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Napirendi javaslat  
 

1. Országos népszavazásról [Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség továbbra is 

annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét 

betöltötte?] szóló határozati javaslat (H/… szám)  

(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)  

 

2. Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó 

középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának teljesítéséről 

(2007-2010.) címmel benyújtott jelentés (J/7271. szám)  

(Általános vita)  

 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán  (Fidesz), a bizottság elnöke és   
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke   
 
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke  
Brájer Éva (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Pichler Imre László (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Hiller István MSZP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Dúró Dóra (Jobbik)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Bodó Sándor (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) Pánczél Károlynak (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz) megérkezéséig dr. Hoppál Péternek (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Sági Istvánnak (Fidesz)   
Földi László (KDNP) megérkezéséig Pichler Imre Lászlónak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Földi Lászlónak (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Szőke László főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)   
Varga Attila főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Garamvölgyi Annamária főreferens (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Nagy Gyöngyi Mária referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 1 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm vendégeinket és természetesen a bizottság tagjait! Az előttünk lévő 
napirend három, egészen pontosan két plusz egy pontból áll. A bizottsági ülés előtt 
elmondottak miatt, Csonka Ernő helyettes államtitkár úr kérésére javaslom a bizottságnak a 
napirendi pontok cseréjét, elsőként tehát a Fogyatékosügyi Programot, másodikként pedig az 
LMP népszavazási kezdeményezésével kapcsolatos napirendi pontot tárgyalnánk. Kérdezem, 
hogy kinek van észrevétele, hozzászólása a napirenddel kapcsolatban, akinek van, kérem, 
jelezze. (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor először a módosításról fogunk szavazni. Aki 
a módosítással egyetért, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Aki a 
napirend egészével egyetért, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk 
mind a két pontot. 

Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó 
középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának teljesítéséről (2007-
2010.) címmel benyújtott J/7271. számú jelentés (Általános vita) 

Az első napirendi pontunk az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a 
végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának 
teljesítéséről szóló beszámoló. A címben 2007 lehet, nem 2077 - nálam egy ilyen rejtélyes 
dátum szerepel, és bár hosszú életet kívánok mindenkinek, ez kissé túlzónak tűnik -, tehát a 
2007 és 2010 közötti időszakról szól a beszámoló. Tisztelettel köszöntöm dr. Szőke László 
főosztályvezető urat és Garamvölgyi Annamária főreferens asszonyt. Elsőként önöknek adom 
meg a szót, tessék parancsolni! 

 

Dr. Szőke László (Emberi Erőforrások Minisztériuma) szóbeli kiegészítése 

DR. SZŐKE LÁSZLÓ (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Bizottság! 
Köszöntöm önöket! Én az Emberi Erőforrások Minisztériuma fogyatékosságügyi főosztályát 
vezetem, és a mi főosztályunk koordinálta az önök előtt fekvő jelentést. A jelentés 
előzményeként szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény kimondja, hogy az 
Országgyűlésnek országos fogyatékosügyi programot kell alkotnia. A jelenleg hatályos 
Országos Fogyatékosügyi Programról a 10/2006-os országgyűlési határozat rendelkezik, 
amely 7 éves időtartamra határozza mega fogyatékosügyi szakpolitika alapvető irányát, 
alapvető céljait, ez a 7 éves időszak pedig a 2007-től 2013-ig terjedő időszakot foglalja 
magába.  

A Fogyatékosügyi Program végrehajtásaként a fontosabb feladatokat, tehát 
tulajdonképpen a végrehajtást célzó feladatokat intézkedési tervben rögzítjük, mégpedig 
középtávú intézkedési tervekben. Az egyik ilyen középtávú intézkedési terv a 2007 és 2010 
közötti időszakot öleli fel. Az Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a fogyatékosok 
jogairól szóló törvény kimondja, hogy a kormány a program végrehajtásáról köteles jelentést 
tenni az Országgyűlésnek. Az önök előtt fekvő jelentés a 2007 és 2010 közötti időszak 
teljesítését tartalmazza. A jelentés a szerkezetét tekintve követi az ekkor hatályos intézkedési 
terv felépítését. A jelentés fejezetei a következők: a fogyatékos személyek társadalmi 
befogadását, a velük kapcsolatos társadalmi szemléletformálás kedvező irányú befolyásolását 
célzó intézkedések; a fogyatékos személyek és családjaik életminőségének alakításával 
kapcsolatos intézkedések; a fogyatékosok aktív társadalmi részvételével kapcsolatos 
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intézkedések; a rehabilitáció, valamint az autizmussal kapcsolatos problémák taglalása, az 
ezzel kapcsolatban tett intézkedések éppúgy helyet kaptak ebben a jelentésben.  

Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a jelentés az egyes tárcák beszámolóiból állt 
össze, amit, mint említettem, a mi főosztályunk koordinált. A jelentés tervezetét megtárgyalta 
az Országos Fogyatékosügyi Tanács, és támogatta, azzal, hogy a jelentésben ne csak az elért 
eredmények kerüljenek rögzítésre, hanem azok a feladatok is, amelyeknek a megoldása 
valamilyen oknál fogva elmaradt, tehát a megoldatlan, még megoldásra váró feladatok éppúgy 
helyet kaptak a jelentésben, mint az elért eredmények. Úgy gondolom, ez azért helyes, mert 
ez összehasonlítási, viszonyítási alapul szolgál majd a jövőt illetően, viszonyítási alap lehet 
majd akkor, amikor a következő időszakot vizsgáljuk, viszonyítási alap lehet azt tekintve, 
hogy mi valósult, hogy az ebben a jelentésben foglaltakhoz képest milyen eredmények 
elérésére került sor. Én azt gondolom, ez a jelentés komplex képet ad az elmúlt időszak 
fogyatékosügyi intézkedéseiről, és nemcsak az elért eredményekről, hanem a még megoldásra 
váró, tehát előttünk álló feladatokról is.  

Tisztelettel kérem önöket, vitassák meg a jelentést, és támogassák annak parlamenti 
elfogadását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. A főreferens asszonyt kérdezem, hogy ki akarja-e 

egészíteni az elhangzottakat, vagy majd a kérdésekre adott válaszokban segít a 
főosztályvezető úrnak.  

 
GARAMVÖLGYI ANNAMÁRIA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm, 

inkább majd a kérdésekre válaszolnék.  
 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük.  
Tessék parancsolni, képviselő hölgyek és urak, van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés? 

(Senki nem jelentkezik.) Nincs? Nekem van, csak gondoltam, hogy kapok egy kis 
gondolkodási időt a többiek kérdése alatt.  

Meg kell mondjam őszintén, hogy nem konkrétan a jelentéshez, hanem a területhez, a 
tárgyhoz kapcsolódik a kérdésem. Azzal találkoztam az elmúlt két esztendőben, több szülő, 
akinek gyengén látó, illetve vak kisgyermeke van, megkeresett azzal, hogy nem tudják 
elhelyezni őket középiskolában. Próbáltam nekik segíteni, és azt tapasztaltam, hogy 
feltehetően a vakok érdekében hozott szigorú szabályok akadályozzák ezt leginkább, mert 
azok az iskolák, középiskolák, ahol a korábbi években vak gyerekeket gond nélkül oktattak, 
pár évvel ezelőtt felhagytak ezzel, mert nem tudták teljesíteni azokat az előírásokat, 
amelyeket, felteszem, az általunk hozott, a korábbi kormány idején, ez most mindegy, de a 
parlament által meghozott jogszabályok előírnak. A folyosón a burkolatba beépített segítő 
sávok példáját említette több igazgató, aminek a kialakítása mondjuk egy gimnázium átlagos 
költségvetésébe vagy egy fenntartó átlagos költségvetésébe nem fér bele. Olyan budai 
gimnáziumok, amelyekben korábban elláttak vak gyerekeket - ilyen például az én egykori 
munkahelyem, a Toldi Ferenc Gimnázium is -, most nem tudnak ilyen gyerekeket ellátni. 
Felhívtam a zuglói iskolát, hogy segítsenek ebben, ott - meglepetésemre - azt a választ 
kaptam, hogy ha én találok ilyen középiskolát, akkor mondjam meg nekik is, mert ők sem 
tudnak ilyet. Aztán végül nagy nehezen két gyereket el tudtunk helyezni egy Pest megyei és 
egy budai középiskolában, de ez, azt gondolom, egy olyan gond, amellyel szembesülnünk 
kell, vagy amit látnunk kell. Nem tudom, mi a megoldás, azt vélem, hogy ezeknek a 
szabályoknak az enyhítése hozhat most a szülőknek, illetve a gyerekeiknek megoldást vagy 
enyhületet.  
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Ez az egyik észrevételem vagy kérdésem, hogy vajon ezzel a problémával 
szembesültek-e önök a jelentés elkészítésekor, és ha igen, akkor van-e erre valami javaslatuk.  

A másik, amivel szerintem nagyon sok önkormányzat találkozott - én a budapesti 
helyzetet látom valamelyest -, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekeket, legyen szó súlyos 
fogyatékkal, de integrálható nevelésben részesülő gyerekről, viselkedési problémákkal 
küszködő gyerekekről, Budapesten sem tudjuk megfelelő intézményhez juttatni, és azt 
gondolom, hogy vidéken még áldatlanabb a helyzet. Ezeknek az intézmények a nagy része, 
jelentős része alapítványi formában működik, itt van Kucsák képviselő úr, ő is tudja, hogy a 
fővárosban mit küszködtünk az alapítványi formában működő intézmények kiegészítő 
fővárosi támogatásának a biztosításával, ezt a sajtó is elég hosszan taglalta. Történt-e ennek a 
jelentésnek a készítése során egy olyan felmérés, amely erről átfogó képet adna nekünk? 
Azért tartom ezt most aktuálisnak, mert az állam nagyobb szerepvállalása az iskola terén 
felveti azt a kérdést, hogy mi történik majd ezekkel az intézményekkel 2013. január 1-jétől, az 
alapítványi iskolák támogatása, ami kulcsfontosságú ezen a területen, hogyan alakul, 
mennyire látunk előre e tekintetben?  

Végül egy harmadik megjegyzés, látva, hogy külön fejezet foglalkozik az autizmussal 
vagy az autisztikus gyerekek, illetve családjuk problémájával. Itt van a teremben Nagy 
Gyöngyi Mária, többször beszéltünk vele erről, és örömmel láttuk, hogy végre valahára a 
Bárcziban elindult az autizmus mint szak oktatása, talán most hagyták ezt jóvá, ugyanakkor 
ebben a szakleírásban, képzési programban is azt tapasztaltuk, hogy továbbra is csak az 
autizmus vagy az autisztikus gyerekek negyedét-harmadát érintő, tehát a kognitívan 
fejleszthető gyerekek problémájával foglalkozik a Bárczi, és olyan alapproblémákkal, 
szomatikus problémákkal nem, amelyek az autista gyerekek többségének gondja, erre 
továbbra sem képezzük a gyógypedagógusokat, és továbbra sem használunk Magyarországon 
ilyen terápiákat. A világon az elmúlt 15-20 évben több új terápia jelent meg, ezeknek a 
Magyarországra hozatala, implementációja a Fogyatékosügyi Program szerint a kormány 
kiemelt feladata lenne. Nem látom az intézkedéseket, vagy eddig nem láttam az 
intézkedéseket, amelyek ezeknek az új tudásoknak, új terápiás gyakorlatoknak a 
Magyarországra hozatalával kapcsolatosak lennének. Ez pénzbe kerül, ezeket a képzéseket 
megvenni, a gyógypedagógusokat megtanítani, ezt meghonosítani pénzbe kerül. Továbbra is a 
kognitív fejlesztéssel foglalkozunk, ami kiváló és nagyon jó az autista gyerekek 
egyharmadának, de a kétharmad otthonban végzi, noha ezekkel a terápiákkal segíteni lehetne 
az ő meg a családjuk helyzetén. Ez lenne a harmadik kérdésem, hogy e téren ezzel 
foglalkozik-e a jelentés. Köszönöm a figyelmet. (Jelentkezések.) 

