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(Tárgysorozatba-vétel és általános vita)  

 

4. Egyebek  
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Dr. Pósán László (Fidesz) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a hölgyeket és az urakat! 3 napirendi ponttal küldtük ki a meghívót, a 
pontok sorrendjét javaslom megcserélni, az érintettek konzultáltak egymással, tehát hacsak 
nincs valami nagyon fontos ok, akkor azt javaslom, hogy a felsőoktatással kezdjük, és úgy 
menjünk tovább a tankönyv-, illetve a köznevelési törvény felé. Van-e ezzel kapcsolatban 
észrevétel, megjegyzés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor kérem, először ezt a 
módosítást fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. 
Most pedig a három, illetve a négy napirendi pontot tartalmazó napirendről szavazunk 
egyszerre, most szavazzunk a napirendről! (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás és 2 ellenszavazat mellett a 
bizottság elfogadta a napirendet. (Dr. Hoppál Péter jelzésére:) Parancsolj, Péter! 

 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Egy pontosítással javaslom elfogadni, mert egy elírás 

van a mi meghívónkban: a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 2001-es, és az asztalunkon a 
meghívóban 2011-esként van megjelölve. Tehát csak annyit javítsunk ki, hogy ez a 2001. évi 
XXXVII. törvény. (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) 

 
ELNÖK: Rosszul van a rendszerben.  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 
T/7668. számú törvényjavaslat (Tárgysorozatba-vétel és általános vita) 

Hallgassuk akkor a nemzeti felsőoktatásról szóló javaslat indítványtevőjét, Vinnai 
Győzőt! Parancsolj, Győző! 

 

Dr. Vinnai Győző (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a 
szót. Az előterjesztés a nemzeti felsőoktatási törvény több ponton történő, több mint 
30 paragrafusának módosítását kezdeményezi önálló képviselői indítványként. Engedjék meg, 
hogy nagyon röviden, néhány mondatban elmondjam, hogy miért tartom ezt szükségesnek, és 
azt is szeretném elmondani a bizottság tagjainak, vagy szeretném aláhúzni, hogy a 
szaktárcával, az oktatási államtitkársággal együttműködve, mert van egy alapvető tény: hogy 
a más törvényekkel való koherenciája, összhangba hozása szükségessé vált a 2011. évi CCIV. 
törvénynek. A másik a hatálybalépés, hiszen azóta a törvény egyes rendelkezéseinek korábban 
történő hatálybaléptetése az újabb rendelkezések bevezetése folytán szükségessé vált, és 
jogtechnikai pontosítások is bőven szerepelnek ebben az önálló képviselői módosító 
indítványban.  

Mindenekelőtt azt szeretném aláhúzni, hogy a javaslat szakmailag - úgy mondom ezt, 
mint aki a felsőoktatásban közel 30 éve dolgozom - abba az irányba megy, hogy az oktatást, 
az egyetemek, főiskolák autonómiáját, az oktatás fontosságát erősítse, egyébként hogyha a 
módosításokhoz vannak kérdések, akkor szívesen állok rendelkezésre, és itt van Kis Norbert 
felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár úr is, aki szintén szívesen áll rendelkezésre. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviselőjét kérdezem, hogy mi a kormány, illetve a 

tárca álláspontja a javaslatról. Kis Norbert helyettes államtitkár úr egy mikrofon közelében 
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foglal helyet, és a mikrofont bekapcsolja. Köszönöm. (Dr. Hiller István: Didaktikus ez így 
hétfő délelőtt. - Derültség.) 

 

Dr. Kis Norbert (Emberi Er őforrások Minisztériuma) véleménynyilvánítása 

DR. KIS NORBERT (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Egyelőre a minisztérium szakmai álláspontját tudom mondani, hiszen hivatalosan a 
kormány a hét közepére foglal állást ennek a módosító indítványnak a támogatása ügyében. A 
minisztérium szakmai álláspontja az, hogy ezektől a módosításoktól egyértelműbbé, 
világosabbá válik a szeptember 1-jétől hatályba lépő felsőoktatási törvény, jobb lesz, a 
felsőoktatás számára világosabb és egyértelműbb értelmezést biztosít. A javaslatok egy része 
- mi is áttanulmányoztuk - valóban jogtechnikai természetű, és ellentmondásokat, téves 
hivatkozásokat javít ki a törvényben, más része, amelyeknek szakmai üzenete, tartalma van, 
pedig, még egyszer aláhúznám, jobbá és a minőség irányába mutató korpusszá fejlesztik a 
felsőoktatási törvényt. Összességében tehát a minisztérium szakmai álláspontja az, hogy ez a 
módosító indítvány, ezek a rendelkezések támogatandóak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. A képviselő hölgyeké és uraké a szó, hogy kérdéseket, 

észrevételeket, véleményt fűzzenek a javaslathoz. Az általános vitára való alkalmasságról és a 
tárgysorozatba-vételről döntünk, és előadó állítására is sort kell majd keríteni. (Jelzésre:) 
Osztolykán Ágnes kért szót. Parancsolj, Ágnes! 

 

Kérdések, hozzászólások 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Elég sok időt töltöttünk el annak 
idején a felsőoktatási törvény körüli vitákkal. Nem igazán értem, és egy kicsit botrányosnak 
tartom, hogy egy ilyen horderejű törvényt, amelynek a vitája hosszú hónapokon át ment mind 
az országban, a nyilvánosság előtt, mind pedig a parlamentben, hogyan lehet egyéni 
képviselői indítvánnyal módosítani. Ez lenne az első kérdésem.  

A második kérdésem vagy észrevételem az, hogy pénteken délután, 3 óra után kaptuk 
meg ezt a csomagot. Miért gondolják a képviselő urak azt, hogy érdemi átnézésre, ezekről a 
módosítókról érdemi kinyilatkoztatásra péntek délután 3 óra és hétfőn 11 óra között bárkinek 
módja van? Itt megint azt látom sajnos, hogy szépen lassan észreveszi a tárca azt, hogy mik is 
történnek, szépen lassan elkezdik végiggondolni, hogy hogyan fog ez majd a gyakorlatban 
visszaütni a tárcára, és akkor ilyen egyéni képviselői indítványokkal, természetesen 
maximálisan tiszteletben tartva, és nem kétségbe vonva a képviselő úr hozzáértését, de 
toldozgatás-foldozgatás történik. 

Azt szeretném még, ha egy kicsit világosabbá tennék nekem, mert ha én jól olvasom 
ki, és ha ennyi idő alatt jól néztem meg ezt a törvényjavaslatot, itt a hallgatói szerződések 
körüli dolgokat próbálják szabályozni. Egy kicsit akkor magyarázzák már el nekem, hogy 
hogyan is van az, hogy önök a jogállamiságra hivatkoznak, szó szerint azt írják, hogy: „A 
jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményét érvényesíti a hallgatói 
szerződések tekintetében.”, ez a 25. § indoklása. Egy kicsit tegyék már világosabbá, hogy itt 
most arról van-e szó, hogy ha a hallgató megköti a szerződést, akkor ő azt idő közben, ha úgy 
alakul a sorsa, megváltoztathatja-e utólagosan, vagy hogyha mégis azt gondolja, hogy ő mégis 
elmegy külföldre, amikor is köztartozása lesz, akkor pedig, ha én jól értelmezem, itt 
létrehoznak egy külön - nem tudom, hogy hívjam ezt - csapatot, amely ezt figyeli, aztán ők 
fogják a köztartozásokat valahogyan behajtani. De számos más kérdésem is lenne még.  

Mi érzünk egy nagyon kínos koherenciazavart a köznevelési és a felsőoktatási törvény 
között. Azt támogatni lehet, hogy a hátrányos helyzetű diákokat definiálják a felsőoktatási 
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törvényben, de az egy abszurd dolog, hogy ezt úgy teszik meg, tehát úgy akarják a hátrányos 
helyzetűt definiálni, hogy a köznevelési törvényben ez nincs benne, tehát hogy onnan 
kivették, és egy teljesen más értelmezési rendszert kapott. Ezek koherenciazavarok, és én 
megint azt érzem, amit az elején is mondtam, hogy itt egy nagyon furi toldozgatás-foldozgatás 
van, amit így nem igazán lehet érteni, de hogyha bárki megmagyarázza nekem, akkor én 
megpróbálom ezt megérteni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Dúró Dóra, Dóra, parancsolj! 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Elsősorban én is az időtényezőre hívnám fel a figyelmet, tehát hogy méltatlan az, hogy nulla 
munkanapunk volt arra, hogy felkészüljünk, vagy hogy akár szakmai szervezetekkel 
egyeztessünk erről a 35 paragrafust számláló javaslatról. Persze másrészről megértem a 
gyorsaságot, hiszen szeptember 1-jétől már hatályba kell léptetni a törvényt, de akkor is 
méltatlan az az eljárásrend, ahogyan ezt megteszik, hiszen még egy hatályba sem lépett, 
egyébként kerettörvénynek készült törvényt módosít. Az államtitkár asszony mind a 
köznevelési, mind a felsőoktatási törvény tekintetében arra hivatkozott, hogy kerettörvényt 
fogad el az Országgyűlés, a részletszabályokat majd kormányrendeletben fogják megalkotni, 
és így nem lesz szükség arra, hogy gyakran módosítsák ezeket a törvényeket - de még 
hatályba sem lépett, és a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban már egy 35 paragrafusos 
módosító javaslatot nyújtanak be.  

Ennek több pontja is ugyanazt a szellemiséget képviseli, amit a felsőoktatási törvény 
egésze is képvisel, amit mi több szempontból elutasítottunk. Én is elsősorban a hallgatói 
szerződések szabályozását emelném ki ezek közül, amely szerintem egyáltalán nem lesz 
egyértelmű, amire itt az előterjesztő is hivatkozott, és ahogy az államtitkár asszony is gyakran 
elmondja. A törvényi kereteket éppen megteremti a hallgatói szerződéseknek, de semmilyen 
más garanciális elemet nem épít bele ebbe, tehát azt kormányrendelet fogja meghatározni, ami 
számunkra törvényalkotóknak elég homályos, tehát nem tudjuk, milyen feltételekkel lehet 
majd a hallgatói szerződéseket megkötni, ezért érdemben nem tudunk nyilatkozni arról, hogy 
elfogadjuk-e azokat a feltételeket. Nyilvánvalóan az is fontos része lenne a döntésünknek, 
hogy milyen feltételekkel kötik meg ezeket a hallgatói szerződéseket. Túl azon egyébként, 
hogy az elvet értjük, és akár egyet is értünk azzal, hogy kövessünk el mindent annak 
érdekében, hogy itthon maradjanak azok a magyar fiatalok, akik ilyen képzettséget szereznek 
közpénzen, de úgy gondolom, sokkal inkább hatásosabb lenne, és sokkal kedvezőbben hatna, 
hogyha valamilyen pozitív ösztönzőkkel próbálnánk ezt megtenni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Hiller István, 

parancsolj, István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Mi a véleményünket, a szakmai 

állásfoglalásunkat a plenáris ülésen fogjuk elmondani. A szöveget látva nem tartom kizártnak, 
hogy egy éven belül a felsőoktatási törvény egy újabb módosítása fog elénk kerülni, de ez 
nyilván a kormányzat feladata és felelőssége.  

Egyetlenegy dologról szeretnék szólni, ez pedig a Magyar Akkreditációs Bizottságot 
érintő 15. §, egészen pontosan a felülvizsgálati bizottság létrehozása. Ez a történet arról szól, 
hogy meghatározott esetekre - de a meghatározott esetek köre a hivatkozott törvényi helyek 
miatt erősen szélesíthető - a módosítás, a képviselő úr módosítása létrehoz egy háromtagú 
bizottságot, ez a felülvizsgálati bizottság, amelynek mind a három tagját a miniszter nevezi ki, 
és a felülvizsgálati bizottság alkalmas és jogosult arra, hogy felülvizsgálja a Magyar 
Akkreditációs Bizottság döntéseit. Szép lassan teljesen fölösleges tartani a Magyar 
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Akkreditációs Bizottságot. Azt kell mondjam: remélem, hogy tévedek, de hogyha egy 
immáron így is a többségében a kormányzat által delegált testület fölé még egy, kizárólag a 
miniszter által delegált háromfős bizottságot ültetünk, illetve ültetnek, amely felülvizsgálati 
jogosítványokkal rendelkezik olyan helyeken, amelyeknél egyébként értelmezés kérdése, 
hogy mit tekintünk annak, az valóban most már a látszatát is elveszi a minőségbiztosítás 
függetlenségének. Ennek a látszatát idáig meghagyták, a tartalmát nem, de én ezt egy elég 
súlyos kérdésnek tartom. Meg kell mondjam, hogy nehéz helyzetbe fogják önmagukat hozni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Én 

kívánok hozzászólni.  
Az István által említett felülvizsgálati bizottságra vonatkozó rész nyilván javítható, és 

majd a módosító javaslataitokkal ezt javítani is fogjátok, nincs kétségem e felől, viszont a 
MAB akkreditációja, nemzetközi elfogadottsága miatt ez szükséges, egy ilyen fórumnak, egy 
ilyen felülvizsgálati bizottságnak lennie kell; ha nem lenne, akkor ez kárt okozna a magyar 
felsőoktatásnak.  

