmi 
felzárkózásnak a területe. Én itt várok a legtöbbet attól, hogy ezt a szempontot, úgy szokták 
félig szakmai bikkfanyelven mondani, hogy a horizontális politikákban egy bizonyos 
szempontnak a fontosságát erősítsük. Úgy gondolom, hogy itt egy komoly pluszt jelenthet 
nemcsak a tárcának, hanem elsősorban az ügynek, a társadalmi felzárkózás, a roma integráció 
szempontjából az, hogy egy tárcán belül tudjuk megközelíteni és összehangolni a különböző 
szakpolitikákat ezzel a fontos szemponttal; és viszont is, biztos vagyok benne, hiszen az egyik 
legvitatottabb, legjobban megvitatott pontja az új köznevelési törvénynek és rendszernek 
éppen az a kérdés, hogy azt a súlyos gondot, ami Magyarországnak egyébként évtizedek óta 
gondja, hogy a magyar oktatási rendszer nem ad igazán esélyt arra, hogy azok, akik - 
mondjuk így nagyon egyszerű nyelven: - szegényként, mélyszegénységből, hátrányos 
helyzetből érkeztek az iskolarendszerbe, azt úgy hagyják el, hogy valóságos esélyekre 
feljogosító képességekre tegyenek szert. Bizony ebben nem áll túlságosan jól a magyar 
iskolarendszer, bízom benne, hogy az új köznevelési törvény ebben az ügyben mindenképpen 
egy pluszt fog hozni. Ennek a két területnek az érkezése az, ami valamilyen módon formálni 
és alakítani fogja ennek a tárcának az arculatát, és meg fogja erősíteni az emberi erőforrásokra 
vonatkozó szempontokat.  

Ha megengedik, itt azért mégis a névváltoztatás az, amit én nem tartok olyan nagyon 
fontos dolognak, csak a tegnapi, meglehetősen heves vitából rájöttem, hogy vannak, akiknek 
talán ez még fontosabb, mint amennyire mi ezt gondoltuk. Ez mindenképpen egy jelzés akart 
lenni, hogy nem ugyanaz a minisztérium, mint ami eddig volt, és hogy valahol a kormányzás 
félidejében az emberi szempontok még nagyobb hangsúlyozása számunkra egy fontos kérdés, 
ennek üzenete is akar lenni. Ezért mondom el azt, hogy természetesen úgy fogjuk megoldani 
ezt a névváltoztatást, hogy ebből semmifajta nagy, milliós kiadások ne legyenek. Miután a 
„nemzeti erőforrás” egy ugyanolyan jó megjelölés erre a minisztériumra, ezért fokozatosan 
fogjuk azokat a megnevezéscseréket, akár táblák és minden mások cseréjét elvégezni, 
amelyekre szükség van, akár a névjegykártyákig, az informatika világában azért a 
levélpapírokat nem olyan nehéz átállítani egy másik megjelölésre, tehát ennek minimális 
költségei lesznek. Az első körben hét darab táblát kell cserélni, ebből kettőt amúgy is kellett 
volna, hiszen két új államtitkárság érkezik, tehát a hét államtitkárságnak a tábláját cseréljük 
ki, és bízom benne, hogy az üzenet a fontos ebben a dologban, nem pedig valamifajta 
költségvetési ügy vagy más.  
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Értelme és jogosultsága van tehát annak, hogy mindazok a területek, amelyek az 
embernek mint erőforrásnak a megerősítésével foglalkoznak, egy közös minisztériumban 
legyenek, és itt gyakorolják, tanulják az együttműködést. A politikának, különösen a 
szakpolitikáknak nagy kísértése az, hogy szétdarabolják az embert: a gazdasági tárca csak a 
munkavállalóval, az egészségügyi tárca csak a gyógyítandó emberrel, a szociális tárca csak a 
kiszorultakkal, az oktatási tárca a tanulni vágyókkal vagy a tanulásra kötelezettekkel 
foglalkozik, az embert együtt látni, szerintem ebben van egy komoly lehetőség, és az 
ideérkező két államtitkárság, azt gondolom, ebben az ügyben hoz majd valami pluszt. 

Ahogy a félidei, mégis csak visszatekintésre gondolok, azt hiszem, hogy az elmúlt két 
évben olyan változások történtek a nagy állami ellátórendszerek területén, egyáltalán minden 
olyan területen, amely az emberek életét konkrétan és napi szinten érinti, amire nem volt 
példa az elmúlt 20 évben. Talán 20 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen radikális, alapvető 
átalakítása a közigazgatásnak, az oktatási rendszernek, a szociális rendszernek, az 
egészségügyi rendszernek, még a kulturális rendszernek is valamilyen módon, nem beszélve a 
nyugdíjrendszerről. A szervezeti átalakítás nyilván elsősorban számokról meg 
jogosultságokról meg fenntartásról meg fenntarthatóságról szól. Nekünk az volt a szándékunk 
ezzel, hogy egy jobb államot teremtsünk, és azt gondolom, még ha a következményekben 
nem is értünk egyet, meg talán az okokat is másként látjuk, nincs olyan képviselő, aki ne 
értene egyet azzal, hogy 2010-re a magyar állam a helyi állam és a központi állam szintjén is 
eljutott a működésképtelenség határáig, és nagyon sok területen inkább már a másik oldalon 
volt. Nem volt tehát más választás, mint ezekhez a nagy rendszerekhez hozzányúlni, nemcsak 
a finanszírozhatóság miatt, hanem egyáltalán a fenntarthatóság és a jó működés miatt. A nagy 
kérdés az, hogy két év után, amikor bizonyos területeken már azért mégis csak nemcsak a 
körvonalak, hanem a végső rendszerek is látszanak, vagy a végállomása is látszik ennek az 
átalakításnak, van, ahol még vannak elvégzendő feladatok. Akkor állítsuk előtérbe újra az 
embert, az emberi közösséget, amelyre vonatkoznak ezek a tevékenységek, hogy a jó állam a 
polgároknak is valóban jobb legyen, tehát igazságosabb legyen, megbízhatóbb legyen, 
átláthatóbb, hatékonyabb és tartósan finanszírozható legyen. Két év után eljött tehát az ideje 
annak, hogy az átalakítások után - amelyek nyilván sok részérdeket sértettek, hogy is lehetett 
volna másképp? - kiderüljön az, hogy az egész együtt mindannyiunknak a közös érdekét 
szolgálja, és éppen ezért az emberi erőforrásnak a megerősödése legyen az, ami előtérben áll. 
Ennek a szorgalmazása, ennek az elősegítése lesz az új minisztériumban az én feladatom.  

Hogyha mondhatok néhány szót a személyes életutammal kapcsolatban - bár, 
gondolom, egy jó életrajz szerepel itt az anyagban, amelyet önök megkaptak -, talán azok a 
vonatkozásokat emelném ki, amelyek ebben a tárcában fontosak tudnak lenni. Az egyik, ami 
számomra igen fontos, mert nemcsak a múltam, hanem - bízom benne, hogy - a jelenemnek és 
a jövőmnek is része az a világ, ahonnan én érkeztem, ez a felső-borsodi, gömöri világ. Észak-
Magyarország ma nemcsak Magyarországnak a legszegényebb régiója, hanem - hadd 
mondjam azt! - szégyenszemre abból a több mint 270 régióból, középrégióból, amit az 
Európai Unióban mérnek, az alsó tízben van, és ez a magyar régió az észak-magyarországi 
térség. Úgy gondolom tehát, hogy az, hogy a foglalkoztatáspolitika, a gazdaságpolitika, a 
fejlesztéspolitika és a szociálpolitika hogyan alakul, ezeknek az embereknek az érdekeit és a 
jövőjét alapvetően érinteni fogja. Éppen az a világ, amelyben én magam is szereztem 
munkatapasztalatokat betanított esztergályosként annak idején a Diósgyőri Gépgyárban, az a 
szocialista típusú nagyipar, ami ott összeomlott, jelenti azt a problémát, amire az elmúlt 
20 évben egyetlenegy magyar kormánynak sem sikerült olyan választ adnia, amely ezeket az 
embereket valóban valóságos kiutakkal ruházta volna fel, vagy amely nekik kiutakat nyitott 
volna nekik.  

Ez után az egyéves munkás kitérő után református lelkésznek jelentkeztem, és a mi 
képzésünkben nagyon fontos a szociális felelősség gyakorlása, tehát teológushallgatóként mi 
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minden évben kötelezve voltunk arra, hogy gyermekvédelmi intézményekben, szellemi 
fogyatékosok otthonában dolgozzunk, én magam is megtettem ezt, több ilyen gyakorlatot 
végeztem, és aztán tanulmányaimat megszakítva egy évet dolgoztam egy olyan idősotthonban 
is, ahol egyébként félig illegálisan szerzetes nővéreket gyűjtöttek össze, ami abban a 
rendszerben nem egy megengedett magatartás volt, a püspökszentlászlói idősek otthonában 
ilyen nővéreknek a gondozásával foglalkoztam. A lelkészi oklevél megszerzése mellett az 
akkori Testnevelési Egyetemen, később a Semmelweis Egyetemnek a mentálhigiénés 
tanszékén szereztem mentálhigiénés szakemberi képesítést. Többször jártam külföldön 
ösztöndíjjal, az NDK-ban is és az NSZK-ban is, és 1993 és ’96 között a bonni egyetemen 
dolgoztam mint tudományos munkatárs, ahol a kommunizmus és az egyházak kapcsolatával 
foglalkoztunk teológiai szempontból, néhány publikációt is sikerült elindítani ebben a 
témában.  

