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Napirendi javaslat  
 

1. A Gárdonyi Géza emléknapról szóló határozati javaslat (H/9310. szám)  

(L. Simon László, Dr. Nyitrai Zsolt és Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) képviselők 

önálló indítványa)   

(A módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

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

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről  

a) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9427.)   

(Osztolykán Ágnes és Karácsony Gergely (LMP) képviselők önálló indítványa) 

b) Az oktatási rendszer reformjáról szóló határozati javaslat (H/9453. szám)  

(Mesterházy Attila és Dr. Hiller István (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bodó Sándor (Fidesz)  
Brájer Éva (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Pósán László (Fidesz) megérkezéséig Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Osztolykán Ágnes (független) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) megérkezéséig Németh Zoltánnak (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Pánczél Károlynak (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz) megérkezéséig Brájer Évának (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Odrobina László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Tóth Erzsébet referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 44 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit! Négy napirendi pontunk van, a negyedik az egyebek. Kinek 
van kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. 
Szavazzunk! Aki elfogadja a napirendet, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadtuk.  

A Gárdonyi Géza emléknapról szóló H/9310. számú határozati javaslat 

A módosító javaslat megvitatása első helyen kijelölt bizottságként 

Tisztelettel köszöntöm Gyimesi Endre képviselőtársunkat, az önálló indítvány egyik 
kezdeményezőjét. Két módosító javaslat van. Kezdjük az elsővel! Nyakó István 
képviselőtársunk javasolja, hogy a jövő esztendő helyett értelemszerűen a ’13. év kerüljön 
megjelenítésre. Endre, parancsolj, mi az előterjesztők véleménye? 

 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): A módosítás technikai jellegű, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel a javaslattal kapcsolatban? (Senki nem 

jelentkezik.) Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk.  
A második indítványban Nyakó István képviselőtársunk nyelvhelyességi javaslatot 

tesz. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): A hatálybalépés időpontját egy nappal kéri 

változtatni, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

A bizottság támogatja? (Szavazás.) Igen, a bizottság is egyhangúlag támogatja.  
A módosító javaslatok végére értünk, köszönjük szépen. (Dr. Hiller István: Ennyi 

támogatást egész életében nem kapott tőletek! – Derültség.) Tessék? Ilyen támogatást nem 
kapott? (Dr. Hiller István: Ennyi támogatást egész életében sem kapott.) Szerintem ez a 
párton belül is igaz. (Közbeszólások.)  

A felnőttképzésről szóló T/9928. számú törvényjavaslat  

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

A második napirendi pontunk a felnőttképzési törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm az előterjesztő képviselőit, Odrobina László 
főosztályvezető urat és kollégáját, akinek a neve… 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tóth Erzsébet. 
 
ELNÖK: …Tóth Erzsébet referens asszony, hogyha jól gondolom, köszönöm.  
Az első módosító javaslat Kucsák László, Révész Máriusz és Sági képviselő urak 

indítványa. Mi az előterjesztő álláspontja? …Mondjam tartalmilag? 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nálunk az ajánlásban az 

első a Gúr Nándor-féle javaslat.  
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ELNÖK: Ami előttem van, az az ajánlás a részletes vitához, aminek van száma? 

(Közbeszólások: Nincs. – Odrobina László: Az még a tervezet.) Március 14-ei tervezet. Akkor 
ne ezzel kezdjük... (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet. – Odrobina László: A 6-osnál 
jön be a bizottsági.) Számomra rejtélyes ez a párbeszéd (Derültség.), de biztos így van. 
(Párhuzamos beszélgetések.)  

Nálam a 2-es, nálad az 1-es Gúr Nándor és Kiss Péter javaslata. Az előterjesztő? 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Sós Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Arra kérném a főosztályvezető urat, hogy indokolja meg, 

mert félreértésre ad okot, ugyanis itt úgy tűnik, mintha egy újabb fogalmat hoznának be a 
rendszerbe, és véleményünk szerint ez nem indokolt.  

 
ELNÖK: Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Indoklást kér a 

képviselő úr. Parancsoljatok! 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy látjuk, hogy 

felnőttképzési szolgáltatásnak minősül maga a felnőttképzés is, és ezért hoztunk be valóban 
egy új fogalmat, amely a kiegészítő tevékenységként van leírva, tehát ez tehát egy fogalmi 
tisztázás, amit itt mi nem fogadtunk el a képviselő úr javaslatával kapcsolatosan.  

 
ELNÖK: A képviselő úr a törvény hatályát leszűkíti magára a felnőttképzésre, illetve 

az azt igénybe vevőre. Az eredeti kiegészítő tevékenységet említ, ha jól értem, „felnőttképzést 
kiegészítő tevékenységet” igénybe vevő. Bennem is van egy kis kétely, hogy olyan sok 
minden egészítheti ki a felnőttképzést, mondjuk a közlekedés vagy a büfé – de lehet, hogy 
rossz nyomon vagyok. Mi ez, hogy kiegészíti a felnőttképzést, mi a kiegészítő tevékenység? 

 
TÓTH ERZSÉBET (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ahogy a főosztályvezető úr is 

említette, ez gyakorlatilag fogalmi tisztázás. A világos és félre nem érthető szabályozás 
indokolja, ugyanis a felnőttképzési tevékenység maga is egy szolgáltatási tevékenység a 
szolgáltatási törvény, illetve a szolgáltatási irányelv alapján. A kettő össze nem keverése 
indokolja, tulajdonképpen nem új, a törvényjavaslat szerint ugyan új fogalom, de a 
fogalommagyarázatok között szerepel, hogy mit értünk ezen. Ez tehát egy fogalmi tisztázás 
gyakorlatilag, és a világos szabályozás miatt szükséges.  

 
ELNÖK: A törvény tehát máshol definiálja ezt a fogalmat.  
 
TÓTH ERZSÉBET (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Hátrébb… 
 
TÓTH ERZSÉBET (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a fogalommeghatározások 

között, így van.  
 
ELNÖK: Akit érdekel, megkeresi ezt a pontot. Van-e egyéb észrevétel? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincsen. Az előterjesztő nem támogatta. A bizottság támogatja-e? Ki az, aki 
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igen? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 2 igen mellett 
nem támogatta.  

Kara Ákos képviselő úr javaslata nálam a 3. pont alatt szerepel. A javaslat beiktat egy 
(6) bekezdést a kivételek közé, ha jól értem. Ez a javaslat összefügg számos, a 3., az 5., a 6., a 
7. és a 45. ponttal. Az előterjesztő véleményét kérdezem, támogatják-e? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk, igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nincs, 

szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

A 4. pont Gúr, Kiss, Sós képviselő urak javaslata, amely a támogatott egyéb nyelvi 
képzést javasolja önálló pontba tenni. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. (Dr. Sós 

Tamás: Pontosítás.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, 
aki ellene van? (Szavazás.) És ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 igen szavazat mellett a bizottság 
többsége tartózkodik, azaz nem támogatta a bizottság.  

Kara Ákos képviselő úr egy új (6) bekezdést javasol. Mi az előterjesztő álláspontja?  
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 

(Közbeszólások: Összefüggő.) 
 