Hirtelen kerestem azt a passzust, mert abban bíztam, hogy benne van, amellyel a 
rektorok a múlt héten foglalkoztak. A nemzeti vagyontörvény módosítása, minapi módosítása, 
legalábbis a Rektori Konferencia állásfoglalása szerint veszélyezteti az intézmények 
gazdálkodási stabilitását. A nemzeti vagyontörvény nyilván helyesen és megfontoltan szigorú 
korlátok közé szorítja az állami vagyonnal való gazdálkodást, de megfontolandó, hogy ebből 
a körből az állami egyetemeket kiemeljük, mert amennyiben tovább szűkítjük, tovább 
szigorítjuk az egyetemek gazdálkodását - zárójel: a költségvetési feszesség mellett, zárójel 
bezárva -, akkor gyakorlatilag oda juthatunk, amire a rektorok felhívják a figyelmet, hogy 
nem lesz pályázati önrész, illetve a már korábban elnyert pályázatok megvalósítása is 
kétségessé válhat. Egy láncreakciószerű költségvetési folyamat indulhat el, amit ma még 
kézben tartanak az egyetemek a vagyongazdálkodási bevételeikkel. Ha a vagyongazdálkodást 
szigorítjuk, akkor ezt komoly kockázatot jelent. Én szerét ejteném ennek a javaslatnak, 
szeretném kérni, hogy Győző, illetve a szaktárca is mérlegelje, fontolja meg egy ilyen javaslat 
kimunkálását.  

A tanulói szerződést valóban pontosítani kell, erre itt talán Ágnes utalt. A benyújtott 
verzióban én sem látom egyébként egyértelműnek, hogy minden hallgatóval kötünk-e 
szerződést, vagy csak az állami ösztöndíjas, részösztöndíjas hallgatókra terjed ez ki. Majd 
kormányrendeletben pontosítjuk a szerződés részleteit, de lehet, hogy néhány fontos pillérét, 
meghatározó pontját a törvénybe kellene beemelni, amennyiben alapvető viszonyokat érint, és 
azt gondoljuk, hogy ezek ilyenek, ezek alapvető kérdéseket szabályoznak, tehát itt illő a 
törvényi szabályozás.  

A nyelvi követelményekkel foglalkozik az anyag 19., 23. és 25. §-a, de alapvetően a 
bemeneti követelményekkel. Helyes, hogy a kormány foglalkozik ezzel, korábban is vita volt 
arról, hogy lehet-e egy lépésben középfokú nyelvvizsgát felvételi követelményként 
megszabni, végül nem így szabályoztuk a törvényt decemberben, hanem úgy, hogy nyelvi 
követelmény van, ami adott esetben lehet az érettségi, az amúgy kötelező idegen nyelvű 
érettségi valamilyen szintje, mondjuk előírhatjuk, hogy ne 2-es legyen, hanem 3-as, de 
előírhatjuk a 4-est is, szép fokozatosan emelve a lécet, és pár év vagy évtized elteltével 
eljutunk oda, hogy egy középfokú nyelvvizsgának megfelelő belépési követelményt szabjunk 
meg. Helyes tehát, hogy ezt a kormány magához húzza, és részleteiben szabályozni akarja.  

Amire én itt kihasználnám az alkalmat, és erre buzdítom képviselőtársaimat is, hogy 
az idegen nyelvű amnesztia kérdését írjuk ide újból ebbe a törvénybe, mert az a 
próbálkozásunk, ami a múltkor majdnem sikerült, az utolsóelőtti pillanatban a miniszter úr, 
Réthelyi miniszter úr zárószavazás előtti módosító javaslatával kiegészülve nem vált 
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tökéletessé - hogy így fogalmazzak -, nem aratott egyértelmű sikert az egyetemek körében. 
Abban a helyzetben vagyunk, hogy csak azokhoz a pontokhoz nyúlhatunk hozzá, amelyeket 
az előterjesztő megnyit, ezért itt majd kell a ti együttműködésetek, kreativitásotok is, hogy 
ezekben a pontokban nem a be-, hanem a kilépési követelményeknél az idegen nyelv 
finomabb megfogalmazására kerüljön sor. Ez most sem rendezi a bennragadt, becslések 
szerint 10 ezret meghaladó abszolutórium problémáját, márpedig ezt véleményünk szerint 
rendezni kell, az intézmények nem voltak eléggé nyitottak ebben a tárgyban.  

Végül a 21. §-ról: a hátrányos helyzet szabályozása egy régi probléma. Ágnes is utalt 
rá, hogy a közoktatási törvényből ez kikerült, akkor az volt az érvünk, vagy az volt az érvelés, 
hogy a szociális törvények szabályozzák ezt, a szaktörvények, nem kell a köznevelési vagy a 
felsőoktatási törvényben szabályozni. Azt a problémát én továbbra is életszerűnek látom, 
hogy azok a juttatások, kedvezmények, amelyek a hátrányos helyzetű vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű státuszhoz kötődnek - a felsőoktatásnál ez kiváltképpen látható -, egy 
múltbéli státuszt vizsgálnak, tehát egy 21 éves gyerek, fiatalember esetében azt vizsgálják, 
hogy 15 éves korában fennálltak-e a halmozottan hátrányos helyzet feltételei. Közben az élet 
változik, lehet, hogy azóta sokkal jobb helyzetben van az illető - ez ritka -, de az is 
előfordulhat, hogy 15 éves korában nem voltak problémái, azóta viszont olyan változások 
álltak elő az életében, amelyek indokolnák, hogy őt hátrányos helyzetűnek vagy halmozottan 
hátrányos helyzetűnek nevezzük. A közoktatásban ez még kezelhető, mert szinkronnak 
hihetjük, a felsőoktatásban viszont sok év, 5-6 év is közbeékelődik a státuszmegállapító 
adatok keletkezése és a kedvezmények, juttatások folyósítása közé.  

Összességében azt gondolom, hogy fontos, hogy ezek a pontok ide bekerüljenek, 
egyetértve egyébként mindenkivel abban, hogy nem jó a gyors munka. Ennél csak egy 
rosszabb van: a lassú munka, különösen akkor, hogyha szeptember 1-jén életbe lép egy 
törvény. De a kritika, hogy kevés az idő, hogy megfontoltság kell, indokolt mindannyiótok 
részéről. Köszönöm.  

Kíván-e még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Gergely, parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előterjesztésben azt 

hallottuk, hogy vagy technikai pontosításról, vagy pedig előremutató, a törvényen javító 
intézkedésekről van szó. Én két olyan kérdést szeretnék feltenni, ahol mi vitatjuk az 
előremutatást, kérdezve, hogy jól értelmezzük-e az itt leírtakat. Az egyik a 6. §, amely a 
felsőoktatási szakképzésre történő felvételit érettségi vizsgához köti. Ez eddig is így volt az 
elfogadott nemzeti felsőoktatási törvényben, de ott volt egy olyan kiegészítés is, hogy ezt 
pluszismérvekkel el lehet látni ezt a felvételit, konkrétan egészségügyi, szakmai vagy 
pályaalkalmassági követelményekhez lehet ezt kötni. Mi ezt az eredetit tartjuk jónak, úgy 
gondoljuk, hogy vannak olyan felsőoktatási szakképzések, amelyek esetén szükség lehet arra, 
hogy az érettségin túlmutató követelményeket szabjon meg az intézmény, és ehhez kösse a 
felvételit, mi tehát a régit tartanánk jónak. Kérdezem, hogy jól értelmezzük-e, és tényleg az 
volt-e a szándék, hogy ezt a régi, pluszkövetelményeket megengedő mondatot kivegyék a 
törvényből.  

A másik ilyen vitatott pont részünkről a 20. §. Itt is az eredeti törvényt idézném, amely 
egy olyan pluszmondattal volt ellátva, amely szerint a 8 féléven túlmenően 2 félév iskolai 
gyakorlatot kell teljesíteni. Remélem, rosszul értelmezzük, hogy a tanítóképzés és 
konduktorképzés esetén ne lenne gyakorlati követelmény ezeknek a hallgatóknak, ugye itt két 
olyan szakmáról van szó, amelynél ez elengedhetetlen, tehát ennek is kérném a magyarázatát. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tehát a kérdés, hogy a gyakorlat mint követelmény kikerül-e a 20. §-ból. 

(Dr. Vinnai Győző: A 8 féléven túli, a plusz 1 év? - Farkas Gergely: Igen.)  
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Van-e egyéb kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor a javaslattevőt 
kérdezem, illetve amennyiben a felvetésekkel kapcsolatban a szaktárca véleményt akar 
formálni, akkor természetesen örömünkre szolgál, ha megteszi ezt, de a javaslattevőé először 
a szó.  

 

Válaszok, reflexiók 

Dr. Vinnai Győző (Fidesz) 

DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A gyors munkáról meg a 
lassú munkáról szeretnék egy mondatot mondani. Amikor a módosító indítványt 
benyújtottam, az a szándék fogalmazódott meg bennem, hogy a tartalmi kérdésekkel - mert 
ilyenek is vannak benne, én nem azt mondtam, hogy csak jogtechnikai meg hatálybalépési 
kérdések vannak benne, hanem tartalmi, szakmai kérdések is - kedvezőbb irányt akartam 
szabni annak, hogy az oktatás és maga a nemzeti felsőoktatási törvény szabályozza a 
törvényben a hallgatókra vonatkozó, akár a hallgatói szerződésre, akár a hátrányos helyzetre 
vonatkozó tételeket. Ez az egyik, hogy a szándék a koherencia, a hatálybalépés és a 
jogtechnikai módosítások mellett mindenképpen az, hogy ugyan lehet úgy minősíteni, hogy 
sok vita volt, vagy kevés, mert Osztolykán Ágnes azt mondta, hogy sok időt töltöttek el vele, 
én viszont a plenáris ülésen hallottam olyan hozzászólást is, hogy kevés volt erre az idő, tehát 
megítélés kérdése, hogy elég-e erre az idő vagy sem. De a kritikákat jól fogadom, én is azt 
mondom, hogy lehet, hogy ez gyors munkának tűnik, de nem szeretnénk fércmunkát kiadni a 
kezünkből, én nem szeretnék a kezemből ilyet kiadni, és a szaktárca álláspontja is ugyanez, 
gondolom. Nagyon egyszerűen: azért vált ez fontossá, mert sok olyan paragrafus van, amely 
2012. szeptember 1-jén hatályba lép.  

Engedjék meg nekem, hogy válaszoljak néhány kérdésre, amelyek felmerültek! 
Az időtényezőről szóltam.  
Hiller István egy dologról szólt: a felülvizsgálati bizottságról a MAB esetén a 15. § 

kapcsán. Az elnök úr már elmondta, hogy ez egy európai uniós, szükséges rendelkezés, az 
NQA rendelkezése, egy szükséges rendelkezés, hogy legyen egy ilyen felülvizsgálati 
bizottság, amely a MAB tevékenységét felülvizsgálja vagy kontrollálja. Ez tehát ebből 
adódik.  

Az elnök úr által mondottak közül két kérdésre szeretnék még reagálni. Az egyik a 
nyelvi követelmények, Pokorni Zoltán elnök úr említette a nyelvi követelményeket a 
nyelvvizsgával kapcsolatban. Gyakorló felsőoktatási szakemberként én magam is láttam, 
hogy nagyon sokan nem tudják megkapni a diplomát, tanúsítványt kapnak, és ezért a 
nyelvvizsga-előírás mellett teljesen egyetértek azzal, amit az elnök úr mondott, hogy egy 
olyan szabályozás legyen, amely mondjuk nem nyelvvizsgához, hanem egyetemen letett 
vizsgához, bizonyos nyelvi követelményekhez köti ezt. Ezeken lehet szigorítani, ebben 
maximálisan egyetértünk, tehát elő lehet írni azt, hogy milyen érdemjegy kell ehhez.  

A hátrányos helyzetet a törvényben kívánjuk szabályozni. Én magam úgy látom, hogy 
az egyetemi évek alatt, az egyetemi, főiskolai évek alatt tényleg változhat ez a helyzet, akár a 
6 év alatt is, és mindenképpen pozitív és negatív irányban is, tehát ez nincs kizárva, de én úgy 
gondolom, hogy a törvénynek kellene ezt a hátrányos helyzetet rögzítenie, ahogy a módosító 
indítványban is van. De, mondom, nem akarom ezzel azt állítani, hogy mindenre kiterjedően, 
tehát hogy a kritikai megjegyzésekre, a módosításra nincs lehetőség.  

Az érettségi vizsga, a 6. § kapcsán is kaptam még itt kérdést - ha valamit kihagytam, 
majd megkérem a helyettes államtitkár urat, hogy egészítsen ki. A szakképzésre vonatkozóan 
én úgy látom, illetve nem én úgy látom, hanem ez így történik, hogy 2012 szeptemberében 
hatályba kell lépnie a felsőoktatási szakképzés új kormányrendeleti szabályozásának, 
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amelynek az egyik alapkérdése kimaradt a felsőoktatási törvényből. Ezért ez egy alaptétel 
lenne, hogy aki szakképzésre történő felvételre jelentkezik, annak feltétel az érettségi vizsga 
sikeres teljesítése, magyarul érettségi vizsgához kötődik. (Közbeszólások.) Nem, felvételi… 
(Közbeszólások.) Egy relatív szabályozás van, igen, ez a helyes kifejezés, de majd megkérem 
a helyettes államtitkár urat, hogy egészítsen ki ebben. (Folyamatos zaj.) 