1990 óta vagyok a Fidesz egyházpolitikai szakértője, tanácsadója, 1998-tól a 
miniszterelnök személyes főtanácsadója voltam 2002-ig, aztán a Köztársasági Elnöki Hivatal 
társadalompolitikai főosztályvezetője voltam, majd pedig a Fidesz pártalapítványát, a Polgári 
Magyarországért Alapítványt kezdtem el felépíteni, és vezetem a mai napig. 2006 óta vagyok 
parlamenti képviselő, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság vezetője 
voltam négy éven keresztül. 2010 óta a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárságot 
vezetem. Talán ennyit mondanék. És miután a demográfiai szempontok is fontosak ennek a 
tárcának az életében: öt gyermekünk és négy unokánk van. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Képviselő hölgyek és urak, tessék parancsolni! (Jelzésre:) Sós Tamás, tessék! 
 

Kérdések, hozzászólások 

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Miniszterjelölt Úr! Amit elmondott, az szimpatikus. 
Ugyanakkor amit én szeretnék szóba hozni, az az, hogy azzal, gondolom, egyetért, hogy a 
lényeg mindig a részletekben van. A kérdésem arra irányul, hogy ezeknek az elveknek hogyan 
kíván eleget tenni, illetve ezeket hogyan kívánja megvalósítani. Itt konkrétan az emberi 
erőforrásról beszélt, beszélt az oktatási rendszerről és az esélyekről. Én egyetlenegy példát 
hoznék szóba, és ez alapján szeretném kérdezni - az alapján, ahogy az elnök úr is 
megfogalmazta, azon keretek között -, hogy ön hogyan látja a szakképzésben az alapozás 
kérdését. Itt én konkrétan a nemzeti alaptanterv minimumára gondolok. Két héttel ezelőtt volt 
egy polemizációnk a beterjesztett törvényjavaslattal kapcsolatban, a szakképzésről szóló 
törvénytervezet kapcsán, és nekünk egy szón volt vitánk, ez pedig a „legalább” és a 
„legfeljebb”, konkrétan arról, hogy maximum 33 százalék legyen a nemzeti alaptantervi 
minimum - korábban ez minimálisan fogalmazódott meg. Ha szó szerint vesszük a 
törvénytervezetet, ez akár nulla százalék is lehet. Úgy gondolom, hogy abba a gondolkodásba, 
amit ön elmondott, ez nem fér bele. Én azt kérdezem, ön mit tesz azért, hogy ez a 
törvénytervezet ne legyen így elfogadva, mert ha jól figyeltem a mi vitánkat, itt pártállásra 
való tekintet nélkül azt képviseltük, hogy ez ne legyen elfogadva. És itt nem pártok közötti 
vitáról van szó, hanem szemléletmódról van szó.  

Szeretném elmondani, hogy azért is van aggodalom szerintem az oktatási 
szakemberekben - és még mindig a szakképzésnél maradok -, mert ha a 2011-es szakképzési 
törvényt és az 1993-as szakképzési törvényt, amely az Antall-kormány időszakában született, 
a 2011-es törvény nem abban a szellemben született, amit ön mond. Hisz itt rendkívül 
leszűkül a mozgástér, mert már az alapvetésben, a preambulumban, a bevezetésben 
gyakorlatilag munkaerőpiacról, gazdaság által keresett és elismert szakképesítésekről 
beszélünk, míg a ’93-asban még megfogalmazódtak a társadalmi folyamatok, az információs 
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társadalom, a nemzetgazdaság, a munkaerő-piaci igények, az európai uniós elvárások, ez 
mind-mind leszűkült. Én érteném a 2011-es törvényt akkor, hogyha az a felnőttképzésre 
vonatkozna, de ahhoz meg hozzá sem nyúltunk, pedig két évvel ezelőtt ez már be volt ígérve - 
bár tudom, hogy ez nem az ön területe lesz… 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen… 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Konkrétan tehát az a kérdésem, hogy a nemzeti 

alaptantervi minimumot hogyan ítéli meg.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tamás, a szakképzési törvény általános vitája a plenáris 

ülésen lesz, a nagyteremben, este. Annak kétségtelenül kisebb lesz a nyilvánossága, mint 
ennek, tehát én értem ezt a törekvést, de nem fogom tűrni a továbbiakban, hogyha nem 
haragszol.  

(Jelzésre:) Kucsák László, Révész Máriusz és Osztolykán Ágnes alelnök kért szót. 
Parancsolj, László! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit! 

Tisztelettel köszöntöm a miniszterjelölt urat! Köszönjük szépen a tájékoztatót, az 
összefoglalót. Az előbb elhangzottak kapcsán csak annyit szeretnék elmondani, hogy nem 
szerencsés, vagy más megközelítésben mérsékelten elegáns, hogy a szakképzési törvény 
vonatkozó részeivel foglalkozott Sós Tamás, hiszen tudjuk, hogy ez nem a NEFMI vagy most 
már az emberi erőforrások minisztériuma tárca körébe, hanem a Nemzetgazdasági 
Minisztériumhoz tartozó dolog, ily módon talán ezen a vonalon kell továbbhaladnunk ebben a 
kérdésben, és a módosítás valóban terítéken van.  

A magam részéről köszönöm Balog Zoltánnak a tájékoztatót, és amiket az emberi 
erőforrásokkal összefüggésben elmondott, az, úgy gondolom, mindannyiunk számára 
vállalható, és remélem, mindannyiunk által támogatható törekvéseket, elképzeléseket 
tartalmazott. Meggyőződésem, hogy ez a tárca eddig sem volt egyszerű, hiszen nagyon nagy 
és fontos területeket ölelt fel, és ahogy hallhattuk, ez két területrésszel még bővülni is fog, 
úgyhogy azt gondolom, hogy az emberi erőforrások ügye még inkább fókuszba kerül, ami 
indokolt is. Meggyőződésem, személyes meggyőződésem szerint olyan miniszterjelölttel van 
dolgunk, aki emberi és szakmai kvalitásait tekintve meg fog tudni felelni ennek az embert 
próbáló feladatnak. Én a magam részéről ehhez már jó előre sok erőt és ugyanannyi sikert 
kívánok! Az oktatásüggyel, oktatáspolitikával összefüggő kérdésekről pedig, bizonyos 
vagyok benne, akár a mai alkalommal csipegetve, de a továbbiakban részletgazdagon is 
tudunk tárgyalni.  

Köszönöm szépen a figyelmet, és sok sikert kívánok! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz, aztán Osztolykán Ágnes! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is épp azt szerettem volna 

jelezni, hogy meglehetősen nagy a minisztérium portfóliója, tehát nem biztos, hogy egy másik 
minisztérium hatáskörébe tartozó kérdésekkel kellene a jelölt urat bombázni, ráadásul pont 
akkor, amikor a Fidesz képviselői kifejtették, hogy azt a törvényt ily módon nem fogják 
elfogadni. Szerintem jó úton is vagyunk, úgyhogy Sós Tamás számára is megnyugtató módon 
fog a kérdés elrendeződni.  

A miniszterjelölt úrral kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy magam is úgy 
látom, hogy eddig sem vitt könnyű feladatot az államtitkár úr a kormányban, hiszen ez a 
felzárkóztatásért felelős államtitkárság, talán, ha lehet, a legnagyobb kihívás. A legnagyobb 
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kihívás, hiszen 1990 óta, a rendszerváltás óta, azt gondolom, ezen a területen a helyzet 
folyamatosan és egyre inkább romlott, és nem volt arra példa, hogy igazán komoly politikus, 
tehát valamelyik pártnak egy markáns képviselője egy ilyen nehéz területet személyesen, 
személyes felelősséggel is elvállalt volna. El kell mondjam azt is, hogy több bizottságban is 
ültem együtt az államtitkár úrral, és azt a képességét külön is szeretném kiemelni, hogy 
például a „Legyen jobb a gyermekeknek!” bizottságban, ahol nagyon sok különböző helyről 
érkezett ember foglalt helyet az asztal körül, az államtitkár úr gyakorlatilag mindig 
konszenzust tudott teremteni, és azokat az anyagokat konszenzussal sikerült továbbterjeszteni. 
Azt hiszem, ez a magyar politikai életben egy ritka és nagy adottság, és nagyon remélem, sőt 
nemcsak remélem, hanem biztos vagyok benne, hogy ezen tárca élén ugyanazt a hozzáállást 
miniszterként is tudja képviselni.  

Azt szeretném megkérdezni, hogy ezen a területen - két éve kormányon vagyunk -, a 
felzárkóztatás területén mit vagy milyen eredményeket tart a legnagyobb eredményeinek az 
államtitkár úr, hiszen azt hiszem, érdemes erről egy-két szót váltani. Ez talán a kétkedőket is 
meggyőzheti, hogy érdemes a miniszterjelölt urat támogatni.  