Összegyűjtenénk a kérdéseket, és, ha javasolhatom, utána egyben reagáljanak.  
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nekem könnyebb lenne, 

hogyha kérdésenként válaszolhatnék, hiszen a jegyzetelést illetően korlátozottak a 
lehetőségeim.  

 
ELNÖK: Akkor legyen így, akkor így lesz. Tessék parancsolni! 
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. 

Mindenekelőtt szeretném előrebocsátani, hogy a jelentés időtartama alatt nagyon sok minden 
történt a fogyatékosságügy terén, nagyon sok pozitív dolog történt, nagyon sok pozitív 
intézkedés megvalósítására került sor, de azt gondolom, az elért eredményekkel korántsem 
lehetünk elégedettek, vannak tehát feladataink az elkövetkező időszakra is. Nem véletlen az, 
hogy az Országos Fogyatékosügyi Tanács, illetve a tárca is úgy gondolta, hogy a jelentésben 
nemcsak a pozitív intézkedéseknek, hanem a meg nem valósult célkitűzéseknek is helyet kell 
kapniuk, ne gondoljuk tehát azt, hogy ezzel a jelentéssel gyakorlatilag megvalósult mindaz, 
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amit az Országos Fogyatékosügyi Program előírt, ezt célozta ez a javaslat és ez a mindenki 
által támogatott, úgymond kritikus szemléletű javaslat is.  

Szeretném elmondani azt is, hogy azok a célok, amelyek a jelentésben szerepelnek 
mint meg nem valósult célok, feladatok, bekerültek a 2012-2013-as időszakra vonatkozó új 
intézkedési tervünkbe. Mint említettem, a program a szakpolitika alapvető irányát 
tartalmazza, a konkrét intézkedéseket a felelősök és a források megjelölésével pedig 
intézkedési tervekben rögzítjük. A kormány a közelmúltban fogadta el az 1056/2012. számú 
határozatát, amely tulajdonképpen a 2012-2013-as évekre vonatkozó új intézkedési terv, és az 
ezzel kapcsolatos céljaink tulajdonképpen, legalábbis részben azokból a célokból kerültek ki, 
amelyeket az előző időszakban nem sikerült megvalósítani. Így fontosnak tartottuk például 
belevenni az új intézkedési tervbe, hogy növelni kell azoknak az intézményeknek, oktatási 
intézményeknek a számát, amelyek integrált körülmények között képesek fogyatékos 
gyerekeket oktatni. Nyilván olyan intézményeket értünk ez alatt, amelyek biztosítani tudják az 
ehhez szükséges feltételeket, a személyi és a tárgyi feltételeket egyaránt. A személyi feltételek 
alatt a megfelelő felkészültségű, megfelelő képzettségű pedagógusokat értjük, a tárgyi 
feltételek alatt pedig a megfelelő eszközök, segédeszközök meglétét.  

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az akadálymentesítés megtörténjen, tehát olyan 
intézmények jöhetnek szóba az integrált oktatás keretében, amelyek akadálymentesen 
elérhetők, hozzáférhetőek. Az akadálymentesítés terén is nagyon sok minden történt, de azt is 
látjuk, hogy nagyon jelentős a lemaradás, és mivel nem tudjuk pontosan, hogy a korábbi 
támogatások mire fordítódtak, ezért országos felmérést tervez a tárca annak érdekében, hogy 
megtudjuk, hol tartunk a közintézmények akadálymentesítése terén, és nyilván az így feltárt 
hiányosságok alapján kerül majd sor a jövőbeni pályázatok kiírására. A pedagógusképzés 
kapcsán nagyon lényegesnek tartjuk, hogy kerüljenek be a képzési anyagokba a 
fogyatékosokkal kapcsolatos speciális bánásmód követelményei. Azt gondolom, hogy ha ezek 
a célok megvalósulnak részben hazai forrásból, részben európai uniós támogatásokból, akkor 
talán közelebb jutunk azoknak a problémáknak a megoldásához, amelyek a kérdés felvetése 
kapcsán jogosan felmerültek.  

Az autizmus terén úgyszintén nagyon nagy a lemaradás, és ezért is került be az új 
intézkedési tervbe ezeknek a céloknak az újbóli megjelölése, feltüntetése, és bízunk abban, 
hogy a megoldáshoz is közelebb jutunk az új intézkedési terv kapcsán.  

Én tehát azt tudom mondani a kérdésre válaszolva, hogy nem felejtettük el, és nem 
gondoljuk azt a jelentés kapcsán, hogy mindent megtettünk, amit megtehettünk volna, és 
minden megvalósult, ami a fogyatékosügy szempontjából jogos elvárás, de ami nem valósult 
meg, azt továbbvisszük, azt továbbra is szorgalmazzuk, és a lehetőségeinkhez mérten 
továbbra is igyekszünk megvalósítani. Ennek egyértelmű garanciája az új intézkedési terv, 
amely úgy került előterjesztésre, hogy vizsgáltuk a költségvetési források meglétét is, tehát az 
új intézkedési tervben igyekeztünk olyan programokat megfogalmazni, amelyekhez a 
költségvetési források részben hazai, részben uniós pályázati forrásokból biztosíthatóak 
lesznek az elkövetkező kétéves időtartamban.  

Köszönöm, ennyit tudok mondani.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Rögvest megadom a szót Osztolykán Ágnes alelnök 

asszonynak, de én is hadd válasszam ezt a jegyzetelést kiiktató megoldást! Én azt 
szorgalmaznám, hogy az akadálymentesítő pályázatoknál… Számos pályázat van az iskolák 
számára, amely tartalmaz akadálymentesítést is, nem ezekről beszélek, hanem azokról, 
amelyek csak akadálymentesítésre vonatkozónak, nem tudom, hogy van-e ilyen, de jó lenne, 
ha lenne, és én azt gondolom, megfontolásra javaslom, hogy ezeknél ne legyen önrész, tehát 
100 százalékos legyen a támogatási intenzitás - azt hiszem, ezeket a bűvszavakat szokták 
használni a hozzáértők -, mert ebben az esetben bízhatunk abban, hogy az az anomália, 
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amelyről én az elején beszámoltam mondjuk a budapesti középiskolák tekintetében talán 
rövid időn belül megszűnik. Tehát 100 százalékos támogatású pályázatok kellenének erre.  

A másik: az autizmus kapcsán szorgalmazom, hogy a TÁMOP-program keretében 
minél hamarabb hirdessünk meg olyan új terápiás eljárások megismertetésére, terjesztésére 
vonatkozó pályázatot, amelybe belefér az a program, hogy az autizmust vagy az autisztikus 
szindrómákat segítő terápiák - nem fogalmazok pontosan -, új terápiák a magyar gyakorlatban 
megjelenhessenek, erre a lehető legrövidebb időn belül hirdessünk meg TÁMOP-programot, 
én ezt kérem.  

Megfontolásra javaslom - ez nincs előttünk, az intézkedési terv nem kötelező feladata 
a parlamentnek -, hogy ha önök is egyetértenek ezzel, meg a bizottság is, akkor ezt az 
intézkedési tervet adott esetben tűzzük napirendre, és nézzük meg, hogy melyek azok a 
programok, feladatok, célkitűzések, amelyeket a kormány megfogalmaz, azokat mi hogyan 
értékeljük, mivel tudjuk adott esetben kiegészíteni. Ezzel kapcsolatban majd kérem a 
véleményüket, hogy ezt jónak látják-e, illetve majd a képviselők véleményét is várom.  

Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Ha jól látom, márpedig a 

kollégáim egy elég alapos anyagot adtak a kezembe, akkor egy évvel ezelőtt tárgyalta ezt a 
jelentést az Országos Fogyatékosügyi Tanács. Ez alatt az idő alatt mi itt nagyon komoly 
oktatáspolitikai változásoknak voltunk a szemtanúi - direkt nem mondom, hogy részt vettünk 
benne, mert elég csekély lehetőségünk volt erre -, és szeretném önnek felolvasni, hogy mi van 
a nemzeti alaptantervben. Az van benne, hogy: „A NAT ösztönzi a személyiség fejlődését, a 
kibontakoztatását segítő nevelést-oktatást, célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal 
élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban, úgy, 
hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos 
igényeit, élethelyzetét.”.  

Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon örülök annak, hogy ez 
benne van, viszont az utóbbi időben rengeteg olyan általános iskolában jártam annak révén, 
hogy a kisfiamnak kerestem Budapesten egy olyan iskolát, amit én elképzeltem neki, és 
ahogyan ezt az elnök úr is mondta - igazából tehát csak megerősíteni akarom ezt -, nem látok 
ilyet. Mint hogyha a fogyatékos gyerekek, akármilyen fogyatékkal élő gyerekek el lennének 
tűnve a magyar oktatási rendszerben, és nem igazán lát mondjuk egy 6 vagy 7 éves gyerek 
fogyatékkal élő gyereket maga körül. Tudom, hogy ennek számos oka van, de igazából azt 
szeretném megkérdezni, hogy volt-e valamifajta egyeztetés, hogyan gondolják önök azt, hogy 
tényleg valós élethelyzeteken keresztül ismerjék meg a gyerekeink egy fogyatékkal élő gyerek 
mindennapjait? …Hogy is mondjam? Vannak erről rossz és kevésbé rossz élményeim. Egy 
nagyon közeli barátom gyermeke autista, akitől mondjuk az én gyerekem nem fél, de ha 
kivisszük a játszótérre, akkor számos gyerek még a közelébe sem mer menni, mert egyszerűen 
nincsen olyan élethelyzet, amikor egy ilyen gyerekkel találkozhatna.  