ELNÖK: Összefügg az előzővel? Igen, ez a (6) bekezdés, aminek a beiktatásáról az 

előbb szavaztunk, csak itt van kifejtve érdemben: belső képzések, vállalaton belüli képzések.  
Az előbbi szavazásunkkal az 5., a 6., a 7. és a 45. pontról, ezekről az összefüggésekről 

is szavaztunk. Mindenki így értelmezi az előző szavazást? (Általános helyeslés.) Van-e, aki 
máshogyan értelmezi? (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen, tehát akkor ezeket már támogatta 
a bizottság.  

A következő a 8. pont, Kucsák, Révész és Sági képviselő urak javaslata, amely 
összefügg a 8., a 11., a 12. és a 14. ponttal, és egy vessző elhagyását javasolja (Derültség.) – 
egy vessző néha nagyon fontos dolog lehet. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nagyon fontos vesszőről van szó, az előterjesztő is támogatja. Ki az, aki 

kérdezni kíván? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! A bizottság támogatja? (Szavazás.) Ki 
van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett elfogadtuk ezeket a 
pontokat.  

Majd segítsetek, hogy mely pontokról szavaztunk már! 
A 9. pontról még nem szavaztunk: Gúr, Kiss, Sós képviselő urak az „életkorából 

adódóan” kitételt iktatják be a meghatározások közé, felnőtt az, gondolom, akinek, felnőtt 
életkora van. Mi az előterjesztő álláspontja?  

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: (Dr. Sós Tamás jelzésére:) Képviselő úr, parancsolj, Tamás! 
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DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Itt azért annyira hadd térjek már ki, hogy a 
tankötelezettségi kor változásáról is szó van a mi megfogalmazásunkban, és ebből adódóan a 
személyi kör gyakorlatilag változik a tankötelezettségi kor változásával.  

 
ELNÖK: Egy 17 éves fiatalember nyilván már nem tanköteles, de még nem felnőtt, 

azaz ő nem vehetne részt a felnőttképzésben e pont szerint? Van-e egyéb kérdés? (Senki nem 
jelentkezik.) László vagy referens asszony, parancsoljatok! 

 
TÓTH ERZSÉBET (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatható a javaslat, 

mert a tankötelezettség korhatárának változását a kormányzat nem tervezi, és ez az 
„életkorából adódóan” annak minősül. Ez nem egy pontos meghatározás – ez a másik indok –, 
és kifejezetten a tankötelezettség teljesítéséhez köti a felnőtt fogalmát a törvényjavaslat.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Hadd 

kérdezzem meg: a felnőttképzési törvény alapján képzésben részt vehet egy 17 éves 
fiatalember (Tóth Erzsébet: Igen.), aki a nemzeti köznevelési törvény szerint már nem 
tanköteles, teljesítette a tankötelezettségét, 10 osztályt végigjárt, ő akkor alanya ennek a 
törvénynek?  

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van, igen.  
 
ELNÖK: És ha a Tamásék javaslata bekerül, akkor nem lenne alanya.  
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van.  
 
ELNÖK: Akkor ti mit akartok, Tamás? Hogy ne legyen alanya? 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Azt, hogy az alanya legyen, viszont nem pontos a 

megfogalmazás. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő máshogy látja. Jó. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e 

ezt a kiegészítő módosító javaslatot. Aki igen, az, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 2 igen. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta.  

A 10. pontról még nem szavaztunk? (Közbeszólások: Nem.) Nem. Ez összefügg a 15. 
és az 53. ponttal, amely szankciót tartalmaz, itt van a szankciós vonulat kezdete. Mi az 
előterjesztő álláspontja?  

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt nem támogatjuk, 

azonban jelezném, hogy nyitottak vagyunk a továbbgondolkodásra más irányban.  
 
ELNÖK: (Kucsák László jelzésére:) A javaslattevő nyilván azt kérdezi, hogy miért 

nem – vagy valami mást kérdez. Parancsolj, Laci! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy mit jelent, hogyha 

villog a mikrofon, ez a tűzriadó? 
 
ELNÖK: Ilyenkor fuss! (Derültség.)  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Kettőből egy, nem rossz tulajdonképpen. (Derültség.) 

Köszöntök mindenkit! Én azt szeretném kérdezni, hogy konkrétabban lehetne-e hallani arról, 
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hogy mi az indoka. Tehát hogyha bizonyos együttgondolkodás lehetséges ebben, akkor ennek 
a megfogalmazásnak, amit a módosító javaslat megcéloz, mely eleme az, amely 
támogathatónak látszik, illetve mi az, ami a tárca álláspontja szerint nem támogatható, mert a 
szankcionálás mindenképpen fontos lenne szerintünk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
TÓTH ERZSÉBET (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító javaslat nem 

határozza meg mondjuk a fenntartót, tehát a törvényjavaslat értelmezésében nem is 
értelmezhető, hogy mi az, hogy fenntartó – ez a fő probléma, a javaslat fő problémája –, 
illetve nem pontos a megfogalmazás. Ahogy a főosztályvezető úr is említette, nyitottak 
vagyunk a továbbgondolkodásra, de ilyen formában, ilyen módon nem tiszta a 
megfogalmazás, és nem teljesen érthető, nem alkalmazható.  

 
ELNÖK: Erre készítettünk egy ezeket a kérdéseket talán megnyugtatóan rendező 

bizottsági módosító javaslatot, azt ki fogjuk osztani, még fénymásolni kell. (Az elnök Edelényi 
Zsuzsánnával egyeztet.) Ha jól értem, itt a fenntartó, amelyből sokféle lehet, lehet gazdasági 
társaság, alapítvány, egyház, maga az Intézményfenntartó Központ állami intézmények 
esetén, tehát ez egy eléggé szerteágazó kör. Ez az eredeti, a képviselőtársak által benyújtott 
javaslat minden fenntartót szankcionál. 

 
TÓTH ERZSÉBET (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, csak nem határozza meg a 

fenntartó fogalmát.  
 
ELNÖK: Az egy meghatározott fogalom a köznevelési törvényben. Hogy ebben a 

törvényben az-e, azt nem tudom… 
 
TÓTH ERZSÉBET (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, ez az egyik pontatlanság, 

de ez orvosolható majd esetleg.  
 
ELNÖK: Reméljük, hogy megtaláljuk azt a bizottsági módosító javaslatot, amely erre 

vonatkozik.  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): A javaslatban mi a pontatlan?  
 
ELNÖK: Hogy mondod? Parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Elnézést, azt nem értem, hogy magában a módosító 

javaslatban mi a pontatlanság. Említ fenntartót, fenntartó van a felnőttképzési 
intézményeknél. Az, hogy maga a törvényszöveg a fenntartó fogalmát nem fogalmazza meg, 
nem szabályozza, szerintem korrigálandó kérdés, de fenntartót említeni egy módosító 
javaslatban szerintem indokolt. Maga a szöveg egyébként az irányát tekintve megint csak 
kijelöli, hogy mi az a cél, amit megvalósítani szándékszik, vagy éppen az egészet tekintve 
inkább elkerülne ezzel. Bocsánat, nem kekeckedni akarok, de nem értem, hogy magában a 
javaslatszövegben mi az az elem, amely nem pontos vagy nem értelmezhető. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Másoljuk a javaslatot, megnézzük, hátha az megoldja ezt a problémát 