A 20. § a tanítóképzéssel foglalkozik. Még a tanítóképzésről szólnék, mivel elég sokat 
foglalkoztam hallgatókkal, egy főiskolán tanítottam, régen tanárképző főiskola volt, és 
nagyon sok vizsgatanításon vettem részt. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a gyakorlati 
ismertetek elsajátítása, hiszen ott találkozik a tanárjelölt - ha szabad ezt mondani - a 
gyerekekkel, a 8 félévbe viszont be lehet építeni a gyakorlatot. Itt most a 8 félév után a plusz 
kötelező egy év szakmai gyakorlat kerülne ki, hiszen a vizsgatanítást meg lehet tenni a félév 
folyamán is. (Osztolykán Ágnes: De miért? Ez teljesen logikátlan!) Ez kerülne ki tehát ebből, 
ez a plusz egy év szakmai gyakorlat. (Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Köszönjük. Ha valamely képviselő véleményt kíván mondani, azt megteheti. 

Először az államtitkár urat kérdezem, hogy az eddig elhangzottakhoz van-e hozzáfűznivalója. 
Norbert! 

 

Dr. Kis Norbert (Emberi Er őforrások Minisztériuma) 

DR. KIS NORBERT (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. Annyit, 
hogy én azt hiszem, az egyes rendelkezésekről szóló vita vagy az észrevételek is jelzik, hogy 
szinte mindegyik módosító javaslat egy-egy olyan problémát old meg, amelynek a gyökerei 
valahol a jogalkotási előkészítő munkában vannak, de mindegyik olyan probléma, amelynek a 
megoldása érdeke a felsőoktatásnak, és nagyon remélem, hogy így együtt támogatható lesz ez 
a javaslat. Hiller képviselő úr részéről hangzott el, és a MAB-felülvizsgálati bizottság 
felvetése valóban az Európai Uniói minőségügyi irányelvek része, amelyet az NQA ad ki, és 
úgy helyes, hogyha a törvény, ahogy egyébként a hatályos törvény is, illetőleg az Ftv. is 
tartalmazta a felülvizsgálati bizottság szabályait, úgy az Nftv. is tartalmazza a felülvizsgálati 
bizottság szabályait. Ez nem a MAB autonómiájának a korlátozása, hiszen eddig is működött 
ilyen bizottság, és éppen azért, hogy ne egyfajta autonómiakorlátozás legyen, fontos az, hogy 
a felülvizsgálati bizottságban ülők ugyanolyan legitimációval rendelkezzenek, mint a MAB 
testületében ülők, azaz őket is delegálja valaki. Ez most történetesen a miniszter, de nem a 
delegáló személye számít, hanem az, hogy az ott helyet foglaló személyek függetlenek 
legyenek, és ennek megfelelően a miniszterelnök nevezi ki őket, ugyanúgy, ahogy a MAB 
testületének a tagjait is a miniszterelnök nevezi ki. Ha tehát megnézzük az FB tagjainak a 
státuszát, akkor ugyanolyan státuszban, ugyanolyan legitimációval fognak rendelkezni, mint 
jelenleg a MAB testületi tagjai. Ez nem oldható meg kormányrendeleti szinten, és mivel 
előttünk áll a MAB európai akkreditációs eljárása, az NQA eljárása idén ősszel, addigra 
ezeket a dolgokat rendezni kell.  

A másik felvetés a felsőoktatási szakképzésre való bemenetnél az érettségi 
követelménye, amit a képviselő úr felvetett. Valóban, ez most egy relatív szabály, tehát 
főszabályként megjelenik, hogy az érettségi a belépés feltétele, de a mostani szabályozás 
lehetőséget ad arra, hogy ettől a kormány eltérjen. Úgy gondoljuk, hogy ennek egy abszolút 
szabálynak kell lennie, tehát egyetértünk a képviselő úrral abban, hogy ne kérdőjeleződhessen 
meg az, hogy valaki bekerülhet-e érettségi nélkül a felsőoktatásba, a jelenlegi szabályozás 
mögé rak egy kérdőjelet azzal, hogy eltérést enged az érettségi követelményétől. Fontos, hogy 
ne legyen ettől eltérés, tehát a felsőoktatásba semmilyen úton-módon ne lehessen úgy bejutni, 
hogy valakinek nincs érettségije. 
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Az, amit a képviselő úr reklamál, hogy azok a pluszfeltételek, amelyek most az Nftv. 
40. § (1) bekezdésében vannak, nevezetesen hogy még az érettségin túl is elő lehet írni egyéb 
alkalmassági feltételeket, ezeket nem érinti a módosítás, hiszen csak a 40. § (1) bekezdés első 
mondatát módosítja, ennek a bekezdésnek a második és harmadik mondatát pedig, ahogy én 
látom, nem érinti ez a módosítás.  

Az utolsó kérdés pedig a tanítóképzéssel, a konduktorképzéssel kapcsolatos. Az a 
kérdés, hogy a 4 év elegendő-e arra, hogy mindazt az elméleti és gyakorlati ismeretanyagot 
megszerezze a jelölt, a diák, amely szükséges ahhoz, hogy elkezdje a pályáját. Nekünk is úgy 
tűnik, hogy ez a 4 év elegendő, tehát a mi szakmai álláspontunk is az, hogy képviselő úr 
javaslata, amely ezt a plusz egy évet, a 4 éven felüli plusz egy évet helyezi hatályon kívül, 
támogatható, a 4 év elegendő, hogy mindazon ismeretek és tapasztalatok birtokába jusson a 
tanító-, illetve a konduktorjelölt, amelyek szükségesek a szakmai kvalifikációhoz. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Osztolykán Ágnes jelezte, hogy még szólni kíván. (Osztolykán 

Ágnes: Lemondok róla.) Köszönöm. Farkas Gergely jelentkezett még (Dr. Hiller István: Egy 
mondatot én is!), és Hiller István is. Gergely, parancsolj! 

 

További kérdések, hozzászólások 

FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Csak egy kérdés a 20. §-
hoz. Egyrészt fél évvel ezelőtt még másképp gondolták, akkor még fontosnak tartották, hogy 
a törvényben rögzítsék, hogy a tanítóképzés, konduktorképzés esetén a gyakorlati idő is 
szerepeljen a törvényben. Nem tudom, miért történt ebben változás. Másrészt meg azt 
végiggondolták-e önök, hogy ezzel lehetőséget biztosítanak arra, hogy ha egy oktatási 
intézmény, felsőoktatási intézmény a 8 félévet szeretné kihasználni az oktatásra, akkor akár 
gyakorlati idő nélkül is tanár lehet valakiből. Ha jól értelmezem, ez a megfogalmazás jelen 
pillanatban ezt a lehetőséget fenntartja. Nem értem annak a logikáját, annak az indokát, hogy 
miért kellett kivenni a konkrét megfogalmazást, a kötelező gyakorlati időt ezen képzések 
esetén.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hiller István, parancsolj, István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nem akarom az időt húzni. Az államtitkár úrral nem 

félreértésben vagyunk, hanem nem értünk egyet. Az Európai Unió és annak bármiféle 
felsőoktatási minősítő szerve és testülete semmilyen olyan bizottságot nem ír elő, amelynek a 
belső összetételéről és kinevezési rendjéről rendelkezne. Előír egy olyan testületet, amely 
adott esetben az Akkreditációs Bizottság döntéseit kontrollálhatja, de annak összetételéről 
nem szól, és hogy azt kizárólag a kormány vagy annak minisztere delegálja, ilyet sehol, 
egyetlenegy helyen nem mond se az Unió, se semmilyen felsőoktatással kapcsolatos 
állásfoglalása.  

Az az érvelés tetszetős, amit mondani tetszett, hogy tudniillik akkor egyenlő a 
legitimitás, ezt én úgy gondolom, de majd módosító formájában ezt megnézzük. Azért én 
nagyon megkérdőjelezném annak az ellenvéleményét, aki mondjuk a Magyar Tudományos 
Akadémia által delegált felülvizsgálati bizottsági tagok legitimitását megkérdőjelezné. 
Tudományos kérdés, tudományos minősítést és pártatlanságot tételezünk fel. Miért gondolja 
azt valaki, hogy tudományos kérdések esetében egy tudományos minősítő bizottság 
véleményét kizárólag kormányösszetétel vagy kormánydelegáltak tehetik meg? Miért nem jó, 
hogyha ebbe a magyar tudomány elsőszámú intézményi képviselője delegál? Nem gondolom 
ezt itt, a bizottsági ülésen eldönteni vagy megvitatni, egyszerűen javaslatokat teszek, ezeket 
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meg fogjuk fogalmazni. De - még egyszer mondom - az előttünk álló vizsgálat, nem is 
vizsgálat, egész egyszerűen hogy a továbbiakban is részt vehessünk ebben, a belső 
összetételről semmit nem mond, semmi olyan előírás nincs, hogy ezt kormánynak vagy 
kormányoknak, miniszternek vagy miniszterelnöknek kell kineveznie, ilyen nincs. A 
felülvizsgálati bizottság mint intézmény létrehozásának kötelezettségét valóban megszabja, de 
én nem is ezt kifogásoltam, hanem az összetételét. Kérem, hogy gondolkodjanak el ezen. Nem 
hiszem, hogy ennek a bizottságnak akár a jogi, de főleg a szakmai legitimitását az gyengítené, 
hogyha a magyar tudományosság elsőszámú embere delegálna oda tagokat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nem tisztem, hogy a kormány képviselőjét védelmezzem, de figyeltem arra, 

amit az államtitkár úr mond: ő úgy fogalmazott, hogy az Unió ennek a bizottságnak a létét írja 
elő, a szavaiból az csendült ki, hogy a legitimiációs szintje törvényi, a miniszterelnök írja alá, 
és hogy valaki delegálja. Abban, hogy ki az a valaki, láthatóan vita van Hiller István és Kis 
Norbert között, István inkább az Akadémiát látná jónak, Norbert pedig egyetért azzal, hogy 
azt a delegálásra feljogosított miniszter teheti meg. De Norbert nem állította azt, hogy az Unió 
írná elő azt, hogy a miniszternek kell delegálnia. Azt gondolom tehát, azon lehet vitatkozni, 
hogy jó-e, hogy a delegálásra feljogosítottak közül épp ezt választja ki a javaslat, hiszen lehet 
mást is, de azon ne vitatkozzunk, amit nem állított, tehát nem azt mondta, hogy az Unió 
követelné meg tőlünk a miniszteri delegálást, ilyen nem hangzott el.  

Ha jól látom, a Rektori Konferencia által fájdalmas sikoltásként felvetett gazdálkodási 
szabadságra ez a javaslat nem ad enyhületet, és azt gondolom, azt is jól látom, hogy a nyelvi 
amnesztia problémájának sem nyitja ki a paragrafusát, mert csak a bemeneti 
követelményekről szól. (Osztolykán Ágnes: Lehet módosítani.) Nem tudsz módosítani olyat, 
ami nincs megnyitva, ez a probléma, bár a kreatív jogalkotás ismert a magyar parlamentben, 
legalábbis a pre-áderi időkben még ismert volt, manapság azért megfontoltságot javaslok 
(Derültség.), hogy valamely más paragrafusba egy ilyen passzust betegyünk. Jól látom? Az 
asztalfőn ülők szeméből próbálom kiolvasni a választ. (Dr. Vinnai Győző: Igen.) Ennek nem 
örülök, hogy jól látom; még azért keressük közösen a megoldást, hátha találunk ilyet! Ezt én 
szorgalmaznám, amíg nyitva van az általános vita. 

Van-e egyéb észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Határozathozatal 

Szavazás következik az általános vitára való alkalmasságról és a tárgysorozatba-
vételről, egy döntéssel fogunk dönteni. Ki az, aki igennel szavaz a két kérdésre? Aki igen, az 
most tegye fel a kezét! (Szavazás.) Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 6 nem. Tartózkodás 
nincs - a langyosokat kiköpi az Úristen. (Derültség.) A bizottság többsége tárgysorozatba 
vette, és az általános vitára alkalmasnak tartotta. (Osztolykán Ágnes: Tudjuk, hogy mikor lesz 
az általános vita?)  

Tudjuk-e, hogy mikor lesz az általános vita? Ez nagyban befolyásolja a hozzászólókat. 
(Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Szerda vagy jövő hét hétfő, nem tudjuk még. (Dr. 
Vinnai Győzőnek:) Győző, te tudsz valamit, szerdán vagy a jövő héten lesz? 

 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Nem, nem tudok, vagy szerda, vagy a jövő hét.  
 