Ezen kívül még egy kérdésem van. A közoktatási törvényben elfogadtuk az 
életpályamodellt. Az életpályamodell serpenyőjében két dolog van: az egyik felében van egy 
jelentős fizetésemelés, a másik felében pedig bizonyos szempontból növeljük, átalakítjuk a 
pedagógusok kötelezettségeit. Az elmúlt napokban felröppentek olyan hírek, hogy a 
költségvetés helyzete miatt ez a fizetésnövelés talán - hogy mondjam? - nem lesz lehetséges. 
Az lenne a kérdésem, hogy az államtitkár úr hogyan látja ezt, egyetért-e velünk abban, hogy 
ezeket a kérdéseket csak egyszerre lehet rendezni, tehát az életpályamodell részeit csak 
egyszerre lehet bevezetni, vagyis ha nincs több pénz, akkor ebben az esetben az államtitkár úr 
elképzelhetőnek látja-e, hogy a pedagógusok kötelezettségei növekedjenek, a pénzügyi 
feltételek pedig, amelyeket ígértünk, ne járjanak ezzel együtt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Osztolykán Ágnes alelnök asszony, aztán Farkas Gergely 

kért szót.  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Én is üdvözlöm a 

jelenlévőket! Nagyon sok kérdésem lenne az államtitkár úrhoz, de bízom benne, hogy lesz 
még módunk sok mindent megbeszélni. Van bennem némi reménykedés, hogy ön a 
miniszterjelölt erre a pozícióra, és szeretném kijavítani Révész Máriusz képviselő urat: az 
államtitkár úr egy olyan feladatot látott el, amelyben számtalanszor hangsúlyozta azt, hogy 
nem felzárkóztatásról, hanem felzárkózásról beszélünk, ami, azt gondolom, az elmúlt 20 év 
politikai gondolkodásában nekünk talán valami mást mondott.  

Nagyon üdvözlendő, hogy mind a társadalmi felzárkózással kapcsolatos 
államtitkárság, mind az egyházügy is átkerül a minisztériumhoz. Nekem egy kicsit direktebb 
kérdésem lenne: ha az eddig ön által vezetett államtitkárság átkerül a minisztériumhoz, akkor 
azt ki fogja vezetni, van-e valami elképzelése, kit látna szívesen ön a saját helyén?  

Egy nagyon szigorú kijelentést hallhattunk itt az elnök úrtól, hogy nem mehetünk bele 
olyan kérdésekbe, amelyek azért, gondolom, fontosak lennének, de én mégis megpróbálom, 
aztán maximum nem kapok választ. Két dolgot szeretnék megkérdezni. Az egyik dolog az, 
hogy tegnap a szociális bizottság meghallgatásán azt mondta, idézem, hogy: „Gondolkodunk, 
hogy az adott esetben feleslegessé váló pedagóguskapacitásokat hogyan lehet például EU-s 
forrásokkal a felzárkózás javára állítani.”. Ez egy kicsit félelmetes kijelentés volt, mert akkor 
mégis csak igaz az a bizonyos titkos tanulmány, miszerint 600 iskola és 10 ezer pedagógus 
elbocsátásával számol az oktatási államtitkárság? Ez lenne az egyik kérdésem.  

A pedagógus-életpályamodellt Révész képviselő úr már megkérdezte. 
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Még egy kérdésem lenne önhöz. A napokban kapott egy nyílt levelet a Romaversitas 
igazgatójától, Daróczi Gábortól, aki azt hangsúlyozza levelében, hogy fontosnak tartja, és a 
romaintegrációban sok évet eltöltött szakemberek szintén fontosnak tartják azt, hogy az 
egyház szerepet vállaljon a roma integráció kérdésében. Én is részt vettem olyan 
megbeszéléseken, amelyeket ön szervezett, és azt gondolom, hogy semmifajta ellenérzés nem 
volt ezzel kapcsolatban. De azt szeretném megkérdezni, hogy mi van akkor, amikor évek óta, 
évtizedek óta működnek jó civil kezdeményezések - és én ezt majdnem minden miniszteri 
meghallgatáson megkérdeztem -, mikor jön el az az időszak, amikor egy szaktárca irányítója, 
egy kormány belátja azt, hogy az is egyfajta új gondolkodás, és a már működő, a civilek által 
jól működtetett és valamelyest állami feladatokat ellátó projekteket mikor kívánja a 
minisztérium, az állam, a kormányzat kvázi kiemelten kezelni? Nem azt mondom, hogy csak 
az egyik vagy csak a másik támogatás a fontos, hanem azt kérdezem, hogy miért nem 
értékelendő az az eltöltött jó néhány év és az a jó néhány fiatal, aki a Romaversitas soraiból 
került ki, és lett mondjuk és volt ombudsman az elmúlt időben. Mikor ismerjük el azt, hogy 
mindenféle pártpolitikától és ideológiától függetlenül is lehet a romaintegrációra időt és 
energiát fordítani? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Farkas Gergely, Michl József, Kolber István kért szót. Gergely, 

parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! A konkrét kérdések feltétele előtt szeretném leszögezni a Jobbik 
álláspontját a minisztériummal kapcsolatban, fontosnak tartom elmondani, hogy függetlenül 
az ön személyétől. Mi két éve is azt mondtuk, és most is tartjuk magunkat ahhoz, hogy 
elhibázottnak tartjuk ennek a minisztériumnak az ily módon való felépítését, túl nagy és túl 
súlyos szakterületek vannak itt egybevonva. Még egyszer hangsúlyozom: ez az ön 
személyétől független; mi úgy gondoljuk, nem alkalmas arra egyetlenegy ember sem, hogy 
ezen a sok szakterületen helytálljon. Egyben úgy is érezzük, hogy ezek a szakterületek vannak 
annyira fontosak, hogy megérdemelnék a kormányon belül az önálló képviseletet, miniszteri 
képviseletet. Ebből kifolyólag mi nem tartjuk jónak ezt a jelenlegi felállást, és kicsit aggódva 
hallgatjuk, hogy nemhogy csökkentenék a minisztériumhoz tartozó ágazatok számát, hanem 
még két új államtitkársággal is bővülni fog ez.  

Hogy gyakorlati példákat is mondjak az elhibázott felépítésre, csak az ifjúságpolitika 
szakterületéről szeretnék kiemelni három olyan dolgot, amelynek kapcsán valószínűsíthetően 
- illetve informális úton többször eljutott ez hozzánk - abból adódóan nem született törvény 
ezeken a területeken, mert nem volt rá megfelelő kapacitás. Ilyen például az ifjúsági törvény, 
amely egy régi adóssága a mai, a 20 éves politikai elitnek, és az az érdekessége ennek a 
törvénynek, hogy ezt ellenzékben néhány évvel ezelőtt még a Fidesz is követelte belátva 
ennek a fontosságát. Ennek ellenére most, hogy önök vannak kormányon, eltelt két év, és még 
csak egy lépés sem történt annak irányába, hogy megalkossák az ifjúsági törvényt. De 
megemlíthetném a nemzeti ifjúsági stratégiát, amely 2011 végével lejárt, lassan fél év eltelt 
azóta, és nem alkották meg annak folytatásaként a 2012-re és 2013-ra vonatkozó ifjúsági 
stratégiát. Szintén nincs drogstratégiája az országnak. Arra volt erőforrás, hogy az előző 
drogstratégiát hatályon kívül helyezzék, de másfél év alatt sem sikerült egy újat megalkotni. 
Úgy gondolom, ez is jól mutatja annak a példáját, hogy ennek a területnek is szüksége lenne 
egy önálló miniszteri befolyásra a kormányon belül, úgy talán hatékonyabban és gyorsabban 
megszülethetnének ezek a törvények.  

Szeretnék még konkrét véleményt kérni néhány kérdés kapcsán a miniszterjelölt úrtól. 
Ön a mostani beszédében is, de a korábbi munkássága során is hangsúlyozta a társadalmi 
felzárkózás vagy felzárkóztatás érdekében végzett munkáját, annak fontosságát. Azt 
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szeretném megkérdezni, hogy ezt miként tudja ön összeegyeztetni azzal, hogy a 
felsőoktatásból eddig is komoly költségvetésiforrás-kivonások voltak, és a Széll Kálmán-terv 
2.0-s verziója is ezt vetíti előre, illetve ezzel párhuzamosan az állami férőhelyek száma is 
csökken. Tudjuk jól, hogy a felsőoktatásban való részvétel a társadalmi mobilitás, ezáltal a 
társadalmi felzárkózás egyik lehetősége - ezzel ellentétben hat most az önök felsőoktatásra 
vonatkozó politikája. A kettőt hogyan tudja ön összeegyeztetni, és egyetért-e ezzel a 
forráskivonással? 

Szintén ehhez kapcsolódóan kérdezem, hogy egyetért-e a jogász- és a közgazdasági 
képzésre vonatkozóan az államiférőhely-számok drasztikus csökkentésével, ami - és ez most 
már nyíltan látható - jó néhány száz, ha nem még nagyobb nagyságrendű fiatal külföldre 
távozását okozta. Pont az elmúlt hetek felmérései alapján tapasztalhattuk ezt, amikor is már 
rengeteg érettségiző diák úgy nyilatkozott, hogy ezen változtatások miatt egyszerűen már nem 
is jelentkezett hazai felsőoktatási intézménybe, hanem rögtön külföldi intézménybe adta be a 
jelentkezését.  

A pedagógus-életpályamodellre én is szeretnék rákérdezni, de egy kicsit más 
aspektusból, mint Révész Máriusz tette. Én azt szeretném megkérdezni, hogy milyen 
vészforgatókönyv van arra az esetre, hogyha ezt nem tudják bevezetni. Ebben az esetben 
módosítani fogják a köznevelési törvényt, vagy mégis mi várható? Pont abból kifolyólag 
szeretném ezt tudni, hogy azt mi is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a tanárok, a pedagógusok 
munkaterhe megnő, ugyanakkor ehhez kapcsolódóan pedig nem növekszik a fizetésük.  

