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Napirendi javaslat  
 

1. A felnőttképzésről szóló törvényjavaslat (T/9928.)  

(Általános vita)  

 

2. a) A határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

(J/9399.)  

b) A határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról szóló határozati javaslat (10097.)   

(A Nemzeti összetartozás bizottsága önálló indítványa)   

(Általános vita)  

 

3. Egyebek  
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Sági István (Fidesz) Révész Máriusznak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 7 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit! Három napirendi pontunk van: az első a felnőttképzési 
törvény javaslata, a második a határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról 
szóló beszámoló, illetve az annak az elfogadásáról szóló határozati javaslat megvitatása – a 
kettőt értelemszerűen együtt, egy napirendi pont keretében vitatjuk meg –, a harmadik pedig 
az egyebek. Van-e valakinek észrevétele, javaslata a napirenddel kapcsolatban? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért vele, kérem, most emelje fel 
a kezét. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

(Osztolykán Ágnesnek:) Ágnes, most is kell veled kapcsolatban szavazni? (Osztolykán 
Ágnes: Nem.) Nem. A múltkor megszavaztuk… (Edelényi Zsuzsánna: Ha hozzá akar szólni, 
akkor kell.) Hozzá akarsz szólni? (Osztolykán Ágnes: Most nem tervezem egyelőre, köszönöm. 
– Derültség.) Azért mi szavazzunk arról, hogy az Ágnes, ha akar, részt vehet-e a vitában! Aki 
egyetért vele? (Szavazás.) Megszavaztuk. Köszönöm. (Osztolykán Ágnes: Köszönöm szépen.) 

A felnőttképzésről szóló T/9928. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Tisztelettel köszöntöm Kardkovács Kolos helyettes államtitkár urat, illetve Odrobina 
László főosztályvezető urat! A hölgyeknél egy kicsit zavarban vagyok, mert találgatásra 
vagyok kényszerítve. Behovics Judit asszony van még itt? (Dr. Odrobina László: Nem, Tóth 
Erzsébet.) Nem, akkor tévedtem. (Dr. Odrobina László: Tóth Erzsébet.) Tóth Erzsébetet 
tiszteljük a hölgy személyében.  

Tessék parancsolni, az előterjesztő, a kormány nevében az államtitkár úré a szó. 
 

Dr. Kardkovács Kolos (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Miután a törvényjavaslat két hét óta 
elérhető a honlapon, én csak nagyon röviden foglalnám össze bevezetőként a törvényjavaslat 
legfontosabb rendelkezéseit.  

Abból indulnék ki, hogy tíz éve van felnőttképzési törvény, és milyen tapasztalatokkal 
találkoztunk, amelyek egy új törvényjavaslat megalkotását teszik szükségessé. Azt gondoljuk, 
hogy az eredeti törvényhez fűződő célkitűzések nem valósultak meg, ezáltal a felnőttképzés 
rendszere ellenőrizhetetlen és átláthatatlan maradt, a képzés minősége pedig összességében 
nem javult. Úgy véljük, hogy a rendszer működésének legfontosabb tapasztalata és egyben 
problémája, hogy sem a piaci mechanizmusok, sem a jogi szabályozás, sem a képzésben részt 
vevő, de a vizsgarendszer sem kényszeríti ki a minőségi képzést még a támogatott 
tanfolyamok esetében sem. Ennek természetesen az az eredője, hogy kétes értékű a 
felnőttképzési rendszerben megszerzett bizonyítvány mögötti tudás.  

Azt is gondoljuk, hogy az akkreditációs rendszer nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, túl általános, túl differenciált, nem mérhető és nehezen értékelhető elvárásokat 
állít a képző intézmények elé. Emellett olyan komoly adminisztrációs terhet is jelent, amely 
lassítja a rugalmas reagálás folyamatát. Talán a bizottság tagjai előtt is ismert, hogy az 
akkreditációs rendszer ma gyakorlatilag papírgyártásban merül ki, ahelyett, hogy a képző 
szervezetek és a képzés minősége javulna. Van egy felmérésünk is, amely nyilvános, amely 
azt mutatja, hogy súlyos problémák vannak mind a képző szervezetekkel, mind pedig a 
képzés minőségével kapcsolatban.  
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Ezért azt gondoljuk, hogy olyan szabályozás megalkotására van szükség, amely 
hatékony ellenőrzéssel, megfelelő szankcionálással és a képzések eredményének 
nyilvánosságával képes kikényszeríteni az intézmények jogkövető magatartását és a képzések 
minőségének biztosítását. Amit még célkitűzésként tudnék megjelölni, az az, hogy a jelenlegi 
rendszer vagy a jelenlegi szabályozás hiányossága, hogy nem hangolja össze a támogatási 
rendszer intézményeinek a tevékenységét, és nem biztosít rálátást a támogatási rendszer 
eredményességére, hatékonyságára. Ennyi tehát mondjuk az anamnézis.  

Ehhez képest mit javasolunk? A javaslat, a kormány javaslata az, hogy hozzunk létre, 
az Országgyűlés fogadjon el egy új felnőttképzési törvényt, amelynek a lényeges elemei az 
alábbiak:  

Az egyik vezérelv, hogy a javaslat olyan képzések szabályozására irányulna, ahol az 
állam kiemelt felelősséget visel. Melyek ezek a képzések? Az egyik kör az OKJ szerinti 
szakképesítések megszerzésére felkészítő képzések, a második kör a nyelvi képzések, a 
harmadik nagy kör pedig, ahol az állam vagy saját vagy uniós forrásból támogatást biztosít a 
képzésekhez. Ez tehát az a kör, ahol azt gondoljuk, hogy az állam szerepvállalása jelentősebb, 
és szabályozására szükség van.  

A másik, hogy egy új engedélyezési rendszert javasol bevezetni a javaslat. Ennek az 
lenne a lényege, hogy az engedélyt nem kellene időszakonként megújítani, ez tehát egy 
határozatlan időre szóló engedély lenne, és – majd ahogy később szólok róla – egy hatékony 
ellenőrzés kapcsolódna hozzá. Emellett az akkreditációs rendszert egy hatósági engedélyezési 
rendszer váltaná fel szakértői háttér-közreműködéssel, tehát megfelelően felkészült és felelős 
szakértők közreműködésével.  

Ami a képzések támogatását illeti, ott az lenne a paradigmaváltás, hogy ezek 
igazodjanak a munkaerőpiac, illetve a gazdaság igényeihez, ezért a támogatott képzések 
esetén, hogy mely képzéseket támogassa az állam, megjelenne két szereplő, ez a két országos 
kamara lenne.  

A javaslat létrehozza a felnőttképzési szakmaiprogram-követelmények, illetve a 
felnőttképzési nyelviprogram-követelmények nyilvántartását, ennek nyilvánvaló célja, hogy 
részben tartalmilag egységesebb legyen ez a képzési szervezet vagy struktúra, részben hogy 
szabályozottabb és átláthatóbb legyen, és azt gondoljuk, hogy ezzel elkerülhető a párhuzamos 
vagy azonos tartalmú képzések párhuzamos engedélyezése is.  

Nagyon fontos – ezért külön szólnék róla – a pályakövetési rendszer létrehozása, 
amely a megszerzett szakképesítések hasznosulásáról nyújtana tájékoztatást és információkat 
a döntéshozatalban, illetve orientálhatná a pályatanácsadással foglalkozókat, illetve a 
pályaválasztó fiatalokat is.  

Nagyjából-egészében ennyiben foglalnám össze a lényegi elemeket, és természetesen 
munkatársaimmal készségesen állunk rendelkezésre a vitában elhangzó kérdések vagy 
észrevételek tekintetében. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni! (Dr. Sós Tamás jelzésére:) Parancsolj, 

Tamás! 
 

Kérdések, hozzászólások 

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Bizottsági Tagok! 
Meghívottak! Az első kérdésem, államtitkár úr, arra vonatkozna, hogy ilyen horderejű 
napirendnél, gondolom, készült a javaslataiknak is egy elemzése, tehát nem csupán az előző 
időszaknak, hanem a javaslataiknak is. Itt konkrétan arra vagyok kíváncsi, mert ön itt az 
erősségekről, a lehetőségekről szólt, viszont a kérdésem arra irányulna konkrétan, hogy ha 
egy ilyen swot elemzésnek, analízisnek veti alá ezt az előterjesztést, milyen veszélyeket lát 
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egy most bevezetésre kerülő felnőttképzési törvényben, és milyen gyengeségeket lát ennek az 
előterjesztésnek a kapcsán. Ezt szeretném megkérdezni.  

Szeretném ideidézni – mert itt nem igazán vannak most jelen felnőttképző cégek –, 
hogy amit ön kiindulópontként mond, államtitkár úr, ők azt vitatják, de bizonyára ön is 
találkozott ezzel a kérdéssel. Személy szerint én magam is úgy gondolom, hogy így 
summásan szólni a felnőttképzőkről, mint ahogy az államtitkár úr tette…. Én úgy gondolom, 
hogy ettől árnyaltabb a kép, tehát summásan egy kalap alá venni valamennyi felnőttképző 
céget, mint ahogy azt ön megfogalmazta, és valójában ahogy az előterjesztésben is 
fogalmaznak, azt gondolom, nem egy szerencsés megállapítás. 