ELNÖK: Nem tudjuk, vagy szerdán, vagy a jövő héten.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

Bizottsági előadót állítunk. Pósán László a távol lévők magabiztosságával vállalta ezt 
a feladatot. Kisebbségi véleményt meg kívántok-e fogalmazni? (Dr. Hiller István: Attól függ, 
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hogy mikor lesz az általános vita.) Majd jelzitek, hogy ki az illető. (Dr. Hiller István: Igen.) 
Igen? Kívántok? (Dr. Hiller István: Nem az…) Majd jelzitek… (Dr. Hiller Egy ügyrendi 
mondatot mondhatok?) Bármikor. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A kérdésre a választ akkor tudnánk megadni most, 

hogyha tudnánk az időpontot, de egyelőre mi nem tudjuk. Ha ebben tudnátok segíteni… 
(Osztolykán Ágnes: Ők sem tudják.)  

 
ELNÖK: Az elmúlt két percben ez zajlott… (Derültség.) Maradjunk abban, hogy 

amint ez tudottá válik, Edelényi Zsuzsánnánál jelezzétek egy rövid konzultáció után, hogy ki 
lesz a kisebbség álláspontjának az előadója. (Dr. Hiller István: Jó.)  

A napirendi pont tárgyalását lezárom. Győzőnek és az államtitkár úrnak köszönöm a 
részvételt.  

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 
T/7666. számú törvényjavaslat (Tárgysorozatba-vétel és általános vita) 

Következő napirendi pontunk a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosítása. 
Hoppál Péter és Michl József képviselőtársaink a javaslattevők. Parancsoljatok! Melyikőtök 
kíván szólni? 

 

Szóbeli kiegészítések 

Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönjük szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Abban maradtunk, hogy a módosítás okait és hátterét én vázolom fel, aztán Michl 
Jóska barátom pedig az érdemi, tartalmi pontosításokat sorolja fel.  

Mint ismeretes, 11 év alatt a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény számos alkalommal 
módosult már, nyilvánvaló, hogy a tavalyi nemzeti köznevelési törvény, illetve az elmúlt 
hetekben elfogadott új nemzeti alaptanterv szükségessé teszi, hogy ezeket a nagy rendszereket 
a tankönyvpiac rendjéről szól törvénnyel is harmóniába tudjuk hozni. És az is ismeretes, hogy 
amikor ez a törvény még az első Orbán-kormány idején megszületett, akkor világos struktúra 
volt, és világos szempontrendszer érvényesült a kiválasztás, a vizsgálat és a jóváhagyás 
vonatkozásában, jelesül hogy milyen könyvek válhatnak tankönyvvé, mely könyvek azok, 
amelyek felkerülhetnek a tankönyvjegyzékre, arra a listára, amelyért egyébként elég nagy 
harc volt. Aztán a későbbi években a módosítások következményeképpen ez a világos 
szempontrendszer egy kicsit elhomályosodott, és adminisztratív intézkedési gesztussá alakult, 
ennek a tetten érhető időpontja 2004-nek látszik, úgyhogy nyilván ehhez is hozzá szeretnénk 
nyúlni, a két nagy rendszer koherenciája mellett szükségessé válik az, hogy újra az oktatást 
felügyelő miniszter hatásköre lehessen az, hogy a tankönyvpiacon milyen szakmai elvek 
érvényesülhetnek. Ez nagyjából 1990 és 2003 között egyébként miniszteri jóváhagyási 
kompetencia volt, aztán egy ilyen - mondom még egyszer - adminisztratív intézkedéssé vált, 
ezt szeretnék az indítvánnyal részben rendezni.  

Tartalmilag pedig Jóska szól az indítványról. 
 
ELNÖK: Köszönjük.  
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Michl József (KDNP) 

MICHL JÓZSEF (KDNP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Csak néhány dologra 
hívnám fel a figyelmet. Amikor a nemzeti alaptanterv vitáját folytattuk, akkor is többen 
felvetették, sőt aztán többen vitatták az ingyenes tankönyv kérdését. Ezzel kapcsolatban ez a 
mostani szabályozás egy újabb lépést tesz előre, de ez még korántsem jelenti azt, hogy ez a 
szabályozási menetrend befejeződne, további szabályozás szükséges még ahhoz, hogy a végső 
állapotra eljusson a térítésmentes tankönyvellátás. Most a 2013/2014. tanévben az 1. 
évfolyamra beiratkozott tanulók számára, innentől pedig felmenő rendszerben szeretnénk 
biztosítani ezt a lehetőséget. Ez az új tartós tankönyvek kifejlesztésének, kiadásának a 
lehetőségét is meg kell teremtse, hiszen csak ennek a segítségével van esély arra, hogy az 
ingyenes használatra átadott tartós tankönyvek jelentősen enyhíthetik a gyermeket nevelő 
családok terheit. A cél igazából az, hogy a jövőben sokkal inkább a kínálati oldal szabja meg 
a rendelkezésre álló tankönyvek palettáját, és hogy a legjobb tankönyvek valóban igazodjanak 
a teljes tananyag-felülvizsgálat eredményéhez.  

2013 szeptember elején az iskolák 1., 5. és 9. évfolyamán, majd tanévenként felmenő 
rendszerben bevezetésre kerülő új kerettantervi szabályozást követően új tankönyvek 
kifejlesztésére kell hogy sor kerüljön. Ezt az oktatásért felelős miniszter oly módon 
ösztönözheti, hogy a nemzeti alaptanterv és a kerettantervek alapján az iskolában folyó 
nevelés-oktatás tankönyvekkel való ellátásának támogatása céljából ő maga, az oktatásért 
felelős miniszter írhatna ki nyilvános pályázati eljárást, és így hirdethetne lehetőséget 
közismereti tankönyvek megírására, elkészítésére, így az őáltala pályázati úton kiválasztott 
tankönyvek automatikusan felkerülhetnének a tankönyvlistára. 

A törvénymódosítás megteremti a feltételét annak, hogy a tankönyvvé nyilvánítás 
hagyományos eljárásrendje, folyamata és az elmúlt években a kis példányszámú tankönyvek 
pályázati úton történő fejlesztése mellett a tankönyvtörvény alapján az oktatásért felelős 
miniszter az előbb említett módon tehát pályázati eljárást hirdessen meg. A módosítással az 
állam felelősségvállalása és a kormányzat aktív szerepvállalása erősödhet a tankönyvellátás 
rendszerében, és garantálhatja, hogy az új kerettantervekhez garantáltan magas minőségű 
tankönyvek álljanak rendelkezésre 2013-tól. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A kormány vagy a tárca álláspontját is megismerhetjük, 

azt nyilván Gloviczki Zoltán államtitkár úr mondja el majd nekünk. Öné a szó. 
 

Dr. Gloviczki Zoltán (Emberi Er őforrások Minisztériuma) véleménynyilvánítása 

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen 
a szót. Kis Norbert államtitkár úrhoz hasonlóan kormányzati álláspontot még nem tudok 
közvetíteni, de a tárca egyetért a javaslatokkal.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás a javaslattal 

kapcsolatban? (Jelzésre:) Osztolykán Ágnes alelnök asszony, parancsolj! 
 

Kérdések, hozzászólások 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Nem győzöm elmondani, és itt is 
el fogom mondani, hogy látom én azt, hogy itt gyorsan kell csinálni dolgokat, mert jön a 
szeptember, és már vége van a tanévnek, de nem tudom, hogy így mennyire lesz sikeres egy 
olyan munka, ahol a benyújtott törvénymódosítás indoklását a benyújtó szakember képviselő 
urak egy papírból olvassák, de ezt én önökre bízom, majd biztos jó lesz valamire. Én egy 
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fontosabb kérdést vetnék fel önöknek: hol van az erre szánt forrás a 2013-as költségvetésben? 
Segítsenek nekem… (Az elnök közbeszól.) De 2013-tól már ingyenes tankönyvről beszélt a 
képviselő úr, tehát már látnunk kellene a forrást, mert a 2013 szeptemberére vonatkozó 
költségeket már most szabályozni kellene, meg látnunk kellene - nem látjuk. Azt látjuk, hogy 
az intézményfenntartásra 107 milliárd forint el van különítve, de nem látjuk azt, hogy a 
tankönyvellátás is idetartozik-e majd hozzájuk. Itt tehát én elég káoszt érzékelek.  

Azt, hogy ez ’90 és 2003 között is így volt, én értem, és még azt is el tudnám fogadni, 
hogyha nem lennének ilyen rémképek a fejemben, mint amik vannak, és nem történtek volna 
olyan dolgok, amik történtek ebben az országban; még el is tudnám hinni önöknek, hogy önök 
ezzel jót akarnak, és azt is el tudnám hinni, hogy ezt lehetne jól csinálni, hogy ebben ne 
legyen semmifajta disszonancia, hogy a miniszter egy olyan nyilvános pályázati rendszert 
hirdet, és abba olyan szabályokat, fékeket, ellensúlyokat rak bele, amely megkönnyíti azt a 
nagyon kacifántos akkreditációs utat, ahogyan egy tankönyv tankönyvvé válhatott. De az a 
baj, hogy rossz tapasztalataim vannak ezen a téren, és kicsit az a félelmem, hogy ahogyan 
önök ezt az egész oktatási rendszert megpróbálják egy ilyen egységes, sablonos fideszes 
történetté tenni, látva azt, amit nagyon szégyenteljes módon művelnek - és most nem csak 
önöket fogom szidni, a szocialista kormányzatnak is volt egy ilyen teljesen furcsa akarása, 
hogy akkor lesz jó az oktatási rendszer, ha az igazgatók is szocialisták, önök ezt a jó 
hagyományt folytatják, és azt gondolják, hogy attól lesz jó egy iskola, és attól lesz jó egy 
oktatási rendszer, hogyha fideszes az igazgató. Én azt gondolom, hogy ha ebből indulunk ki, 
hogy sajnos ez a jelen álláspont, hogy itt nagyon komoly visszaélések történnek még olyan 
budapesti kerületekben is, amelyek kapcsán az ember tudja, hogy ott olyan fideszes 
polgármesterek vannak, akiknek a szakmai hozzáértése nem megkérdőjelezhető az oktatást 
illetően, mégis ilyen dolgok történnek, akkor sajnos nem fogom, sajnos megengedhetem, nem 
tudom, megengedhetem magamnak azt, hogy ne higgyem el önöknek azt (Pánczél Károly: 
Bármit!), hogy ezzel önök jót akarnak (Pánczél Károly: Én is azért szerettem ellenzékben 
lenni, mert bármit hihettem!), hanem valahogy az legyen a fejemben, hogy majd lesznek 
fideszes igazgatók, lesznek fideszes kerettantervek és lesznek fideszes tankönyvek. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel, hozzáfűzés? (Jelzésre:) Dúró Dóra, 

parancsolj! 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy dologgal egészíteném 

ki Osztolykán Ágnes mondandóját a szakképzés tekintetében. Az rendben van, lehet egy 
bizonyos logika alapján azt mondani, hogy az oktatásért felelős miniszter dönt a tankönyvvé 
nyilvánításról, de én azzal, hogy a jelenlegi kormányzati struktúrában a szakképzésért felelős 
miniszter dönt a szakképzés terén a tankönyvvé nyilvánításról és a megszüntetésről, nem értek 
egyet. Ha a gazdasági minisztériumhoz tartozik a szakképzés, ahogy jelenleg, én a szakképzés 
kapcsán a tankönyvvé nyilvánítást akkor is oktatási minisztériumra bíznám. Köszönöm. 
(Osztolykán Ágnes: Ez egy jó ötlet!) 

 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nekem van.  
Létezett eddig az Oktatási Hivatal által szervezett tankönyv-akkreditációs eljárásrend, 

ez egy hosszú évtized alatt alakult, valóban a 2001-es törvény teremtette meg ennek az 
alapjait, az új alapjait, korábban is volt ilyen, ez folyamatosan szigorodott - hogy betartották-e 
vagy sem, az más kérdés, szigorodott. Most e mellett a tankönyv-akkreditációs eljárás mellett 
nyitunk egy másik utat, ez a pályázat út, nyilván abból a célból vagy attól a céltól 
vezéreltetve, hogy gyorsabban, jobb minőségű könyvek engedélyezését tegyük lehetővé. 
Felteszem, a pályázati rendszer szigorúbb lesz, mint az akkreditáció, mert eddig az volt a vád, 
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hogy túl gyengék az akkreditáción átesett könyvek, túl alacsony azok színvonala. 
Különösképpen akkor kell reméljük, hogy ez szigorúbb, ha az 5. §-t olvasom, amelyben az 
szerepel, hogy: „Amennyiben a tankönyvek hivatalos névjegyzékén a 4. § (3) bekezdése 
szerint tankönyvek szerepelnek, az iskola a tankönyvrendelés során az iskolai helyi tanterv 
adott tantárgyához ezek közül választ.”, azaz ha van pályázati úton, a miniszter által 
jóváhagyott tankönyv, akkor azt kell rendelni, nem lehet mást. (Dr. Hiller István: Bizony azt!) 
Azt kell rendelni, hiába van jóváhagyott tankönyv a tankönyvjegyzéken, ha van pályázati úton 
kiválasztott tankönyv, akkor az a tankönyv, nem rendelhető a tankönyvjegyzékből más. Ez 
necces, mert az, hogy új a nemzeti alaptanterv, új a kerettanterv és egy gyorsító utat kell 
nyitni, amely gyorsító út egy pályázattal kikerüli a tankönyv-akkreditáció bürokratikus 
útvesztőit, ez az adott helyzettel, az idő szűkével magyarázható, de az, hogy jóváhagytunk 
tankönyveket, és azt mondjuk, hogy ezeknek a jóváhagyása nem számít, mert van egy 
pályázati úton kiválasztott tankönyv, az nem kezelhető jogállami keretek között. Vagy ha ezt 
akarja valaki, akkor le kell írnia, hogy mi ez a pályázat, le kell írnia, hogy az szigorúbb 
eljárásrendet érvényesít, mint a korábbi akkreditációs rendszer, mert most a pályázat 
lefolytatásáról nem tudunk semmit. Azt tudjuk, hogy jó lesz, de hogy miért lesz jó, hogy miért 
lesz szigorúbb, miért lesz körültekintőbb, miért lesz figyelmesebb, milyen fellebbezési 
lehetőségei vannak a fejlesztőnek, a kiadónak, a szerzőnek, hova tud másodfokon fordulni, ha 
elutasítják, ezeket mind-mind nem tartalmazza a javaslat.  