Összefüggésben az előző kérdésekkel arról szeretném megkérdezni még a 
miniszterjelölt urat, hogy milyen elképzelésekkel rendelkezik a fiatalok itthon tartása 
érdekében - sajnos ez nagyon súlyos probléma. Nem szeretném ezt most részletesen kifejteni, 
szerintem mindannyian ismerjük ezt, és aggódunk e miatt a jelenség miatt. Milyen konkrét 
tervekkel, akciókkal, programokkal rendelkezik a miniszterjelölt úr e tekintetben? Úgy 
gondolom, hogy országunk jövője szempontjából ez most egy sarkalatos kérdés, és szeretném, 
ha erre hallhatnánk néhány konkrét és megnyugtató választ is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Michl József, parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Én csak két 

témát vetnék fel, és nem annyira kérdésként, mint inkább támogatólag, javaslatként szeretném 
megfogalmazni. Az egyik a művészeti alapképzésnek és egyáltalán a művészetek tanulási 
lehetőségének az erősítése a gyerekeink számára és szempontjából. Azt gondolom, hogy 
Magyarország felemelkedésének az egyik alapvető kulcsa az, hogy a gyerekeink az iskolai 
tanulás mellett mivel töltik az idejüket, és a sport talán elég jól van már menedzselve az 
országban, mellette a művészetek és a művészeti alapfokú oktatás hasonló szintre emelése, azt 
gondolom, nagyon kívánatos. Én ennek drukkolok, és ebben szeretném erősen támogatni a 
miniszterjelölt úr tevékenységét.  

A másik terület, amelyet szeretnék kiemelni, a pedagógusképzés. Csatlakozva 
Osztolykán Ágnes felvetéséhez azt gondolom, hogy valóban nagyon sok jó példa van az 
országban arra vonatkozóan, hogy milyen módon lehet a cigányság felemelését, integrálását 
segíteni. Én azt a példát szeretném idehozni és erősíteni, amit a zsámbéki főiskola, az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola 1994 óta tesz, hogy külön tanszéket is állított a cigányság 
kérdésének, és célként nemcsak azt fogalmazta meg, hogy a cigány fiatalokat segítse, hanem 
elsősorban a többieket segítse abban, hogy minél mélyebben és jobban megismerjék a 
cigányság kérdéseit, és romológiai tanulmányaik segítségével utána a hétköznapi 
munkájukban is ki tudják fejteni azt, amit egy pedagógusnak, egy szociálpedagógusnak vagy 
óvodapedagógusnak kell végeznie. A kérdésem vagy a felvetésem lényege az lenne, hogy 
vajon ezt a zsámbéki példát, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola példáját mennyire lehetne 



  14 

még tovább erősíteni. Több pedagógusképző intézmény is van, amely hasonló módszereket, 
illetve tevékenységet kezdett el, de azt gondolom, itt még további erősítésre van szükség. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Kolber István, aztán Dúró Dóra kért szót.  
 
DR. KOLBER ISTVÁN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Államtitkár Úr, Miniszterjelölt Úr! Nagy érdeklődéssel hallgattam a miniszterjelölt úr 
bevezetőjét. Ilyenkor az ember mindig tele van egyfajta várakozással, érdeklődéssel, 
reménnyel, és ezek a pillanatok talán ünnepélyesek is, és az általánosság szintjén azt is 
mondhatnám, hogy annak, amit ön mondott, a döntő többségével egyet is lehet érteni. Mégis 
azzal kezdeném, amit ön elmondott, hogy ön egy olyan tárcát vesz át, amely bővül, 
növekszik, egy mamutminisztérium lesz, ami miatt, megvallom őszintén, előre is sajnálom, 
hiszen ez nem egy kis feladat; ez egy jelentős, embert próbáló munka lesz, hiszen 
meggyőződésem, hogy a mai kormányzati munka hatékonyságának az egyik problémája az, 
hogy nagyon nagyok ezek a minisztériumok, ami bénaságot okoz a kormányzati munkában. 
De itt a lényeges kérdés az, hogy kapott-e ön valamilyen önállóságot a miniszterelnök úrtól, 
amikor megbízta önt ennek a hatalmas nagy tárcának a vezetésével, ugyanis azt éreztem a 
bevezetőjéből, hogy ön simán, egyszerűen folytatni akarja azt a folyamatot, azokat a 
trendeket, irányokat, amelyeket az eddigi minisztérium folytatott. Azt kérdezném tehát, hogy 
az eddigi stratégiai irányokkal, főképpen a köznevelési törvény, a felsőoktatási törvény 
irányaival ön maradéktalanul egyetért-e, vagy van valami terve korrekcióra, változtatásra.  

Megvallom őszintén, nagy örömmel hallgattam, hogy ön elkötelezett a felzárkózás 
kérdésében; beszélt itt horizontális célokról, komplex megközelítésről, oktatás-, 
fejlesztéspolitikáról, szociálpolitikáról. Azt gondolom, egyetértünk abban, hogy ez egy 
nagyon fontos társadalmi és politikai kérdés Magyarországon, de az lenne a kérdés, hogy 
mindezek érdekében, a társadalmi mobilitás újraindítása érdekében van-e valamilyen terve, 
van-e valamilyen elképzelése. Elegendőnek vagy helyesnek tartja-e az iskola szegregáció mai 
kezelését? Mit gondol erről a kollégiumoktól elkezdve a felsőoktatásig?  

Mint korábbi egyházi embertől kérdezném azt, hogy mit gondol az állam és az egyház 
viszonyáról, azok szétválasztásáról, úgy is mint alkotmányossági, alkotmányjogi kérdésről, de 
akár a napi praxis szintjén is. Vagy a bizottság profilját érintő kérdésre leszűkítve: mit gondol, 
milyen mértékű szerep lenne helyes az egyházak oktatásban betöltött szerepét illetően?  

Az oktatás egyik fontos kérdése az iskolák államosítása. Nem tudom, hogy bírnak-e 
majd ezzel a hatalmas hálózattal. Nemcsak az a probléma, hogy nagyon nagy ez a központi 
államigazgatási szerv, a minisztérium, hanem az is, hogy a különböző településeken lévő 
oktatási intézmények is közvetlenül az államhoz fognak kötődni, tudom, hogy több áttétellel. 
Bírnak-e majd ezzel az irdatlan nagy iskolahálózattal, és ennek az államosításnak mi a célja, 
mi a jövő? Nem beszélt erről. Pusztán az, hogy államosítanak valamit, mondhatnám azt, hogy 
nem oszt, nem szoroz. Nem látszik, hogy több pénz lenne. Mit kíván tenni az 
iskolahálózattal? Valóban olyan tervek lapulnak-e egy fiókban, amelyekre Osztolykán Ágnes 
is rákérdezett, amelyek összevonásokat, további integrációt tartalmaznak? Ha igen, ha ilyen 
irányba mozdul el a dolog, előáll-e ön, ezzel feltárja-e ezeket a terveit, lapjait, megosztja-e ezt 
a diákokkal, a szülőkkel, a pedagógusokkal, vagy tovább folytatódik az a zsákbamacska, ami 
azért ezen a területen tapasztalható volt? 

A pedagógus-életpályamodelltől elkezdve sok mindent érintettek képviselőtársaim, én 
ezeket most nem kérdezném meg, egyet azonban igen: a felsőoktatás ügyét és kérdését. Ott is 
ugyanezt a bújócskát látom és érzem. Ha az ember különböző felsőoktatási intézményekkel 
beszél, hogy mi lesz veletek, hogy alakul a jövő, látni lehet azt, hogy sok intézmény esetében 
visszazuhant a jelentkezők száma - az államilag finanszírozott helyek problémáját már 
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érintették itt többen. Mi az elképzelése ezzel kapcsolatosan? Van-e valamilyen programja, 
terve erre nézve, vagy pedig ez egy ilyen lassú elhalás, amikor nem mondunk meg semmit, de 
mindenki tudja, hogy mire megy ki a játék? Vagy valóban egy hatékony, progresszív, európai 
felsőoktatási modellben gondolkodik-e, támogat-e ilyet? És ön, aki egyébként Bonnban volt 
kutató, és nyugati egyetemeken tanult, egyáltalán mit gondol erről, Európáról, az Európai 
Unióról? Hiszen az oktatás, a versenyképesség, a társadalmi felzárkóztatás, felzárkózás 
szempontjából is nagyon fontos mindez.  

Végül, de nem utolsósorban nyilvánvaló, hogy az ágazathoz tartozó intézmények, 
dolgozók ilyenkor abban is reménykednek, hogy a miniszter érdekérvényesítő képessége 
valamilyen gyümölcsöt hoz az ágazat részére. Itt van a Széll Kálmán-terv újabb verziója, ami 
nem sok jóval kecsegtet. Mit gondol erről az egészről? Mert nyilvánvaló, hogy összességében 
tudjuk, milyen helyzetben van a költségvetés, milyen helyzetben van az ország, de az nem 
kizárt, hogy bizonyos területekre azért jusson pénz, mert az hosszú távon fontos. És azt 
gondolom, hogy nemcsak azért kell ezt kijelenteni, mert az oktatási bizottság ülésén vagyunk, 
hanem mert az oktatás lenne, lehetne az a terület, ahova érdemes lenne ennek az országnak - a 
nehéz helyzet ellenére is - több forrást terveznie és több forrást befektetnie. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Mielőtt Dúró Dórának és - utolsóként - Hiller Istvánnak 

megadnám a szót, jelzem, hogy nagyon fut az idő. Ezért kérlek benneteket, hogy mondjuk 
délig tegyétek fel az egyszerű kérdéseiteket. És elnézést kérek a Doktoranduszok Országos 
Szövetségétől, de én nem fogom feltenni szavazásra, hogy ők is kérdezhessenek, mert elfutott 
az idő, illetve akkor többen kifogásolhatnák, hogy ők miért nem. Miniszterjelölti 
meghallgatáson nem szokás egyébként, hogy civil szervezetek, társadalmi szervezetek is 
kérdezzenek; konkrét ügyhöz természetesen továbbra is örömmel várjuk önöket.  