Ön mit gondol arról, mekkora ebben az önök felelőssége, az önök szerepe, hogy ez 
valóban megváltozzon, hogy erről ne csak beszéljünk, és ne csak egy ilyen hangzatos téma 
legyen, és divat legyen a fogyatékkal élőkkel ilyen nagyon píszínek lenni (Zaj a kormánypárti 
képviselők soraiban.), mert én azt látom ebből az anyagból, hogy hiába egy évvel ezelőtt 
tárgyalta az Országos Fogyatékosügyi Tanács, számos kritika érte ezt a jelentést abból a 
szempontból, és itt… (Folyamatos zaj a kormánypárti képviselők soraiban.) Szerintem 
mindenkinek van lehetősége szót kérni, és elmondani a véleményét. …Szóval számos 
szakértő ember jelezte azt, hogy ez a jelentés egy taxatív felsorolás, és nem látni egy egységes 
rendszert. Ami picit ellentmond annak, amit ön mond, az az, hogy ezek a szakemberek azt 
írták le, hogy a meg nem valósult elemeket vagy negatívumokat ez a jelentés nem 
tartalmazza, a jövőbeni irányok sem rajzolódnak ki annyira, és ezt a kiegészítést pontosan az 



 10 

Országos Fogyatékosügyi Tanács tette. Azt szeretném tehát kérdezni, hogy önök részt vettek-
e, vagy gondolkodtak-e abban, hogy a NAT-ban, illetve majd a későbbi kerettantervekben 
ezeket hogy lehet megvalósítani, hogy ez effektíven megtörténjen, mert én azt gondolom, 
hogy ez nagyon fontos lenne, és ha önöktől jön ez a kérdés, akkor az talán nem talál süket 
fülekre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Dr. Szőke Lászlónak:) Tessék parancsolni! 
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ha szabad, mielőtt erre a 

kérdésre válaszolnék, arra szeretném kérni az elnök urat, hogy adja meg a szót Nagy Gyöngyi 
Máriának, aki az előzőekben elhangzott kérdésekre kíván kiegészítően reflektálni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Örömmel! Mária, legyen kedves egy mikrofonhoz ülni, mert jegyzőkönyv 

készül, és az csak a mikrofon használatával lehetséges.  
 
NAGY GYÖNGYI MÁRIA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Nagyon-nagyon röviden, csak néhány konkrétummal szeretném 
kiegészíteni mindazt a közoktatás terén, amit a főosztályvezető úr elmondott. Az elnök úr 
először is a látássérült tanulók számára történő intézménykeresés nehézségeit vetette fel. Való 
igaz, hogy az akadálymentesítés - amit illetően mindenki elismeri, hogy európai szintűek az 
előírásaink - megvalósítása sokkal több pénzt és időt igényel. A jelen lévők között többen 
vannak olyanok, akik visszaemlékeznek azokra a vitákra, amikor az oktatás tervezésénél 
felvetettük, hogy ne minden intézmény legyen teljes körűen akadálymentesített, hanem 
minden középiskola-típusban és szakmacsoportonként a szakképző intézményekben legyen 
egy-egy olyan intézmény, amely valamely fogyatékossággal élő kör számára maximális 
ellátást tud nyújtani. Akkor ez - elsősorban az érdekképviseletek nagyon erős szava nyomán - 
elvetésre került, mondván, hogy az állam ezzel jelentősen korlátozza az érintett tanulók 
jelentkezési lehetőségeit. Én biztos vagyok abban, hogy most, amikor a közoktatás-fejlesztési 
tervek újragondolásának a kötelezettsége mindenütt meg fog jelenni, ismét érdemes lesz ezzel 
foglalkozni, hogy igaz, hogy nem minden gimnáziumban, de a körzetben legyen egy 
gimnázium, ahol megvannak a vezetősávok és minden olyan, ami például egy vak tanuló 
számára szükséges.  

Jelezni kívánom, hogy a közoktatás részéről a szabályozás nem ennyire merev, mert az 
integrált nevelésnél-oktatásnál azt mondja ki, hogy a tanuló számára szükséges eszközökkel 
kell rendelkeznie az adott intézménynek, amit a szakértői bizottság határoz meg. Ezek az 
eszközök sokszor valóban nagyon drágák, és átmenetileg szükségesek, ezért az elmúlt 
időszakban és jelenleg is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az egységes gyógypedagógiai 
módszertani intézményekben az eszközkölcsönzés lehetősége bővüljön.  

A viselkedési problémákkal küzdő tanulók ellátásának a nehézségeit is említette az 
elnök úr, és kifogásolta, hogy a jelentés ezt a kört nem érinti. Ennek egy fő oka van: hogy ők 
nem tartoznak a fogyatékosságügyi törvény hatálya alá. Tudjuk, hogy ma Magyarországon, 
annak ellenére, hogy nagyon sokszor törekvés volt ár, hogy a diagnosztika és az egységes 
besorolás megvalósuljon, ez még mindig nem sikerült, és valószínűleg nem is biztos, hogy 
sikerülhet, hiszen más a fogyatékosság megítélése akkor, amikor egy fogyatékossághoz 
kapcsolódó ellátásról beszélek, és más a tanuló sajátos nevelési igénye a közoktatásban. A 
közoktatás egy sokkal szélesebb körre határozza meg azokat a gyermekeket, tanulókat, akik 
esetében valamilyen segítséget kell adni. Az, hogy ők nem a fogyatékosügyi törvény hatálya 
alá tartoznak, természetesen nem jelenti azt, hogy nem teljesen jogos és valós a felvetés, hogy 
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a viselkedési problémás, a hiperaktív gyermekek nevelése, oktatása permanensen komoly 
gondot jelent még mindig.  

Harmadikként a különböző terápiákkal kapcsolatos felvetéshez szeretnék hozzászólni, 
hiszen ez is egy olyan kérdés, amelynek kapcsán teljesen természetes, hogy ha szülőként hall 
róla bárki, akkor a szülőnek joga van megkeresni, megpróbálni. Az államnak nyilván csak 
annyi felelőssége lehet, hogy azokért a terápiákért, azokért a fejlesztő eljárásokért, amelyeket 
ő támogat és valahol meghatároz, azokért vállalja a szakmai felelősséget. Ez úgy vállalható, 
hogyha ennek a kidolgozása, adaptálása meghatározott eljárásrend szerint történik. Szeretném 
jelezni, hogy a TÁMOP 4.2/B program - elnézést, a kormányhatározat számát nem tudom 
kívülről, de nem hiszem, hogy jelentősége van - a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésére 
irányozott elő 2,3 milliárd forintot. A program még nem indult el, a tervezése van 
folyamatban, illetve az eredetileg pályázati programként tervezett fejlesztés átgondolása során 
valamennyi érintett szakértő úgy vélte, hogy ha azt a célt akarjuk elérni, hogy ez egységesen 
és az egész országban biztosítható legyen, akkor kiemelt projektként kell kezelni. Az ezzel 
kapcsolatos kormánydöntés után ez el fog indulni. Ennek keretében sor kerül olyan terápiák, 
eljárások adaptálására és a pedagógusok erre való felkészítésére, amelyek a tudomány 
fejlődésével minden évben újra és újra meg fognak jelenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e még kérdés, észrevétel, vagy a főosztályvezető úr 

kíván még szólni? 
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Még szeretnék reagálni 

az utóbb felvetett kérdésre. Vannak jó példák, és én azért azt gondolom, hogy erről nem 
szabad megfeledkezni. A minisztériumban is dolgozik egy olyan munkatárs, egy látássérült 
munkatárs, látássérült kolléga, aki úgymond a szolidaritás nagyköveteként járja az ország 
középiskoláit, és tájékoztatja az ott tanulókat arról, hogy mik a lehetőségek a fogyatékos 
emberek számára, hogyan lehet segíteni őket, egyáltalán például hogyan sportolhatnak, hiszen 
aktívan sportol az illető. Minden ilyen kérdés feltehető tehát neki, és minden olyan kérdésről 
tájékoztatja a tanulókat, amely a fogyatékosok segítését, a fogyatékosok élethelyzetét érinti. 
Úgyszintén a fogyatékosok integrált oktatásban való részvételét, társadalmi elfogadását 
növelik az esélyórák a középiskolákban és az általános iskolákban, amelyeken különböző 
fogyatékosságú személyek konkrét gyakorlati tapasztalatok bemutatásával tájékoztatják a 
tanulókat, hogy milyen segítséget igényelnek, egyáltalán milyen problémával küzdenek a 
fogyatékosok, hogyan lehet őket segíteni ezeknek a problémáknak a megoldásában.  

Én azt gondolom, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek jelentősen hozzájárulnak 
a fogyatékosok társadalmi integrációjához, jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy elfogadja 
őket az épek társadalma, és hogy már gyerekkorban megkezdődjön ez a folyamat. Több olyan 
óvoda is van, amelybe fogyatékos gyerekek járnak, ott nevelődnek, ahol, úgy gondolom, a 
többiek úgyszintén megismerik és befogadják őket. Én azt gondolom, hogy a technika 
fejlődésével a felsőoktatás is jelentősen megnyílt a fogyatékos emberek számára, és nagyon 
sok olyan szakma van, amit a technikai feltételek mellett fogyatékos állapotban is lehet 
művelni, gondolok itt a különböző értelmiségi pályákra, a pedagógusi, a nyelvtanári, a jogászi 
és egyéb más, akár szociális munkási tevékenységre. Én tehát nem gondolom azt, hogy a 
fogyatékosok számára ezek a lehetőségek csökkennek, csökkentek az elmúlt időszakban. Én 
inkább az ellenkezőjét tapasztalom: mind több fogyatékos ember számára nyílik lehetőség 
arra, hogy akár felsőfokú képesítést is szerezzen, ahhoz pedig, hogy felsőfokú képesítést 
szerezzen, az szükséges, hogy olyan középiskolai, illetve általános iskolai nevelést kapjon, 
amely versenyképes tudást biztosít a számára. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e még kérdés, észrevétel vagy egyéb kiegészítés a 
válaszhoz? (Garamvölgyi Annamária jelzésére:) Referens asszony, tessék parancsolni, 
Annamária, nyugodtan! 

 
GARAMVÖLGYI ANNAMÁRIA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nagyon 

szépen köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Én csak súgtam itt a főosztályvezető úrnak… 
 
ELNÖK: Láttam… 
 
GARAMVÖLGYI ANNAMÁRIA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): …, aki olyan 

kiválóan összefoglalta a témát, hogy nehéz lenne hozzátenni bármit, de aki találkozott már 
Weisz Fannival, aki Pécs arca, akiről mindenki tudja, aki ismeri, hogy hallássérült, siketként 
született, úgy éli az életét, és egy nagyon bájos, kedves hölgy, tudja, hogy az a tevékenység, 
amit ő végez, szintén az esélyegyenlőségért és a fogyatékosság megismertetésért is folyik. 
Vagy például nemrég volt kerekesszékes szépségverseny a MEOSZ-ban, a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének a szervezésében. Én azt hiszem, hogy ez azért eléggé 
elterjedt, és az interneten, sokfelé lehet vele találkozni, tehát biztos vagyok abban, hogy a 
fogyatékos ember nem marad háttérben, annál inkább is, mert külföldön nem látni fogyatékos 
embert az utcán, Magyarországon azért elég sokat, biztos találkoznak önök is sokukkal, és 
segítik őket. Köszönöm, csak ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Ott volt nálunk, a Hegyvidéki Önkormányzatnál ez a 

kerekesszékes szépségverseny, szép volt, jó volt, rendben van, és amikor azt látom, hogy a 
Blikk címlapján ott van a legszebb kerekesszékes, örülök neki, csak közben másnap 
találkozom egy síró, zokogó mamával, aki azt mondja, hogy nem akarja otthonba dugni a 
gyerekét, és képtelenek a fővárosban, Magyarország fővárosában normális intézményt 
javasolni nekik. Nem Baranyában meg Borsodban meg Szabolcsban, a fővárosban nem 
tudunk neki rendes fejlesztést adni a XXI. század hajnalán. Tehát örülök a kerekesszékes 
szépségversenynek, meg helyet adtunk neki a MOM-ban, csak közben a szívem szakad meg, 
amikor azt mondja egy anya, hogy ő a gyerekével akar élni, és nincs rá módja.  