Ez a jogi megoldás így szerintem nem vállalható; így nem vállalható, mert korábban 
sok millió forintért kifejlesztett tankönyveket mindenféle jogalap nélkül dobat a 
szemétkosárba egy nem ismert eljárásrend alapján kialakított pályázatra hivatkozva. 
Amennyiben ez a mondat így marad, az 5. § (3) bekezdése, hogy ezt kell választani, ez 
szerintem vállalhatatlan. Az, hogy megjelenjenek - még egyszer ismétlem az álláspontomat - 
gyorsan újak, mert kevés az idő a kerettantervekre meg az engedélyeztetésre, az akceptálható, 
nem szerencsés, de az idő szűkével magyarázható, de az, hogy az idő szűkével így előállított 
tankönyvek a törvény erejénél fogva mint a kakukktojásból kikelt túlméretes fiókák 
kilökdösik a fészket rakó madarak aprócska tojásait, és csak ők maradnak a helyükön, az 
szerintem jogállami keretek között nehezen érvelhető meg. Én kormánypárti képviselőként 
bajban lennék, ha az a szerep várna rám, hogy megmagyarázzam, hogy ez miért jó, miért jó 
bárkinek ez a dolog. Ilyen szempontból tehát szerintem ezt a pontot ki kell hagyni, és hogyha 
kihagyjuk, akkor más kérdéseket is megspórolunk, tudniillik ebben az esetben rendeznünk 
kellene annak a kártérítési kérdéseit, hogy mit fizetünk, mint kell a kormánynak fizetnie 
azoknak a tankönyvkiadóknak, tankönyvfejlesztőknek, szerzőknek, akiknek engedélyt adtunk 
a tankönyveik kiadására, legyártására, és most elvesszük a piacukat. Ez nem játék.  

Ez egy nagyon nagy piac, ti ezt tudjátok, 16-18 milliárd forint, és korábban kiadott 
engedély alapján ezek a tankönyvek léteznek, le vannak gyártva. Azt mondani, hogy bocs, 
még sincs, mert most van egy új, pályázati módon kiválasztott tankönyv, egy vagy kettő - és 
bizonyos értelemben szépségflastrom csupán, hogy többes számot használ a paragrafus, és 
nem egyes számot -, ez az alapkérdést nem változtatja meg. Én tehát ezt tartom a kardinális 
kérdésnek. Ehhez képest a többi szerintem alegységprobléma, hogy most a szakképzési 
könyveket melyik miniszter pályáztatja, vagy melyik miniszter hagyja jóvá; természetesen 
nem lényegtelenek ezek, érdemes is velük foglalkozni.  

Továbbra sem szerepel az a kérdés, hogy mi van a tankönyvjegyzéken most szereplő, 
nem tankönyvi státuszú kiadványokkal, erre nem ad választ, hogy ezt is pályáztatni kívánja-e 
valaki, vagy a miniszter, vagy sem.  

Alegységprobléma, de rendezendő, hogy az 5. § (2) bekezdése az ingyen tankönyvre 
való jogosultságnál a gyerekek számát határozza meg. Felvetendő kérdés, hogy a gyerekszám 
mellett talán nem lényegtelen, hogy azok eltartott gyerekek-e vagy sem. Megjegyzem: a ma 
forgalomban lévő nyilatkozatok, amelyeket a szülőnek alá kell írnia, sem pontosak, mert azok 
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például arról nyilatkoztatják a szülőket, hogy tanköteles korú gyerekük van-e. Ebben az 
esetben a nagycsaládosoknál az óvodás vagy bölcsődés korú gyermekek száma nem számít, 
pedig a szociális helyzetet az azért nagymértékben befolyásolja, hogy hány pelenkás van 
otthon, akik nem tanköteles korúak, pénzbe viszont kerülnek. Én tehát azt gondolom, hogy 
vagy így marad, ha sok pénzünk van, gyerekszámtól függetlenül, hiába 40 éves az a gyerek, 
akkor is számít, bár lehet, hogy már eltartja magát, ha pénz van bőven, akkor jó; ha pénz 
kevés van, akkor viszont az „eltartott gyermek” feltételt javasolnám inkább használni.  

Az alapkérdés azonban az, mondom, hogy két dolog mindenképpen hiányzik: az 
egyik, hogy választható, és nem választandó az így megjelenő új tankönyv; a másik pedig, 
hogy a pályázati eljárás tartalmáról minimum annyit kell mondani, hogy az nem lehet lazább, 
nem lehet alacsonyabb színvonalú, mint a ma működő akkreditáció, ezt a célkitűzést a 
törvénynek szerepeltetnie kellene. Ennyit szerettem volna hozzászólni. 

Van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés, reflexió? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
a javaslattevőké és a tárcáé a szó. Tessék parancsolni! 

 

Válaszok, reflexiók 

Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönjük szépen a kérdéseket. Úgy döntöttünk, 
hogy visszafelé haladunk, úgyhogy az elnök úr által felvetett dilemmákra próbálok röviden 
reagálni. Az vetődött fel, hogy a tankönyv-akkreditációs eljárás mellé megnyíló pályázati út 
szigorítja-e az eddigi rendszert. Igen, nyilván, ahogy jeleztem, az a célja, hogy bizonyos 
kérdésekben szigorítsa. Nyilvánvaló, hogy a tartalmi vonatkozásokban szigorítani kell majd, 
tehát egy egységesebbé váló rendszer lesz kívánatos, ennek a szórása akkor sokkal kisebb lesz 
tehát a NAT-ra épülő kerettantervek nyomán létrejövő új tankönyvcsaládok tekintetében. 
Módszertani szempontból szintén fontos lenne valamiféle áttekintő és kontrollált 
kiválasztódás. A technikai szempontrendszeren - hogy hány oldal, milyen fejezetek, milyen 
beosztás - pedig érdemes könnyíteni. Tehát ha tetszik, akkor némi szigorítás, és emellett az 
elmúlt évtized során látható tapasztalatok alapján nem fontos kérdésekben könnyítés is 
történik.  

A második kérdéskör a pályázat lefolytatása volt, hogy hogyan fog történni, hogy nem 
szabályozza a mostani módosítás. Igen, azért nem szabályozza, mert a minisztérium arra 
készül, hogy az oktatási államtitkárság ez ügyben egy rendeleti szabályozást léptessen majd 
életbe, ez majd nyilván ezt követően fog elkészülni.  

A harmadik kérdéskör a meglévő tankönyvek súlyos kérdése, jelesül hogy itt a piacon 
nagyon jelentős invesztíciókkal komoly állományok jöttek létre, és ezeket tulajdonképpen 
kivetné magából az új rendszer. Nyilvánvaló, hogy az új nemzeti alaptantervre épülő új 
kerettantervek nyomán elvárás is lesz az, hogy a régi tankönyveknek is meg kell méretniük. 
Az akkreditációs eljárásban tehát a meglévő, már kiadott tankönyveknek is meg kell 
mérettetniük, vagyis valamilyen formában egy új akkreditációban a ma már kész 
állományoknak is át kell esniük egy új akkreditáción. Ilyen értelemben a pályáztatás nem 
jelenti azt, hogy valamiféle új feltételrendszert szab. Az új NAT amúgy is új feltételrendszert 
szab.  

Volt még egy utolsó kérdés, nem jegyzeteltem le… (Közbeszólások.) Ja, igen, 
bocsánat, a szakképzés vonatkozásában volt még egy kérdés, de szerintem arra Jóska fog 
kitérni.  
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Michl József (KDNP) 

MICHL JÓZSEF (KDNP): Az elnök úr felvetéseire talán még annyit, hogy 
természetesen reméljük, hogy a korábban tankönyvet készítők között nagy számban lesznek, 
akik ezeken a pályázatokon indulnak, tehát hogy az új NAT-nak megfelelően átalakított 
tankönyveikkel ők is a pályázók sorát bővítik, sőt őrájuk számítunk logikusan, mert nem 
gondolom, hogy egyik pillanatról a másikra vadonatúj tankönyvírók fognak előugrani (Dr. 
Hiller István: Nana!), egész biztos tehát, hogy rájuk számítunk a jövőben is.  

A szakképzéssel kapcsolatban: a 2. § (8) bekezdése azt mondja, hogy: A 
„szakképesítésért felelős miniszter ezt a jogát az általa felügyelt államigazgatási szervre, 
illetve az oktatásért felelős miniszterrel kötött megállapodással a hivatalra átruházhatja.”. Itt 
tehát egy folyamatos és szoros együttműködés szükséges természetesen az oktatási 
államtitkársággal. Ez egyébként most is így működik, tehát ebben olyan nagy változás nem 
várható, és a szakképesítésért felelős miniszternek is az az érdeke, és természetesen a célja is, 
hogy a lehető legmagasabb színvonalú könyvek álljanak a tanulók rendelkezésére. 

Osztolykán Ágnes kérdésére válaszolva, kezdve azzal, hogy megkritizálta, hogy 
olvastam a hozzászólást rögtön az elején, köszönöm szépen ezt a kedves kritikát. (Derültség 
az MSZP soraiban. - Osztolykán Ágnes: Szívesen!) Én azt gondolom, hogy ha az ember 
rendesen felkészül egy ilyen történetre, akkor jó, hogyha azt papírra veti, és nem húzza el az 
időt a hosszú lamentációval - én ezért bátorkodtam ezt papírról felolvasni. De ha zavarja az 
alelnök asszonyt, akkor a jövőben is így fogok tenni. (Derültség.) A kérdésére válaszolva 
pedig azt tudom elmondani, hogy a költségvetésben tervezve van a 2013 szeptemberétől 
induló, felmenő rendszerű bevezetése ennek a történetnek.  

Azt, hogy a pályázatokról rossz tapasztalata van az alelnök asszonynak, én nem tudom 
cáfolni, hiszen egészben biztosan konkrét, jól körülírt, bíróságon több alkalommal 
megtámadott és ott megnyert esetekről beszél, ezekben én nem tudok most állást foglalni. Én 
azt remélem, hogy a 99 százalékban jól működő pályázati rendszer fog itt is példát adni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A helyettes államtitkár úr kíván-e hozzáfűzni valamit?  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem, köszönöm.  
 

További hozzászólások, reflexiók 

ELNÖK: Jó.  
Péter, csak annyit mondanék az általam meghatározóan fontos kérdésnek tartott 

ügyhöz, hogy egy követelményt megfogalmazunk, normát állítunk, és ha a szereplők annak a 
normának megfelelnek, akkor azt jóváhagyjuk, ez a jog. Ha pályázatot hirdetünk, és 
kiválasztjuk az egyetlen nekünk tetszőt, követelmények, normák állítása mellőzve, ez a kegy. 
Én még ezt is elviselném, ha ezek a tankönyvek aztán versengenek egymással, és kiderül, 
hogy ki látta jobban: az akkreditációs rendszert működtető emberek vagy a pályázatról döntő 
miniszter. De nem ez a helyzet, hanem az szerepel ebben a paragrafusban, hogy ha van 
kiválasztott, pályázati úton kiválasztott tankönyv, az a tankönyv, onnan kezdve más nem 
rendelhető, miközben nem szünteti meg az akkreditációs rendet a törvény, de fölöslegessé 
teszi, illetve csak abban a szegmensben tartja meg az indokoltságát, ahol nem ír ki pályázatot, 
vagy nem lesz eredményes a pályázat. Azaz ez egy stratégiailag fontos változás a 2001-es, a 
tankönyvpiac rendjéről szóló törvényhez képest, mert arról szól, hogy mostantól egy könyv 
van, vagy kettő - a szám ebből a szempontból mindegy -, amit egy pályázaton kiválasztott a 
miniszter, és nem azt a rendet tartja meg, amit egyébként én fontosnak tartottam 12 évvel 
ezelőtt megalkotni, hogy szabályokat állítunk, és aki azoknak megfelel, aki átugorja a 



 21 

190 centit, az átugrotta, az továbbmehet, az használható, az választható. Ezért ez egy új 
törvény, nem a régi módosítása. Látszatra annak tűnik, vagy úgy tesz valami miatt, de 
radikálisan új, és mint ilyen szerintem nem jó. Én ennyit fűznék hozzá. Tehát nem arról van 
szó, mint eddig, hogy új kerettantervet, új nemzeti alaptantervet adunk ki, és újra kelljen 
akkreditáltatni, fenét; ez egy új struktúra, ez az egytankönyvűség felé tett határozott fordulat, 
ami eljárásmódjában nem jogállami. (Dr. Hoppál Péter: Szólhatok?) Parancsolj, persze! 