A másik: az elnök úrnál is látok egy levelet, hasonlóképp én magam is többektől 
kaptam észrevételeket, de, gondolom, a bizottság más tagjai is, és például a Nyelviskolák 
Szakmai Egyesületének van egy mondata, amelyet én másoktól is olvastam, ez a mondat így 
hangzik: „A felnőttképzés szabályozási rendszere a felnőttképzés egészére vonatkozzon!”. 
Mit mond az államtitkár úr arra, hogy valójában többen azt vetik fel, hogy ez egy szűkítés, 
tehát nem egy szerencsés dolog. Ha együtt nézzük a 2011-es törvényekkel, ahol valójában 
felsőoktatásról, köznevelésről, szakképzésről, szakképzési hozzájárulásról volt szó, 
gyakorlatilag látjuk, hogy visszalépés van a felnőttképzés vonatkozásában, már a korábbi 
törvények kapcsán is, amelyek bizonyos értelemben utalnak a felnőttképzésre. Hogy konkrét 
legyek: részben az EU-s tendenciákra gondolok itt. Gyakorlatilag most sem igazán állunk jól.  

Hogy látja az államtitkár úr, ezáltal hogyan tudjuk jobban motiválni az érintetteket? 
Hogyan tudunk elmozdulni azokról a bizonyos százalékokról, hogy mennyien vesznek részt 
felnőttképzésben? Tehát mit vár ettől a helyzettől? Mert én úgy látom, hogy komoly gondok 
és komoly problémák lesznek ezen a területen is. Ráadásul ha megnézem, hogy a tortát 
mondjuk 2012-ben leszűkítették, és az folyamatosan szűkül, akár ha a szakképzési 
hozzájárulásra gondolok, bizonyos átrendeződés volt, de ezek sokak számára elérhetetlenek. 
Ha megnézem az OKJ-t, ahogy ennek a bevezetése történt, tele van az egész ellentmondással. 
Én tehát úgy érzem, hogy itt számos ellentmondás van, és az érintettek is sok-sok kérdést 
vitatnak ebben a dologban, és én magam sem tartom ezeket megnyugtatónak.  

A következő: ez egy keret jellegű törvény, és tulajdonképpen milyen lehetőséget lát, 
államtitkár úr, arra, hogy a bizottságunk lássa – sajnos nem látjuk időben – a kiadásra kerülő 
kormány- és miniszteri rendeleteket, mert nagy valószínűséggel akkor láthatnánk át ennek a 
kérdéskörnek az egészét, hogy valójában mi is történik ezen a területen. Számos kérdést 
lehetne még feltenni, de nem részletezem.  

Az akkreditáció kérdése, utalt rá, itt megszűnik. Amit én valójában fel szeretnék itt 
vetni, az az, hogy jól gondolom-e azt, hogy Európában nem ez a tendencia. Európában, a 
különböző országokban, én úgy gondolom, azok a felnőttképző rendszerek működnek jól, 
ahol decentralizáció van, itt pedig ezen a területen is és más területen is indokolatlan mértékű 
centralizáció van. Én úgy gondolom, hogy ez ellene megy számos pedagógiai, neveléselméleti 
elvnek. Nem tudom, államtitkár úr, ön hogyan látja ezt a kérdést.  

Az ellenőrzés kapcsán, amit önök mondanak, többen vitatják, hogy így lesz-e, ráadásul 
itt egy több milliárdos új ellenőrzési rendszer kiépítéséről beszélnek. Nem tudom, ennek a 
forrása honnan lesz, ha erre válaszolna! És valójában többen pont ellentétesen vetik fel, hogy 
megszűnnek a valódi minőségi követelmények, és ellenőrizhetetlen tudás birtokába jutnak 
emberek, mert a felnőttképzési törvény nem fedi le a képzés egészét.  

Számos kérdés vetődik még fel, azt gondolom, ezekre a részletes vitában majd még 
igyekszünk kitérni, meg a módosítóknál is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. (Jelzésre:) Dúró Dóra, parancsolj! 
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DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondoljuk, hogy a 
törvényjavaslatban az elmozdulás iránya alapvetően nem rossz, de mivel keretszabályozásról 
van szó, ezért tartózkodni fogunk az általános vitára történő alkalmasság szavazásánál.  

Én is szeretnék megfogalmazni néhány kérdést a javaslattal kapcsolatban. Egyrészt az 
a kérdésem, hogy a magyar képzési keretrendszernek a kidolgozása milyen stádiumban van 
most, tehát elkezdték-e már ezt a munkát, vagy a törvényjavaslat elfogadása után kezdik el, 
mert július 1-je a hatálybalépési határideje ennek a törvénynek, és az elég szűkös határidőnek 
tűnik egy ilyen fontos keretrendszer megalkotásához.  

A második kérdésem, illetve kérésem az lenne, hogy az akkreditációs rendszer helyett 
bevezetendő minősítő rendszerről itt elég szűken hallottuk azt, hogy milyen lesz ennek a 
konkrét megvalósítása, milyen szempontokat fognak figyelembe venni ennek a kialakításakor. 
Ha erről hallhatnánk néhány szót, akkor azt megköszönném.  

Látjuk a törvényjavaslatban, hogy a kamarákkal kiemelten egyeztettek, és kiemelt 
szerepet szánnak nekik. Kérdezem, hogy a szakmai szervezeteket is ugyanilyen módon 
bevonják-e, bevonták-e a törvényjavaslat, illetve a későbbi megalkotandó rendeletek vitájába, 
és elsősorban nyilvánvalóan a szakmai kérdésekben számítanak-e az ő észrevételeikre.  

Még egy apró kritikát mondanék el. Az általános indokolásban az szerepel, hogy a 
megszerzett bizonyítvány egyenszilárdságú legyen az iskolarendszerben szerzett 
szakképesítéssel. Én nem tartom szerencsésnek ezt, az iskolarendszerű szakképesítés és a 
felnőttképzés ilyen módon történő párhuzamba állítását, mert úgy érzem, hogy egészen más 
rendszerről van szó. Ezt a párhuzamot én tehát nem tartom szerencsésnek. Köszönöm szépen.  

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

szeretnék hozzászólni.  
Nyilván Matolcsy miniszter úr előterjesztéséről van szó, de a kérdés legalább annyira 

érinti Balog miniszter úr tárcáját, illetve Hoffmann Rózsa államtitkár asszony területét is, nem 
csak azért, mert képzésről van szó, bár ez már magában is elég ok lenne. Hogyha esetleg 
elmondanák, hogy milyen szempontokat vetett fel az egyeztetés során a társtárca! Azért nem 
pusztán a képzés okán van keresnivalója a társtárcának, mert nagyjából egyetértve azzal a 
leírással, a betegség diagnózisával, amit az államtitkár úr mondott, eggyel hadd egészítsem ki, 
ez pedig az a probléma, amivel az elmúlt két évben elég sokat foglalkoztunk már bizottsági 
ülésen is, és nyilván önök is sokat foglalkoznak vele: hogy jelentős kapacitásfelesleg van a 
felsőoktatásban, különösképpen a vidéki, kis főiskolák küszködnek azzal, hogy hogyan 
kapnak hallgatókat. Értelemszerű lenne, hogy ezeket az egykori főiskolákat, ma felsőoktatási 
intézményeket a szakképzés felé toljuk évről évre, finom, de egyértelmű stratégiai irányt 
mutatva nekik, kiegészítve az akkreditált felsőoktatási programjaikat. A problémát az okozza, 
hogy a szakképzésben is jelentős kapacitásfelesleg van, a négyéves szakképzés idején egy 
évvel ezelőtt a kapacitás 30 százaléka volt kihasználatlan, azóta a négyéves szakképzést 
háromévesre csökkentette a parlament, ez a kapacitásfelesleg nőtt. Így egy csökkenő piacért – 
ha jó szó ez a tanulni vágyó gyerekekre – törekszenek a felsőoktatási intézmények is és a 
szakképző intézmények is.  

Adja magát az egyik irány, hogy a ma bizony nem kellően engedélyezett és nem 
egyenletes minőségű vagy kontrolláltságú felnőttképzési piacot igyekezzünk beterelni a 
szakképző intézmények felé, hogy ők is részt vegyenek ebben a munkában, ne csak a fiatalok, 
a 18 év alattiak vagy az érettségi utáni szakképzést igénylők, hanem a 40-50-60 éves tanulni 
vágyó, felnőttképzésre jelentkezők számára is nyújtsanak képzési lehetőséget. Ez egy fontos 
stratégiai cél. Nem látom a törvényjavaslatban, hogy ezt a felismerést tükrözné, mert az 
államnak több eszköze van, hogy ebbe az irányba terelje a folyamatokat: az egyik, hogy 
közpénzzel megrendel ezeken az intézményein keresztül ilyen képzést, a másik, hogy a 
minőség kiterjedt és szigorú kontrolljával igyekszik a másik oldalon, a ma ellenőrizetlen piaci 
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oldalon egyértelmű feltételeket támasztani – hogyha fogalmazhatok ilyen rejtélyesen – az 
Európai Unió tagjaként. Lehet, hogy ez a most beterjesztett törvényjavaslat magában logikus, 
de egy eszközt, egy ennek a stratégiának az érdekében használható eszközt enged ki a 
kezéből. Érthető a megfogalmazás? (Dr. Kardkovács Kolos és dr. Odrobina László bólogat.) 
Én ezt nem tartom jónak. Ez az egyik, amivel ezt kiegészíteném.  