Én szorgalmaznám - végezetül persze szavazni fogunk az általános vitára való 
alkalmasságról -, hogy az érdekképviseletek tárgyalják meg azt a kérdést, hogy azok az 
európai szintű szabványok, amelyeket mi előírtunk, minden intézményben kell hogy 
érvényesüljenek, vagy esetleg a tapasztalatok, a jó és rossz tapasztalatok alapján megfontolják 
a minisztérium korábbi, körzetes javaslatának az elfogadását. Ezt szerintem csak ők 
mondhatják ki, mi nem vagyunk abban a morális helyzetben, hogy szűkítsük az előírásokat. 
De ha az elmúlt évek vegyes tapasztalata - fogalmazzunk ilyen udvariasan! - alapján ők ezt 
most már megfontolandónak és jónak látják, akkor szerintem lépjünk ebbe az irányba. Én ezt 
javaslom, sőt elnökként szorgalmazom - nyilván össze kell hívni időről időre ezeket a 
tanácsokat -, hogy vessék fel ezt a kérdést, hiszen több évnyi tapasztalat van már a hátunk 
mögött.  

A második záró megjegyzésem az lenne, hogy a köznevelési törvény 3 éves korra 
előrehozta a kötelező óvodáztatást. Látok itt egy gondot. A korai fejlesztés normatív 
támogatása jár a korai fejlesztést igénylő szülőknek vagy az intézménynek, amely ellátja, 
ugyanakkor 3 éves kortól kötelező az óvoda, tehát az óvodai normatívát is igényelni fogják, és 
valamelyik - már nem tudom megmondani, melyik - törvényünk korlátozza, hogy csak egy 
támogatást, egy normatívát vehet valaki igénybe, noha épp ezeknél a gyerekeknél indokolt 
lenne mind a korai fejlesztést finanszírozni, mind pedig az óvodát, a 3 éves kortól előírt 
kötelező óvodát. Szerintem januárig van még idő ezt megvizsgálni és rendbe tenni, nehogy 
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úgy járjunk, hogy a kötelező óvodáztatás finanszírozása miatt elesnek a korai fejlesztés 
lehetőségétől ezek a gyerekek. Kérem, hogy ezt vizsgálják meg az előttünk álló hónapokban.  

Végül az utolsó megjegyzés azzal kapcsolatos, amit Osztolykán Ágnes felolvasott a 
NAT-tal összefüggésben. Szerintem az részben a szociális munkára utal, igaz, általános 
iskolás és középiskolás gyerekek számára is megnyitja a lehetőséget, középiskolások számára 
kötelezően előírja az 50 órás szociális munkát. Szerintem itt önökre nagyon nagy munka hárul 
ebben, befogadó intézményeket, tehát a középiskolások szociális munkájának helyt adó 
intézményeket találni, azokat felkészíteni, mert akkor lesz hatása a középiskolások szociális 
munkájának, hogyha a befogadó intézmények, fogyatékos embereket ellátó intézmények 
pontosan tudják, hogy mi az a pedagógiai feladat, amit egy középiskolással végezni kell. 
Ennek van már némi gyakorlata Magyarországon, most nem akarom azzal húzni az időt, hogy 
mely intézmények vizsgáztak jól ezen a téren, mondjuk a Pető Intézet ezek közé tartozik, 
érdemes kikérni a véleményüket, de négyszemközt azokat is el tudnám mondani, akik rosszul 
vizsgáztak, és a szociális munkára odaküldött gyerekeinkkel füvet nyírattak, ahelyett, hogy 
azt csinálták volna, hogy a sérült emberekkel való empátiának teret adjanak, vagy hogy ilyen 
nevelési tereket hozzanak létre. A fűnyírástól az én középiskolás gyerekem nem lesz 
empatikus a fogyatékkal élő ember iránt; úgy érzi, hogy kiszúrtak vele. Vegyes tapasztalatok 
vannak tehát, és a kötelezettség ott van a törvényben, a jövő évtől durván százezer gyerek 
számára kell 50 órát biztosítani, és nagyon kevés jó fogadó intézményt tudnék felsorolni 
kapásból. Itt tehát önöknek mint főosztálynak, illetve magának a Fogyatékosügyi Tanácsnak 
hallatlan feladata van abban, hogy ezek a pedagógiai színterek létrejöjjenek ’13-ra. Évente 
százezer gyereknek 50 órányi szervezett időt és teret kell kialakítanunk, hogy az a szép 
célkitűzés, amit a NAT elején olvasunk, valósággá váljon.  

Ezt szerettem volna még a tárgyhoz fűzni, bár tudom, hogy nem tartozik a jelentéshez, 
de fontosnak tartottam.  

Tessék parancsolni, van-e még bármi, vagy szavazhatunk a jelentésről. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazunk.  

Határozathozatal 

Az általános vitára való alkalmasságról, illetve előadó állításáról kell döntsünk. Ki az, 
aki általános vitára alkalmasnak tartja a jelentést? Aki igen, kérem, most emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Hárman tartózkodtak, a többség igennel szavazott.  

Kíván-e a bizottságunk előadót állítani? (Senki nem jelentkezik.) Megfontolhatják 
későbbi is a képviselő hölgyek és urak, ha igen, akkor, kérem, jelezzék nekünk. Most nem 
döntöttünk erről.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom. A főosztályvezető úrnak, a főreferens 
asszonynak, a referens asszonynak köszönöm a részvételt, és további jó munkát kívánok.  

 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönjük szépen, 

további sikeres munkát!  
 
GARAMVÖLGYI ANNAMÁRIA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönjük, 

és további eredményes munkát kívánunk! 
 
ELNÖK: Köszönjük. (Az 1. napirendi pont tárgyalására érkezett meghívottak 

távoznak.) 
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Országos népszavazásról [Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség továbbra 
is annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét 
betöltötte?] szóló H/… számú határozati javaslat 

Második napirendi pontunk az országos népszavazásról szóló döntés - az 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványáról van szó -, a kérdés 
így szerepel a napirendi pont címében: „Egyetért-e ön azzal, hogy a tankötelezettség továbbra 
is annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét betöltötte?”. 
Tisztelettel köszöntöm a helyettes államtitkár urat, Csonka Ernőt és Zubor András 
főosztályvezető urat… (Jelzésre:) Nem? Akkor rossz név szerepel itt. (Varga Attila: Ő is itt 
van.) Ő is itt van, akkor őt is köszöntöm, viszont az ön nevét nem tudom, ne haragudjon! 

 
VARGA ATTILA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Varga Attila titkárságvezető 

vagyok a közoktatásért felelős helyettes államtitkárságról főosztályvezetőként.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Varga Attila főosztályvezető úr. Valóban itt szerepel a 

neve a listán, csak kicsit lejjebb, a „v” betű felé.  
Miről kell döntsünk, Zsuzsa? (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Az általános 

vitára való alkalmasságról döntünk. Gondolom, az alkotmányügyi bizottság mint javaslattevő 
nincs itt, a kormány álláspontját hallgatjuk majd meg a helyettes államtitkár úrtól, azzal is 
kezdünk, hiszen magát a javaslatot megfogalmazó bizottság nem kért szót, vagy nem jelezte 
az ülésen való részvételét. Akkor ezzel kapcsolatban a helyettes államtitkár úré a szó. Mi a 
kormány álláspontja a javaslattal kapcsolatban? 

 
CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen a 

szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormányzati munkamegosztásból adódóan 
osztódnánk a kollégákkal: a népszavazás lebonyolításának költségvetési, logisztikai 
kérdéseiről tudnék én tájékoztatást adni a tisztelt bizottságnak, a határozati javaslatban, az 
alkotmányügyi bizottság határozati javaslatában megfogalmazott szakpolitikai kérdésben 
pedig az EMMI képviselője adna majd választ, és, ha jól tudom, tárcaálláspontot képviselnek. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Melyikük kezdi? Kezdjük akkor a tartalommal! Varga 

Attila főosztályvezető úr, tessék parancsolni! 
 

Szóbeli kiegészítések 

Varga Attila (Emberi Er őforrások Minisztériuma) 

VARGA ATTILA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tankötelezettségi 
korhatárral kapcsolatos kérdés az, amelyre én itt választ tudok adni. A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény a tankötelezettség felső korhatárát 2012. szeptember 1-jétől 16 évben határozza 
meg. Az átmeneti rendelkezések között ott van, hogy a folyó tanévben, tehát a jelenlegi 
tanévben 9. évfolyamukat megkezdő növendékekre ez még nem igaz.  

Általában előzményként elmondható, hogy az európai országokban jellemzően 16 év 
ez a korhatár, és számos kutatás azt bizonyítja, hogy az alacsonyabb felső korhatár nem 
csökkenti az iskolázottság mértékét, tehát a tankötelezettségi korhatár közvetlenül e 
tekintetben nincs összefüggésben az iskolai lemorzsolódással. Miért van ez így? A tanulók 
iskolában tartásának alapvetően szociális, a fiatalkorú munkanélküliséget leplező funkciója 
van. Az igazolatlan hiányzások vizsgálatánál látható, hogy éppen azok a fiatalok nem 
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engedtek a 18. éves korig tartó iskolázottsághoz kötésnek, akiknek ez szociális 
szempontokból a legfontosabb lett volna. Az új köznevelési törvény hatálybalépéséig 
egyébként ez így fennmarad, tehát a kötelező elhelyezést továbbra is biztosítják, és látható, 
hogy 18 éves korig, függetlenül a teljesítményétől vagy annak teljes hiányától, a növendék 
ennek a tankötelezettségi korhatárnak eleget tesz. Ugyanakkor ez nem a végzettség 
megszerzésére, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére sarkall.  

A jelenlegi kormányzat álláspontja az, hogy a végzettség tényleges megszerzésére 
irányulónak kell lennie a törekvésnek, ezt szolgálják a kormány által elfogadott stratégiai 
intézkedések, amelyek közül kiemelhető, hogy a főszabály az, hogy a hároméves szakképzés, 
amely gyakorlatorientáltságával közismereti tartalmakat leíró tananyag helyett 
kompetenciafejlesztő irányultsággal kívánja segíteni és szolgálni a szakmát tanuló fiatalok 
sikerét. A másik a köznevelési Hídprogram, amelynek keretében lehetőség van az általános 
iskolát éppen sikeresen nem elvégző, de speciális képességfejlesztéssel ugyancsak középfokú 
oktatásba irányítható növendékeknél. Tehát azoknak a növendékeknek ad így továbbra 
lehetőséget, akik a tankötelezettségi korhatár időbeli védelme alatt csak névleg haladnak 
egyfajta ilyen képesítés megszerzése felé.  