 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Csak egy gondolat reagálásként. Én nagyon bízom 

abban, hogy az elnök úrnak a korábbi miniszteri időszakából származó szándékok a most 
majd kialakuló kormányrendelet nyomán is megmaradnak, tehát a szempontrendszer 
fennmarad, és nem lesz egytankönyvűség. (Dr. Hiller István: Dehogynem! Erről szól!) 

 
ELNÖK: Bizonyos értelemben a kéttankönyvűség nem jobb, az csak szépségflastrom - 

érthetően beszélünk a tömörség kedvéért. (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én nem értek annyira ehhez a témához, úgyhogy azt 

szeretném megkérdezni akkor, hogy megértsem a helyzetet, hogy mi lesz azokkal a 
könyvekkel, amelyeket akkreditálunk vagy akkreditál a megfelelő grémium, ellenben a 
pályázaton nem nyernek.  

 
ELNÖK: Az nem használható. (Osztolykán Ágnes: Azok nem használhatóak.)  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha jól értem, ez egy elég faramuci helyzet lesz így. 

Csak kérdezem.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Úgy tűnik ebből a 

módosításból, hogy két sáv van: lesznek olyan területek, ahol a miniszter meghirdet 
pályázatot, és lesznek olyanok, ahol nem. Ahol nem hirdet meg, ott a normál, eddig is létező 
akkreditáció nyomán kerülhetnek fel a tankönyvjegyzékre a könyvek, tehát ez az akkreditálás 
és felkerülés megmaradásának az egyik területe. És elvileg olyan tankönyveket is 
akkreditálhatnak, amelyekre pályázatot hirdet meg a miniszter, de ebben az esetben valóban 
fennáll az a helyzet, amit az elnök úr kritizált, hogy ezek a tényleges tankönyvrendelők 
szempontjából irrelevánssá válnak.  

 
ELNÖK: (Révész Máriusz jelzésére:) Parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy számos 

tantárgy esetében egy kicsit szűkebbre kell szabni a tankönyvek számát, vagy - hogy 
mondjam? - nem lenne ellenemre egy ilyen szabályozás, és csak kérdezem, hogy ezt nem 
lehetne-e úgy megoldani, hogy az akkreditáció feltételeit húzzuk egy kicsit szigorúbbra, 
mondjuk nem 190 centit kellene átugrani, hanem 210-et, és akkor nem felel meg 12 tankönyv, 
hanem csak négy vagy öt vagy három vagy kettő…, akkor 220-at is elő lehet írni. Tehát van 
az a magasság, amit viszonylag kevesen visznek át, és akkor gyakorlatilag azt a célt, amit 
mindannyian szeretnénk és helyesnek, normálisnak vagy követendőnek látnánk, azokkal az 
eszközökkel is el lehetne érni, amilyen eszközök eddig is voltak.  

 
ELNÖK: Kíván-e valaki erre a költői kérdésre válaszolni?  
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DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönjük. Továbbra is azt tudjuk megfogalmazni, 
hogy bízunk abban, hogy afelé megy a rendszer, amit Révész Máriusz képviselőtársunk is 
mondott. A szándék és az indítvány ebbe az irányba halad.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Szavazunk. Az általános vitára való alkalmasságról és a tárgysorozatba-
vételről döntünk, valamint előadókat állítunk. Ki az, aki az első két kérdésre igennel kíván 
válaszolni? (Szavazás.) 9 igen, mert a két előterjesztő is szavaz, hiszen tagjai a bizottságnak. 
Ki az, aki nemmel kíván szavazni? (Szavazás.) 6 nem. Ki az, aki tartózkodni kíván? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. A langyosakat kiköpi az Úristen.  

Kíván-e a bizottság előadót állítani? Itt sem tudjuk, hogy mikor folyik a vitája, 
ugyanaz a helyzet. A többségi előadó dolgában kérdezem, hogy Máriusz nem akar-e előadó 
lenni. (Révész Máriusz: Eszemben sincs! - Derültség.) Eszében sincs… (Dr. Kucsák László: 
Le is jött takarásba! - Derültség.) Akkor mind a kisebbség álláspontját, mind a többségi 
véleményt megfogalmazók töprengjenek majd a személy kiválasztásáról! 

Köszönjük szépen, de ne menjetek sehova, mert következik a 3. napirendi pont… (Dr. 
Gloviczki Zoltán egy, a vendégek számára fenntartott széken foglal helyet.) Zoltán, szerintem 
hasonló a helyzet… (Dr. Gloviczki Zoltán: Engem még nem szólított senki! - Derültség.) 
Addig visszabújsz a cicaasztalhoz, oké. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
T/7667. számú törvényjavaslat (Tárgysorozatba-vétel és általános vita) 

Következő napirendi pontunk a nemzeti köznevelési törvény módosítása, Péter és 
Jóska a gazdája ennek a módosításnak is. Parancsoljatok! Hasonló a felosztás.  

 

Szóbeli kiegészítések 

Michl József (KDNP) 

MICHL JÓZSEF (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az elmúlt időszak 
törvényalkotási menetrendjében, akár mi is ebben a bizottságban sokszor vitattuk azt a nehéz 
helyzetet, hogy párhuzamosan több olyan nagy szabályozás is történt, amelyek egymásra 
komoly hatással vannak. Éppen ezért is a nagyon sok új törvény következtében szükséges 
folyamatosan figyelni azt, hogy ezek az új rendelkezések milyen összhangot tudnak teremteni, 
és ennek kapcsán javasoljuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvényt több ponton is 
módosítsa az Országgyűlés.  

Három fő gondolat köré csoportosult ez a módosítási csomag, amely 41 paragrafust 
tartalmaz. Az egyik, hogy a legjelentősebb törvénynek, mármint az oktatáson belüli 
legjelentősebb törvénynek az új közigazgatási struktúrához igazítása feltétlenül szükséges. A 
törvény elfogadásakor ebből a rendszerből egyedül ismert, illetve tervezett, az úgynevezett 
kormányhivatalokra delegált szerepeket a mostanra továbbfejlesztett közigazgatási reformban 
kialakuló struktúrára szükséges adaptálni, itt különösen a járások szerepét szeretném aláhúzni 
és megerősíteni, ezt az új munkamegosztást is. Ugyanerre a kialakuló struktúrára kellett várni 
ahhoz is, hogy az állam és az önkormányzatok munkamegosztásában az állam szerepe és 
belső munkamegosztása is pontosabban definiálható legyen. Nagyon sok önkormányzati 
képviselővel, illetve az önkormányzati szövetségekkel folytatott beszélgetésekben, így 
például mondjuk személyesen a Magyar Önkormányzatok Szövetségénél több alkalommal is 
meghívott voltam, ahol erről beszélgettünk, és több olyan észrevétel vetődött fel, amelynek 
kapcsán úgy látom én is, hogy van értelme a további módosításnak, javításnak a törvényben.  



 23 

Az a tény, hogy a nemzeti köznevelési törvény elfogadott szövege azt tartalmazza, 
hogy az állam gyakorolja a jövőben a fenntartói jogokat, és az akkori gondolkodásunk, illetve 
a szabályozás akkori menetrendjében a megyei és a fővárosi kormányhivatalt jelöli meg mint 
az állam fenntartói jogait gyakorló szervezetet, ennek a további pontosítása szintén szükséges, 
hiszen a kormányhivatalok, illetve ez a felálló rendszer egységesen nehezen tudja képviselni 
ezt a fenntartói feladatot, ezért az állam fenntartói feladatait egy közbülső intézményre vagy 
szervezetre érdemes bízni. A települési önkormányzatok köznevelésiintézmény-működtetési 
feladata a tavaly elfogadott törvényben csak mint lehetőség, önként vállalható feladat jelent 
meg. Ezt is érdemes rendezni, mégpedig úgy, hogy mondjuk a 3 ezer lakosnál nagyobb 
települések esetében vállalja az önkormányzat a működtető szerepét, és a 3 ezer alattiaknál 
pedig - erről szintén sokat vitatkoztunk itt a bizottságban is - a lehetőséget biztosítsuk, tehát 
ne negatív módon, hanem pozitív módon fogalmazzunk, vagyis hogy az önkormányzatok a 
kisebb településeken is vihessék a jövőben ezt a működtető szerepet.  

Egy szintén technikai jellegű feladat az is, hogy ennek a bizonyos állami fenntartásnak 
a keretében a nem önálló költségvetési szervi státuszt kezeljük, hiszen hogyha így marad, 
akkor az állami költségvetésben minden egyes intézménynek önálló sorban kellene 
szerepelnie. Ezt oldja meg ennek a bizonyos új szervezetnek a belépése, és rajta keresztül 
történik ez az önálló költségvetési rendelkezési lehetőség is.  

Néhány szóra átadnám a szót még Hoppál Péter képviselőtársamnak. 
 

Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Nyilvánvaló, hogy mivel 2013. január 1-jével a 
megyei kormányhivatalok mellett vagy alatt a járási kormányhivatalok rendszere is létre fog 
jönni Magyarországon, fontos, hogy azt a szabályozást, amelyet a törvény eddig csak a 
megyei kormányhivatalok és a fővárosi kormányhivatal kapcsán tartalmazott, kiterjesszük. 
Erről már esett szó, Michl József képviselőtársam részletezte, hogy miért is fontos ez.  

Ezen kívül ami itt még nem hangzott el, az az, hogy az önkormányzatok működését 
illetően a települési jegyzők szerepe is meg fog változni a jövőben részben, tehát ehhez is 
illeszteni kellett a szabályozást. És aki át tudta tekinteni, annak nyilvánvaló, hogy ide kerültek 
most be bizonyos jogtechnikai vonatkozású és a törvény koherenciáját megteremtő 
módosítások is.  

Az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban, ahogy ezt tapasztaltuk, előfordult, hogy 
salátatörvényekbe kerültek be bizonyos törvények koherenciamódosításai vagy jogtechnikai 
változtatásai, itt most viszont a megnyitott törvényben egységesen kerül kezelésre ez a kérdés, 
úgyhogy azt hiszem, hogy ez itt fontos lehet. Ilyen egyébként a nemzetiségekről szóló törvény 
vonatkozásában a közneveléssel kapcsolatos koherencia megteremtése, illetve a szakképzésről 
szóló törvény szabályozásaiban történt módosítások következtében igényként felmerült 
változtatások.  

 
ELNÖK: A szaktárca álláspontját halljuk, gondolom, vagy a kormány álláspontját 

halljuk?  
 

Dr. Gloviczki Zoltán (Emberi Er őforrások Minisztériuma) véleménynyilvánítása 

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem a kormány, 
hanem a szaktárca álláspontját, és támogatnánk azt, hogy ezt az előterjesztést általános vitára 
bocsássa a bizottság.  
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ELNÖK: Köszönjük Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár úrnak. Van-e képviselői 
kérdés, hozzászólás, javaslat? (Jelentkezések.) Sós Tamás, aztán Révész Máriusz következik. 
Tamás, parancsolj! 

 

Kérdések, hozzászólások 

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Én bevezetőként hasonlót tudnék mondani, mint az előző 
két napirendi pontnál, én úgy gondolom, hogy önmagát minősíti ez az előterjesztés, amelyben 
gyakorlatilag ilyen rövid idő alatt 41 paragrafus kerül is. Ez, úgy gondolom, sok mindent 
mutat, azt is mutatja szerintem - bár lehet, hogy majd a kérdésemre adott válasszal 
megcáfolják -, hogy január 1-jéig még több alkalommal fogunk ezzel foglalkozni; illetve azt 
kérem, győzzenek meg arról, hogy nem így lesz. (Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke elhagyja 
az üléstermet.)  

 
(Az ülés vezetését Osztolykán Ágnes, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
Két kérdésem van. Egyrészt a működtető önkormányzat feladatainak a 

körülhatárolásában szeretnék segítséget kérni. Leegyszerűsítem: ha mondjuk öt pontban 
összefoglalnák ezt, nagyon megköszönném, mert, megmondom őszintén, ezt rendkívül 
ellentmondásosnak tartom… (Kucsák László: Benne van elég sok minden! Bocsánat!) Én öt 
pontot kérnék, hogyha ezt így kiemelnék!  

A másik: az állami intézményfenntartó központnál hasonlóképp ezt szeretném kérni, 
mert összeférhetetlenség és egyéb miatt jelentősen változott ez a rendszer. És olyan 
vonatkozásban is érdekel ez, hogy ez hogyan jelentkezik akár megyei szinten, járási szinten, 
illetve hogyan jelentkezik országos szinten. Olyan összefüggésben is érdekes ez, hogy nekem 
úgy tűnik, itt gyakorlatilag csökkenő források vannak, és egy duzzadó, növekvő, hatalmas 
adminisztráció kezd kialakulni. Győzzenek meg, hogy nem így van! 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Én azt gondolom, hogy gyűjtsük össze a kérdéseket, és a 

végén szeretnénk, ha reagálnának. Révész Máriusz képviselő úr következik. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Szerintem nagyon fontos, hogy a 

működtetés témakörét pontosabban szabályozzuk, hiszen nagyon sok kérdést kapok 
önkormányzati képviselőktől, önkormányzatoktól, hogy akkor hogyan tovább, és ez 
mindenképpen egy eligazítást jelent erre vonatkozóan, ez tehát a törvénynek talán az egyik 
legfontosabb része.  