A másik, hogyha Dóra észrevételére reagálhatok, hogy az egyik probléma éppen ott 
van, hogy folytatnak képzést iskolarendszerű szakképző intézmények, mondjuk 
szakácsképzést három éven keresztül, nem tudom hány száz órában, és felnőttképzési 
vállalkozás is csinál szakácsképzést háromhónapos tanfolyamon – a kiadott papírok szinte a 
megszólalásig azonosak. Ez egy komoly gond. Mondjuk a szakács egy olyan kurrens, keresett 
szakterület vagy szakma, ahol verseny van, de nem jó, hogyha egy minőségében 
ellenőrizetlen felnőttképzési világ rontja ennek a szakmának a hitelét vagy színvonalát. Ez 
inkább egy megjegyzés. Ezért nekem van aggályom a törvényjavaslat egészével kapcsolatban, 
hogy nem szűk a kiindulópontja, és nem veszi figyelembe a felsőoktatásban az EMMI által 
felügyelt, pontosabban a tárca által felügyelt szakképzésben mutatkozó feszültségeket és az 
abból való esetleges kitörési pontot így nem tudja szolgálni.  

A második megjegyzés a kamara szerepével kapcsolatos. A kamarának nyilván van, 
lehet, kívánatos szerepet adni, amikor a közpénzből támogatott képzések kiválasztásáról van 
szó. Ez a szerepe eddig is megvolt, ezt nyilván érdemes egyértelművé tenni, pontosítani. De 
hogy egy piaci szereplők által létrehozott testület hatósági ellenőrzési feladatokba folyjon 
bele, hogy programok minőségét ítélje meg, vagy hogy a konkrét ellenőrzésekben szerepet 
játsszon, adott esetben olyan cégek felett, amely cégek az ő konkurensei, a kamarai szereplők 
riválisai, ez számomra nem érthető. Lehet, hogy félreértettem az előterjesztést, de csak ott 
engedhető meg az én véleményem szerint a kamara szerepe, ahol a kívánatos fejlesztési 
területek kiválasztásáról van szó, de sem a programakkreditációban – nevezzük ezt most 
akárhogyan! –, sem pedig az intézményakkreditációban – nevezzük ezt akár ellenőrzésnek! – 
szerintem a kamarát nem lehet törvény által pozícióba segíteni. Nem volt időm ilyen 
szempontból átnézni a jogszabályt, és hogyha megnyugtatnak, hogy ilyen nincsen, akkor én 
azt elhiszem, ha nem nyugtatnak meg, akkor meg majd alaposan megnézem, és megpróbáljuk 
ezeket kibogarászni belőle.  

Az eddigi rendszer két akkreditációs gesztusból épült fel: az egyik magát a programot 
hagyta jóvá, a másik pedig konkrétan az intézményeket, hogy megfelelnek-e a képzésnek. Ha 
jól értem, akkor itt ezt egy határozatlan idejű akkreditáció váltaná fel, és közelebbről nem 
ismert ellenőrzések helyettesítenék az intézményakkreditációt. Meg kellene azért világítani, 
hogy képes-e azt helyettesíteni, mert az államtitkár úr azt mondta, hogy erről majd bővebben 
beszél, de aztán elmaradt ez a dolog.  

Végül az utolsó megjegyzés a nyelvi képzéssel kapcsolatos. Elvileg, ha nagyon 
messziről nézzük, akkor nem indokolt egy képzési terület különválasztása a sok szerteágazó 
képzéstől. Magyarország sajátos gondjai miatt, az idegennyelv-tudás alacsony szintje miatt, 
meg ennek a képzési területnek a sokszínűsége miatt biztosan elfogadható, hogy vannak 
részletszabályok erre vonatkozóan, de ez mondjuk biztosan egy olyan kérdés, amelyben az 
EMMI-miniszternek, Balog Zoltánnak az együttes előterjesztése indokolt lenne, hiszen ez 
érinti az elfogadott, Magyarországon elfogadott nyelvvizsgák kérdését, érinti azt a törekvést, 
hogy ezeket újból egy állami, Rigó utcai nyelvvizsga monopóliumává tegyük, vagy 
megtartsuk azt a módszertani sokszínűséget, ami tíz évvel vagy – ki tudja, talán már több is – 
15 évvel ezelőtt alakult ki, hogy több Európában elfogadott nyelvvizsga működik 
Magyarországon, és az ezeknek való megfeleléseket ellenőrzi a magyar állam. Ez biztosan 
nem egy olyan terület, amit csak a gazdaság és csak a kamara befolyása kell hogy 
szabályozzon, hanem itt az oktatásért felelős emberi erőforrás miniszternek szerintem 
meghatározó szava kell hogy legyen, ha ebben a törvényben, akkor egy együttes 
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előterjesztésre van szükség, ha ez nem megy, akkor pedig egy külön törvényben, a két 
miniszter együttes előterjesztésében, mert a nyelvoktatás, a nyelvi képzés mélyen 
beleszívódik az iskolarendszerű képzés világába, de amellett is egy nagyon nagy terep. Ezt 
Balog miniszter úr együttes előterjesztésével kell véleményem szerint előterjeszteni, és nem 
ennek a törvénynek az alpontjaként. Fontos ügy, nem akarom megismételni az álláspontomat, 
itt is lehet, de akkor lássuk Balog miniszter úr aláírását, vagy pedig vegyük külön, vágjuk róla 
le, és csak ezt a közös területet szabályozza a két miniszter előterjesztésében, nem belemenve 
a részletekbe, mert nagyon sok van, de épp azért, mert ezt a területet alapvetően az oktatási 
államtitkárság és az EMMI gondozza. A magyar nyelvi képzés stratégiáját alkotja a tárca 
most már sokadik nekifutásra, és ő felelős ezért a területért.  

Ezeket a megjegyzéseket fűztem volna hozzá.  
Van-e még egyéb hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor az államtitkár 

úré, illetve a főosztályvezető úré a lehetőség. Tessék parancsolni! 
 

Válaszok, reflexiók 

Dr. Kardkovács Kolos (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

DR. KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Először is köszönjük az észrevételeket és a megjegyzéseket. Én 
általánosságban, néhány általános felvetésre reagálnék, aztán a főosztályvezető úr a szakmai 
mélységekben is megmártózna, és válaszokat adna.  

Az egyik, hogy az elnök úr részéről több aspektusból is elhangzott, hogy az EMMI és 
Balog úr véleményének tükröződnie kell a koncepcióban és a javaslatban. Én ezzel 
kapcsolatban annyit tudnék elmondani és pontosításként rögzíteni, hogy maga a 
törvényjavaslat a kormány által elfogadott törvényjavaslat, tehát a törvényjavaslat benyújtását 
megelőzően a szakmai viták lefolytatásra kerültek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ez 
a végleges törvényjavaslat, és hogy ne lehetne erről vitát folytatni, én azt gondolom, hogy az 
Országgyűlés rendkívül tág terepet kínál arra, hogy mindazokat az észrevételeket, amelyek a 
tárcák a tárcaegyeztetés és az egységes kormányzati álláspont kialakítása során felhoztak, 
még egyszer felszínre lehessen hozni, és meg lehessen vitatni. Itt tehát igazából a 
törvényjavaslat országgyűlési előadója Matolcsy miniszter úr, de egyébként maga a 
törvényjavaslat a kormány által benyújtott törvényjavaslat, tehát mi a kormányzati álláspontot 
tudjuk ebben a tekintetben tükrözni. Azzal is tisztában kell lenni, hogy a tárcák között a 
törvényjavaslat előkészítése során természetesen voltak észrevételváltások, és nem minden 
tekintetben volt azonos álláspont. Nem vitatjuk tehát, hogy a nyelvi képzések tekintetében 
Balog úr minisztériumának, az EMMI-nek kiemelt szerepköre van, e tekintetben a kollégák 
majd válaszolnak is, de ez vitán felüli. Én tehát azt gondolom, hogy erre, hogy az EMMI 
mennyiben került bevonásra, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről kizárólag annyit 
tudok mondani, hogy ez a kormány által jóváhagyott és benyújtásra elfogadott 
törvényjavaslat.  

A másik általános észrevétel, ami elhangzott, hogy mennyiben szolgálja majd a 
minőséget, hogy fogunk a mennyiségi elvárásoknak megfelelni, keretszabályok, s a többi. 
Természetesen a felnőttképzési törvény keretszabályozás jellegű, és teljesen jogos az az 
igény, és én azt gondolom, hogy ebben – ahogy egyébként más kérdésekben is – együtt kell 
működni, és be fogjuk mutatni azokat a szabályokat, amelyek kitöltik ezt a keretet. Amikor mi 
ennek a felnőttképzési törvénynek a hatályát fókuszáltuk, akkor azt gondoltuk, hogy három 
terület van, amelyre ennek a törvénynek a hatályát érdemes kiterjeszteni, méghozzá azokra a 
területekre, amelyek valamiért kiemelt jelentőségűek. Az egyik ilyen az OKJ-s rendszer, ahol 
az állam a végén – hogy mondjam? – auditál egy tartalmat, és azt mondja, hogy ez megfelelő 
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képzettséget biztosít. Itt tehát az állam teszi rá a pecsétet a megszerzett tudásra, és azt 
gondoljuk, hogy itt ellenőrzésnek kell lennie. A másik – szintén elhangzott, Magyarországon 
különösen fontos – a nyelvi képzések területe. Én azt gondolom, ez a másik olyan pont, ahol 
rálátásnak kell lennie. A harmadik terület pedig az, ahol vagy az állam vagy az Unió pénzt rak 
a képzésbe. Én tehát azt gondolom, hogy ezeken a területeken kell kontrollszerepnek lennie. 
Ettől függetlenül ha nincs állami pecsét, nem nyelvi a képzés, és nincs költségvetési vagy 
uniós forrás benne, emellett természetesen, én azt gondolom, indíthatók képzések, csak nem 
gondolom, hogy ott az államnak bármilyen szerepe is lenne.  