(Kucsák László: Térjünk vissza rá!), addig szerintem ezt támogathatjuk. Ha van jobb, akkor 
adott esetben visszavonják a javaslattevők a javaslatukat (Kucsák László: Minden további 
nélkül!), hogy a plenáris ülésnek ne legyen túl sok feladata.  
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Van-e egyéb kérdés, észrevétel a 10. ponttal kapcsolatban, amely pont összefügg a 15. 
és az 53. ponttal. Egy problémakörről van szó: a súlyosan elmarasztalt, a teljes eltiltással járó 
jogsértést követően a felnőttképző fenntartója ne alakulhasson át, és év közben ne 
zsilipelhesse át a gyerekeket, a szerződéseket, úgy téve, mintha mi sem történt volna – az élet 
tanított meg erre a problémára minket, tudniillik hogy ilyen ügyekkel találkoztunk, ezért ezt 
valahogyan kezelni kell. Az előterjesztő nem támogatta a javaslatot, a képviselő úr hosszan és 
meggyőző módon érvelt a javaslata mellett. Szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért vele? Aki 
igen, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

A 11. pontról már szavaztunk, ahogy a 12. pontról is.  
A 13. pont Kara Ákos képviselő úr javaslata, amelyről viszont nem szavaztunk, amely 

a „közhiteles hatósági nyilvántartás” kifejezést iktatja be. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodás mellett a bizottság is támogatta.  

A 14. pont összefüggő javaslat.  
A 15 pont összefüggő javaslat.  
A 16. pont új javaslat, Kucsák, Révész és Sági képviselő urak indítványa: hatósági 

engedéllyel rendelkező személy…, ez a hatósági ellenőrzés, ez az a kérdés, igaz? 
(Közbeszólások: Igen.) Igen. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Igen. Ez az, hogy be kell vonni az ellenőrzésbe, igaz? Ez az? (Az elnök 

Szalay Luciával egyeztet.) A törvény vitája során találtunk egy másik ilyen vitás kérdést: hogy 
a kamara által felállított, a programakkreditációra létrehozott szakértői csapatot a hatósági 
ellenőrzés során a hatósági ellenőrzést végző munkaügyi szervezetnek kötelező bevonnia. Ezt 
mi, én magam is meg a javaslattevő képviselők is úgy ítélték meg, hogy ez korlátozza az 
állam hatósági szerepkörét, ezért ezeknek a pontoknak a kiiktatására teszünk javaslatot. Ha a 
munkaügyi hivatal akar, akkor bevon kamarai programakkreditátorokat vagy akár másokat, 
egy hivatal attól kér szakmai segítséget, tanácsot, akitől kíván. A törvény ilyen jellegű 
megfogalmazása korlátozza a munkaügyi hivatalt, az államnak a hatósági szerepét megköti, 
amit mi nem tartunk szerencsésnek, a hatósági ellenőrzés szempontjából szabadságot 
kívánunk adni az államnak, nem pedig kötöttséget ezzel a törvénnyel. Ha én jól értem, akkor 
ez a javaslat erről szól. Természetesen nem egy pontján jelenik ez meg a javaslatnak, hiszen 
ez összefügg a 20. és a 22. pontokkal.  

Van-e kérdés, hozzászólás ehhez? (Senki nem jelentkezik.) Az előterjesztő kíván-e 
reagálni erre? Jól írtam le a helyzetet nagyjából? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, így van. 
 
ELNÖK: Nagyjából jól. Akkor szavazzunk erről a kérdésről! A 16. pontról szavazunk 

az összefüggéseivel együtt. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, 
aki nem? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk.  

A 17. pont Kara Ákos javaslata: a kormányrendeletet lejjebb húzza miniszteri 
rendeletre. Mi az előterjesztő álláspontja?  
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ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatta a bizottság.  

A 18. pontnak is számos összefüggése van, a 19. és a 21. ponttal függ össze, és a 
közzététel módját írja le. Mi az előterjesztő álláspontja?  

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja a 

bizottság részéről? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
A bizottság többsége támogatta a 18. pontot, Kara Ákos javaslatát.  

A 19. pont megvolt.  
A 20. pont megvolt.  
A 21. pont megvolt.  
A 22. pont is megvolt.  
A 23. javaslat új, a 46. ponttal függ össze, ez a szakértők és programszakértők 

díjazására vonatkozó rendelkezés. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki 

egyetért a javaslattal? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság többsége támogatta. 

A 24. pont új javaslat: „a szakértők nyilvántartásának személyes adatot nem 
tartalmazó adathalmazát”, ezt a kitételt kihúzza, azaz ha jól értem, tartalmazhat személyes 
adatokat az adathalmaz, amelyet nyilvánosságra hoznak. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincsen. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Bertha Szilvia képviselő asszony elhagyni kíván egy pontot, és máshová iktatná be, „A 
kérelmében szereplő…”-t hátraveti, mintha csak sorrendet cserélne. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Ferenczi Gábor jelzésére:) 

Gábor, parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Én csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy miért 

nem.  
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mi úgy látjuk, hogy 

ugyanazt jelenti a módosítás, mint amit mi akartunk, tehát nincs különbség a szónak a 
jelentésében. Az, hogy: „rendelkezik”, és az, hogy: „biztosítja”, ugyanazt jelenti a mi 
véleményünk szerint. 
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ELNÖK: Van-e egyéb kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki 

támogatja Bertha Szilvia javaslatát? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta.  

A 26. pont Gúr, Kiss és Sós képviselő urak javaslata: meghatározott mértékű 
felelősségbiztosítással. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: (Dr. Sós Tamásnak:) Tamás, kívánsz-e kérdezni? 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Igen. Én úgy gondolom, hogy ez egy lényegi kérdés, mert 

nem biztos, hogy mindenki tudja vállalni ezt a feltételt. Az eredeti célt szerintem 
felelősségbiztosítással is el lehetne érni.  

 
ELNÖK: Ez nyilván azt jelenti, hogy valahol meg kell határozni, feltehetően 

miniszteri rendeletben. Az eredeti verzió sem zárja ki, hogy meghatározott vagyoni 
biztosítékkal, tehát, felteszem, azt is meg kell valahol határozni. Főosztályvezető úr, László, 
parancsolj! 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mi úgy látjuk, hogy a 

módosítás lekorlátozza ennek a vagyoni biztosítéknak a lehetőségét. Terveink szerint 
rendeletben adnánk ki, hogy milyen alkategóriái vannak, milyen lehetőségei vannak a vagyoni 
biztosítéknak. Az egyik lehetőség volna a felelősségbiztosítás. Ha ezt most elfogadjuk, akkor 
ezzel lekorlátozzuk saját magunkat erre az egyetlenegy lehetőségre. 

 
ELNÖK: Világos, a tárca szerint tehát többféle biztosítékot is elő lehet írni, nem csak 

felelősségbiztosítást. (Dr. Sós Tamás jelzésére:) Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Még ez is elképzelhető, de ha ez így van, akkor ezt miért 

nem lehetett ide beleírni?  
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Álláspontunk szerint 

rendeletben kell kibontani ennek a konkrét eseteit, hogy hogyan működik ez a tényleges 
megvalósulásban. Ez nem törvényi szint a mi álláspontunk szerint.  

 
ELNÖK: Van-e egyéb kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Akkor szavazzunk a 

javaslatról, a 26. pontról! Ki az, aki támogatja a képviselő urak javaslatát? (Szavazás.) 2 igen. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta.  