Emellett nekem van egy régi problémám, amit már nagyon sokszor elmondtam, és 
most a módosításba újra bekerült. Már többször szóvá tettem itt a bizottsági ülésen is a 
törvénynek azt a mondatát, hogy ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetve főleg 
az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály van, akkor lehet 
20 százalékkal átlépni a maximális létszámot - ez most a 39. §-ban van. Mi a kőbányai 
önkormányzatnál - lehet, hogy ez egy speciális probléma - ezzel a mondattal minden évben 
küzdünk, és meggyőződésem, hogy az minden nagyobb önkormányzatnál folyamatos 
problémát jelent. Van mondjuk egy olyan iskolánk, a Fekete István iskola, ahol van két 
párhuzamos osztály plusz egy logopédiai osztály, ez ugye már három, és jelentkezik a két 
osztályba mondjuk 55 gyerek - nyilvánvalóan teljesen képtelenség, hogy ott három osztályt 
indítsunk még a logopédiai osztályon kívül. Értem én, hogy valószínűleg a mondat utolsó fele 
már az én észrevételeim miatt kerülhetett ide, hogy ha év közben még jönnek gyerekek, akkor 
az osztályok számától függetlenül is át lehet lépni a határokat, de nekem az lenne a kérésem, 
hogy ezt a feltételt, hogy ha két osztály vagy annál kevesebb van, egyszerűen hagyjuk el, mert 
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biztos vagyok benne, hogy ez Pécsett, Kaposvárott, tíz másik kerületben probléma. Lehet 
mondani, hogy az egyik osztály zenei, a másik ilyen, a harmadik olyan, és meg lehet mondani 
az osztálylétszámot. Nyilvánvalóan nem fog tudni működni, ennek a szabálynak, különösen 
ha a mondat második felét mögé rakjuk, így semmilyen értelme nincs, sokkal rugalmasabb 
lenne a rendszer enélkül. Ez nyilvánvalóan nem kistelepüléseket, hanem nagyvárosokat érint. 
Úgyhogy egy ilyen módosítót én mindenképpen be szeretnék adni. Köszönöm szépen 

 
ELNÖK: Hiller István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én azért kértem szót itt a bizottsági ülésen, és 

köszönöm, mert a szakmai érvelést majd a plenárison elmondjuk, de két olyan képviselő 
ennek a javaslatnak az előterjesztője, akit én személy szerint is nagyra becsülök, tényleg 
tisztelek, akikkel, azt gondolom, az átlagosnál jobb viszonyban is vagyunk, legalábbis az én 
részemről, akik két jelentős magyar város választott tisztségviselői és vezetői. Ezért mondom 
azt, amit mondok, és nem valamiféle geg miatt. Toscanában, San Gimignanóban van a világ 
legjelentősebb inkvizíciómúzeuma. (Derültség.) Ott két nagy terem van. Az egyikben az a 
felirat van, hogy: „Instrumenti lento”, a másikban az, hogy: „Instrumenti veloci”. Az 
egyikben azok a szerszámok és alkatrészek vannak, amelyekkel gyorsan lehetett a kivégzést 
végrehajtani, a másikban, amelyekkel lassan. Egy ilyen „lassú” eszköz például egy óriási 
széntömb: a pácienst arra rákötözték, ráültették… (Osztolykán Ágnes: Szén?) Szén, egy nagy 
darab szén. Ráültették az illetőt, aztán ott volt a tábortűz, azt meglengették, és közben 
beszélgettek vele. És attól függően, hogy milyen volt a csevegés, néha nem lengették meg, 
akkor lassabban ment az inga, melegebb volt a szén, jobban lehetett mindenféle kellemes 
szagot érezni; amikor meg olyat mondott, ami izgalmas volt, jobban meglengették, akkor egy 
kicsit jobban lehűlt. (Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke visszatér az ülésterembe.) 

 
(Az ülés vezetését Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
Ezek a javaslatok a költségvetéssel, a beterjesztett költségvetéssel együtt, a „lassú” 

eszközök tárházába valók. Az önkormányzatiság lassú kivégzése ez, de olyanformán, hogy 
sajnos az új rendszer felállításának a financiális eszközei - mégis csak párhuzamosan ott van a 
költségvetés - nem láthatóak. Azt kell mondjam önöknek - és azért mondom, mert mégis csak 
az oktatáshoz primer szinten értő emberek, ráadásul önkormányzati vezetők, képviselők önök, 
akik tudják, hogy egy döntésnek, egy intézkedésnek mik a financiális igényei -, hogy ami a 
költségvetésben beterjesztésre került, az az eddigi önkormányzati, magyarul a magyar 
közoktatás 90 százalékát kitevő rendszer államosítására és ennek lebontásaira nemhogy alanyi 
szinten elégséges lenne, hanem ezt a kiegészítő törvénymódosítást, amit itt most a 
köznevelésinek nevezett törvényhez beadnak, azt kell mondjam még egyszer, semmilyen 
szinten nem látom, akár szervezetileg, de ez lehetne még egy felfogásbeli vita közöttünk, akár 
a finanszírozás tekintetében, az meg nem felfogás kérdése, hogy ezt tudnánk finanszírozni a 
költségvetés alapján.  

Erőteljesen lehet attól tartani, hogy még hogyha nem is lehet megjósolni, hogy a most 
beterjesztett költségvetésnek mi lesz a sorsa - nem a szavazás az érdekes - az elkövetkező 
egy-egy és negyed évben, de ez, hogy valójában még életbe sem lépett, már módosítjuk, 
kiegészítjük, mert akkor még nem tudtuk, és magában rejti azt is, hogy még mielőtt életbe lép 
a gyakorlatban, 2013 szeptembere előtt megint módosítani kell, mert rá fognak jönni, hogy ez 
papíron tud működni, de a gyakorlatban, a valóságban, éppen a költségvetés hiányosságai 
miatt nem fog, nem látom. Ezt most nem egy ilyen politikai, a nyilvánosság figyelmét magára 
vonó felszólalás keretében mondom el, hanem itt, amikor mi vagyunk - nyilván annak is 
meglesz az ideje, amikor kameráknak beszélünk, de most nem erről akarok szólni -, mert 
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pontosan tudom, hogy értik is, ráadásul felelősséget is éreznek, ezt a dolgot, ami itt most 
módosításra kerül, kiegészülve a módosításokkal és a költségvetést maga mellett futtatva, én 
tényleg tragikusnak látom. Nem látom, hogy a rendszer működik. Azt tudom, hogy papíron le 
tudják rajzolni, vagy le tudjuk rajzolni - most mindegy - a nagy állami irányító központot, a 
járásokat, amelyek 95 százalékban az 1970-es évek Magyarországát idéző közigazgatási 
térképet mutatják, mindent, de, és nagyon nehezen mondom, a javaslat valóban a magyar 
önkormányzatiság lassú, csurgató, kivéreztető halála, és ezt azért mégis nehéz szó nélkül 
elviselni.  

 
ELNÖK: Kucsák László, parancsolj, Laci! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntök 

mindenit! Köszönjük Hiller Istvánnak az inkvizítorképző gyorstalpalót (Dr. Hiller István: 
Nagyon szívesen!), mindazonáltal én visszakanyarodnék az előttünk lévő anyaghoz, már csak 
abból a meggyőződésből is kiindulva, hogy a cél nyilván az kell legyen, hogy az oktatási 
rendszer egy működőképes, jól előrehaladó rendszer legyen. Ennek érdekében két dologra 
szeretnék rákérdezni egyrészt az előterjesztőktől, másrészt, ha lehet, a helyettes államtitkár 
úrtól, mert ami korábban Máriusztól elhangzott, meg egyebek, azokat nem szeretném 
megismételni.  

Az egyik dolog, hogy a korábbitól eltérő módon valóban egy - mondjuk úgy: - 
összetettebb rendszer állna össze, ezekből a leírásokból kiderül, hogy az elmúlt időszakban 
nagyjából hogyan formálódott a korábbi elképzelés. Annak érdekében, hogy ez valóban egy 
működőképes rendszer legyen, például nem lenne-e célszerű átgondolni azt a passzust, ami 
talán - ha jól jegyzeteltem ki magamnak - a 14. §-ban olvasható, hogy, ha jól értem, az óvodai 
feladatellátás területén az óvodás gyerekek nyilvántartása jegyzői hatáskörben, tehát az 
önkormányzatnál marad, a tankötelezettséggel összefüggő nyilvántartás pedig a járási, 
fővárosi esetben körzeti hivatalhoz kerülne, és aztán persze nyilván meglesznek a 
kompetenciái a nagy kormányhivatalnak is, és nyilván meglesznek az állami 
intézményfenntartó központnak meg nyilván a területi leágazásainak is. Ebben az esetben - 
csak kérdezem, nem tudom, hogy közigazgatási egyeztetésen vagy egyéb módon nem került-e 
ez szóba - ha az óvodás gyerekek ügyében a jegyzőnél marad ez a tevékenységi kör, ez a 
feladat, akkor indokolt-e, hogy ott egy szakaszt lezárunk, és az ezzel összefüggő továbblépő 
feladat a tankötelezettség vonatkozásában a járási hivatalhoz kerül, még akkor is, hogyha 
lehet, hogy ez a két hivatal egy épületben működik. Ezt nem lehetne-e egybefésülni, és ennek 
kapcsán esetleg hasonló dolgokon is elgondolkodni éppen a működőképesség biztosítása 
szempontjából?  

A másik: azért vetettem közbe, amikor Sós Tamás kérdést tett fel, hogy sok dolgot leír 
ez a szöveg azzal kapcsolatban, hogy a működtetéssel összefüggésben milyen konkrét 
feladatok jelennek meg - nem az előterjesztők helyett akarok válaszolni, csak 
megindokolnám, miért szóltam közbe -, tehát sok-sok konkrét feladatot leír ez a szöveg, hogy 
a működtetésben közreműködő önkormányzatoknak milyen konkrét feladatai lesznek. Ennek 
kapcsán én azt a kérdést intézném az államtitkár úrhoz, hogyha ez most időszerű és 
időszerűen megválaszolható, hogy mivel azt jelezte, hogy a tárca ezeket a törekvéseket, 
amelyek ebben az előterjesztésben vannak, támogatja, akkor a hamarosan előttünk lévő ’13-as 
költségvetés főszámai, kialakítása kapcsán mindezen szempontok - hangsúlyosan gondolva 
arra, hogy az önkormányzatoknál milyen komoly konkrét, anyagilag is kifejezendő feladatok 
maradnak ott - szerepet játszottak-e? Tehát a költségvetési főösszegek kialakításánál ez 
megjelent-e, mert Hiller István is utalt itt erre, szűkülő forrásokról tett említést, én inkább 
csak kérdezek, hogy akkor ez ott megjelent-e már, illetve mit lehet erről tudnunk most? 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Osztolykán Ágnes, parancsolj, Ágnes!  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Annak nem örülök, hogy ilyen 

gyorsan, de annak örülök, hogy próbálják valahogyan rendezni ezt az egész államosítás körüli 
történetet. Néhány héttel ezelőtt próbáltam ezt megkérdezni az államtitkár asszonytól, akkor 
én még azt érzékeltem, hogy nem igazán van egy ilyen kitaposott út, amerre szeretnének 
haladni. Ha én jól értelmezem - és segítsenek, mert én azt gondolom, hogy beszélnek itt önök 
jól előrehaladó rendszerről, erről Kucsák képviselő úr beszélt, beszélnek itt átláthatóságról 
meg a bürokrácia csökkentéséről -, és lehet, hogy rosszul értelmezem, de én azt látom, hogy 
ez a rendszer sokkal bürokratikusabb lesz, mint eddig volt. Ha én jól értelmezem, akkor az 
állam fenntart, ő a fenntartó, az állami intézményfenntartó központ adja az épületet, és az 
önkormányzat fizeti a villanyszámlát. (Közbeszólások.) Jó, akkor majd segítsenek nekem! Ez 
a 3 ezer alatti, fölötti dolog nekem továbbra sem világos, mint ahogyan azt az általános 
vitában is nagyon sokszor elmondtam, én továbbra sem látok garanciát arra, hogy itt nem 
lesznek iskolabezárások. Tehát próbáljanak erről meggyőzni engem, hogy ez nem függ össze 
azzal, vagy nem olyan logika alapján épül fel, mint ahogy én gondolom, hogy itt a 3 ezer fő 
alatti települések iskolái sajnos áldozataivá válnak ennek a rendszernek.  

Arról is beszélnek, hogy az egyházi fenntartású iskolák esetében ennek a bizonyos 
állami intézményfenntartó központnak biztosítania kell, hogy aránytalan terhet ne róhasson 
sem a szülőre, sem a gyerekre ez a rendszer, olyan gyerekek szüleire, akik nem akarják 
világnézetileg elkötelezett iskolába járatni a gyerekeiket. Azt gondolom, nagyon jó, és 
köszönöm, hogy ez benne van, de még mindig csak fél sikernek érzem, mert még mindig 
nincs benne az, még mindig nincs leírva és kimondva, hogy biztosítani kell a világnézetileg 
semleges iskola létét. Azt gondolom tehát, hogy ez egy ilyen puha megfogalmazás, az általam 
felvetett kérdésre valamilyen szinten választ adó dolog, de még mindig puhának érzem.  