A minőség kérdését illetően azt is mondtam a bevezetőben, hogy én a jelenlegi 
szabályozás legnagyobb problémájának éppen a minőségi kimenet hiányát tartom, amellett, 
hogy vannak mennyiségi problémák is – tehát ebben sincs vita –, de azt gondolom, hogy nem 
lehet a felnőttképzést mennyiségi kérdésként kezelni. Én tehát úgy vélem, hogy a 
felnőttképzésben is éppen azon elvek mentén: 40-50 éves ember, élethosszig tartó tanulás, 
kapacitások, tehát hogy vonjuk be a felnőttképzés rendszerébe a felnőtt korosztályt is, 
mindenképpen minőségileg is egyenszilárdságúnak kell lennie a megszerzett tudásnak.  

Hogy milyen hatástanulmányok vagy – hogy mondjam? – milyen felmérések állnak 
rendelkezésre? Részben van, én úgy tudom, ÁSZ-vizsgálat, és vannak saját felméréseink is, 
erről majd a főosztályvezető úr mond néhány számot.  

A képviselő asszony által elmondottakra az elnök úr részben reagált, de én is 
fontosnak tartanám kiemelni, hogy jelenleg a piacon egy rossz irányú verseny van, tehát nem 
a minőség versenyez, hanem az ár versenyez és az órák versenyeznek, de lefelé, ma tehát 
igazándiból az él meg a piacon, aki jóval olcsóbban és minél kisebb óraszámban képez. Mi azt 
gondoljuk, hogy ezért valamilyen egységes tartalmat kell ebbe belevinni.  

A kamara szerepét tekintve szintén a főosztályvezető úr fog mondani néhány dolgot. 
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyről kell és szükséges is vitát folytatni. A 
kormány által jóváhagyott javaslat, amely beterjesztésre került az Országgyűlés elé, mindezen 
viták alapján került benyújtásra.  

Azt gondolom – utolsó gondolatként, hogy a főosztályvezető úr is szóhoz tudjon jutni 
–, hogy abban széles körű konszenzus van, hogy a hatályos felnőttképzési törvény nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Szerintem abban is konszenzus van, hogy ennek a 
törvénynek a bázisa, tehát a filozófiája és az alapvetései konszenzust tükröznek a felnőttképző 
szervezetek tekintetében is, ugyanakkor azt nem állítom, hogy minden észrevétel és minden 
tekintetben elfogadásra került, és hogy minden igénynek megfelel a felnőttképzési törvény.  

A szakmai kérdésekben akkor átadnám a szót.  
 
ELNÖK: Odrobina László főosztályvezető úr, parancsolj, Laci! 
 

Dr. Odrobina László (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mennék sorban a kérdéseken, és így próbálok 
válaszolni.  

Sós Tamás képviselő úr kérdésére, kiegészítve az államtitkár úr által elmondottakat, 
annyit mondanék, hogy az ÁSZ-vizsgálat után mi is végeztettünk saját vizsgálatot, az 
akkreditációs rendszert vizsgáltattuk át, és akkor sok olyan probléma jött ki, amelyet 
beépítettünk az előterjesztésünk vonatkozó részeibe. Ezen kívül meg kell említenem még azt, 
hogy több körben egyeztettünk az érintett szervezetekkel, így a nevesítésre került NYESZE-
vel, az FSZOE-val, az FVSZ-szel, az AFIOE-vel, és volt egy olyan felnőttképzők fóruma 
Győrben, valamikor szeptember elején, amelyen maga a képviselő úr is részt vett. Azt 
gondolom tehát, hogy amikor lehetőség volt, mindig megtettük azt, hogy a kollégákkal 
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leültünk, a minisztériumba külön behívtuk őket, és egyeztettünk azokról a kérdésekről, 
amelyeket ők aggályosnak láttak.  

Mik lennének a veszélyek és a gyengeségek? Megmondom, mire kell figyelni a 
törvény elfogadása, esetleg hatálybaléptetése kapcsán. Vannak olyan futó projektek, uniós 
projektek, amelyeket – hogy úgy mondjam – a hatálybalépés valahogy közben ér, ezekre 
nyilván tekintettel kell lennünk, de erre tekintettel is vagyok. Mondok egy példát, aki benne 
van, tudja, miről beszélek: a TÁMOP 2.1.2-es projektek valahogy 2014 novemberében fognak 
életbe lépni, a törvény hatálybalépése pedig két hónappal korábbi, tehát ezeket a dolgokat 
nyilván kezelnünk kell, de azt gondolom, ezeket rendben kezeljük a javaslatban.  

Hogy minden felnőttképző rossz volna, nem állítottuk, hogyha ez jött ki az 
előterjesztésből, akkor az egy véletlen, esetleg így alakuló kép. Nem. Mi pontosan azt látjuk, 
hogy a felnőttképzők nagy része rendesen szeretne működni, csak van egy-két-három olyan 
képző, amely nem jól működik, és mivel a figyelem rájuk koncentrálódik, ezért a szakterület 
egészére vonatkozóan negatív kép alakult ki. Ezeket szeretnénk visszaszorítani, az egy-kettő-
három rossz képzőt, hogy a jól képezni szándékozó képzők ne legyenek hátrányban egy ilyen 
negatív megkülönböztetés miatt. 

Hogy az egész felnőttképzésre vonatkozik-e ez a törvény? Azt gondolom, mondhatjuk 
úgy is, hogy igen, hiszen mindenkire vonatkozik egyetlenegy dolog, ez pedig az, hogy 
mindenkinek jelentenie kell a képzési tevékenységéről, hogy egy olyan statisztika álljon 
rendelkezésre, amelyből egy teljes képet kapunk a terület egészéről. Ugyanakkor azt 
gondolom, fontos lépés a törvénytervezet megfogalmazásában az, hogy nem kívánunk 
mindenkit azokkal a korábbi adminisztratív terhekkel sújtani, amelyektől nyög a rendszer, 
hogy így fogalmazzak. Ahol nem szükséges, ott nem szigorítunk, ott inkább elvesszük a 
szigort, hogy hadd működjenek ők rugalmasabban, ahol kell, ott viszont, igen, centralizáltan 
működtetnénk, és a centralizáció lényege pontosan az volna, hogy ne engedje kibújni a 
szabályok alól a – hogy úgy mondjam – rossz képzőket, akik nem rendesen kívánnak képezni. 
Egyben tehát adminisztrációcsökkentésre is irányul ez az előterjesztés, azt gondolom, hogy 
ahol nincs szükség adminisztrációra, ahol nincs szükség a bürokráciára, ott igyekeztünk 
leépíteni a tervezetben, ahol pedig jobban oda kell figyelni, ott pedig valóban centralizáltunk, 
és valóban igyekszünk nagyobb odafigyelést tanúsítani a képzők tevékenysége kapcsán.  

Csökken-e a torta? Nyilvánvalóan csökken a torta, éppen amiatt, amiről eddig is 
beszéltünk. Valóban, az Szht.-t úgy kellett módosítanunk, hogy a saját dolgozó képzése nem 
tud úgy működni a továbbiakban, már egy éve, mint ahogy a korábbi, nagyon rossz 
gyakorlatban volt, amikor hatalmas összegek folytak el. Ugyanakkor fel kell hívnom a 
bizottság figyelmét arra, hogy a Szht. módosításra került most ’13. január 1-jétől, és ennek 
értelmében bizonyos gyakorlati képzők, főként bizonyos nagyvállalatok jogosultak arra, hogy 
a továbbiakban is éljenek ezzel a lehetőséggel. Illetve fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy 
bár az állami forrásokból csökkent ennek a lehetősége, a TÁMOP-okból sokkal nagyobb 
források állnak most rendelkezésre, mint korábban álltak, nagyjából 50 milliárd forint értékű 
pályázat van és volt és lesz kiírva folyamatosan. Csak hogy néhány számot mondjak: TÁMOP 
2.1.3., TÁMOP 2.1.6., TÁMOP 2.1.2. 

Az ellenőrzésről még egy szót kell ejtenem a képviselő úr számára. Hogy ez egy több 
milliárdos rendszer, úgy gondolom, azt azért túlzás volna állítani, de mindenképpen forrás 
kell az ellenőrzésre, ez igaz, és azt gondolom, lesz is forrás: az Szht. módosítása kapcsán a 
mindenkori képzési alaprész kiadási előirányzatának a 3 százaléka rendelkezésre áll az NMH 
részére, és ez már január 1-jétől ott van náluk, azt gondolom tehát, most már forrásoldalon 
gyakorlatilag nincs probléma az ellenőrzés megszervezésével.  