Látható az is, hogy a tankötelezettség a tanulóra és nem az államra nézve szab határt, 
tehát az állam továbbra is törvényben kötelezi magát az ingyenes oktatásra a végzettség 
megszerzéséig. A felső korhatár tehát nem azt jelenti, hogy a 16. életévüket betöltő 
tanulóknak be kell fejezniük a tanulmányaikat, és azt sem, hogy számukra megszűnik az 
oktatás ingyenessége - ez egy fontos dolog, mert ez egy ellenvetés volt, és erről több vita is 
zajlott. A tanulónak így a tankötelezettség végével egy kötelezettsége és nem joga szűnik meg 
a tanuláshoz és az ingyenes oktatáshoz.  

Az látható, hogy a tankötelezettség korhatárának emelése önmagában tehát nem oldja 
meg a problémát; megoldást valóban a munkahely-teremtések, a munkalehetőségek, illetve a 
kormány által kezdeményezett Hídprogramok bevezetése adhat. Nem adminisztratív 
kötelezettség, hanem tevőleges és effektív segítség az tehát, ami a közoktatásból kiszoruló 
tanulókat a munkaerőpiac felé tudja vinni, készségfejlesztő oktatással-neveléssel lehet őket 
alkalmassá tenni egy későbbi szakma elsajátítására.  

A fentiekre vonatkozó elképzeléseket és indokolásokat a törvény megalkotásának 
folyamata során mindenki megismerte, megismerhette, a törvényt ennek tudatában fogadta el 
nagy többséggel az Országgyűlés. Ezért mi a népszavazásnak ezt a kérdését nem tartjuk 
indokoltnak. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. Helyettes államtitkár úr, tessék parancsolni! 
 

Csonka Ernő (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

CSONKA ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, 
tisztelt elnök úr. Ennek a népszavazási kezdeményezésnek a feladatsoros költségvetését mi 
elvégeztük. 4,8 milliárd forint összeg lenne kalibrálható erre az eseményre - ez egy 
négykérdéses szavazási esemény lenne. Abban az esetben, ha ezt a négy kérdést egy napon 
tennénk fel, tehát más kérdés nem lenne, illetve egy napon történne a szavazás, abban az 
esetben 4,8 milliárd forintot kellene a központi költségvetésből erre biztosítani. Ebből dologi 
kiadások 1,5 milliárd forintot, a személyi kiadások 1,2 milliárd forintot, a járulékok 
350 millió forintot, az informatikai fejlesztések, kiadások pedig 1,6 milliárdot tennének ki, így 
összesen 4,8 milliárd forint szükségeltetik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Tessék parancsolni, képviselői kérdések következhetnek. 

Ugyan nem mondták, de ha jól veszem ki, nem támogatják a javaslatot (Derültség. - Varga 
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Attila bólogat.), tehát a kormánynak, illetve a tárcának ez az álláspontja - nem mint hogyha ez 
olyan nagyon vicces lenne, elnézést, csak már délután fél 1 van. 

(Jelzésre:) Ágnes, Osztolykán Ágnes, parancsolj! Utána Hiller István következik.  
 

Kérdések, hozzászólások 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Főosztályvezető úr, 
nagyon szomorúan hallottam, amiket mondott, és csak abban tudok gondolkodni, hogy én is 
voltam köztisztviselő, én is voltam ilyen helyzetekben, én is ültem ott, az asztalnak azon a 
végén, és még azt is megkockáztatom, hogy lehet, hogy olyan dolgokat is mondtam, 
amelyekkel én magam nem értettem egyet, és valahogy van bennem egy ilyen szociális 
érzékenység, hogy biztos ön sem ért egyet azzal, amit mond, de tudom, hogy ezt kell 
mondania.  

Ön azt mondja, hogy a diákoknak a 18 éves korig való iskolai rendszerben tartása egy 
szociális funkció. Nem tudom, kíváncsi lennék, hogyha mondjuk összeültetném önt egy 
kerekasztal-beszélgetésre néhány oktatáskutatóval, oktatásszociológussal, közgazdásszal vagy 
akár gyakorló pedagógusokkal is, akkor hogyan tudná megvédeni ezt, hogy ennek szociális 
funkciója van. Én nem gondolom azt, hogy a tankötelezettségnek szociális funkciója lenne. A 
vita során, tehát amikor ez az egész ügy felvetődött a köznevelési törvény kapcsán, én akkor 
is elmondtam, hogy ennek olyan súlyos társadalmi következményei lesznek, amelyeket lehet, 
vagy remélem, hogy nem az önök kormányának kell majd megoldania, hanem mondjuk a 
miénknek (Moraj a kormánypárti képviselők soraiban.), de olyan meggondolatlanságra vall, 
ami… (Közbeszólások és moraj a kormánypárti képviselők soraiból.) Szerintem mindenki 
kérhet szót, ezt már az előbb is elmondtam (Kucsák László: Ez így igaz!), és amikor én 
beszélek, akkor tartsuk tiszteletben, hogy én beszélek, köszönöm szépen. (Brájer Éva: Csak 
ez fordítva is így legyen!) Szóval én már akkor is elmondtam azt, hogy ennek nagyon komoly 
társadalmi következményei vannak.  

Megpróbálok egy sarkalatos példát mondani, mert tudom, hogy úgyis mindenki ezzel 
fog előjönni: mi van azzal a borsodi cigánygyerekkel, aki nem jár iskolába, aki nem tanul, aki 
deviáns, aki ilyen-olyan-amolyan? Erre én azt mondom, hogy van ilyen, nem mondom azt, 
hogy ilyen nincs, de azt gondolom, hogy amikor egy ilyen helyzetben csak a gyermek, csak a 
tanuló felelősségét hangsúlyozzuk, akkor nagyon komoly igazságtalanságokról beszélünk. 
Vannak olyan pedagógusok, vannak olyan fejlesztő, segítő módszerek, amelyekkel ezeket a 
fiatalokat lehet segíteni. Én azt gondolom, hogy erre a Hídprogram sajnos nem alkalmas. Ön 
is tudja azt, biztos vagyok benne, hogy tudja, hogy 16 éves korban készséget fejleszteni már 
nem lehet. Ön is biztosan tudja azt, hiszem Hoffmann Rózsa államtitkár asszony mondta el 
nekem - nagyon jó a memóriám, úgyhogy szinte vissza tudom idézni, azt mondta -, hogy a 
Hídprogram azoknak van, akiket még takarítónőnek sem vesznek fel, ezt vissza lehet nézni a 
jegyzőkönyvben, mert száz százalékosan emlékszem, hogy benne van. Egyszerűen logikátlan 
az egész történet. Beszélünk itt szakképzésről, beszélünk arról, ön is elmondta, hogy a 
szakképzésben kompetenciafejlesztés folyik - nem fog kompetenciafejlesztés folyni. Azon 
birkóztunk az elmúlt hetekben, hogy egyáltalán legyen közismereti tantárgy, egyáltalán 
legyen olyan komoly alapjuk, amivel helyt tudnak állni a munkaerőpiacon, és én azt 
gondolom, hogy nem lehet ekkora felelősséget sem az oktatási rendszerhez kötődő szülőkre, 
sem pedig a diákokra rakni.  

Mi történik akkor, hogyha mondjuk önnek van egy 15-16 éves lánya, aki mondjuk 
szerelmes, nincs kedve tanulni, mindenféle bajai vannak önmagával, az életével, s a többi, és 
mondjuk hazamegy, és azt mondja önnek, hogy nekem megvan az a jogom és lehetőségem, 
hogy én itt és most befejeztem az iskolát? Akkor ön mit csinál? Akkor ön mit csinál?! (Dr. 
Pósán László: Két büdös pofon!) Igen, adok neki két büdös pofont. Mi van akkor, amikor 
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mondjuk olyan szülői környezetben vagyunk, hogy a szülő elkezd pilinckázni, elkezd 
gondolkodni, hogy akkor most mi van, lehet, hogy jobban segítené a családot, hogyha 
elmenne dolgozni; abbahagyja az iskolát, kimegy az élet világába - ahogy az apám mondaná -
, és akkor mondjuk megpróbál egy borsodi faluban munkát találni. Nem fog tudni munkát 
találni, napszámból fog tudni élni, napszámos lesz 16 évesen, és az egy nagyon kemény 
kenyér. És az ő gyerekei? Nagyon kicsi az esély arra, hogy az ő gyerekei egyetemet fognak 
végezni.  

Évekkel ezelőtt a világbankos kollégáim csináltak egy kutatást, amelyben már évekkel 
ezelőtt elmondták azt, hogy a társadalmi integráció, a kirekesztés nemcsak morális értelemben 
baj, hanem nagyon sokba is kerül. Nagyon sokba is kerül, mert azt a 16 éves fiatalt, akit 
kiengedünk majd a munkaerőpiacra, hogy kvázi álljon munkába, mert neki ez milyen jó, nem 
fog munkát találni, munkanélküli lesz, és a mi adóforintjainkból fogjuk eltartani.  

Azt gondolom, hogy egyszerűen logikátlan, megalapozatlan ez a dolog, és 
összeférhetetlen a fejemben, és csak ilyen dühös bokszolásba tudok átmenni, amikor azt 
látom, hogy önök gyermekközpontúságról beszélnek, meg fejlesztésről beszélnek, meg ilyen 
dolgokról beszélnek, miközben a legnagyobb sanszot adják meg főként a hátrányos helyzetű 
fiataloknak arra, hogy kicsússzanak az iskolarendszerből. És nagyon komolyan azt gondolom, 
hogy ez egy nagyon komoly szándék arra, hogy nemhogy lehetőséget adunk arra, hogy 
kicsússzanak, hanem ezt akarjuk, azt mondjuk, hogy nekünk nem kell, ebben az 
iskolarendszerben nem kellenek az ilyen fiatalok. De akkor hova tesszük őket, mit csinálunk 
velük? Nincs olyan foglalkoztatási helyzet, amiben egy… Legyen az 16 éves, vagy legyen - 
mit tudom én - 45 éves, akinek ma Magyarországon nincsen semmilyen papírja, akinek 
8 osztályos végzettsége van, az nem tud elhelyezkedni a magyar munkaerőpiacon, nem tud, 
hogyha bármit csinál, akkor sem tud. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Ki kér szót? (Jelentkezések.) …Bocsánat, Hiller István 

Ágnessel majdnem egy időben jelentkezett, utána Révész Máriusz, aztán Dóra következik. 
Parancsolj, István! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Ezt a kérdést a bizottsági ülésen 

meg a plenáris ülésen meg a nyilvánosság előtt is sokszor megvitattuk. Az állítások, a 
vélemények és ellenvélemények tartalma nagy valószínűséggel nem változott. Van egy 
gondolkodás, amely nyilván ezt a javaslatot elfogadva megszavazta, van egy másik, amelyik 
ellene szavazott, és ennek tartalmi oka van. Persze hogy érzelmeket, indulatokat is kelt, ez 
szerintem egy olyan bizottságban, ahol a témakör szerint a gyermekekkel foglalkozunk, 
természetes. Ugyanakkor döntéseket kell hozni, és a döntés most nem a törvény 
megváltoztatása, mert ez nem szerepel itt, ez nem aktuális, hanem egy népszavazási 
kezdeményezésről szóló vita és parlamenti döntés ez. Ha azonban itt van előttünk, akkor 
érdemes felhívni a figyelmet a mi vitánk ideje alatt eltelt néhány hónapban lefolyt dolgokra, 
és ezt talán a főosztályvezető úr is - aki titkárságvezető - tudja tolmácsolni az 
államtitkárságon.  