A 27. pont Kara Ákos javaslata: elhagyni javasolja az évente kidolgozandó, a képzési 
színvonal emelésére vonatkozó intézkedési tervet. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatja. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Senki nem 

jelentkezik.) Most van valami rendelkezés arról, hogy kell-e valami tervet…? Az oké, hogy 
mérnek, hogy elégedettséget mérnek, és kell valamit reagálni ezekre a mérésekre. Tehát ez 
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megmaradt, és csak az „évente” került ki, vagy egyáltalán ez a tervezésre vonatkozó kitétel is 
kiesik a törvényből? Ez a kérdésem.  

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A törvényből valóban 

kiesik, és terveink szerint a minőségirányítási rendszer leírását tartalmazó miniszteri rendelet 
fogja pontosan meghatározni, hogy mit kell csinálnia az intézménynek, aminek része lehet 
többek közt egy ehhez hasonló intézkedési terv is.  

 
ELNÖK: Köszönöm, tehát lejjebb kerül. Van-e egyéb kérdés, észrevétel? (Senki nem 

jelentkezik.) Szavazzunk akkor erről a pontról! Ki az, aki egyetért az elhagyással? (Szavazás.) 
Köszönöm. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 
2 tartózkodás mellett elfogadta. 

A 28. pontban jön be m) pontként az a bizonyos minőségbiztosítási keretrendszer 
kitétel. Az előterjesztő? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki 

egyetért vele? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

A 29. pont következik: vizsgadíj, további díjat nem állapíthat meg a képzésben részt 
vevő terhére. (Az elnök Szalay Luciával egyeztet.) Egy összegben kell megállapítani? Mert 
korábban ügyeskedtek? …Több részletet állapítottak meg, megtévesztették a hallgatókat. Az 
előterjesztő?  

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki 

támogatja a 29. pont alatti javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

Kucsák, Révész és Sági képviselő urak összefüggő javaslatai következnek, amelyben a 
„résztvevők”-et igyekeznek egybeírni. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Lehet, hogy nem mindenütt vették észre a képviselő urak, akkor ott majd a 

Közlönykiadó javít, reméljük. A bizottság támogatja az egybeírás szabályait? (Szavazás.) 
Támogatja. Van, aki tartózkodik? (Szavazás.) Van, aki ellene van? (Szavazás.) A bizottság 
támogatta.  

A 31. pont Gúr Nándor, Kiss Péter és Sós Tamás képviselő urak javaslata, amely az 
(5) bekezdésben szolgáltatott adatokat hagyja el. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Dr. Sós Tamás jelzésére:) Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Egyetlenegy észrevétel. Itt valójában akkreditált 

vizsgahelyekről van szó, és itt nem csupán az ottani képzésben részt vevőket fogadnak, hanem 
külsőket is – a mi pontosításunk erre vonatkozott volna.  
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ELNÖK: Nyilvánosságra hozza… Ti azt mondjátok, hogy a külsős képzések, tehát a 
nem akkreditált képzések adatai is kerüljenek be ebbe az adatbázisba, ami nyilvánosságra 
kerül, mert az hűbb képet ad a képző cég színvonaláról.  

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Igen. Az alapvető problémánk az egész előterjesztéssel, 

hogy ez egy szűkített, és nem fedi le a képzés egészét, de ez a gondolatiságban végigvonul, 
sőt ha a módosítókat nézem, itt lényegi módosítók, igazán olyanok, amelyek javítanák ezt a 
törvényt, nem kerülnek itt elfogadásra, sőt lejjebb kerül minden egyes döntés.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő nyilatkozott, hogy nem támogatja a javaslatot. 

Más kérdés, észrevétel van-e? (Szavazás.) Nincs. Akar-e az előterjesztő reagálni a felvetődött 
kérdésekre? (Odrobina László jelzésére:) Nem. Szavazzunk! Ki az, aki egyetért a 31. ponttal? 
(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 
nem támogatta.  

A 32. pont Gúr Nándor, Kiss Péter és Sós Tamás javaslata, amely beiktat egy új (9) 
bekezdést, hogyha jól látom. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: …Az adatszolgáltatás nem terjed ki a támogatásban nem részesülő nyelvi 

képzésekre… Mert most? Most sem terjed ki, nem? Ha nincs benne közpénz, akkor kell 
adatot szolgáltatni a nyelvi képzésről? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy teljesen új rendszer 

kerül felállításra, és az új rendszerben a tervek szerint azt nézzük szigorúbban, amelyikben 
van közpénz, illetve amelyek az OKJ-s vagy pedig a KER-szintekre elvezető nyelvi képzések. 
A javaslat – mint ahogy több más javaslat is – azt célozza, hogy a nem támogatott nyelvi 
képzéseket, tehát amelyek nem uniós vagy magyar forrásból kerülnek megszervezésre, de 
KER-szintekre mennek ki, azokat vegyük ki a szabályozás alól. Ezt teljes egészében nem 
tudjuk támogatni. Több erre vonatkozó módosító is beérkezett.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Dr. Sós Tamásnak:) Tamás, nincs? 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Ugyanazt tudnám elmondani, mint az előbb.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk akkor a javaslatról! Az előterjesztő nem támogatta a 

32. pontot. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta. 

A 33. pontról már döntöttünk, egybeírás.  
A 34. pontról még nem döntöttünk, ez Kucsák, Révész és Sági képviselő urak 

javaslata, amelyben megemelik a bizottság létszámát, és le is írják, hogy kiket látnának jónak 
ebben a bizottságban delegálási jogkörrel. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mit is csinál ez a bizottság? (Az elnök Szalay Luciával egyeztet.) Most ezt a 

programakkreditációt végző bizottságot a nemzetgazdasági miniszter felügyeli, ha jól látom, 
vagy ő hozza létre, ez a javaslat pedig ezt több érintett tárcához telepíti, vagy egy közös 
tárcaközi szintre emeli, ahol felnőttképzés, oktatás, szociális, társadalmi felzárkóztatás, 
közfoglalkoztatás…, tehát ha jól értem, ez gyakorlatilag az EMMI- és a belügyminiszter, a 
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mai kormányszerkezetben, mert ugye ez mindig változhat. Az előterjesztő tehát nem 
támogatta. (Odrobina László jelzésére:) Parancsolj! 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Pontosítanék. Itt arról a 

bizottságról van szó, amely a kamara égisze alatt működik, tehát ez nem egy minisztériumi 
bizottság, hanem ez az ötfős, amelybe négy tagot delegál az MKIK, egyet pedig az 
agrárkamara. Ez teljes egészében a kamarák által delegált szakmai bizottság tehát, nincsenek 
benne minisztériumi képviselők sem, a mi terveink szerintem sem, az NGM képviselői 
sincsenek benne. Ez teljes egészében szakmai testület volna.  

 
ELNÖK: A javaslat pedig ezt megosztja, és azt mondja, hogy valóban van öt tag a 

kamarától, egy az agrárkamarától, a többi négy tagot a BKIK vagy az Kereskedelmi és 
Iparkamara, az MKIK delegálja, és ezen kívül 6 tagot pedig a kormány, a különböző 
kormányszervek delegálnak ebbe, azaz egy kormányzati szavazattöbbséget hoz létre ebben a 
bizonyos testületben.  