Dóra, parancsolj! 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Azzal 

fejezte be a mondandóját, hogy a demográfia fontos ennek a tárcának, ennek ellenére a 
kormány eddigi intézkedései sem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy a születésszám 
csökkenését megállítsák, 2011-ben is tovább csökkent a születésszám. Azt kérdezném a 
miniszterjelölt úrtól, hogy milyen intézkedések várhatók a továbbiakban, a későbbiekben 
ennek a drasztikus demográfiai csökkenésnek a megállítására, illetve megfordítására.  

Szeretnék kiemelni néhány területet, az egyik a gyermekek napközbeni ellátásával 
kapcsolatos. Az önkormányzatok nagy része, illetve elég sok önkormányzat bevezeti a 
bölcsődékben a gondozási díjat is, és a jelenlegi bölcsődék is 130 százalékos kihasználtsággal 
működnek, tehát itt nagyon sok fejlesztésre lenne szükség. A másik pedig - hogy az 
oktatáshoz is kapcsolódjak -, hogy a nemrégiben elhunyt Kopp Mária dolgozta ki a 
családbarát felsőoktatás modelljét. Azt kérdezném, nyitott-e a tárca arra, hogy ilyen 
intézkedéseket megjelenítsen a felsőoktatásban.  

Végezetül két olyan kérdést tennék fel, amely azzal kapcsolatos, hogy a köznevelési 
törvény és a „Roma integráció évtizede” programban foglaltak ellentétesek egymással. Az 
egyik az általános iskolai kollégiumok kérdése. A közigazgatási minisztérium által 
beterjesztett programban ezt egy fő prioritásként jelenítik meg, míg a köznevelési törvény a 
korábbi hároméves kortól folyósítható kollégiumi normatívát 10 évtől teszi lehetővé. Ez a 
módosítás ellentétes azzal az iránnyal, amit a programban megfogalmaztak. Illetve szintén 
szerepel a kis létszámú osztályok indítása az általános iskolákban, amit az Országgyűlés a 
köznevelési törvényben szintén elvetett, ezért azt kérdezném, hogy a tárca részéről mi az 
álláspont ezekben a kérdésekben. Köszönöm.  
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ELNÖK: Én is köszönöm. Hiller István, parancsolj! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Én nem szeretnék semmit sem 

kérdezni, mert ennyi kérdés után elég lesz megjegyezni a válaszokat. (Derültség.) Egyébként 
is szerintem kimerítően akkor lesz majd ideje és alkalma részletesen válaszolni ezekre, amikor 
a miniszterjelölt úr több tíz év múlva a visszaemlékezéseit írja. (Derültség.) De mivel az idő 
valóban korlátos, a véleményemet szeretném elmondani.  

Először is tisztességes dolognak tartom, és köszönöm, amit tegnap a szociális 
bizottsági meghallgatásán az Útravaló-programmal kapcsolatban mondott. Az elmúlt években 
nem nagyon szoktunk hozzá ahhoz, hogy amit esetleg a gondolatainkban, a véleményünkben 
egy korábbi időszakkal kapcsolatban pozitívan ítéltünk meg, azt kimondjuk. Ön ezt tegnap 
megtette, énnekem kötelességem erre reagálni, és azt mondom, hogy részben köszönöm, 
részben meg örömmel értek egyet.  

Logikus lépésnek tartom, hogy két államtitkársággal, a társadalmi felzárkózással 
foglalkozóval és az egyházi kapcsolatok ügyével foglalkozóval bővítik a minisztériumot. 
Abban a koncepcióban, amelyben önök, illetve a miniszterelnök gondolkodik, ez logikus; az 
nem volt logikus egyáltalán, hogy idáig nem így ment. Én a koncepcióval nem értek egyet, de 
hogyha a koncepcióba belehelyezkedem, akkor ez magyarázható. A történet nem úgy megy, 
hogy ha valaki közepesen erős, akkor három területet még el tud irányítani, ha csípős paprikát 
evett, esetleg kongói fűszerből, akkor négy területre is képes, és akkor jobb lesz, és hogyha 
tehetséges, akkor képes elvinni hatot, szerintem ez nem így működik. Az a kérdés, hogy a 
szerkezet - amelynek a megválasztása egyébként minden kormánynak, Magyarországon az 
alkotmányos berendezkedés szerint a miniszterelnöknek a joga -, önmagában, a szerkezetéből 
adódóan képes-e az adott cél eléréséhez közelebb vinni az erre vállalkozókat, vagy esetleg 
gátja annak; hogy a személyes kvalitás, a hozzáállás, a munkaszervezés és a kitűzött célok 
együttesen, az a szerkezet révén segítséget nyer, vagy a szerkezet éppen ebben, önmagából 
fakadóan, gátolja. Én azt állítom, hogy gátolja. Nekem nem az a problémám, hogy milyen 
csoportosításban vannak minisztériumok, az Unión belül és az Unión kívül a legfurcsább 
csoportosításokat láthatjuk. Ön, aki portfóliója miatt életének jelentős részét fogja 
Brüsszelben tölteni, annyi kollégával fog megismerkedni, hogy meg sem fogja tudni jegyezni, 
hogy kinek mi a portfóliója, mert a legvegyesebb felállás. Ilyen, amilyet az új nevű 
minisztériumban az emberi erőforrásokat összefogó minisztériumként működtetni kívánnak, 
nincs.  

Én úgy gondolom, miniszterjelölt úr, hogy ön egy alkalmatlan feladatra alkalmas 
ember. Hogy az a feladat, amire vállalkoztak… Az egy világos dolog, hogy ha a 
miniszterelnök felkéri, és egyébként azt mondja, hogy márpedig ő ebben a szerkezetben kíván 
kormányozni, akkor két dolgot lehet tenni: vagy vállalja a feladatot, akkor a szerkezethez 
viszonylag minimális módosításokat tehet, vagy mivel nem kötelező miniszternek lenni, azt 
mondja, hogy nem. Ön az előzőt választotta. Azt gondolom tehát… Tudom, hogy ön 
Németországban dolgozott ökomenikus intézetben, nyilván hisz az ökumenében, a különböző, 
egymással rokon, mégis egymástól eltérő gondolkodású, hitvallású egyházak összefogásában, 
nincsen az ökumenének püspöke, mert nem lehet hierarchiába állítani. Ahhoz, amire 
vállalkozott, jó egészséget és jó idegrendszert kívánok. A szerkezet miatt nem gondolom - 
megismétlem: a szerkezet miatt nem gondolom -, hogy Magyarország érdekeit szolgálja, nem 
tudja. Egyébként meg a részletkérdésekben, amelyekről hallottunk a parlamentben, bizottsági 
ülésen lesz mód vitatkozni. A személyét nem, a tárcáját politikai értelemben támadni fogom. 
Jó munkát kívánok! 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt gondolom, az utolsó mondatot fordítva kell érteni. 

Azt mondtad, hogy a személyét támogatod, a tárcát nem, igaz, így kell érteni? (Közbeszólás a 
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kormánypárti sorokból: Fordítva mondta! - Közbeszólások: Nem!) Véletlen fordítva hangzott 
el… (Közbeszólás: Nem, azt mondta, hogy a személyét nem.) 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt mondtam, hogy a személyét nem fogom 

támadni… 
 
ELNÖK: Ja, támadni! Nagyot hallok! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Támadni.  
 
ELNÖK: A „támad” és a „támogat” szavak csúsztak össze.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ellenzékben vagyok, ezért a „támogatás” szó 

viszonylag ritkábban hangzik el tőlem. (Derültség. - Kucsák László: Tessék ezen változtatni!) 
Jó, ezt külön egy mentalitástörténeti óra keretében. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A felszólalások sorát lezárom, én sem kívánok 

hozzászólni. Én a Zoltánt elég régóta ismerem, erre a valóban embert próbáló feladatra 
kiválóan alkalmasnak gondolom. Valóban egy sajátos minisztériumi struktúra ez az emberi 
erőforrások minisztériuma. Óhatatlanul a stratégiai kérdések nem tárcák között, a 
kormányülésen, hanem ennek a tárcának a kebelén belül jelennek meg. Az is teljesen 
természetes, hogy ezeket a stratégiai kérdéseket a miniszterelnök részvételével dönti el a 
kormány, Zoltánnak a miniszterelnökkel való bensőséges, régi ismeretsége okán teljes 
mértékben alkalmas arra, hogy ezt a különös működési módot kezelje. Ez nem szembeállítás 
vagy összevetés Réthelyi Miklós miniszter úrral vagy elődjével, hanem az ő személyének az 
ismerete alapján az én véleményem. Jó munkát kívánok én is! 

Várjuk a rövid válaszokat. Szerintem a hosszan kérdező képviselők által felvetettekre 
nem kell hosszan válaszolni, mert ott a hosszú kérdésnek az volt a lényege, hogy egy-egy 
képviselő kifejtse a maga nézetét. Természetesen megtisztelsz minket, hogyha minél 
részletesebben elmondod a véleményedet, csak legyen mód még döntenünk is egy egyszerű 
szavazással az alkalmasságról! Parancsolj! 