Dúró Dóra képviselő asszony kérdésére válaszolva megint megerősítem, hogy az 
MKKr az EMMI-vel társfelelősségben készül, két projekt van, egy az EMMI-nél, vagy ott 



 13 

talán kettő is van, nálunk is van egy, a 2.2.1-es. Ők készítik az MKKr-es anyagot, hogy úgy 
mondjam, a határidő… 

 
ELNÖK: Lehet, hogy egyedül vagyok zavarban az „MKKr” feloldásával, de segítséget 

kérek.  
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Magyar Képesítési 

Keretrendszer.  
 
ELNÖK: Köszönöm.  
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez egy olyan keret 

leírása, amely egy fordítóeszköz tulajdonképpen, amelynek a segítségével meg lehet 
határozni, hogy az egyes szakmák, képesítések milyen szinten vannak, és az uniós szintekhez 
lehet ezeket mérni. Ennek a besorolása tehát az, amiről most szó van. Ez egy olyan munka, 
amely a köznevelés, a felsőoktatás és a szakképzés területén egyaránt folyik. Ebben mi a 
2.2.1-es projekttel vagyunk érintettek, és az NMH-ban történik ennek a menedzselése. 
Nagyjából kéthavonta van olyan ülés, amikor társelnökként Maruzsa Zoltán helyettes 
államtitkár úrral együtt vezetjük az üléseket, és a legutóbbi ülésen, nagyjából egy hónappal 
ezelőtt éppen az került megfogalmazásra, hogy ennek el kell készülnie a kormány által szabott 
határidőre.  

Az ellenőrzés konkrétumairól szólnék még két szót, a képviselő asszony kérdezte, 
hogy hogyan fog ez történni. A tervezet szerint minden második évben minden képzőnek 
kötelezően át kell esnie egy hatósági ellenőrzésen, ami azt jelenti, hogy a munkaügyi hivatal – 
és itt jönnek be a kamara szakértői is – a kamara szakértőivel, akik viszont csak a szakmai 
részeket ellenőriznék, kiszáll, és a helyszínen nézi meg azt, hogy minden rendben van-e, tehát 
hogy a leírtakhoz képest ugyanaz történik-e az oktatásban, mint amit annak idején 
kérelmeztek. Ez minden második évben van. Ehhez képest minden kimaradó évben pedig sor 
kerül egy olyan, külső tanúsító cég általi – úgymond – értékelésre, ellenőrzésre, ami a 
közbülső években garantálja a képző minőségét. Tulajdonképpen minden évben meg kell 
tehát történnie egy ilyen ellenőrzésnek vagy a hatóságnak vagy pedig ennek a külső cégnek a 
részéről. Hogyha nem sikerül, ha az ellenőrzés eredménye rossz lesz, vagy ha elmarad a külső 
tanúsítás, akkor visszavonásra kerül az engedély az adott képzés vonatkozásában.  

Arra már válaszoltam, hogy be lettek-e vonva a szakmai szervezetek. Még arra is 
válaszolok, hogy a kamarák, amikor egyeztettünk velük, hogy hogyan tudják ezt a munkát 
ellátni, azt mondták, hogy ahogy a szakképzés kapcsán eddig is, úgy most is és ezek után is 
segítségül fogják hívni azokat a szakmai szerveket, amelyek kompetensek minden kérdés 
tekintetében.  

Áttérnék az elnök úr kérdéseire. Egy dolgot emelnék ki azzal kapcsolatosan, hogy – 
hogy is mondjam? – a szakképző intézményeket igyekeztünk-e afelé tolni a rendszer 
megfogalmazása kapcsán, hogy nagyobb részt vállaljanak a felnőttképzésben. Azt gondolom, 
hogy igen. Az ő részükről az engedélyezés egyszerűbb, ahogy régen volt egyszerűsített 
akkreditáció, úgy részükre ezek után is van egy egyszerűsített engedélyezési eljárás. 
Nyilvánvalóan az, hogy az intézmények aztán hogyan élnek ezzel az egyszerűsített 
lehetőséggel, már az ő fenntartóik kérdése. A KIK-kel vagy KLIK-kel – ki hogyan mondja – 
folyamatosan egyeztetünk abban a tekintetben, hogy átlássák, hogy itt nekik felelősségük van, 
és hogy itt nekik olyan lehetőségük van, ami őket helyzetbe tudja hozni egy egyszerű 
magánképzővel szemben.  

Ami a felsőoktatást érinti, ott igazából ugyanaz a pálya nyitott a számukra, mint egy 
szakképző iskola vagy mint egy felnőttképző számára. Nyilvánvalóan annyival egyszerűbb az 
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ő helyzetük, hogy ha nekik van infrastruktúrájuk, vannak oktatóik, akkor könnyebb 
átmenniük az engedélyezésen, mint egy másik képzőnek. Azt gondolom tehát, hogy a 
lehetőségek meg vannak adva, hogy aztán hogyan élnek ezzel, az már az ő saját jól felfogott 
érdekük.  

A lehatárolás. Nagyjából úgy néz ki a felelősségünk, hogy az intézményfenntartás nem 
a felnőttképzési törvény szabályozásának a hatásköre, és emiatt mi ilyen szempontúan nem 
nyúltunk bele a rendszerbe.  

Amit az elnök úr mondott, azt mi is nagyon alá tudjuk támasztani: szakácsot 
300 órában és 2 ezer órában is lehet képezni. Ez szeptember 1-jétől nem lesz gond, ugyanis 
onnantól kezdve az OKJ-t már csak az új szerint lehet oktatni, amikor tól-ig határok vannak 
megadva, tehát van egy minimumóraszám, ami alá nem lehet menni, és ezt mindenképpen le 
kell oktatni. A minimumóraszám úgy lett meghatározva, nagy általánosságban azt lehet 
mondani, hogy megfelel az iskolarendszerű szakképzés esti tagozata kötelező óraszámának, 
ami nagyjából 50 százalékot jelent, körülbelül erre a szintre, esetleg kicsit ez alá lettek belőve 
azok a kötelező óraszámok, amelyeket egy felnőttképző intézménynek is le kell tanítania, 
amikor ő szeretne képezni.  

A kamara szerepe, amely egy piaci alapokon létrejövő testület. Ez… 
 
ELNÖK: Piaci szereplők által létrehozott testület.  
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, igen, rosszul 

jegyzeteltem, igen, bocsánat! Német minta is van ebben egy kicsit, tehát ahogy kinn 
tájékozódtunk, Németországban is a kamara fogja össze, a kamara szervezi ezt a felnőttképző 
tevékenységet, ő maga is képez, és a kamara saját maga ad ki tanúsítványt a képzésekről – ez 
benne van ebben a tervezetben. De ahogy mondtam, a kamara szerepe parciális a rendszerben 
a tervezet szerint, ugyanis az ellenőrzést, az engedélyeztetést a munkaügyi hivatal mint 
hatóság végzi, a kamara szereplői pedig úgy jönnek be a képbe, hogy a szakmai oldalról őket 
hívjuk be, hívja be a hatóság, és csak szakmai oldalról adják ki a véleményüket. Igazából 
tehát azt lehet mondani, hogy a hatóságnál van az engedélyezés 90 százaléka, és csak a 
szakmai részbe van bevonva a kamara a tervezet szerint.  

Az utolsó kérdés a nyelvi kérdés volt. Még mielőtt a törvénytervezet elindult 
körözésre a tárcák között, leültem az EMMI illetékes osztályával, főosztályával, és 
megkérdeztem az ő véleményüket, hogy hogyan látják, rendben lévő-e ez a dolog – azt 
mondták, azt írták nekem vissza, hogy úgy látják, hogy nem tennének semmit hozzá, ez a 
képzés tekintetében rendben van. Ugyanakkor el kell mondanom azt, hogy nagyjából úgy néz 
ki a felelősségmegosztás a két tárca között, hogy mi a képzést szabályozzuk, ők pedig a 
nyelvvizsgáztatást, tehát abban az övék a felelősség. Itt, ezen a területen a kamarának semmi 
szerepe nincs, tehát a nyelvi képzések tekintetében egyedül csak a munkaügyi hivatal jogosult 
eljárni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e észrevétel, kérdés a válaszok elhangzása után? 

(Senki nem jelentkezik.) Nekem lenne két észrevételem.  
Hogyha jól értem, a kérdésemre, amely szerint a kamara a hatósági ellenőrzésben 

szerepet kap-e, azt a választ kaptam, hogy kap. Én ezt nem tartom jónak, ilyen értelemben 
majd módosító indítványokat javaslok a parlamenti vita során.  

A másik pedig, hogy nem tudom, jelen van-e az EMMI valamely szakértője, delegáltja 
a termemben, itt van? (Jelzésre:) Igen. 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy látjuk, hogy van.  
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ELNÖK: Legyen kedves… 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem biztos, hogy 

ehhez a témához.  
 