Ha én jól látom, akkor önök a 33. §-ban megszüntetik az Országos Diákjogi Tanácsot 
és az Országos Szülői Érdekképviseleti Tanácsot. Szeretném megkérdezni, hogy miért. (Michl 
József: Bocsánat, szabad lesz ezt még egyszer? Mert nem értettük. - Dr. Hoppál Péter: Nem 
értettük, elnézést!) A 33. §-ban, ha mi jól látjuk, az Országos Köznevelési Tanácsra vonatkozó 
rendelkezésekhez hasonlóan megszűnik az Országos Diákjogi Tanács és az Országos Szülői 
Érdekképviseleti Tanács. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez hogyan van, mert lehet, hogy 
én látom rosszul. Mondom, nagyon kevés idő volt az átnézésre, tehát lehet, hogy nem igazi 
dolgok ezek, de próbáljanak engem meggyőzni, hogy ez nem így van! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? (Senki nem 

jelentkezik.) Nekem van pár észrevételem.  
Az egyik észrevételem azzal függ össze, hogy a 24. § azt mondja: a működtető 

feladata a hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerinti 
üzemeltetése, karbantartása az oktatási intézménynek, legyen szó óvodáról vagy iskoláról. 
Ezek nagyon szigorú szabályok, legyen szó akár a tűzvédelmi szabályokról, akár a kötelező 
felszerelés- és taneszközjegyzékről. A mai gyakorlat az új intézmények alapításánál követeli 
ezt meg minden tekintetben, tehát az intézményalapításnál - így aztán nem is nagyon 
alapulnak intézmények; hellyel-közzel igen, de ez az eset ritka, mint a fehér holló, aki próbált 
iskolát vagy óvodát alapítani, az tudja, hogy ezeket a követelményeket teljesíteni szinte 
lehetetlen. Tagintézményként jönnek létre, ha létrejönnek újak. Nem biztos, hogy ezt akarták 
a szövegezők, hogy egyik napról a másikra a működtetőnek, nem az új, hanem a már 
évtizedek óta működő intézmények esetében ezt teljesítenie kelljen. Adott esetben - most nem 
akarom a saját óvodáimat pellengérre állítani - ha mondjuk egy régi villaépületben lévő 
óvodát, amelyben 30 éve jól elvagyunk, amely villa mindennek alkalmas, csak óvodának 
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nem, de imádják a szülők, a gyerekek is, szép, egzotikus hely a fák árnyékában, ha ezt az 
óvodát, a már működő intézményeket is ezeknek a szabályoknak alá kell vetnem, lesz itt baj, 
vagy lesz itt fejlesztési tér, inkább úgy fogalmazok pozitívan. (Derültség. - Osztolykán Ágnes: 
Nem mindegy!) Tehát lesz tere a közpénz elköltésének. (Révész Máriusz: Ami nem rossz!) 
Tessék? (Révész Máriusz: Ami nem rossz.) Nyilván lesz, hiszen nem véletlenül írtuk le. 
Megfontolandó tehát, hogy ezt akartátok-e, ami ide le van írva, vagy nem pontosan ezt, tehát 
fontoljuk ezt meg! Mert van különbség a már működő és az újonnan alapított intézményekre 
vonatkozó szabályok között. 

A másik ilyen pont a 7. § (2) bekezdése: „A nem állami szerv által alapított intézmény 
csak akkor vehető nyilvántartásba, ha működése összhangban van a fővárosi, megyei 
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervben… 
foglaltakkal.”. Ezeket a terveket korábban a megyei önkormányzatok, most a miniszter, az 
oktatásért felelős miniszter, illetve annak államtitkára készíti és hagyja jóvá. Nem állami 
szerv által alapított intézmény adott esetben az egyház által alapított intézmény, az 
önkormányzat által alapított intézmény, a magánszemély által alapított intézmény, vagy 
egyesület vagy alapítvány által alapított intézmény. Itt sem lényegtelen kérdés, hogy az új 
intézményekre vonatkozik-e ez, vagy a már működő intézményekre, nem elhanyagolható a 
probléma mértéke. Tehát mondhatja-e azt az államtitkárság az összes ma működő egyházi, 
alapítványi intézménynek ad absurdum, hogy nem illeszkedtek az általam elképzelt, általam 
jóváhagyott, általam készített fejlesztési tervbe, és a ti működéseteket nem engedélyezem? 
Mert ha ezt mondhatja a már működőknek, akkor az baj, az nagy baj. Ha azt mondjuk, hogy 
van egy helyzet, és a továbbiak alakulását ilyen és ilyen szabályok közé akarjuk szorítani, 
ezen akkor elvitatkozunk, hogy ezek most jók vagy nem jók, de az egy kezelhető szituáció. 
De ha a már működő intézményeknél kinyitunk egy ilyen megszüntetési lehetőséget a 
mindenkori állam számára - gondoljátok végig, a mindenkori államról van szó -, a mindenkori 
állam hatalmát gyakorló szereplőnek adunk olyan jogot a kezébe, hogy bezárhatja az összes 
egyházi iskolát, vagy nota bene bezárhatja az összes alapítványit, jó-e ez, jó-e bárkinek a 
kezébe ilyen hatalmat adni? Én ezzel óvatosan bánnék, hiszen maga az állam készíti a 
fejlesztési tervet, nincs konzultáció, nincs politikai árnyaltság, hogy akkor egy kicsit az egyik 
megye, egy kicsit a másik megye, pillanatok alatt végigmehet egy politikai, állami akarat 
vagy így, vagy úgy, ami erős megfontolás tárgyát képezi a szememben.  

A 3500-as létszámnál én megfontolandónak tartok egyébként egy 5 ezres alternatívát 
is… (Közbeszólások: 3 ezres!) …vagy a 3 ezresnél megfontolandó egy 5 ezres is, ezt még 
fontoljuk meg a törvény vitájában! Nincs túl nagy jelentősége, mert mindenki kérheti, bár elég 
lassan és elég bonyolultan, és nem baj egyébként, hogy egy ciklusban csak egyszer, jól 
előretekintve dönthet úgy az önkormányzat, hogy vállalja vagy nem vállalja, de ebből a 
szempontból nem mindegy, hogy induláskor hol húzzuk meg a határt, a 3 ezernél vagy az 
5 ezernél. Megjegyzem: szerintem ebbe a körbe az állam által ab ovo ellátandó, működésében 
ellátandó iskolák tekintetében nagyobb garanciát jelent a mai helyzetben az, hogyha ebben 
benne van egy iskolai kör, Ágnes, mint hogyha nincs benne, látva az önkormányzatok 
pénzügyi helyzetét és azt a gyakorlatot, hogy az állam jóval nagyobb költségvetéssel 
gazdálkodik, és egyfajta védőhálóként van ott a kistelepülések kisiskolái alatt vagy mögött - 
hogy a képzavart fokozzam. Ezért gondolom, hogy több intézmény mögé húzzuk ki ezt a 
védőhálót, ne csak a 3 ezres, hanem az 5 ezres településeknél is az legyen a kiindulópont, 
hogy ott az állam felelős az villanyszámláért, és nem csak a 3 ezer alattiaknál.  

Persze a működés tekintetében azt a problémát ez a törvényjavaslat sem oldja meg, 
hogy hogyan fog majd működni a fejlesztés. Az egy helyes és jó pontja ennek a dolognak, 
hogy a napi karbantartás, működtetés a működtető feladata, a szükséges fejlesztéseket, 
felújításokat pedig pályázati forrásból, külön kell hogy biztosítsa a költségvetés, mert ha ez 
elszakadna… Persze itt is vannak kételyek a képviselőkben, hogy a költségvetés erre mekkora 
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kereteket fog biztosítani, de nagyobb gond lenne, hogyha az irányító feladatokat ellátó 
szaktárca célokat tűz ki, és utána azt mondja Tata városának, hogy akkor építsd meg a hozzá 
szükséges két tornacsarnokot, légy szíves, szeptemberre. Lenne belőle némi diskurzus. Így is 
lesz, így is lesz a napi működésben. Én polgármesterként számos ingatlant adok bérbe, lakást, 
üzlethelyiséget, és a rezsit a bérlő szokta fizetni, tehát olyan bérlő még nem volt, akinek én 
fizettem volna a villanyszámláját. Általában úgy tudom rávenni a bérlőt, hogy lekapcsolja a 
villanyt vagy kihúzza a rezsót a kávéfőző alatt, hogy az ő pénztárcája bánja. Ha az enyém 
bánja, akkor, félek tőle, szakmai kérdés lesz az, hogy reggel fél 8-kor a rezsó forró legyen, 
mert hát csak nem vesszük el az időt kávéfőzéssel a szakmai munkától, tehát azt éjszakára 
kikapcsolni nem lehet, mert hát miféle dolog lenne az? Hiszen az önkormányzat fizeti a 
számlát.  

Nem ironizálok ezzel, és nem a rezsó az egyedüli probléma, de ezek drága üzemek. Mi 
16 intézményt tartunk fenn, és 300 millió a villanyszámlánk, tehát ez nem… (Osztolykán 
Ágnes: Mennyi?!) 300 millió. Ez tehát nem játék, nem játék azt karbantartani, korlátokat 
állítani a működtetés során, erre valamit ki kell találni. Tartok attól, hogy a pénz kevés, és a 
feszültséget toljuk hol ide, hol oda, most éppen az önkormányzatok felé, amelyeknek 
feltehetően nem lesz elegendő pénzük arra, hogy zavartalanul működtessék ezeket az 
intézményeket.  

Van-e más kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Határozathozatal 

A napirend előtti viták már elkezdődtek, szavazzunk akkor! A tárgysorozatba-vételről, 
illetve az általános vitáról kell döntsünk. Ki az, aki igennel válaszol a két kérdésre - tehát 
általános vita, tárgysorozatba-vétel -, aki igen, az emelje fel a kezét! (Szavazás.) 13 igen. Ki 
az, aki nemmel válaszol? (Szavazás.) Ez pedig 5 nem.  

Kíván-e előadót állítani a többség és a kisebbség? Mivel első helyen kijelölt bizottság 
vagyunk… (Osztolykán Ágnes: Majd ha megtudjuk, mikor lesz. - Révész Máriusz: Mikor lesz? 
- Közbeszólások.) Kell előadót állítanunk mint első helyen kijelölt bizottságnak? 
(Közbeszólások: Kell.) Kell. Önként jelentkezőket várok. (Kucsák László: Ha a jövő héten 
lesz, akkor nagyon szívesen!) És ha e hét szerdán lesz? (Kucsák László: A szerdát nem tudom, 
mert vannak olyan programok, amelyeket nem tudok lemondani.) Máriusz, szerda? (Révész 
Máriusz bólint.) Ha szerdán lesz, akkor Máriusz, ha a jövő héten, akkor Laci? Jó így nektek? 
(Révész Máriusz és Kucsák László bólint.) Jó. (Az ellenzéki képviselőkre nézve:) Nálatok mi a 
helyzet? (Közbeszólások.) Akkor várjuk a kisebbségi álláspont képviselőjét.  

Egyebek 

Az egyebek keretében van-e valakinek észrevétele? (Jelzésre:) Van, Sós Tamás, 
parancsolj! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Egy pici türelmet kérek. Szerintem nem én vagyok az 

egyedüli, akit az elmúlt két hétben megkerestek az országos képzési jegyzékkel kapcsolatos 
polemizáció, vita kapcsán. Én nem tudom, hogy ki mindenki mennyire naprakész ebben a 
dologban, csupán annyit mondanék, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapjára június 
5-én felkerült az OKJ tervezete és az eljárás folyamata május 26-ai jegyzéssel, és 6-áig volt 
idejük a felnőttképző cégeknek például erről véleményt mondaniuk… 

 
ELNÖK: Az 24 óra! (Derültség.)  
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Igen. Amit én szeretnék felvetni - és ebben kérném az 

elnök úr segítségét, közreműködését -, az az, hogy ha volna arra lehetőség, hogy a 
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bizottságunk mondjuk az OKJ tervezése kapcsán valamilyen formában tájékoztatást 
kaphasson, hogy ez hol tart, mint tart, vagy adott esetben az érintettek erről tájékoztatnának 
bennünket, az, úgy gondolom, nagyon fontos lenne, mert ennek a kormányrendeletnek 
szeptember 1-jétől hatályba kell lépnie, a felnőttképzésnél jövő esztendőben már feladatok 
vannak, én tehát úgy gondolom, hogy magával a tartalommal is komoly problémák vannak. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor a következő bizottsági ülésünk napirendjére tűzzük ezt a 

Nemzetgazdasági Minisztérium… (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) A költségvetés 
jön, tehát lesz időnk bőven, mert csak a költségvetésről kell beszélnünk (Derültség.), így 
aztán elfér mellette ez, hogy kérjünk egy tájékoztatást az NGM-től az OKJ módosításával 
kapcsolatban, ezt napirendi pontként felvesszük.  

A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 4 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

  

Osztolykán Ágnes  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