Van-e kérdés, észrevétel a javaslattal kapcsolatban? (Kucsák László jelzésére:) Laci! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Talán csak annyi, hogy mi az indoka annak, hogy ez 

abszolút kamarai szinten kell hogy működjön. Hogyha egy ilyen – nevezzük úgy: – tárcaközi 
vagy minden érintett tárcát szerepeltető megoldás lenne, az szerintem – hogy mondjam? – a 
társadalmasításnak egy nagyobb garanciáját jelentheti, már csak azért is, merthogy 
mindenféleképpen fontos, hogy az állam kontrollja ebben jelen legyen, akkor mivel 
indokolható az, hogy mégsem ez a verzió van, hanem abszolút egy kamarai szegmensbe kerül 
ez az egész dolog? Én tehát mindenféleképpen… Hogy mondjam? Ha minden törvényes 
rendelkezéssel összevetem – köznevelés ügye, és így tovább, és így tovább –, akkor így lenne 
inkább ahhoz illeszthető szerintem, mint ezzel az eredeti javaslattal. A magam részéről éppen 
ezért fenntartanám az indítványt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ha jól értem, ezekben a képzésekben közpénz van, igaz? Ezek alapvetően 

közpénzből valósulnak meg, illetve OKJ-s kvalititást kapnak. (Odrobina László jelzésére:) 
Parancsolj, László! 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a kamaránál 

nyilvántartott képzési lista gyakorlatilag a korábbi programakkreditációnak felel meg, tehát 
nem az OKJ-s képzésekre vonatkozik, hanem az OKJ-n kívüli egyéb szakmai képzésekre, és 
ennek a nyilvántartását vezetné a kamara. Annyiban tehát igaza van az elnök úrnak, hogy 
később a pályázatoknál, amelyek kiírásra kerülnek, ez a lista az, amelyekre úgymond lehetne 
állami, illetve uniós forrásból támogatott képzéseket szervezni.  

 
ELNÖK: És nyilván az, hogy a listán rajta van, egy minőségi pecsét (Odrobina 

László: Így van.), és ezt, ezt a lista őre tanácsot az előterjesztő vagy a javaslattevő nemcsak a 
kamara felügyelete, hanem egy közös, de államilag dominált felügyelet alá terelné. (Kucsák 
László: Így van. – Odrobina László jelzésére:) Parancsolj, László! 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még egyet hozzáfűznék. 

Van egy kormányhatározat, amely megtiltja a minisztériumok képviseletét az ilyen 
testületekben – emiatt is került sor arra, hogy ezt ne minisztériumok részvételével hozzuk 
létre. Másrészt ha kiegészíthetem a képviselő urat – hogy is mondjam? –, az indoklást, akkor 
itt fel kellene még sorolni, hogy ha teljes koherenciát akarnánk a szakképzési rendszerrel, még 
egy csomó minisztériumot fel kellene sorolni, hiszen a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál is 
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van ilyen, nincsen felsorolva az egészségügy, ahogy most nézem, tehát több olyan 
minisztérium van, amely szakképzés tartalmi szabályozásáért felelős, azonban itt nincs 
felsorolva.  

 
ELNÖK: (Kucsák László jelzésére:) László, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ez esetben akkor kapacitálnám a 

tárca képviselőit, hogy ezt támogassák, és akkor mi nyitottak vagyunk egy olyan módosító 
megfogalmazására, amely tovább bővíti ezt a lehetőséget. A mi szándékunk éppen az, hogy ez 
minden szereplő számára egy elérhető verzió legyen. Ez az egyik.  

A másik, hogy említett egy kormányhatározatot. Itt meg egy törvénytervezetről van 
szó, tehát adott esetben szerintem, ha a szándék megvan rá, ez feloldható ez a kérdés. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nyilván az alapkérdést kell eldönteni, a többit pedig majd ahhoz kell 

igazítani. Az alapkérdés az, hogy ezt csak a kamara felügyeli, vagy egy közös felügyelet alatt 
van – nekünk gyakorlatilag erről kell döntenünk.  

Több kérdést nem látok. Az előterjesztő nem támogatta a 34. javaslatot. Kérdezem a 
bizottságot, hogy támogatja-e. Aki igen, az most szavazzon! (Szavazás.) Aki nem, az, kérem, 
most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta.  

Bertha Szilvia képviselő asszony következő javaslatáról még nem döntöttünk: egy 
„az” elhagyására tesz javaslatot. Az előterjesztő? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik. – Közbeszólások: Pedig jó javaslat.) 

Itt többen azt súgták, hogy a természetes nyelvérzékük Bertha Szilvia támogatójává teszi őket, 
de azt majd kifejtik a szavazás során. Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 
Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a 
bizottság az „az” elhagyásáról döntött, azaz támogatta Bertha Szilvia javaslatát.  

Kucsák László következő javaslatáról szavaztunk már? (Közbeszólások: Nem.) Nem. 
A kamara által megjelölt felnőttképzési programszakértő bevonása. A kérdés ugyanaz, ami 
korábban egyszer már felmerült, furcsa, hogy nem függött ezzel össze. Ez tárgyában ugyanaz 
tehát, amiről egyszer már beszéltünk, hogy a hatósági ellenőrzés során be kell-e vonni a 
programszakértőt, vagy ez csak egy lehetőség legyen a hatóság számára, ne kötelezettség. Az 
előterjesztő? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés, vita? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk róla! Ki 

az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

A 37. pont javaslat következik: bírság kiszabása, nagyobb a bírság, ha hosszabb a 
képzés, ha jól értem. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk, de 

megjegyzem, hogy a kiosztásra került bizottsági javaslatban ez a rész korrigálásra fog kerülni, 
úgy láttam.  
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ELNÖK: Igen, a biztonság okáért készítettünk egy bizottsági javaslatot, amelyben ez 
talán egy kicsit precízebben szerepel. Lehet, hogy majd arra kérjük, a képviselő urakat, hogy 
vonják vissza a javaslatukat, hogyha mind a kettőt támogatja a bizottság.  

Az előterjesztő tehát támogatja a javaslatot. Kérdezem, van-e kérdés. (Senki nem 
jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

Gúr Nándor, Kiss Péter, Sós Tamás javaslata következik. Az előterjesztő? 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel?  
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Indokot kérnék. 
 
ELNÖK: László, indokold, kérlek. 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A „rá irányadó” kifejezés 

nélkül is nyilvánvalóan a rá irányadó jogszabály az, amit figyelembe kell venni, egyrészt. 
Másrészt pedig „a szabálytalanság elkövetésének súlyától függően” megint magától értetődik 
a törvény egyéb megfogalmazásaiból. Tehát szükségtelennek érezzük a kiegészítést, plusz a 
bizottsági módosító javaslatban erre vonatkozóan is egész konkrét meghatározások vannak.  

 
ELNÖK: Igen, mint ahogy ez a 37-esből is egy kicsit kitetszik, ugyanaz az irány, csak 

ott mértékeket is szab hozzá. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk a 
38. pontról! Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság többsége tartózkodott, a bizottság nem támogatta. 

A 39. pont Kucsák, Sági és Révész képviselő urak javaslata. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki 

egyetért vele? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
4 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta.  

A 40. pont Kucsák, Révész és Sági képviselő urak javaslata. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk, azonban 

megjegyezném, hogy ha két részre tudnánk bontani ezt a javaslatot, akkor az első részét 
tudnánk támogatni, a másodikat nem.  