Én azt kérem és azt javaslom, hogy tessenek megnézni és tanulmányozni - érdemes 
lenne erről is beszélni - az angol parlament erről folytatott 2011-12-es vitáját. 2011-ben 
történt egy előterjesztés, szinte hónapra akkor, amikor mi elkezdtünk erről beszélni és 
vitatkozni, aztán a döntés már átnyúlt az idei évre. Ez a döntés azt tartalmazza, hogy az angol 
oktatási rendszer szakmai és politikai irányítói egyetértésre jutottak abban, hogy törvényt 
módosítanak, a szakma javaslatát elfogadja a politika, és úgy döntenek 2012-ben, hogy 2013-
ban a jelenlegi 16 éves tankötelezettségi korhatárt 17 éves korra emelik, 2015-ben pedig a 
tankötelezettségi korhatárt, az akkor immáron 17 éves tankötelezettségi korhatárt 18 évre 
emelik. Továbbá arról is döntöttek, hogy ezt a döntést 2015-ig nem kívánják még egyszer 



 18 

megtárgyalni, tehát nem kívánják a politikát olyan helyzetbe hozni, hogy a kétütemű 
tankötelezettségi korhatáremelést újabb vita tárgyává teszik. Kérem megnézni, mert érdemes, 
ezt a brit kormány honlapján, egészen pontosan az angol parlament honlapján részletesen 
megtalálják.  

Érdemes foglalkozni az indoklással is - nem minthogyha az angol, és most 
hangsúlyozottan nem a brit, hanem az angol…, megjegyzem: jelzések érkeztek aztán a skót 
parlamenttől, meg Walestől, ott ez elolvasható, hogy ők különösebb további vita nélkül 
elfogadják ugyanezt, és alkalmazzák a saját országrészük területén -, hogy mi ennek az 
indoka, mi foglalkoztatja az angol oktatáskutatókat, pedagógusokat, mi az oka, hogy arra 
szólítják fel a politikát, hogy lépjen. Ők - nem nagyon hosszan érzékeltetve most ezt - azt 
mondják, hogy történt egy olyan változás a válság, a gazdasági válság révén, amelyre kell 
hogy reagálást mutasson az oktatási szisztéma, és ez az oktatási rendszer akkor reagál jól, 
hogyha az adott tankötelezettségi korhatárt bővíti, emeli. Ugyanakkor azt is mondják, hogy az 
angol oktatási szisztéma úgy tudja ezt végrehajtani financiális korlátok miatt és szervezési 
korlátok miatt, hogy ezt nem egy ütemben, hanem két ütemben, két év alatt - mármint hogy 
’13 és ’15 között, úgy gondolom - hajtja végre. Nagyon tanulságos az az indoklás, amivel ők 
élnek. Összekapcsolják tehát a gazdasági krízist, a saját országuk financiális korlátait és azt a 
szakmai igényt, amely a politika felé megnyilvánult.  

Szinte teljesen párhuzamosan mindezzel és az angliai eseményektől függetlenül egy 
másik ország is foglalkozott ezzel a problémával, ez pedig Törökország volt. Törökországban 
ráadásul még a politikai helyzet is meglehetősen feszült volt, jelentős fizikális értelemben vett 
összecsapások is történtek az országban, és amikor éppen úgy gondolták, hogy mégis a 
parlamentben folytatják a vitákat, az egyik fő kérdés az előterjesztett tankötelezettség-emelés 
volt. Ennek az országnak a honlapja is elérhető angolul. Ott van külön közoktatásügyi 
minisztérium, nagy ország, sok ember. Na most ha el tetszenek olvasni azt az indoklást, hogy 
Törökország miért döntött amellett, hogy 16 évről 18 évre emeli a tankötelezettséget, akkor 
egy olyan érvelést látnak benne, amely nem a gazdasági válságra hivatkozik, mert sajátos 
módon a gazdasági válság idején az Európai Unió környezetében lévő országok közül a 
beruházások a legnagyobb mértékben Törökországban nőttek. Annyi pénz megy oda, kérem, 
befektetésben, hogy csuda, mindenhonnan, Ausztráliától Kanadáig; építenek azok mindent, 
leginkább ipari létesítményeket meg turizmusfejlesztést, meg kell nézni! Ráadásul - sajátos 
módon - úgy gondolják, hogy a kultúrát meg az idegenforgalmat egy minisztérium alá vonják, 
és így ezt a kettőt együtt fejlesztik, de ez csak egy zárójeles megjegyzés. Az indoklás, amivel 
Törökország - egy teljesen más helyzetben lévő gazdaság, teljesen más helyzetben lévő 
oktatásügy - indokolja a saját országában a tankötelezettség-emelést, az, hogy nekik, 
miközben jelentősen bővülnek a lehetőségeik, arra van szükségük, hogy a török gyermekek 
tovább tanulva jobban felkészültek legyenek mindarra, amivel egyébként az ország hihetetlen 
sebességgel szembesül.  

Van egy másik ellentétpár is: a brit, az angol társadalom, nem olyan ütemben, mint a 
magyar, de öregszik; a török társadalom ezzel ellentétben hihetetlen ütemben fiatalodik. A két 
reakció azonban nagyon hasonlatos - tőlünk egyébként nagyjából, ha nem is teljesen, de 
nagyjából egyenlő távolságra, mégis belátható környezetben van a két ország, tehát most nem 
Thaiföld vagy Uruguay példáját gondolom látni.  

Nincsen olyan ország, főosztályvezető úr - és ez nyilván nem egy önnel folytatott vita, 
csak ön képvisel egy álláspontot, én nem vagyok empatikus, maga se legyen irántam 
empatikus (Derültség.), egész egyszerűen vélemények ütköznek, nincs itt személyek közötti 
vita, nem erről szól a történet -, nincsen olyan ország az Európai Unióban és az Európai Unió 
környezetében, amely bármely külső hatás miatt, legyen az a gazdasági krízis, belső gazdasági 
vagy oktatási kérdés, úgy döntött volna, hogy a tankötelezettség határát csökkenti, ilyen nincs. 
Az az érvelés igaz, hogy számos olyan európai uniós ország van, ahol a tankötelezettség 
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határa 16 év, így van, táblázatokat lehet látni, szerintem még több is van, mint ahol ennél 
magasabb. Olyan azonban, amelyik a törvényben rögzített tankötelezettségi határát 
csökkentené, nincs. Olyan van, amelyik emeli.  

Ez szerintem leginkább a mi számunkra - és most nem is egy politikai, inkább egy 
szakmai beszélgetés, vita érvanyagát szeretném bővíteni - nagyon elgondolkodtató. Miért van 
az, hogy miközben a mi országunkhoz hasonlóan másokat is ér gazdasági válság - ne menjünk 
bele! - különböző mértékben, nincs rajtunk kívül olyan ország, amely úgy döntene, hogy 
bármely ok miatt, legyen az oktatási vagy gazdasági ok, csökkentené a korhatárt, hogy a 
gyermekek korábbi koránál határozzák meg a tankötelezettséget, miközben vannak olyanok, 
amelyek úgy érvelnek, hogy éppen azért, mert gazdasági krízis van, más úgy, hogy éppen 
azért, mert hozzájuk - nem kevésbé ezen oknál fogva - megy a tőke, fejlesztés, fejlődés van, a 
társadalom meg fiatalodik, ezért növelik a tankötelezettségi korhatárt.  

Ezért azt kell mondjam - fenntartva a korábbi véleményemet -, hogy amikor majd ezt 
tíz év múlva átnézik, érdemes lesz megnézni, hogy időben kronologikusan, párhuzamosan 
egymással egyébként nem túl távol lévő országok hogyan reagálnak, mi vagyunk az 
egyetlenek, akik úgy reagálnak, hogy ezt csökkentik. Se keletre, se nyugatra, se a 
környezetünkben, se a tágabb környezetünkben nincsen olyan ország, amely ezt így gondolná. 
Én tehát továbbra is fenntartom, hogy ez egy téves döntés. Szeretném, hogyha a parlament 
erről immáron nem a törvény apropóján, hanem a népszavazási kezdeményezés apropóján 
beszélne, miközben a népszavazási kezdeményezés sorsát ismerjük.  

Azt hiszem, ma nem az a feladatunk, hogy a népszavazási kezdeményezés sorsát 
vitassuk, de hogyha a téma előkerült, akkor fontosnak tartottam elmondani ezt a 
szakbizottságban. A tisztelt államtitkárságnak meg valóban javaslom, hogy ezeket az 
érveléseket, nem azért, mert az a minta, az a recept, hogy mi van Németországban, 
Olaszországban, Angliában vagy Törökországban, de reakciók mégis csak vannak, ezeket 
érdemes összefogni.  

 
ELNÖK: Máriusz, aztán Dóra következik. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, hogy egy 

kicsit később juthattam szóhoz, mert így egy kicsit másképp formálom a szavakat, mint ha 
egyből Osztolykán Ági után beszéltem volna. Azzal kezdeném, hogy… (Osztolykán Ágnes: 
Mert?) Egy kicsit nyugodtabb vagyok, Ági. (Derültség. - Dr. Hiller István: Ezek szerint én 
vagyok a nyugtató! - Derültség.) Így van, István után megnyugodtam… (Közbeszólás a 
kormánypárti képviselők soraiból: Ebből mi lesz?! - Derültség.)  

Szerintem kezdjük azzal, amiben véleményem szerint egyetértünk. Igazából szerintem 
mindkét oldalon mindenki azt gondolja, hogy az lenne a célszerű, hogyha Magyarországon a 
fiatalok minél tovább tanulnának, legalább 18 éves korukig, és olyan tudással lennének 
felvértezve, amely a munkaerőpiacon - hogy mondjam? - alkalmassá teszi őket az 
elhelyezkedésre. Ebben gyakorlatilag mindannyian egyetértünk. Az a kérdés, hogy a 18 éves 
korhatár van-e olyan egyértelmű ok-okozati összefüggésben ezzel a céllal, mint amilyen 
egyértelműen te ezt az ok-okozatot látod és megfogalmazod.  

Magam is vívódom, hol így látom, hol úgy, persze célszerű lenne hosszabb távon ezt a 
18 éves korig tartó tankötelezettséget előírni, bevezetni, de azért vannak tapasztalatok, és ha 
megnézzük a tapasztalatokat, akkor láthatjuk, hogy számos országban, ahol mondjuk 16 éves 
korig tart a tankötelezettség, több gyerek tanul vagy nagyobb arányban tanulnak a gyerekek 
18 éves korukig, mint nálunk a tankötelezettség ellenére. Láthatjuk azt is, hogy számos olyan 
országban, ahol egyébként 16 éves korig tart a tankötelezettség, a gyerekek a munkaerőpiacon 
sokkal jobb feltételekkel tudnak elhelyezkedni, mint nálunk, Magyarországon. Ha annyira 
egyértelmű lenne a helyzet, akkor Magyarországon most jó állapotnak kellene uralkodnia, 
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hiszen jó néhány éve 18 éves korig tart a tankötelezettség, viszont ha megnézzük a magyar 
rögvalóságot, Ági, akkor a helyzet az, hogy nemzetközi összehasonlításban - a Zöld könyvet 
tudnám a figyelmedbe ajánlani - a magyar szakmunkásképzőt végzett fiatalok hihetetlen rossz 
esélyekkel rendelkeznek. Le van írva, hogy milyen problémák vannak, hogy 80 százalékuk 
szövegértésből elégségesre vagy elégtelenre tud teljesíteni, és még lehetne tovább sorolni a 
problémákat.  