 

Balog Zoltán miniszterjelölt válaszai, reflexiói 

BALOG ZOLTÁN nemzeti erőforrás miniszterjelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm a hozzászólásokat, a kérdéseket és a kritikát is. Hiller István régi kormányzati 
rutinnal jól - hogy mondjam? - placírozta a hozzászólását drámapedagógiailag, hiszen ezek 
után természetesen a végén kezdi az ember, és sok minden összejön ebben a miniszteri 
szerepben, a minisztérium szerepében, úgyhogy erre szeretnék néhány dolgot mondani; 
Farkas Gergely is ebbe az irányba kérdezett, Kolber István is ebbe az irányba kérdezett. Hadd 
mondjam azt, hogy logikailag a dolog nem stimmel. Anélkül, hogy nekem miniszterelnöki 
ambícióim lennének - mint azt a sportbizottságban a megszólításban többször eltévesztette az 
elnök, én miniszterjelölt vagyok, nem miniszterelnök-jelölt -, mégis hadd mondjam el azt, 
hogy ha 7 tárcát nem lehet összefognia egy embernek, akkor elvileg senki nem alkalmas 
miniszterelnöknek, nem? Hiszen a kormányzás arról szól, hogy különböző tárcákat, 
különböző szakpolitikákat, különböző részérdekeket megpróbálunk egymással egyensúlyba 
hozni, és ezt megpróbáljuk egy fő fejlődés, egy előrelépés irányába vinni. Én tehát azért azt 
vitatnám, hogy nem lehetséges egy ilyesfajta működés. Egyébként az elnök úr, Pokorni 
Zoltán is elmondta, az történik, hogy valóban - és e mögött van egy logika, ezt a logikát most 
megpróbáljuk ezzel az emberi erőforrás logikával felváltani -, amikor nagy rendszereket 
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alakítunk át, amelyeknek közük van egymáshoz, amelyek adott esetben konkurenciában is 
állhatnak egymással, vagy van valamifajta lobbiküzdelem közöttük, akkor hogyha ezt az 
egész történetet egy szinttel lejjebb visszük, és egy minisztériumon belül az első kör lezajlik a 
szerkezeti átalakítás tekintetében, a forráselosztás tekintetében, a szabályozás tekintetében, 
hiszen mindezek a területek, amelyekről beszélünk, az önkormányzati világ átalakulása nélkül 
nem értelmezhetőek, akkor kvázi előszűrőként is működik egy ilyen minisztérium, aztán 
utána tud a kormányzati szintre fellépni az a konszenzus vagy éppen disszenzus, hogyha 
különböző álláspontokat viszünk fel, amit a kormány majd el fog dönteni. Én tehát azért nem 
lennék ennyire kétségbe esve a szerkezetnek a kapcsán.  

Ha szabad nagyon finoman valóban régi harcostársamat, Pokorni Zoltánt is egy picit 
ebben az ügyben helyreigazítani, mert az persze nagyon fontos, hogy az ember jóban legyen a 
miniszterelnökkel, mégis csak egy kiváló humorú és egyéb képességekkel rendelkező 
valakiről van szó, de azért én nem úgy képzelem el a kormányzást, hogy aki közelebb van a 
miniszterelnök füléhez meg Naszvadi György államtitkár zsebéhez, az jobban jár, a többiek 
meg rosszabbul járnak. Onnan indultunk, hogy van egy elképzelésünk arról, hogy az után a 
tragikus 20 év után, ami mögöttünk van, hogy akarjuk újraépíteni ezt az országot, és abból 
deriváljuk, abból vezetjük vissza a különböző szakterületekre azt, hogy mit is kell tenni 
ahhoz, hogy valóban ebben az országban az állami rendszer működőképes legyen, és innen 
vezetjük le a feladatainkat, a szakpolitikai feladatainkat.  

Hogyha már tegnap valóban - kicsit nem elég előrelátóan - megdicsértem a szocialista 
kormány egyetlenegy intézkedését, hadd mondjam el azt, hogy ha lobbiérdekeknek a 
küzdelme lenne a kormányzás, akkor úgy járnánk, mint ahogy önök jártak az elmúlt 8 évben, 
meg előtte: hogy ott vannak benn a kormányban azok a nagy lobbierők, gazdasági meg 
szakpolitikai lobbierők, amelyek szétcincálják a kormányzást, és nem lehet egy irányba vinni. 
Ezt a modellt semmiképpen nem akartuk alkalmazni, ezért vannak olyan minisztereink és 
államtitkáraink, akik egyébként mindenfajta lobbiérdektől függetlenül ezt a közös érdeket 
nézik, és éppen ezért bátrabban mernek részérdekekhez is hozzányúlni, hogy aztán majd 
kiderüljön, hogy az egészet képviseljük. És én természetesen - ezt megint csak Farkas 
Gergelynek is mondom - nem vagyok szakpolitikus, nem is akarok az lenni, nem is tudnék az 
lenni; azért vannak ott az államtitkárok ebben a minisztériumban - ezen volt egy kis rosszízű 
viccelődés az európai uniós elnökségünk kapcsán, hogy a névjegyünkön az szerepelt, hogy: 
„államminiszter”. Valóban, más struktúrákban, például a német struktúrában, amit elég jól 
ismerek, azok a pozíciók, amelyeket itt az államtitkárok betöltenek, államminiszteri pozíciók, 
egy csúcsminiszter alatt miniszteri portfólióval rendelkeznek természetesen az oktatás, az 
egészségügy és a szociális ügyek területén azok, akiket mi itt most éppen államtitkárnak 
hívunk - végül is Hillary Clintont is államtitkárnak hívják. Ilyen szempontból tehát ez nem a 
kis hatalomról vagy a nagy hatalomról szól, hanem arról, hogy milyen rendszerben képzeli el 
az ember ezt a dolgot. Én tehát úgy gondolom, hogy azokban a kérdésekben, amelyekről - el 
kell ismernem önkritikusan - egy kicsit kevesebbet beszéltem, mint más bizottságokban, hogy 
hogyan gondolom a köznevelés ügyének a továbbvitelét, a felsőoktatás jövőjét, és ami szintén 
fontos ebben a bizottságban - tegnap volt a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése - a 
tudománypolitikai ügyek előre vitelét, ezek valóban nagyon fontosak, de én itt elsősorban 
nyilván az államtitkárra és a helyettes államtitkárokra vagyok utalva ebben az ügyben. De 
ígérem azt, hogy bármikor szívesen állok ennek a bizottságnak a rendelkezésére, akár 
szakpolitikai ügyekben is.  

Ha már itt Hiller István az Ökomenikus Intézetről beszélt, az ökumené egy 
tudományág ilyen szempontból, de a világ ökomenikus tanácsának elnöke azért mégis csak 
van, meg munkaszervezete is van, még főtitkára is van. És én egyébként nem az ökumenében 
hiszek, hanem a Jóistenben (Derültség.), de ez, gondolom, köztünk nem jelent adott esetben 
feszültséget. (Dr. Hiller István: Minimális eltérés.) 
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Ha még szabad, miután a romaügyekben több minden felmerült, és valóban az 
Útravaló-programot én egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom - de tudnék még mást is, 
például szerintem a Pedellus-program is egy nagyon korrekt dolog, sőt az IPR rendszer, amit 
önök elindítottak, az is működhet akár jól is -, hadd mondjam el, hogy csak az a probléma, 
képviselő úr, miniszter úr, hogy ami papíron működött, az nem működött a gyakorlatban 
részben korrupció miatt, részben a bürokrácia miatt, részben az átgondolatlanság miatt, meg 
mert nem sikerült a politikai erőt átadni, ami egyébként egy ilyen Útravaló-programban volt. 
Egyetlenegy példát mondok, ha megengedi. Hogy van az, hogy felállítanak egy jó 
ösztöndíjrendszert, amelyben semmifajta teljesítményfinanszírozás nincsen, valaki tehát akkor 
is kapja az ösztöndíjat, ha megbukott, az milyen ösztöndíj? Mi átalakítottuk ezt a rendszert - 
még nem egészen jól működik, de bízom benne, hogy egy-két éven belül valóban be fog 
indulni -, és ha valakinek javul a tanulmányi eredménye, több ösztöndíjat kap, meg a 
mentoráló tanár is, ha pedig valaki ront, akkor kevesebbet, vagy pedig ha bukásra jut, akkor 
nem fog ösztöndíjat kapni. Szerintem ebben a világban, a mélyszegénység világában meg 
egyáltalán abban a világban, ahol probléma a motiváció, nagyon fontos, hogy 
teljesítményalapon gondolkodjunk az államról, hogy ha az állam ad valami pluszt pozitív 
diszkriminációban, akkor azért várjon is el valamit, mert egyébként a dolog lesüllyed egy 
plusz szociális segély szintre. Ez tette tönkre egyébként azt az alapvetően számos jó 
gondolatot, például az IPR rendszert, az integrált pedagógiai rendszert is. Hadd mondjam el 
önnek, hogy készítettünk egy felmérést, és a pedagógusok - akik pluszpénzt kapnak azért, 
hogy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozzanak - 90 százaléka nem tudta, hogy miért 
kapja ezt a pénzt, úgy gondolta, hogy ez egy fizetéskiegészítés, ami neki jár, amit nyilván 
senki nem sajnál, csak a dolognak pont az üzenetlényege veszik el ebben az ügyben.  