ELNÖK: Sőt, biztos, hogy nem ehhez a témához, ahogy látom. (Derültség.) Akkor ezt 

majd megoldjuk. Én azt javaslom a bizottságnak, hogy egy levéllel forduljunk Balog 
miniszter úrhoz, mely szerint a nyelvvizsgarendszer átalakítása, az idegennyelv-oktatási 
stratégia és az ebben a törvényben szereplő szabályozás összhangban van-e szerintük; nem 
kételkedve a szavaiban, csak van egy olyan rossz tapasztalatom, hogy nem mindig megfelelő 
szinten foglalkozik egy tárca a társtárcák előterjesztéseivel, nem mindig az a kolléga, aki 
mondjuk a nyelvi stratégiát csinálja, nézi meg, hanem mondjuk egy szakképzési szakértő 
foglalkozik vele, aki esetleg nem veszi észre azt a problémát, ami a nyelvvizsgát és a nyelvi 
képzést folytató intézmények szabályozásában lehet. Azt szeretném tehát, ha erre a bizottság 
külön is felhívná a miniszter úr figyelmét, illetve ha választ kérnénk erre a kérdésre. Ez lett 
volna a két megjegyzésem.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Szavazzunk! Az általános vitára való alkalmasságról van szó. A képviselők 
mérlegelték a kérdést, meg tudják ítélni a döntésüket. Aki igennel kíván szavazni, az most 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm, 13 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2 nem. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás – én voltam a harmadik. 3 tartózkodás és 2 nem 
szavazat mellett, 13 igen szavazattal a bizottság többsége támogatta.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

Előadót kell itt állítanunk? (Edelényi Zsuzsánna: Igen.) Kucsák László önként 
jelentkezett erre a feladatra. (Derültség. – Kucsák László: Ha már hozzászóltam. – Derültség.) 
Az ellenzék részéről pedig majd később megnevezitek… (Dúró Dóra: Sós Tamás.) Tamás? 
(Dr. Sós Tamás: Jó.) Sós Tamás lesz a kisebbségi előadó.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom. Az államtitkár úrnak, a főosztályvezető úrnak és 
kollégáiknak köszönöm a részvételt, és további jó munkát kívánok. 

A határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló J/9399. 
számú beszámoló;  
A határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló 10097. számú határozati javaslat (A Nemzeti összetartozás 
bizottsága önálló indítványa) (Általános vita) 

A második napirendi pontra térünk át: a határon túli magyarokra vonatkozó feladatok 
végrehajtásáról a KIM előterjesztésében hallgatunk meg egy beszámolót. Szeretettel 
köszöntöm Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszonyt, illetve Pirityiné Szabó Judit 
főosztályvezető asszonyt, ha itt van, Zsuzsát látom, a főosztályvezető asszony pedig oldalt 
foglal helyet, illetve most már az asztalnál. Hogyha megtennék, hogy bemutatják a 
kollégájukat, megköszönöm.  

 
RÉPÁS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nagy Bercel 

titkárságvezető úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Zsuzsa, parancsoljatok! 
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Répás Zsuzsanna (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

RÉPÁS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen ezt a meghívást. Van egy ilyen feladatunk, hogy be kell 
számolnunk az Országgyűlésnek a határon túliakra vonatkozó feladatok, tevékenységünk 
végrehajtásáról. Alapvetően a Magyar Állandó Értekezlet létrehozásához kapcsolódott ez a 
feladat, és ezzel is kezdődik ez a beszámoló, hiszen a kormányváltás után a legfontosabb 
feladatunk az volt, hogy helyreállítsuk, újraindítsuk a határon túliakkal való kapcsolattartást, 
méghozzá az intézmény kapcsolattartást, hiszen ez volt az a nóvum még ’99-ben, ami miatt a 
Magyar Állandó Értekezletet megalakítottuk. 

Hat év szünet után indult újra a MÁÉRT munkája, és nagyon fontos, hogy nemcsak a 
plenáris üléseken zajlik ez a munka, hanem szakbizottságokban is. Négy szakbizottságot 
hoztunk létre, mind a négy szakbizottság arra szolgál, hogy ne csak politikai szinten folyjon 
ez a párbeszéd, hanem a szakértők között is legyen egy olyan egyeztetés, ahol alkalmunk van 
a szakmai programok kidolgozására.  

Azt a munkát, ami a háttérben, a szakértők szintén folyik, mutatja az a dokumentum, 
amely egyedülálló az elmúlt húsz évben a nemzetpolitikában, egy stratégiai dokumentum a 
magyar nemzetpolitika, a nemzetpolitika stratégiai kerete, amely összefoglalja azt a 
problémahalmazt és azokat a megoldási, kitörési lehetőségeket, amelyek a határon túli 
közösségek életét jellemzi. A MÁÉRT-en született meg az a döntés, hogy jóváhagytuk ezt a 
stratégiát.  

Ugyanitt született döntés a nemzeti jelentőségű intézményekről, ami a 
támogatáspolitikának egy új szemléletű átalakítását jelentette. A MÁÉRT elfogadta azt a 
döntést, hogy a támogatásokat az eseti jellegű pályázaton elnyerhető támogatásokról inkább a 
kiszámítható, normatív jellegű finanszírozások felé toljuk el, hogy olyan intézményeket 
tudjunk nagyobb mértékben támogatni a határon túl, amelyek valóban hosszú távon szolgálják 
az ottani közösségek megmaradását. Így közel a duplájára tudtuk emelni a nemzeti 
jelentőségű intézmények számát, 30 helyett most már 56 ilyen intézmény van, amelyek 
kiszámíthatóan tudnak számítani erre a magyar kormányzati támogatásra.  

Szintén a MÁÉRT-on fogadtuk el azokat az előbb említett stratégián alapuló 
programokat, amelyek alapvetően a külhoni oktatás megerősítését szolgálják, hiszen 2012-t a 
külhoni magyar óvodák évének neveztük el, az idei esztendőt pedig a külhoni magyar 
kisiskolások évének. A tavalyi évben azért fókuszáltunk az óvodásokra, mert az oktatási 
láncnak ez az első láncszeme, azonkívül ez a terület mindig is valahogy a háttérben, az 
árnyékban volt, nem hárult rá akkora figyelem, mint az oktatás más területére, pedig nagyon 
fontos dolgok dőlnek el akkor, a határon túl különösen nagyon fontos ez a korosztály, hiszen 
ha egy család egyszer meghozza azt a döntést, hogy nem magyar nyelvű óvodába adja a 
gyermeket, utána sokkal könnyebb meghozni a következő hasonló döntéseket. Ezért volt 
számunkra kiemelten fontos, hogy az óvodás korosztályra tudjunk fókuszálni, és nagyon 
pozitívak a visszajelzések óvónők részéről, szülők részéről, nagyon jól fogadták azt, hogy 
figyelem hárult rájuk, nagyon jól fogadták azokat a programokat, azokat a magyarországi jó 
gyakorlatokat, jó óvodapedagógiai módszereket, amelyeket bemutattunk, és mi nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy egészen pici, szórványtelepülésekre is eljutottunk. Csináltunk egy 
Kárpát-medencei körutat, 12 ezer kilométert tettek meg a munkatársak, valóban 
szórványtelepülésekre is eljutottak, és összesen 3500 óvodába juttattuk el a módszertani 
csomagunkat. Ez azt jelenti, hogy megkerestünk, megtaláltunk minden olyan óvodát, ahol 
magyarul vagy magyar nyelven is folyik oktatás, tehát ahol csak magyar nyelvű csoport van, 
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olyan helyeket is. Idén pedig a kisiskolásokra fókuszálunk egy jóval összetettebb program 
keretében.  

Amit ki kell még emelnünk ebből a jelentésből, az az állampolgárság ügye. Nyilván 
mindannyian hallották már a képviselő hölgyek és urak is, hogy most már megközelítjük a 
400 ezret az állampolgársági kérelmekkel, és körülbelül 330-350 ezren már le is tették az 
állampolgársági esküt. Továbbra is töretlen az érdeklődés a Kárpát-medencében, tehát 
továbbra is előre kell időpontot kérni az erdélyi vagy a vajdasági külképviseleteken, és nem 
csökken az érdeklődés.  

Ami fontos, és amit még kiemelnék, hogy a diaszpóra felé fordulás, tehát a 
diaszpórával egy új minőségű kapcsolat kialakítása szintén egy olyan újdonság most a 
kormány programjában, amely eddig egy elhanyagolt terület volt. Több programot is 
indítottunk a diaszpóra megszólítása érdekében. Először is létrehoztuk a Magyar Diaszpóra 
Tanácsot, amely a diaszpórában működő magyar szervezeteknek egy állandó fóruma. 
48 résztvevővel indultunk ’11 novemberében, és a legutóbbi ülésen már 63 szervezet vett 
részt, pontosabban közülük hárman csak megfigyelőként. Elindítottuk a Nemzeti Regisztert, 
ami egy személyes kapcsolattartást tesz lehetővé minden magyarral, bárhol éljen is a 
világban. A technika, a mai technika segítségével nem csak a diaszpórában élőket tudjuk 
megszólítani, de alapvetően őket célozza meg ez a program is. És nem szerepel a jelentésben, 
idén indult a Kőrösi Csoma Sándor program, amely szintén a diaszpóra megszólítására 
szolgál.  

Nagyon röviden szól még az anyag a vegyesbizottságokról, tehát a szomszédos 
országokkal működő vegyesbizottságokról, a kisebbségi ügyekkel foglalkozó 
vegyesbizottságokról. Mindegyik bizottságnak volt ülése, volt, amelyikkel alá tudtunk írni 
jegyzőkönyvet, de amellyel olyan alapvető ellentétek voltak, ott nem került sor jegyzőkönyv 
aláírására. Tovább folytatjuk a tárgyalásokat, és reméljük, hogy olyan eredményeket tudunk 
elérni, hogy érdemes lesz aláírni a jegyzőkönyvet.  