Az a hipotézis, amiből te kiindulsz - és ez lehet egy jogos hipotézis, csak én kétségbe 
vonom, hogy ez teljesen biztosan, egyértelműen így van-e -, hogy abban az esetben, ha 16 év 
lesz a korhatár, akkor még kevesebben még rosszabb minőségű oktatásban fognak részesülni. 
Az a kérdés, hogy ez teljesen biztosan így van-e, ezt kell szerintem megválaszolni. Most is 
tudunk mindenféle döbbenetes számokat, az elnök úr szokta idézni - én most nem tudom a 
pontos számot -, hogy huszon-százalék körül van a szakmunkásképzőből lemorzsolódó 
gyerekek aránya… 

 
ELNÖK: 21-25 százalék között mozog. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): 21-25 százalék között mozog a szakmunkásképzőből 

lemorzsolódó gyerekek aránya, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy bár elő van írva a 18 éves 
tankötelezettség, mégis a szakmunkásképzőbe járók arányában, ami nagyjából megint csak 
20 százalék körül van, tehát a szakmunkásképzőbe járó gyerekeknek majdnem az 
egynegyede, egyötöde-egynegyede, hiába van előírva bármi, ebből a rendszerből ugyanúgy 
kihullik, mint hogyha nem lenne ez előírva. Mondtad ezeket az indulatos példáidat, és teljesen 
igazad van, hogy Borsod megyében nincs munka. És most? Igazad van, de mi a különbség a 
mostani helyzet meg az a közötti helyzet között? A helyzet nem nagyon romlik, mert most az 
a helyzet, hogy elő van írva a 18 éves tankötelezettség, a gyerek lemorzsolódik, és ugyanúgy 
nincs munkája.  

Könnyen lehet, én el tudom képzelni, hogy ennek az egész törvénynek az lesz a 
következménye… A középiskolákban vagy ezekben a szakmunkásképzőkben, amelyek 
jelentős részébe, lássuk be, a tanárok gyakran túlélési gyakorlatra járnak be, olyan állapotok 
uralkodnak, és azzal szembesülnek, hogy a gyereket nem lehet kirakni, mert 18 éves korig tart 
a tankötelezettség. Nem lehet, hogy az lesz az eredménye - csak hogy egy más 
gondolatmenetet vázoljak fel -, hogy a gyerek, aki 16 éves korában, 17 éves korában éretlen, 
akinek eszébe sem jut tanulni, még hogyha véletlenül van is olyan szakmunkásképzős társa, 
aki tanulni akarna, annak a tanulmányait is lehetetlenné teszi, kikerül az iskolarendszerből, 
egy évig gondolkodik, és utána eszébe jut, hogy, igen, nincsen munka, esélytelen vagyok az 
életben, az hátha - látom, ez sokaknak nem tetszik - ezt követően visszamegy, és egy kicsit 
érettebben megpróbálja újra felvenni a fonalat. Nem biztos, hogy ez sok embernél így lesz, de 
még az is lehet, hogy néhány embernél így lesz.  

Amikor a frakcióban vitatkoztunk erről, mert először még 15 év volt a korhatár, aztán 
azt a Széll Kálmán-tervben felküzdöttük 16-ra, akkor az nagyon érdekes volt, mert - talán 
elmondhatom itt - mögöttünk ültek Borsod megyei kistelepülési polgármesterek, és azt 
mondták, hogy inkább 14, inkább 14, mert nem tudnak mit kezdeni az iskolarendszerben 
ezekkel a gyerekekkel (Dr. Pósán László: Igen, így volt! - Osztolykán Ágnes közbeszól.), és az 
a helyzet, hogy ha ezek a gyerekek ott maradnak az iskolarendszeren belül, akkor nemcsak 
nekik, hanem a többi gyereknek és a tanárnak is nagymértékben megnehezítik a munkáját.  

Miközben minden igaz, amit mondasz, csak azt akarom nagyon-nagyon erőteljesen 
aláhúzni, hogy az az állítás, az a hipotézis, amit feltételezel, hogy ha 18 éves a korhatár, akkor 
tovább, jobban fognak tanul a gyerekek, és jobb képzésük lesz, egy olyan hipotézis, ami 
egyébként jelenleg sem a magyar, sem a nemzetközi adatok alapján nem vonható le ilyen 
egyértelmű és közvetlen összefüggésként ebben a helyzetben. És való igaz, amit mondasz, 
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meg kell találni az alternatív pedagógiai módszereket, meg kell találni, hogy egy általános 
iskolában hogy tudjuk eljuttatni ezeket a gyerekeket oda, hogy tanuljanak, magunk is amellett 
érveltünk, hogy az a fajta elképzelés, amely az eredeti oktatási törvényben, a köznevelési 
törvényben szerepelt, nem jó elképzelés, tehát ebben sincs vita közöttünk, de meg kell találni 
azokat a módokat, hogy a 8. osztályt ne úgy végezzék el a gyerekek, hogy jelentős részük nem 
tud írni-olvasni.  

Sok mindent lehetne még mondani, de Kucsák László barátom jelzi, hogy már túl 
sokat beszéltem, úgyhogy abba is hagyom. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Dóra, parancsolj, Dúró Dóra! 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen. Nehéz így megszólalni, hogy már 

Máriuszt is leintették a saját frakciótársai, de igyekszem rövid lenni. Én úgy gondolom, hogy 
abból a szempontból, amit Ági itt megfogalmazott, a leszakadás, felzárkóztatás szempontjából 
a tankötelezettség nem kardinális kérdés, egyszerűen nem ez a legmegfelelőbb eszköz arra, 
hogy a leszakadást, a lemorzsolódást megakadályozzuk vagy visszaszorítsuk. Sokkal inkább 
az a szempont a lényeges, amit Máriusz megfogalmazott, illetve amit a borsodi 
polgármesterek mondtak, hogy nem tudnak mit kezdeni az iskolarendszerben ezekkel a 
gyerekekkel. Tehát hogyha az LMP-nek vagy akár a kormánynak az a célja, hogy minél 
tovább arra motiválják a tanulókat, hogy piacképes végzettséget szerezzenek, és munkából 
éljenek meg, akkor nem a tankötelezettség korhatárának az emelésében kell megtalálni azt az 
eszközt, amely erre alkalmas, hiszen jelenleg is sok iskolában kialakult az a gyakorlat, hogy a 
18 éves korig tartó tankötelezettséget szinte csak papíron teljesítették a diákok, és pont ezért 
egyszerűen nem alkalmas ez a tankötelezettségi korhatár arra, hogy felemeljük akár a szegény 
gyerekeket.  

A leginkább kardinális kérdés szerintem az, hogy akár 16 évesen, akár 18 évesen - ezt 
szintén Máriusz fogalmazta meg - egyszerűen nem lehet kirakni a gyerekeket az iskolából, és 
én úgy gondolom, hogy továbbra sem szabad őket kirakni az iskolából, mert hogyha ott nem 
tanulják meg, nem szerzik meg azokat az ismereteket, amelyek a későbbi boldogulásukhoz 
szükségesek, akkor semmiképpen nem fognak tudni munkát találni, sem Borsodban, sem 
sehol máshol az országban. Úgy gondolom tehát, hogy ez a kérdés egyszerűen nem alkalmas 
arra, hogy az Ági által itt felvázolt kérdéseket megoldja, ezért úgy gondolom, hogy nem 
szükséges népszavazást tartani ebben a kérdésben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pósán László, aztán Sós Tamás! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Én nem kívánom hosszasan megismételni mindazt, 

ami elhangzott, ami egyébként, azt gondolom, teljesen vállalható, főleg az, ahogy a Máriusz 
és a Dóra is mondta. Én csak azt szeretném megjegyezni ahhoz kapcsolódva, amit Hiller 
képviselő úr mondott, hogy Angliában és Törökországban milyen folyamatok zajlanak, hogy 
ahhoz, hogy ezt nekünk mennyire kell figyelembe vennünk vagy sem, ahhoz azért jó, ha 
tudjuk adalékként, hogy Anglia valóban egy öregedő társadalom, de ami miatt demográfiailag 
ez kevésbé tűnik problematikusnak, az az, hogy a nemzetközösség területéről igen sok a 
beköltöző, és a mostani korhatáremelésben alapvetően az van benne, hogy a pakisztáni, az 
indiai és egyéb helyekről érkező beköltözőknek a szélesebb körű integrálását próbálják 
megcsinálni, és ebben nyilván a nyelvtanulástól kezdve nagyon komoly kulturális 
felzárkóztatás is van. Ez tehát nem azért van, mert a korábbi angol iskolarendszerrel probléma 
lett volna, ezt ne felejtsük el! Törökország esetében pedig, szintén egy más megközelítésből, 
de az a helyzet van, hogy a törökországi beruházások, gazdasági mozgások mögött - azon 
túlmenően, hogy a jogszabályok messze nem olyanok, mint az Európai Unióban, és a 
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csirkeólaktól kezdve ilyen dolgokkal nem problémáznak, végképp nem, még a licencjogokkal 
sem foglalkoznak, valljuk be őszintén -, ezeken túlmenően Törökországnak van egy nagyon 
jelentős, elnézést a kifejezésért, élőemberexportja, akik vendégmunkásként vagy akár 
elköltözőként is az Európai Unióba mennek nagy számban, és igen sok pénzt hazautalnak. 
Ebben a törökországi mozgásban meg egy nagyon erőteljes nyelvoktatási vonulat van benne, 
jó, hogyha ezt is látjuk, van egy ilyen mozgás. Érhető, Törökország regionális középhatalmi 
pozíciót tölt be, sok oka van. Magyarországi összefüggésekben szerintem ezek a példák nem 
feltétlenül relevánsak, jóllehet nyilván nem árt, ha tudjuk, hogy mi mögött mi van. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Sós Tamás! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Egyetlenegy gondolatot szeretnék szóba hozni, és nem 

akarok eltérni a tárgytól: hogy azért életszerűtlen szerintem a 16 éves tankötelezettségi 
korhatár, mert a kimenetnél valójában nincs befejezett végzettség, képzettség. (Osztolykán 
Ágnes: Dehogyis nincs! 8 osztály! Dehogy nincs!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Számos szempontot, észrevételt hallottunk, megoldottuk 

a török és az angol oktatás alapvető gondjait, legalábbis… (Közbeszólások.) Nem is tudom, 
melyik filmben hallottam ezt a mondást, hogy az a baj, hogy azokat az embereket, akik meg 
tudják oldani a gazdasági helyzetet, és egyedül birtokolják a gazdasági növekedés rejtélyének 
a kulcsát, azokat a sors valami rejtély folytán arra kárhoztatta, hogy taxisofőrök legyenek. 
(Derültség.) Szerintem egy kicsit mi is így vagyunk az angol oktatással.  