Elnézést, hogy egy kicsit túlságosan elidőztem ennél a témánál, de talán ez más 
kérdésekre is jelent valamifajta választ, például Dúró Dórának is. Én nem látom ezt az 
ellentmondást a roma integráció és a köznevelési törvény között. Mi azt gondoljuk, hogy 
10 éves kor alatt nem jó kollégiumba adni a gyerekeket, jobb, hogyha ott vannak a családban, 
még akkor is, hogyha az a család nem intakt család, még akkor is, hogyha az a család nem 
családként működik, akkor is jobb, hogyha azt tesszük, amit egyébként teszünk az új 
köznevelési törvényben, amiben két nagyon fontos dolog van, ami abszolút 
felzárkózásfókuszú: az egyik a 3 éves kortól kötelező óvoda, ami arról szól, hogy egyszerre 
próbáljuk a gyereket minél többet valamifajta szocializációs közegbe behelyezni - egyébként 
én bízom benne, hogy a gyakorlat az lesz, hogy a szülők bevonásával -, ugyanakkor pedig 
nem szakítjuk el a családi környezettől, mert azzal többet ártunk, mint használunk. A másik 
pedig az, hogy az óvodában lehet maradniuk a nem iskolaérett gyerekeknek még plusz egy 
évig. Ezek mind nagyon lényeges változások, nagyon lényeges lehetőségek, és bízom benne, 
hogy amikor a részletszabályok, a rendeletek, a kerettantervek elkészülnek, akkor ez meg is 
fog ebben az ügyben jelenni.  

Amit Kopp Máriáról mondott, azt külön köszönöm, mert valóban úgy van, ha azokat a 
javaslatokat, amelyeket ő javasolt, át tudjuk vinni, az nagyon fontos változást fog jelenteni 
adott esetben a női munkavállalás, a tanulás területén is és egyáltalán a társadalmi integráció 
tekintetében is.  

Ha szabad, akkor még legalább távirati stílusban válaszolnék az elején elhangzottakra 
is. Szakképzés és felnőttképzés. Szerintem az hiányzik ebből a vitából, ebből a „legfeljebb” 
vagy „legalább” vitából, az az, amiről keveset beszélünk - és az előzőekben is ez volt a 
probléma -, hogy mit, mit tanítunk 30 százalékban. Ha olyan dolgokat tanítunk 
30 százalékban, amelyeknek semmi értelmük nincsen, csak a szakmunkásjelölt fiatalok 
elfutnak a világ végére tőle, és inkább kihagyják ezt az egészet, a tanárok meg frusztrálva 
kérnek egy plusz életbiztosítást, hogy túléljék az egész helyzetet, akkor annak sok értelme 
nincs. És az is fontos, hogy hogyan tanítjuk, milyen módszerrel tudjuk tanítani. Szerintem ezt 
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is fontos behozni ebbe a vitába. Én egyébként amellett vagyok, hogy legyen egy nagyon erős, 
masszív közismereti része a szakmunkásképzésnek is, mert ez egyébként a társadalmi 
integrációnak meg egyáltalán a nemzeti összetartozásnak egy fontos pontja, a 
kerettantervekben ezek szabályozva lesznek, tehát a 30 százalék nem azt jelenti, hogy majd 
mindenki maga dönti el, hogy hány százalék, hanem azt jelenti, hogy a különböző szakmai, 
szakképzési területeken a kerettantervekben pontosan szabályozva lesz, hogy hány százalék, 
és mit is jelent az pontosan. Ebben tehát van egy biztosíték arra, hogy bizonyos tartalmakat 
nem lehet kihagyni, akkor sem, ha valaki úgy gondolja, hogy arra nincs feltétlenül szükség.  

Az életpályamodellt Révész Máriusz kérdezte. Természetesen - hogy is van pontosan? 
- úgy hangzik a Széll Kálmán-tervből idézett mondat, hogy a pedagógus-életpályamodell 
2013. szeptember 1-jétől indul, pont. Van ott egy vessző vagy egy pontosvessző, és a mondat 
folytatása az, hogy természetesen a makrogazdasági helyzetnek kell lehetővé tennie ezt az 
indítást, és megvizsgálandó, hogy adott esetben ennek egy fél évvel való eltolása szükséges 
vagy nem szükséges. Hadd mondjam erre azt - és szerintem fölösleges itt egymásnak 
zsákbamacskát árulni ebben a dologban -, hogy természetesen minden a gazdasági helyzet 
függvénye, és azért nem tudom, ki tud mondani ma Európából egyetlenegy országot, ahol 
meg tudják mondani, hogy hogyan fog kinézni a jövő évi költségvetés. (Dr. Hiller István: 
Svédország, Svájc, Liechtenstein!) Nálunk meglehetősen nagyobb országok meg nagyobb 
gazdasági erővel rendelkező országok, sem, jó, megengedem, Németország kivételével. Tehát 
azért az a helyzet, hogy napi szinten változik a válság következtében a gazdasági helyzet, és a 
mi helyzetünk is egyébként, és számos olyan ügy van, amit, amíg ez nem dőlt el, addig nem 
lehet nagy biztonsággal kijelenteni.  

Amiben én bízom - bár nem beszéltünk erről az államtitkár asszonnyal, de-, és egy 
pályán vagyok, az az, hogy szerintem ezt a két dolgot egyben kell tartani. A dolognak a 
szakmai megerősítése meg a pénzbeli juttatások, az anyagi elismerés összetartozik, azt tehát 
nem szabad csinálnunk, hogy a kettőt különválasztjuk, és úgy teszünk, mintha, de a pénzt még 
nem, hanem majd később. Ezt a dolgot együtt kell indítani, gondolom, hogy ebben 
egyetértünk.  

Osztolykán Ágnes egy kicsit rébuszokban adta elő ezt a nyílt levelet. Én minden nap 
kapok 15-20 nyílt levelet, akik tudják a levelezés formáját, nem csak e-maileket küldenek, 
amiből meg 150-et kapok kívülről, hanem elküldik postán is, úgy pedig nem kaptam meg 
Daróczi Gábor levelét. A probléma az, hogy miért írtunk ki egy olyan európai uniós 
pályázatot körülbelül 1 milliárd forint értékben, ami a bennlakásos roma szakkollégiumokat 
támogatja, ez van a levélben. Azért, mert támogatjuk a bennlakásos roma szakkollégiumokat, 
akkor is, hogyha azok egyháziak, meg akkor is, hogyha nem egyháziak, és egyébként számos 
lehetőség van. Elkészítettem, és majd postán is el fogom küldeni Daróczi Gábornak a választ, 
hogy annak a szakkollégiumnak, a Romaversitas szakkollégiumnak, amit ő működtet, meg 
aminek az indításában neki fontos szerepe volt, hány helyen, legalább egy tucat helyen van 
lehetősége anyagi támogatást szerezni a maga munkájához, és egyébként a bennlakásos 
szakkollégiumokkal is együtt lehet működni.  

Azért hadd mondjam a képviselő asszonynak azt, hogy ha ön a felzárkózásnak meg a 
felzárkóztatásnak ilyen élharcosa, akkor abból, hogy én azt mondom, hogy arról, hogy azt a 
pedagógusállományt, akik közül egyébként most is vannak pályaelhagyók, meg olyanok, akik 
nem ebben a szakmában dolgoznak, talán még munkanélküliek is vannak, megpróbáljuk a 
felzárkózás világába bekapcsolni, önnek miért nem létező, titkos tanulmányok jutnak eszébe, 
azt igazából nem is értem. Szerintem örüljön neki, hogy a pedagógusokat egyrészt alkalmassá 
fogjuk tenni erre a feladatra, másrészt pedig használni fogjuk arra a feladatra, amire az 
iskolában egyébként nagy szükség van a tananyag átadásán túl, egy ilyesfajta felzárkóztató 
feladatra.  
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Azt hiszem, Farkas Gergelynek volt egy kérdése a stratégiákkal kapcsolatban. Ez 
tényleg olyan, hogyha van stratégia, például romastratégia, akkor az baj, hogy minek az a sok 
stratégia, ha nincs, akkor meg az a baj. Én azt mondanám, hogy az ifjú nemzedék program 
annak a stratégiának a továbbvitele - egyébként egy miniszteri biztossal, tehát még a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban is van egy olyan, hogy úgy mondjam, erő- és 
tervezőközpont, amely ezt a dolgot továbbviszi, tehát szerintem alapvetően jól van kezelve ez 
a dolog.  

A felzárkózásnak és a felsőoktatásnak a kapcsolata. Egy valóban nagyon fontos 
kérdés, hogy hogyan tudjuk gazdaságos, adott esetben piacorientált, adott esetben 
gazdaságinövekedés- vagy társadalmierő-növekedés orientáltan átalakítani úgy a 
felsőoktatást, hogy egyébként ne legyenek kizárva ebből azok, akik szegényebb világból 
érkeznek. Akikről itt önök beszéltek, a jogászok meg a közgazdászok világa nem feltétlenül 
ez, de én azt mondanám, hogy a férőhelyszám-csökkenés és egy nagyon masszív 
ösztöndíjrendszer, ami segíti ezeket az embereket - a roma szakkollégiumi hálózat például egy 
ilyen ösztöndíjrendszert épít fel, ahol valóban gondtalanul a tanulásra koncentrálhatnak ezek 
az emberek -, úgy gondolom, kijelöli az irányokat. És vannak olyan szakmák, egyébként 
piacorientált szakmák, ahol mondjuk egy diákhitel felvétele, aztán a visszafizetésen nem 
jelent különösebb gondot. A fiataljaink itthon tartása valóban egy nagyon fontos ügy. Fontos 
egyrészt a mobilitás, aminek kapcsán most azért milliárdos ösztöndíjak vannak a külföldi 
tanulmányokra és a hazatérésre, vagy gondoljon a rezidens orvosokra, hogy 600 orvossal 
sikerült úgy megállapodnunk, hogy ők egyfajta életpálya-kezdeti segítség miatt vállalják azt, 
hogy itthon maradnak, és itthon fognak praktizálni.  