 
ELNÖK: A „lebonyolítás”-t nem ugyanúgy értelmezitek? 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, mert a 

„lebonyolítás”- ban benne van, hogy saját maga bonyolítja le, a „megvalósítás” pedig… 
 
ELNÖK: Az lehet mással is.  
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. 
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ELNÖK: Igen. Javaslom, hogy egy ilyen tartalmú bizottsági javaslatot készítsünk elő. 
Ki az, aki ehhez hozzá kíván szólni? (Senki nem jelentkezik.) Akkor, ha már itt vagyunk, 
kérdezem a bizottságot, hogy benyújtsunk-e egy ilyen bizottságit, amely csak az a) pontot 
tartalmazza, a g)-t nem. Aki ezzel egyetért, az, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Be fogunk 
nyújtani egy ilyen jellegű bizottsági javaslatot, amely tehát a 40. ponttal megegyezik, de a g) 
pontot nem tartalmazza.  

A 41. pont Gúr Nándor, Kiss Péter és Sós Tamás javaslata. Az előterjesztő? 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Indokolást kérek.  
 
ELNÖK: Tamás indokot kér, László. 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Összefügg az előző 

módosításokkal. Nem támogatjuk azt, hogy a javaslat megpróbálja a kisebb szigor irányába 
eltolni a nem támogatott nyelvi képzések szabályozását.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk a 41. pontról! 

Aki egyetért vele, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem? (Szavazás.) 
Aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság többsége tartózkodott, a bizottság nem támogatta a 
javaslatot.  

A 42. pont Kucsák, Révész és Sági képviselő urak javaslata: számla. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk, de 

három részt tartalmaz az i) pont, amely betoldásra került volna, annak a végét, a harmadik 
részt támogatjuk, tudnánk támogatni, hogyha egy ilyen javaslat benyújtásra kerülne.  

 
ELNÖK: Melyik is az? Az, hogy: „a képzés megkezdése után az ellátási díj mértéke 

meghaladja a képzés díjának havi összegét…”, innen kezdve? 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Az előtte lévő kitételeket viszont nem.  
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt azért nem, mert az 

nem ennek a törvénynek a hatálya, a másik pedig az, hogy az „időarányosan jelentős 
elmaradás” megfogalmazásból a „jelentős” szót nem tudjuk értelmezni jogi szempontból.  

 
ELNÖK: És a számlaadás? 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azzal nincsen gondunk, 

csak ez nem Fktv.-hatáskör. 
 
ELNÖK: Nem ide tartozik (Odrobina László: Nem.), az valami adótörvénybe tartozik. 

(Odrobina László: Persze.)  
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Kérdezem a bizottságot, hogy az elhangzottak alapján készüljön-e olyan bizottsági 
javaslat, amely nyilván az „illetve” szó nélkül úgy kezdődne, vagyis úgy szólna az i) pont 
kiegészítése, hogy: „a képzés megkezdése után…”. Aki úgy gondolja, hogy készítsünk egy 
ilyen javaslatot, az, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Készíteni fogunk egy ilyet, tehát 
akkor készül egy olyan bizottsági javaslat, amely azonos a 42. ponttal, azzal a különbséggel, 
hogy az ott feltüntetett i) pont a második vessző után, az „illetve” szó elhagyásával, „a képzés 
megkezdése” szavakkal kezdődik, és úgy tart a mondat végéig. Sikerült követni? 
(Közbeszólások: Sikerült.)  

A 43. pont Bertha Szilvia javaslata. Az előterjesztő? 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság többsége tartózkodott 

A 44. pontnál az a jelzés érkezett hozzám, László, hogy ezt visszavonjátok. Jól tudom? 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Igen.  
 
ELNÖK: Igen, akkor erről nem kell döntenünk.  
A 45. pont Kara Ákos javaslata. (Kucsák László: Arról sem.) Erről már szavaztunk.  
A 46. pontról szavaztunk. 
A 47. pontról is szavaztunk.  
A 48. pontról még nem szavaztunk. Ezek a legérthetetlenebb módosítók. Az 

előterjesztő?  
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Miről szól ez? Segítsetek, legyetek kedvesek, mert ezeket mi nagyon 

nehezen tudjuk magunk elé képzelni.  
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A szakképzési törvényt 

módosítaná ez, az 55. és az 56. módosítás, és ezt vezetnénk itt át. A hatálybalépésről szól ez a 
pont, hogy mikor lép hatályba, illetőleg ami a köznevelési rendszerben idő közben módosult, 
azokat vezetjük át ebben a törvényben.  

 
ELNÖK: Tehát behúz pár új pontot a szeptemberi hatálybalépés alá, ha jól értem. Ez 

összefügg az 55. és az 56. ponttal. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 nem és 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. 

A 49. pont következik. Az előterjesztő? 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Ez is hatálybaléptetési 

ügy, László? 
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ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez arról szól, hogy az 
átmeneti idő hosszabb lesz, tehát hosszabb időn keresztül lehet érvényesíteni a régi törvény 
szabta feltételeket. Ez az átmenetnek a megkönnyítésére szolgáló javaslat.  

 
ELNÖK: Ha jól látom, ’15 márciusáig lehet valamit kitolni, hiszen kártérítéssel 

élhetne mondjuk egy felnőttképzési cég, ha a megkapott akkreditációját lerövidítjük a 
törvénnyel. 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Bár a parlament nem perelhető, de kárt nem okozunk feleslegesen akkor 

sem. Jó.  
Van-e kérdés, észrevétel a 49. ponttal kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ez 

összefügg az 51. ponttal, az szintén ezt rendezi. Szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért a 49. és 
az 51. javaslattal? Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett elfogadtuk.  

Az 50. pont következik. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ez is a „kamara” és a „bizottság” dolga. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki 

nem jelentkezik.) Vagy szavaztunk már erről? (Általános helyeslés.) Bocsánat, az 50-esről már 
szavaztunk a 34-esnél. Elnézést, nem vettem észre. 

Az 51. pontról is szavaztunk.  
Az 52. pontról nem szavaztunk. Az 52. pontról kérdezem az előterjesztőt. 
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 nem és 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

Az 53. pontról döntöttünk.  
Az 54. pontról is döntöttünk.  
Az 55. pontról is döntöttünk.  
Többször emlegettünk bizottsági módosító javaslatokat, amelyek, remélem, ki vannak 

osztva. Igaz? (Általános helyeslés.) Azt szeretném, ha magunk elé vennénk, amely a 3. § (6) 
bekezdésére vonatkozik. Nem tudom, mindenki megtalálta-e az előtte lévő három papírosból. 
Tehát a 3. § (6) bekezdésére egészülne ki, a (7) bekezdés is kiegészülne. László, előttetek van 
ez a javaslat?  

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Tudtatok róla véleményt formálni?  
 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, tudjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő tudja támogatni mint bizottsági módosító javaslatot. Az 

egyik az eltiltás, a szankció – ez az? (Általános helyeslés.) –, valamint az összeférhetetlenség, 
az adat nyilvánosságra hozatal és a személyes adat kérdését és érinti. Kérdezem, van-e kérdés, 
észrevétel ezzel a négy pontból álló bizottsági javaslattal kapcsolatban. (Senki nem 
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jelentkezik.) Mindenki meg tudta ítélni annak a tartalmát. Arról döntünk tehát, hogy 
benyújtsuk-e. Az előterjesztő támogatja a javaslatot. Aki úgy ítéli meg, hogy nyújtsuk be, az, 
kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag döntöttünk róla. Kinek adjam? 
(Szalay Lucia: A Zsuzsának. – Megtörténik.) 