Megemlíteném még a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottságot – már csak azért is, mert 
a következő ülése pont holnap lesz –, amely azt a kormányzaton belüli koordinációt szolgálja, 
hogy összehangolt fellépés legyen lehetséges a különböző tárcák között nemzetpolitikai 
kérdésekben.  

Röviden ennyit mondtam volna a jelentésről. Köszönöm szépen a figyelmet.  
 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Én is köszönöm.  
A jelentés nem foglalkozik egy sajátos területtel, amely azonban a mi bizottságunk 

szívének igen kedves, ez pedig a Magyarországról határon túli iskolákba irányuló 
osztálykirándulások ügye, hiszen ezt mi, parlamenti képviselők készítettük el, és terjesztettük 
a parlament elé, a kormány talán még meg sem alakult, amikor ezt a határozatot már 
elfogadtuk. Ennek a végrehajtásáért az egyik felelős az államtitkár asszony, a másik 
Hoffmann Rózsa államtitkár asszony. Ez nyilván nem a határon túli intézményeket, 
szervezeteket érinti közvetlenül, hanem a magyar intézményeknek kell pályázniuk, bár a 
határozatban kitértünk arra is, hogy ki kell építeni csereprogramokat is, ennek a programnak a 
keretében szeretnénk annyira kibővülni, hogy határon túli magyar nyelvű intézmények vagy 
magyarul is oktató intézmények diákjait fogadják magyar iskolák. Ezért akár még talán bele is 
férhetett volna ebbe is, de ez nem szemrehányás, belátom, hogy ebből a szempontból ez egy 
kis halmaz, nekünk azonban fontos. Nyilván nem ennek a jelentésnek a részeként, hanem 
majd egy közös beszámolóként, ahol szerintem jó lenne, ha az EMMI oktatási államtitkársága 
és a KIM államtitkársága közösen összefoglalná az ezzel kapcsolatos helyzetet, hogy hogyan 
állunk. Nem kell feltétlenül most megbeszélni ezt, mi örömmel összeülünk erre egy külön 
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alkalommal, akár márciusban, akár áprilisban, akár májusban, de azért sokkal tovább nem 
nyújtanánk ezt a dolgot.  

(Jelzésre:) Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Hárman voltunk ennek a 

javaslatnak az előterjesztői: Kövér László, Pokorni Zoltán és én, és én is erre szerettem volna 
rákérdezni, hogy hogyan is áll ez a történet. Aztán még egyszer elolvastam a címét: „Határon 
túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról”, és tulajdonképpen el tudom fogadni, 
hogy az államtitkárság úgy gondolta, ez a témakör mégsem tartozik ide. Viszont én is 
javaslatot szeretnék tenni arra, hogy az elkövetkező két vagy maximum három bizottsági ülés 
egyikét szenteljük… 

 
ELNÖK: Nagyon szigorú vagy. (Derültség.)  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tessék? 
 
ELNÖK: Nagyon szigorú vagy az időbeosztást tekintve.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A dolog fontos, lassan már mennek a pályázatok, 

úgyhogy amit az elnök úr mondott, azt csak megerősíteni szeretném. Tanulságos szerintem az 
elmúlt két év tapasztalata, és nem biztos, hogy sikerül elérni azt a célt, amit e tekintetben 
kitűztünk magunk elé, de akkor is mindenképpen jó lenne látni, hogy hol tartunk. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Dóra, parancsolj! 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Az osztálykirándulások témakörét én is fel szerettem volna 

vetni, mert mi is benyújtottunk egy erre vonatkozó határozati javaslatot. Mivel azonban ez 
nem része az anyagnak szűk értelemben véve, ezért én sem várok az államtitkár asszonytól 
most sem ígéretet, sem bármilyen beszámolót ezzel kapcsolatban, de azért a figyelmet fel 
szeretném hívni arra, hogy ez pláne az oktatási bizottsági tagoknak kiemelten fontos, és akár 
bele is férhetett volna ebbe a beszámolóba. De nemcsak arról szeretnék beszélni, ami nincs 
benne, hanem arról is, ami benne van, és az oktatási területet érinti.  

Egyrészről a nemzeti jelentőségű intézmények témaköre kapcsán nagyon fontos és jó 
kezdeményezésnek tartjuk, hogy kialakítottak egy ilyen besorolást, és azt is, hogy normatív 
alapú támogatásra térnek rá. Arról szeretnék kérdezni, hogy a későbbiekben mi alapján fogják 
meghatározni azokat az intézményeket, amelyen ilyen támogatásra jogosultak lehetnek, mert 
például a képviselőtársam azt mondta a MÁÉRT ülése után, hogy ott két óra volt arra, hogy 
az ellenzéki pártok megtegyék a javaslataikat, és van néhány olyan, számunkra érthetetlen 
döntés ezzel kapcsolatban, amire szeretnék rákérdezni. Lehet természetesen, hogy az 
államtitkár asszony nem ismeri az összes intézményt, vagy hogy mi miért maradt ki, de azért 
felhívnám néhányra a figyelmet. Például a délvidéken semmilyen színház és sok gimnázium 
sem került fel erre a listára, és a régió pedagógusszervezete sem minősül ilyen kiemelt 
intézménynek, de például a beregszászi Sion Rádió vagy pedig a técsői Református Líceum 
sem nemzeti jelentőségű, amivel kapcsolatban az érintett és ott lakó forrásaink jelezték, hogy 
ezek előtt a döntések előtt értetlenül állnak a helyiek. Illetve van olyan erdélyi település, ahol 
két szórványkollégium működik, és csak az egyik kapott támogatást. Szeretném tehát, hogyha 
megismerhetnénk ennek a döntéshozatalnak a részleteit, illetve azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján ezeket a támogatásokat kiosztották.  



 19 

A másik a külhoni magyar óvodák éve program, amivel kapcsolatban az 
elismerésünket szeretnénk kifejezni. A saját tapasztalataink alapján is és a hozzánk érkező 
visszajelzések alapján is nemcsak az ötlet, hanem a megvalósítás is nagyon profira és 
korszerűre sikerült. Nemcsak a személyes oktatást, amit itt említett az államtitkár asszony, 
hanem két másik aspektust is ki kell emelni, ami nemzetpolitikai szempontból különösen 
fontos: az egyik az online megjelenés, tehát hogy az internetet is rendkívül hatékonyan tudta 
használni a kormányzat, és szemléletes videókkal is segítette ezt a programot, a másik, hogy 
készült ehhez a programhoz egy szakmai kutatás is az óvodákról, ez is egy hiánypótló 
program volt a kormányzat részéről. Úgyhogy elismerésünket fejezzük ki ezzel kapcsolatban. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e egyéb észrevétel, javaslat, kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Zsuzsa, 

még mielőtt válaszolsz, hadd egészítsem ki a követeléseinket még egy ponttal! (Derültség.) 
Valamikor kellene egy közös, EMMI-KIM közös beszámoló, ugyan ez a Bethlen Gábor 
Alapnál van alapvetően, ha jól tudom, tehát érdemes lenne talán őket is behúzni a 
beszámolóba, ez a határon túli osztálykirándulások ügye, hogy hogyan állunk, pályázat, 
milyen perspektíváink vannak. És van egy másik terület, amely speciálisan azért idetartozik, 
szerintem ez is közös, ez pedig a határon túli felsőoktatás, magyar felsőoktatás ügye, 
beleértve a Sapientiát, beleértve a Sellye komáromi egyetemet, a beregszászi főiskolát, a 
kijevi egyetemen folyó magyar képzést – ez egy elég szerteágazó és elég bonyolult ügy, 
mindegyik speciális problémákkal terhelt. Itt én rátok bíznám azt, hogy meghívjuk-e erre az 
adott intézmények képviselőit, vagy pedig ezt két körben csináljuk: először az állami 
szereplők, a kormányzati szereplők tájékoztatják a bizottságot arról, hogy most hogyan látják 
a dolgot, és egy második körben hívnánk meg az intézmények képviselőit, mert ez így egy 
strukturáltabb párbeszédet vagy szemrevételezést tenne lehetővé. Olyan sok gond és szempont 
van, hogy ha az intézményvezetők eljönnek, akkor szétúszunk, szétfolyunk benne. Én tehát 
szükségesnek látnám egy ilyen találkozó előkészítését is, ez nem olyan sürgős, de valamikor 
még a nyár előtt szeretnénk ezt áttekinteni, jó?  

Parancsoljatok! 
 