Én tartózkodni fogok a szavazásnál, azért, mert ezt a vitát lefolytattuk, abban a vitában 
mi a frakcióban alulmaradtunk. Én személy szerint azt gondolom, hogy nem jó a csökkentés, 
de tudomásul veszem ezt a politikai döntésünket, és nem bontom fel, azzal együtt, hogy sok 
megfontolandó szempont és érv van mindabban, amit elmondtatok. ’97-ben született a döntés 
a 18 éves korig tartó tankötelezettségről, az első Orbán-kormány dolga volt ennek az 
implementációja. Jól-rosszul csinálta, egy bizonyos: hogy az első korosztály, amelyik ebben a 
kötelezettségben felnő, most fut ki gyakorlatilag. Most kellene levonni a tapasztalatokat, hogy 
mit csináltunk jól-rosszul az elmúlt 10-12 évben, és azt látom, hogy megfutottunk ez elől a 
feladat elől. A szakiskolák valóban képtelenek voltak megbirkózni ezzel a feladattal, a lánc is 
olyan erős, mint amilyen a leggyengébb láncszeme, a probléma nem a gimnáziumokban, nem 
a szakközépiskolákban, hanem a szakmunkásképzőkben jelent meg. Egy korosztály 
21 százaléka szakmunkásképzős, annak durván a negyede-ötöde morzsolódik le, ez évente 4-
5 ezer gyerek. Liechtensteinben is 15 év vagy 16 év a tankötelezettség korhatára, de ott ez 
senkit sem zavar, mindenki nem tudom meddig, 18 vagy 20 éves koráig jár iskolába. Nálunk 
sem ez a meghatározó ok az iskolaelhagyásra, de mint politikai üzenet valóban nem 
szerencsés - legyen inkább így megfogalmazva!  

Az elmúlt évtizedben nem találtuk meg a szakmunkásképzés terén annak a módszerét, 
hogy hogyan tudjuk motiválni ezeket a gyerekeket, nem tudjuk, a szakmunkásképzők ezen a 
téren kudarcot vallottak, az oktatásirányítás is kudarcot vallott, és úgy kezeljük ezt a 
problémát, hogy azt mondjuk: akkor menjetek, tehát nem megoldani akarjuk a feladatot, 
hanem kihúzni a papírunkról. Előbb vagy utóbb meg kell oldjuk, mert 4-5 ezer gyereket nem 
engedhetünk el, előbb vagy utóbb meg kell oldani. Hogy ebben mekkora szerepet játszik 
egyébként magának a kötelezettségnek a kérdése és a Hídprogram jövője, ezt illetően 
megoszlanak a vélemények; az ellenzék nyilván azt mondja, hogy ehhez kell a kötelezettség 
is - van ebben valami -, de valóban nincs ok-okozati összefüggés, ahogy Máriusz mondja. A 
Hídprogram egy nagy vágy, ígéret - csak szurkolni tudunk annak, hogy ebből valami 
kézzelfogható eredmény jöjjön ki. Egy bizonyos: hogy pusztán paragrafussal, törvénnyel ez a 
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feladat nem oldható meg; ebbe munkát kell tenni, pénzt kell tenni, energiát kell tenni. Ez az 
illúzió lepleződött le, hogy attól, hogy egy paragrafust kihirdetünk, bármi is történik - nem 
történt semmi, ez az 5 ezer gyerek korábban is kikerült az iskolából, most is. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy a paragrafus szükségtelen, mert zászló, jelzés, lobogó, de önmagában kevés. 
Most úgy vágunk bele a Hídprogramba, hogy ezt a zászlót lehúzzuk - ettől még egyébként a 
Hídprogram lehet sikeres. Nem tudom, jól írtam-e le ezt a dilemmát az én nézőpontomból.  

Határozathozatal 

A- és B-változat van előttünk, hiszen a képviselők Házszabályban előírt számú 
aláírással kezdeményezték ezt a népszavazást, az alkotmányügyi bizottság ezt előterjeszti. Az 
A-változatban elrendeli a parlament a népszavazást, tehát igent mond erre, a B-változat pedig 
az, hogy nem rendeli el a népszavazást. Szavazzunk! Először az A-változatot teszem fel 
szavazásra, amely pozitív, tehát elrendelő, és utána folytatjuk a szavazást, hogyha az nem 
kapja meg a többséget.  

Először tehát az A-változatról szavazunk, amely a népszavazás elrendeléséről szól… 
(Osztolykán Ágnes felemeli a kezét.) Szót kérsz, vagy szavazol? (Osztolykán Ágnes: 
Szavazok.) Szavazol. Az A-változatról szavazunk most, amely elrendeli a népszavazást. 
(Szavazás.) 3 igen szavazat. A többiek hogyan szavaznak az A-változatra, ki szavaz nemmel? 
(Szavazás. - A nem szavazatok száma: 10.) Vagy tartózkodással? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
Tehát 3 igen és 1 tartózkodás van, a többit majd kiszámolják úgy, hogy kivonják a számokat 
egymásból. 

A B-változatról kell szavaznunk: a népszavazást nem rendeli el. Ki az, aki erre igennel 
szavaz? (Szavazás. - Az igen szavazatok száma: 10.) Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 
Három. És ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás.  

Így zártuk le ezt a szavazást.  
Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak és a főosztályvezető úrnak a részvételt. 

Egyebek 

Az egyebekben van-e bárkinek napirendipont-javaslata vagy megjegyzése? 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Kérdésem van. 
 
ELNÖK: Igen, parancsolj, István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném megkérdezni, nem feltétlenül az elnök 

úrtól, hanem aki erre választ tud adni - nem kizárt, hogy az az elnök úr -, hogy tegnap volt egy 
szavazás a szakképzési törvényről, és a végszavazás előtt az alkotmányügyi bizottságban 
történt egy beterjesztés, egyébként a parlamentáris normáknak megfelelően, tehát jogilag 
helyesen. Minthogy erről mi itt a bizottságban önökkel vagy veletek tényleg sok órát 
töltöttünk, nem lehetett-e volna elérni azt, hogy ha az alkotmányügyi bizottság tagjai ezen 
bizottsági tagságuknál fogva szavazhattak erről a kérdésről, megbeszélhették ezt a kérdést, 
akkor valamilyen módon módot találunk arra, hogy a plenáris ülés szavazása előtt mi mint az 
ügyért mégis csak elsősorban és első helyen kijelölt országgyűlési szakmai bizottság erről 
beszéljünk.  

 
ELNÖK: A válasz az, hogy nem, nem mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, 

hanem a gazdasági… (Dr. Hiller István: Igen.) Megvitattuk a kérdést mint… (Edelényi 
Zsuzsánna jelzésére:) …Vagy a foglalkoztatási, bocsánat, a foglalkoztatási bizottság, 
köszönöm. Tehát megvitattuk a kérdést, a javaslatunk támogatást is kapott a parlament 
plenáris ülésén. A baj az, hogy más javaslat is támogatást kapott, így jött létre a 
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koherenciazavar. A koherenciazavar feloldásában a szakbizottságnak nincs dolga, az az 
alkotmányügyi bizottság dolga, a végszavazás előtti koherenciazavar feloldása, mert két 
támogató, de egymást kizáró javaslatot szavazott meg vagy fogadott el a plenáris ülés. Az 
alkotmányügyi bizottság is dodonai módon oldotta meg a feladatát, mert a miénket, egészen 
pontosan az én nevemmel jegyzettet javasolta, de ettől a másik, a Matolcsy képviselő úr által 
jegyzett javaslatot nem szüntethette meg, az szintén ott volt a plenáris ülésen, a plenáris 
ülésen pedig ez utóbbi kapott többséget, nem az, amit az alkotmányügyi bizottság támogatott. 
Ez a helyzet. Ebben igazán már a szakbizottságnak tartalmi ülésre, vitára olyan sok terepe 
nem volt. Nem titok, hogy vitatta ezt a Fidesz-frakció is tegnap reggel, és ott a frakció egy 
hosszas vita után - amiben többen részt vettünk a jelen lévők közül - változtatott az 
álláspontján, a korábbi álláspontján. Ennyit tudok tájékoztatásul elmondani. (Dr. Hiller 
István: Mondhatom?) Persze! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Amit az elnök úr elmondott, azt én értem. A Fidesz-

frakció dolgához semmilyen megjegyzést nem kívánok fűzni, mert nincsen hozzá jogom. Ami 
a parlamentben történt, úgy gondolom, a Házszabálynak megfelelő volt, az egészet elfogadni 
parlamenti képviselőként…, inkább azt mondom, megértem, de tartalmilag nem fogadom el; 
nem fogadom el, hogy egy lényegi kérdésben egy mesterségesen előállított koherenciazavar 
esetén nincsen módunk a véleményünket ütköztetni. De ebből nem kívánok vitát generálni, 
hiszen a Házszabálynak megfelelő volt az, ami történt, de szakmai értelemben, minthogy 
tényleg nem futólag és felszínesen foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, nem értek egyet. (Pokorni 
Zoltán, a bizottság elnöke elhagyja az üléstermet.)  

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

 
Ezt a jegyzőkönyv kedvéért el akartam mondani, már csak azért is, hiszen a vitákban, 

érvekben és ellenérvekben - nem beleavatkozva a ti vagy az önök politikai közösségének a 
belső dolgaiba -, a szakmai érvelésben sok tekintetben volt, hogy egyetértettünk. Megvonni 
tőlünk, tőlem azt a lehetőséget, hogy egyébként egy lényegi kérdésben - azért nem arról szólt 
a történet, hogy egy vesszőt ide vagy oda rakunk -, ami az oktatásügyet jelentősen 
befolyásolja, bár igaz, igaza van az elnök úrnak, hogy a foglalkoztatási bizottság volt az első 
helyen kijelölt bizottság, de azért az oktatás mégis csak rendszer jellegű része az oktatás 
egészének… Nagyon sajnálom, hogy végül is egy kardinális kérdésben ilyen módon - bár 
megerősítem, hogy házszabályszerűen, de tartalmilag mégis ilyen módon - született döntés.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Máriusz, ehhez? (Révész Máriusz: Igen.) 

Parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Két mondatot szeretnék ehhez mondani. Bizonyos 

értelemben igaza van Hiller Istvánnak, bizonyos értelemben azonban nincs, mert az elmúlt két 
bizottsági ülésen elég alaposan megvitattuk ugyanezt a témát, tehát a legalább egyharmad, 
legfeljebb egyharmad, pontosan egyharmad kérdését hosszasan megvitattuk, és való igaz, 
hogy ez a kérdés lett újra előhozva. Szerintem semmilyen új információ nem vetődött volna 
fel. Tehát nem tiltakozom ellene, csak azt szeretném eloszlatni, hogy nem egy új javaslat, 
hanem egy olyan javaslat került be a törvénybe végül, amelyet a bizottság megfogalmazott, és 
nagyjából itt persze senki nem értett vele egyet - zárójel bezárva -, de végül is ez került a 
törvénybe. Köszönöm szépen. (Dr. Hiller István: Jó.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e az egyebekhez kapcsolódóan bárkinek bármilyen 

egyéb észrevétele? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
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Nagyon köszönöm a megjelenést, további kellemes napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 14 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

  

Dr. Pósán László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