Azt a lapot kellene megkeresnünk, amely a 13. § (3) bekezdése h) pontjának a 
módosítását kezdeményezi: a képzési díj megfizetésének teljesítésével arányban álló 
ütemezése. Az előterjesztő?  

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslat benyújtását? Aki igen, kérem, most szavazzon! 
(Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk ezt is. Ez is rendben. 

Most jön az a javaslat, amelyben a 20. § (5) bekezdésének módosítására, valamint a 
(6), a (7) és a (8) és a (9) bekezdés módosítására teszünk indítványt, ez az a bizonyos 
bírságolás kérdése, ahol irányadóan utalunk a szankció mértékére, attól függően, hogy maga 
az elkövetett, bírságra okot adó esemény milyen kiterjedtségű. Az előterjesztő? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazhatunk róla. 

Ki az, aki támogatja a benyújtást? Aki igen, az, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 
Egyhangúlag támogattuk ezt is.  

Következik a 40. § (6) bekezdésének kiegészítésére vonatkozó javaslat, amely a… Ez 
jól van írva? Ezt iktatja be? (Az elnök Szalay Luciával egyeztet.) Tehát „az új e)-g) pont 
alapján kiadott szakképzési kerettanterv bevezetésének és alkalmazásának szabályait.” 
kifejezést iktatja be a fent szögletes zárójelben szereplő mondatba, ez egy felhatalmazó 
rendelkezés. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a javaslat benyújtását. 
(Szavazás.) Igen, egyhangúlag támogatja.  

A 40. § (7) bekezdésének kiegészítéséről szól a következő javaslat. Ennek az értelme, 
ha jól látom, az, hogy a már beiskolázott hallgatókra, gyerekekre, fiatalokra ad rugalmasabb 
szabályt, az agrárágazatra van tekintettel. Azért valaki megvilágíthatná pontosabban. (Az 
elnök Szalay Luciával egyeztet.) Fenntartóváltás van, az agráriumot felügyelő minisztérium 
irányítja az agrárképző szakképző intézményeket, és az átmeneti időszakot rugalmasabban 
szabályozza a javaslat. Az előterjesztő?  

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja ezt. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a benyújtást. Aki igen, kérem, 
most szavazzon! (Szavazás.) Ezt is egyhangúlag támogattuk.  

Megszavaztunk minden módosító javaslatot. Két újról döntöttünk, azokat már nem 
hozom ide, de be fogjuk nyújtani.  

(Odrobina László jelzésére:) László, parancsolj! 
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ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy kimarad: a végleges 
ajánlásban a 4. pont, amelyet a foglalkoztatási bizottság nyújtott be, arról nem szavaztunk 
most.  

 
ELNÖK: Maga az egész törvény… (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet. – 

Közbeszólások: Nem tartozik ránk.) Az egész törvény ránk tartozik, nem? Ezt az előterjesztő 
támogatja? 

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk, bár az 

szerepel az ajánlásban, hogy nem értettünk egyet vele a foglalkoztatási bizottság ülésén, de az 
tévesen lett rögzítve. Ezt tehát támogatjuk, ott is támogattuk. (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával 
egyeztet.)  

 
ELNÖK: Nem első helyen kijelölt bizottságként tárgyaljuk ezt, mert az – a gazdasági 

bizottság? (Edelényi Zsuzsánna: A foglalkoztatási.) – a foglalkoztatási bizottság, tehát csak a 
feladatkörünkbe tartozó javaslatokról kell véleményt mondanunk, de ha ezzel későbbi 
gondokat elkerülhetünk, akkor megvitathatjuk a javaslatot.  

A javaslat – amely bizottsági javaslatként adatott be – lényege, ha jól értem…, de, 
kérlek, László, inkább te foglald össze, mert te pontosabban meg tudod tenni.  

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A törvény nem kívánja 

szabályozni az úgynevezett hatósági kérdéseket, hiszen ezeket egyéb jogszabályok 
szabályozzák, és a bizottsági módosító arra irányul, hogy ezen hatósági kérdések körébe 
tartozzon bele az is, amit a bírákkal és a többi bíróságon dolgozó számára ír elő a bírói 
hatóság. Magyarán kiegészíti a kivételek szintjét, a kivételek sorát.  

 
ELNÖK: Annak ellenére, hogy nem jogi tárgyú képzésről van szó (Odrobina László: 

Így van.), de a bírói szervezetben foglalkoztatottak vagy a velük kapcsolatban lévőkre 
vonatkozik. Tehát ha egy bíróságnál dolgozó titkárnő felnőttképzésben vesz részt, akkor az 
nem tartozik a felnőttképzési törvény alá? – hogy megpróbáljam magamnak lefordítani. Miről 
van itt szó?  

 
ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jogi tárgyú, de nem 

tartozik az ítéletes tevékenységhez, tehát nem minden, ami… 
 
ELNÖK: Világos. Tehát ezeket a kivételeket pontosítsuk, szaporítsuk, erre vonatkozik 

a bizottság javaslata, amit az előterjesztő támogatott. Kérdezem a mi bizottságunkat, hogy 
egyetért-e ezzel a javaslattal. Aki igen, az most szavazzon! (Szavazás.) Egyetértünk vele. 
Szavaztunk róla, hogy baj ne legyen belőle. 

Másról nincs tudomásunk. A napirendi pontot lezártam. Köszönöm szépen a referens 
asszonynak és a főosztályvezető úrnak a munkát, a részvételt. Köszönjük szépen. (Tóth 
Erzsébet és Odrobina László távozik.) 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 
T/9427. számú törvényjavaslat 

A következő napirendi pontunk a harmadik: döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről. Két ilyen javaslat is van előttünk: az egyik a nemzeti felsőoktatásról 
szóló törvény módosítása, Osztolykán Ágnes és Karácsony Gergely képviselők önálló 
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indítványa, a másik pedig Mesterházy Attilának és Hiller Istvánnak az oktatási rendszer 
reformjáról szóló határozati javaslata, ezek tárgysorozatba-vételéről van szó. Kérem a 
kormány vagy az EMMI képviselőit, hogy foglaljanak helyet (Megtörténik.), hogy ki tudják 
fejteni a kormány, a minisztérium vagy az államtitkárság véleményét. Kezdjük akkor az 
elsővel, amely Osztolykán Ágnes és Karácsony Gergely javaslata. A javaslattevők nincsenek 
itt, Ágnes ugyan megkért engem, hogy helyettesítsem őt, de szerintem az a szavazásra 
vonatkozott, nem erre a javaslatra, tartok tőle. (Derültség.) Senki nem tudja tehát kifejteni a 
javaslatot, de ott van a képviselők előtt írásban. Döntenünk a tárgysorozatba-vételről kell, 
hogy akarjuk-e vagy nem. Tisztelettel köszöntöm Maruzsa helyettes államtitkár urat, a 
felsőoktatási terület helyettes államtitkárát. Parancsolj, mi az EMMI álláspontja a javaslatról?  