A felsőoktatással kapcsolatban azért hadd mondjam el azt - itt van ez a dráma, hogy 
milyen kevesen jelentkeztek -, hogy 109 ezren jelentkeztek idén. És mennyien érettségiznek? 
88 ezren. 88 ezren hagyják el a középiskolát, és 109 ezren jelentkeztek a felsőoktatási 
intézményekbe. Szerintem ez a dolog ebben az értelemben más. Nyilván az első alkalommal 
lehetnek ebben olyan korrigálandó tényezők, amikor így átalakul ez a rendszer, nem is 
gondoljuk azt, hogy ez feltétlenül így fog tovább menni.  

Nekem fel van itt írva a munkatársaim által, hogy Hiller István meg fogja kérdezni, 
hogy hajlandóak vagyunk-e módosítani a köznevelési törvényt. Nem kérdezte meg, de mégis 
elmondanám, hogy természetesen. Egy olyan folyamatban vagyunk benne, amikor ezeket a 
törvényeket folyamatosan finomra kell hangolni, tehát még nem értünk a végére. Most már a 
második fázisában vagyunk a közoktatás olyan átalakításának - Kolber István is szóba hozta 
ezt az ügyet -, amely a fenntartóváltásnál kijelöli az irányokat, hogy milyen is lesz az 
önkormányzatoknak és a központi állami fenntartásnak a viszonya egymáshoz. Amikor 
jogilag is letisztul ez a dolog, azt természetesen be kell vezetni az új köznevelési törvénybe, és 
ezért meg is fogjuk változtatni a köznevelési törvényt, amikor eljutottunk odáig, hogy ez a 
rendszer tiszta és világos. Mert az egy valóban nagyon fontos dolog, és ebben elszántak 
vagyunk, azt gondolom, hogy miközben az, hogy az állam végre egyértelmű felelősséget 
vállalt a közoktatásért, az egy nagyon nagy pluszt jelent, mondjuk így óvatosan: jelenthet, 
aközben az önkormányzatok által beteendő pluszerőforrást, pluszfigyelmet, plusztámogatást 
nem szabad kizárni ebből a dologból. És ezen az úton, úgy gondolom, aránylag 
transzparensen, nemcsak magunkhoz képest, hanem általában a kormányokhoz képest is elég 
transzparensen előadtuk a belső vitáinkat is, hogy hogyan is zajlik ez az önkormányzati 
felelősséget vállaló embereink, a központi elképzelések meg a gazdasági lehetőségek között. 
Ezt továbbra is ilyen nyíltan fogjuk folytatni, és amikor eljut a nyugalmi állapotba ez a 
rendszer, akkor annak természetesen meglesz a törvényi garanciája is.  

Még egyetlenegy dologról szólnék, mert amit itt csak államosításnak hívnak, azért 
többről szól, mint hogy egyszerűen csak átírjuk papíron a fenntartót; ez arról szól, hogy egy 
egységes rendszer, egy ellenőrizhető rendszer alakul ki. Európában példátlanul szabadjára 
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volt engedve ez az egész történet, és mindenki azt csinált, amit akart, meg amit tudott ezen a 
téren - ez most nem így lesz. Ha az iskolabezárásokra gondol, akkor hadd mondjam el, azt, 
hogy zsákbamacskát eddig árultak ebben az ügyben, a polgármester nem volt könnyebb 
helyzetben, mint amilyenben mi vagyunk adott esetben, amikor racionalizálni kell, tehát ebből 
a szempontból ez nem fog változni.  

Az állam és az egyházak szerepébe tényleg nem mennék bele hosszabban, de az 
oktatás területét illetően hadd mondjam el azt, hogy azért az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt 
mutatják, és ezt szerintem minden komoly oktatáspolitikus megerősíti, hogy az igazán 
komoly egyházakban és az igazán komoly egyházi iskolákban - mert voltak itt elképesztő 
kóklerkedések is, amelyeket meg kellett szüntetni -, mindig volt egy olyan típusú 
önmérséklet, hogy pontosan tudták, milyen az ő teherbíró képességük, mi az, amit 
szakmailag, emberileg, infrastrukturálisan vállalni tudnak, és ezért ahogy beállt ez az arány, 
ami szerintem még akár növelhető is, de nem gondolom, hogy nagyon magasra kellene 
szaladnia, az, hogy körülbelül a 10 százaléka az oktatási rendszernek ma egyházi fenntartású, 
szerintem egy nagyon jó arány, még akár növelhető is lenne. Ahhoz képest, hogy amikor egy 
jobb sorsra érdemes párt egy év alatt megszüntetette azt a közoktatást, amiben 60 százalékban 
az egyházak tartották fenn az oktatási rendszert, ahhoz képest ez a 10 százalék jelzi ezt a 
típusú önismeretet, önmérsékletet és hosszú távú tervezési készséget, tehát szerintem ez egy 
lényeges dolog.  

Végül még arról szólnék, ha szabad, hogy a felzárkózással kapcsolatos kérdések 
mennyiben vannak fókuszban. Szerintem ez nagyon fontos, és talán az államtitkár asszony 
nem tekinti egyfajta intimpistáskodásnak, hogyha elárulom, hogy volt egy érdekes vitánk 
Magyarország bíboros érsekével éppen erről a köznevelési törvényről, amikor ő arra hívta fel 
a figyelmet, és én, illetve azt gondolom, mi nagyon egyetértünk azzal, hogy azért arra nagyon 
kell vigyázni, hogy amikor a felzárkózást előtérbe állítjuk, ami egy nagyon súlyos gond 
Magyarországon, mégis csak minden harmadik emberről szó van, akit ez érint, nem szabad 
elfelejtkezni a középről, nem szabad elfelejtkezni azokról, akik aktívak, akik adófizetők, akik 
fenntartják, életben tartják jelenleg ezt az országot. Ha ez az ő rovásukra megy, akkor az rossz 
lesz azoknak is, akiket talán sikerül kicsalogatni vagy kihozni a mélyszegénységből. 
Szerintem itt fontos az arány, pont az óvoda kérdésénél nyilvánvaló lesz, de az 
iskolakérdésnél is fontos ez a viszony, ahogyan erősítjük azokat, akik erősek, hogy a teherbíró 
képességük még jobb legyen, akik pedig gyengék, azokat melléjük próbáljuk erősíteni. 
Szerintem nagyon fontos, hogy itt megtaláljuk az arányt, nagyon fontos, hogy az intakt 
családokat, az erős családokat, a teherbíró családokat, ahonnan a gyerekek olyan 
szociolkulturális világból kerülnek ki, hogy belőlük valóban államfenntartó és 
nemzetfenntartó emberek lesznek, azokat legalább annyira a fókuszba állítsuk és erősítsük, 
aztán hozzájuk vonzzuk és hozzájuk próbáljuk felzárkóztatni azokat, akik ma még nem ilyen 
körülmények között élnek. Szerintem tehát ez a fókusz azoknak, akik túlságosan is a 
társadalmi felzárkózásra koncentrálnak, sokszor elesik, és úgy gondolják, hogy csak az alját 
kell birizgálni a dolognak, és nem kell erősíteni azt, ahová fel lehet zárkózni. Mi próbálunk a 
tárcán belül ebben egyensúlyt találni, ezért az, hogy a felzárkózás ennél a tárcánál van, ahol a 
nevelés, az oktatás is, az, úgy gondolom, ebből a szempontból mindenképpen pluszt jelent.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Örömmel látom, hogy második körben senki nem kíván 

hozzászólni, illetve reagálni Zoltán szavaira. (Derültség.)  

Határozathozatal 

Egy dolgunk van: szavazni a miniszterjelölt úr alkalmasságáról. Arra kérem a 
bizottság tagjait, hogy aki igennel kíván szavazni, az most emelje fel a kezét. (Szavazás.) 
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Köszönöm. Aki nemmel kíván szavazni, az most teheti meg. (Szavazás.) Aki tartózkodni 
akar? (Szavazás.) Szerintem nincs ilyen.  

13 igen szavazattal a miniszterjelölt urat az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság 
alkalmasnak tartja.  

Az ellenzéknek lett igaza: csak kávéra jut időtök a következő bizottsági ülés előtt 
(Derültség.), szendvicsre nem. További jó meghallgatásokat, és aztán jó munkát kívánunk az 
új minisztérium élén! Minden jót, sok sikert! 

Köszönöm szépen vendégeinknek a részvételt. 

Egyebek 

Van-e az egyebek keretében bejelentenivalója bárkinek? (Senki nem jelentkezik.) Este 
kezdődik a szakképzési törvény módosításának az általános vitája. (Osztolykán Ágnes: 
Körülbelül mikor?) Tudjuk, hogy mikor tájt? (Edelényi Zsuzsánna: Nem.) Csak annyit 
tudunk, hogy este - ez egy elég tág kategória. Tehát este, ennél többet nem tudunk.  

Mivel már most tudható, hogy az anyaghoz lesz módosító indítvány, mert én magam is 
hármat adok be, ezért hétfőn mindenképpen lesz bizottsági ülésünk, amelyen a szakképzéshez 
benyújtott módosítókat megvitatjuk. Ez hétfőn hánykor lesz, Zsuzsa? Hétfőn hánykor lesz 
bizottsági ülés? (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Majd eldöntjük. (Közbeszólás: Mi 
lesz?) Szakképzési módosítók… (Közbeszólások: 11-kor!) Feltehetően 11-kor lesz, jó? (Nincs 
ellenvélemény.)  

A bizottsági ülést bezárom, további jó munkát kívánok mindenkinek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