Répás Zsuzsanna (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) válaszai, reflexiói 

RÉPÁS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen, és köszönöm a kérdéseket. Határtalanul. Nem mentegetni akarom a mulasztásunkat, 
de ez a beszámoló alapvetően a MÁÉRT alapján készült, és a MÁÉRT napirendjén nem 
szerepelt a Határtalanul, de továbbra is visszük a programot, sőt a szívemhez egyik leginkább 
közel álló programról van szó. Csak röviden szólnék a számokról: 15 és 17 ezer közötti számú 
diákot tudunk utaztatni, és körülbelül 10 százalékuk már határon túli, akik a cserekapcsolatok 
révén jönnek Magyarországra, tehát igenis egyre inkább abba az irányba megy a program, és 
én ezt nagyon jó dolognak tartom, hogy minél több határon túli diák is el tudjon jönni 
Magyarországra ezekkel a cserekapcsolatokkal. Úgyhogy én nagyon szívesen veszem, hogyha 
a bizottság ennek a témának egy külön alkalmat tud szentelni. És ha már itt tartunk, 
felsőoktatás és határon túli felsőoktatási intézmények szinte mindegyike olyan, hogy annyi 
kérdés van most körülötte, hogy szerintem egy alkalommal valóban nem lehet végigtárgyalni. 
Van, ahol pozitív, jó dolgok vannak, azért ilyenről is lehet sokat beszélni, hiszen 
fejlesztésekről beszélünk például a Sapientia kapcsán, más esetben viszont nagyon komoly 
gondok vannak, a Sellyének most közösen próbálnánk segíteni – ebben is egy nagyon komoly 
együttműködésre számítok az EMMI oktatási államtitkárságával –, hogy hogyan tudunk olyan 
segítséget nyújtani nekik a magyarországi egyetemekkel együttműködve, amely valóban át 
fogja tudni lendíteni őket a következő akkreditáción. De beszélhetünk a marosvásárhelyi 
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orvosképzésről, ahol szintén nagyon sok probléma van, és akkor Kárpátaljáról még nem is 
beszéltünk, tehát nagyon-nagyon sok kérdés van ennek a kapcsán.  

Visszatérnék akkor még a kérdésekre. A képviselő asszony kérdezte a nemzeti 
jelentőségű intézményeket. A nemzeti jelentőségű intézményi körbe úgy lehet bekerülni, 
hogyha valamelyik határon túli MÁÉRT-tagszervezet ajánlja az intézményt. Ezeket az 
ajánlások az alapján a kritériumrendszer alapján vizsgáljuk meg, amelyet a MÁÉRT 
elfogadott – nyilván erre mondta a képviselőtársa, hogy rövid idő volt azon a MÁÉRT-ülésen 
ezt a kritériumrendszert áttekinteni. Ha van javaslat, én nagyon szívesen és nyitottan állok 
előtte, de akkor a MÁÉRT azért ott áttekintette azt a kritériumlistát – nem olyan hosszú, ez 
egy másfél oldalas táblázat –, amelynek alapján megpróbáljuk megfelelően megvizsgálni az 
összes javaslatot, hiszen azért sok javaslatot kapunk. A határon túli tagszervezetek minden 
évben megújítják ezeket a javaslataikat, új intézményeket is lehet javasolni, és ha valamelyik 
működése nem felel meg a kritériumokat, akkor természetesen le is lehet kerülni erről a 
listáról. 

A Délvidéken a nemzeti jelentőségű intézmények, programok listáján rajta van a 
Nemzeti Tanács kulturális tevékenységének a támogatása, ezen belül van színháztámogatás is. 
A tanítóképző kar rajta van a nemzeti jelentőségű intézmények listáján, és igaz, hogy a 
pedagógusszövetség külön nincs rajta, de az általuk működtetett Apáczai Diákotthon rajta van 
a nemzeti jelentőségű intézmények listáján, és ez a legfontosabb intézménye a 
pedagógusszövetségnek. Kárpátalja vonatkozásában a técsői líceum azért nincsen rajta, mert 
az az egyetlen olyan líceum az egyházi líceumok közül, amely hála istennek kap ukrán állami 
támogatást, tehát nem teljes mértékben a magyar állam tartja fenn – erről nem is nagyon 
beszélünk, mert örülünk, hogy ez így van. Az összes többi líceumot azért vettük fel a nemzeti 
jelentőségű intézmények listájára, mert azokat teljes egészében a magyar állam tartja el. És 
Vicéről van szó, ahol két kollégium működött. Az egyik kollégium egyértelműen egy – hogy 
mondjam? – megállapodott, a szórványból máshonnan is hozott gyerekeket befogadó 
intézmény, a másik nem rendelkezik egy ilyen biztos háttérrel, tehát azért vettük fel az egyik 
kollégiumot, mert az egy biztos alapokon álló intézmény, a másikról ez sajnos nem mondható 
el. És köszönöm szépen az óvodákról mondott véleményét, nekem is nagyon fontos volt, és 
nagyon fontosak voltak azok a visszajelzések, amelyek a határon túli óvónőktől jöttek.  

Köszönöm szépen.  
 

Szavazás a beszámolóról és a beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslatról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, több kérdés, hozzászólás nincs. Egy 
határozati javaslat van előttünk, amelyet Potápi Árpád elnök úr küldött át nekünk. Erről kell 
szavaznunk, igaz? (Edelényi Zsuzsánna: És a jelentésről is.) A jelentésről és a határozati 
javaslatról is, egy szavazással? (Edelényi Zsuzsánna: Lehet együtt is.) Akkor egy szavazással 
döntünk a jelentésről és a jelentés elfogadását kimondó bizottsági határozati javaslatról, ha ez 
így jó. (Edelényi Zsuzsánna: Igen.) Van-e ezzel kapcsolatban, a szavazással kapcsolatban 
megjegyzés? (Senki nem jelentkezik.) Csak hogy jól csináljak mindent. (Derültség.) Nincs 
megjegyzés. Akkor szavazzunk! Ki az, aki igennel kíván szavazni a két pontra? Aki igen, az 
most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nemmel kíván szavazni? (Szavazás.) Aki 
tartózkodni kíván? (Szavazás.) Négy tartózkodás mellett, 14 igen szavazattal elfogadtuk.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Máriusz, vállalod az előadást?  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Mikor lesz?  
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ELNÖK: Mikor lesz?  
 
EDELÉNYI ZSUZSÁNNA, a bizottság tanácsadója: Holnap, a napirend előttiek után 

az első napirendi pont lesz.  
 
ELNÖK: Holnap reggel, délelőtt.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen.  
 
ELNÖK: Akkor Révész Máriuszt bízzuk meg. Az ellenzék vagy a kisebbségi 

véleményt megformálók jelzik, ha akarnak előadót állítani, ha nem, akkor ne szóljatok! 
Köszönöm szépen.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom. Az államtitkár asszonynak, a főosztályvezető 
asszonynak és a titkárságvezető úrnak köszönöm a megjelenést. És akkor nem írunk levelet, 
de várjuk a jelentkezést és az írásos anyagot a két pontban, a Határtalanul és a felsőoktatás 
kapcsán, jó? (Répás Zsuzsanna: Jó, köszönöm szépen.) Az EMMI-nek meg majd írunk 
levelet, nektek, ha megengeditek, nem, nem pazaroljuk a papírt, hogy ezt még egyszer leírjuk. 
Köszönöm. (Répás Zsuzsanna: Köszönöm szépen.) 

Egyebek 

(Edelényi Zsuzsánnának:) Az egyebek keretében van-e bármi, amit meg kell 
beszélnünk, Zsuzsa? 

 
EDELÉNYI ZSUZSÁNNA, a bizottság tanácsadója: Én szeretnék elköszönni a 

bizottságtól, mert március 1-jével, az elnök úr úgy döntött, hogy kell a helyem másnak, 
úgyhogy nem itt fogok dolgozni a továbbiakban.  

 
ELNÖK: De nem március 1-jétől, hanem április…  
 
EDELÉNYI ZSUZSÁNNA, a bizottság tanácsadója: Március 1-jét mondtál nekem, 

december 3-án március 1-jét mondtál, Zoli. 
 
ELNÖK: Ez igen, de…  
 
EDELÉNYI ZSUZSÁNNA, a bizottság tanácsadója: Azóta velem senki nem beszélt. 
 
ELNÖK: Vagy március vagy április 1-je, ez nyilván eldől a napokban.  
 
EDELÉNYI ZSUZSÁNNA, a bizottság tanácsadója: Úgyhogy ez volt az utolsó ülés, 

amit én készítettem elő, és köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm Zsuzsa munkáját. Hosszú ideje volt szakértője, munkatársa 

az oktatási bizottságnak.  
 
EDELÉNYI ZSUZSÁNNA, a bizottság tanácsadója: Pártsemleges szakértője.  
 
ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Van-e más egyebek? (Dr. Hiller István jelzésére:) Parancsolj! 
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ugyan van még időnk, csak szeretném megerősíteni 
azt a decemberi, elnök úr által is kimondott döntést, hogy Balog miniszter úr tavaly év végéről 
elmaradt beszámolóját március hónapban megejtjük. Erről majd azért beszéljünk, hogy ne 
két-három nap maradjon, hogy nekünk is legyen módunk felkészülni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Így van. (Révész Máriusz jelzésére:) Parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Ha jól számolom, én vagy ’98 óta 

dolgozom itt az oktatási bizottságban, és az alatt döntőrészt Zsuzsával dolgoztunk együtt, és 
én talán mint ilyen doyen, az egyik doyen – (Az elnöknek:) téged nem számítva, Zoli – 
szeretném megköszönni Zsuzsának azt a munkát, amit itt, a bizottság mellett végzett. 
Köszönjük szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
A miniszter úr titkárságával felvesszük a kapcsolatot, vagy már fel is vettük, 

természetesen időben értesítünk mindenkit. Én annyit mondtam csak neki szóban, hogy ha 
Klinghammer államtitkár urat magával hozza, azt megtiszteltetésnek tekintjük, nyilván neki is 
jó, hogyha itt röviden bemutatkozhat. Beszéltek vele, Luca, hogy mi a helyzet? (Szalay Lucia: 
Igen.)  

Elnézést, én valóban márciust mondtam a Zsuzsának, közben az április tűnik 
reálisabbnak, de ez majd tisztázódik. 

A bizottsági ülést lezárom, minden jót! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