 

Dr. Maruzsa Zoltán (Emberi Erőforrások Minisztériuma) véleménynyilvánítása 

DR. MARUZSA ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! 
Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a szót. Az az álláspontunk, hogy a doktori ügyekben, 
illetve a habilitációs ügyekben ez a kérdés teljes mértékben rendezve van. A 387/2012-es 
kormányrendelet, amely december 19-én jelent meg, mindkét ügyben lehetővé teszi a 
felsőoktatási intézmény számára, hogy ha bármilyen körülmény felmerülne, akkor 
visszavonhassa a doktori címet, illetve a habilitációt az érintett személytől. Ez tehát törvényi 
szintű szabályozást álláspontunk szerint nem igényel, ráadásul, ha úgy tetszik, okafogyott is, 
hiszen – amint azt mondtam – doktori ügyekben, illetve a habilitációnál rendezve van a 
kérdés, konkrétan a rendelet 16. § (10) bekezdése a doktori ügyekben, a 24. § (2) pontja pedig 
a habilitáció esetében. Betekintésre hoztam magammal egy doktori rendeletet, ha valaki nem 
bízik így elsőre a szavamban, megtekinthető. Szakdolgozatoknál, azt gondolom…, szinte 
indokolatlannak tartom az ilyen jellegű utólagos vizsgálatok lehetőségét.  

Amit még kifejezetten megfontolandónak javasolnék, hogy ilyet azért ne 
támogassunk, az az, hogy ez a törvénymódosítási javaslat gyakorlatilag nem biztosít 
intézményi mérlegelési lehetőséget, tehát ez nem azt mondja, hogy visszavonható, hanem 
hogy vissza kell vonni. Kíváncsi vagyok, hogyan képzelik ezt az előterjesztők, hogy ha 
valakiről megjelenik egy sajtócikk, akkor az elegendő-e, vagy milyen mélységű, milyen 
vizsgálati mozgásteret engedélyezne ez az intézmények számára. Tisztelettel kérem, hogy 
azok, akik egyébként az intézményi autonómiát annyira a szívükön viselik, ez esetben is 
tegyék ezt, és az intézmény mérlegelési lehetőségét egy ilyen „visszavonhatja” fordulattal 
tartsák tiszteletben, ez ilyen módon van megfogalmazva a doktori rendeletben is, a doktori 
iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló doktori rendeletben is. 
Köszönöm szépen.  

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Én is köszönöm. A helyettes államtitkár úr amellett érvelt, hogy már nincs 
szükség erre a javaslatra, mert idő közben, még a tavalyi évben rendeződtek ezek a kérdések. 
(Dr. Pósán László jelzésére:) Az alelnök úr, Pósán László kért szót. Parancsolj! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Én csak megerősíteni szeretném mindazt, amit az 

államtitkár úr mondott, annál is inkább, mert ez nem is csak hogy tavalyi, hanem még korábbi 
dolog, innentől kezdve ez rendben van, ugyanis az az intézmény adhat ki oklevelet, amelynek 
a szakmai munkásságát és tevékenységét megfelelőképpen akkreditálták, és ennek van egy 
bizonyos ütemű elővizsgálata, ebből az is következik, hogy amelyiknek nincsen 
akkreditációja, az nem is állíthat ki oklevelet, úgyhogy ez magától értetődik. Ugyanez a 
helyzet a doktori fokozattal is: csak az az intézmény ítélhet oda ilyen fokozatot, amelyben 
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működik doktori iskola vagy doktori iskolák, amelyek működését szintén megfelelő 
szabályok és akkreditációs eljárás biztosítja. Ebből a szempontból tehát ez az egész 
beterjesztés úgy, ahogy van, okafogyott és felesleges, mindenesetre most elvisz tőlünk jó tíz 
percet.  

 
ELNÖK: Kíván-e valaki emellett érvelni, hogy tárgysorozatba vegyük a javaslatot, 

mert eddig csak amellett szólt érv, hogy ne vegyük. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok 
jelentkezőt… (Ferenczi Gábor jelzésére:) Látok jelentkezést, Gábor, parancsolj! 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nekem egy megjegyzésem lenne. 

Az LMP-s javaslat szakmailag valóban nem jó, viszont az elmúlt időszakban mind Schmitt 
Pál, mind Semjén Zsolt vagy akár Lasztovicza Jenő Veszprém megyei országgyűlési 
képviselő fiának a szakdolgozata, de akár említhetném Gyurcsány Ferencet is, rávilágított 
arra, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozni kell, tehát valamilyen épkézláb javaslattal rendezni 
kellene, valamilyen javaslatot be kellene nyújtani annak érdekében, hogy a felsőoktatáson 
ejtett becsületfoltot valahogyan helyreigazítsuk. Mi tartózkodni fogunk ennek a javaslatnak a 
szavazásánál, de egyébként maga a probléma énszerintem valós, tehát nem okafogyott. (Dr. 
Hiller István: Párbaj! – Dr. Pósán László: Isten ítélete! – Dr. Hiller István: Isten ítélete, az is 
jó!) 

 
ELNÖK: Számos európai országból olvasunk ilyen híreket, ezek feltehetően 

összefüggenek az internet és a tartalomkereső programok egyre finomabb hálóival – ezek a 
megoldás elemei, fájdalmasak ugyan, de ezek oldják meg ezeket az általad említett 
problémákat. Szerintem tehát nincs baj, kellemetlenségek vannak, de ez a jó irány. Tíz évvel 
ezelőtt senkinek nem lett volna esélye sem hivatali, hatósági eszközökkel ilyen jellegű szigort 
teremteni, mint amit az internet magától létrehoz. Én tehát egyetértek azzal, hogy itt új 
szabályozás nem indokolt, a probléma adott, de nem a szabályozás okozza a problémát, 
hanem az emberek.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

A javaslat az, hogy ne vegyük tárgysorozatba – természetesen nem így fogom feltenni 
a kérdést. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a beadványozók által elkészített javaslatot a 
törvénymódosításra tárgysorozatba vegyük? Aki ezt támogatja, kérem, most szavazzon. 
(Szavazás.) Egy igen. Aki nemmel akar szavazni, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 
Köszönöm. Aki tartózkodni kíván, azt most jelezze! (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a 
bizottság többsége nemmel szavazott, és nem veszi tárgysorozatba.  

Jelzem: Osztolykán Ágnes megkért, hogy helyettesítsem, így az ő szavazata egy igen, 
nyilván a saját javaslata mellett… (Kucsák László: Egy, csak egy leány van!) Igen.  

Az oktatási rendszer reformjáról szóló H/9453. számú határozati javaslat 

A következő Hiller István és Mesterházy Attila képviselő urak javaslata. István itt van, 
parancsolj! 

 

Dr. Hiller István (MSZP) szóbeli kiegészítése 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Bizottság! Ez az Országgyűlés Hivatalához 
december 14-én beérkezett javaslat a jelenlegi kormány oktatáspolitikájának a leglényegesebb 
elemeivel nem ért egyet, és ezeket foglalja egy javaslatba, nem gondolom, hogy fel kellene 
olvasnom. A hallgatói szerződések rendszere ellen vagy éppenséggel az egyetemi 
felsőoktatási intézmények autonómiájának csorbítása ellen megfogalmazott javaslatok ezek. 
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Rendszer jelleggel ellentétes a javaslat azzal, amit a kormány a közoktatási és felsőoktatási 
politikájában képvisel.  

 
ELNÖK: Valóban tömör, már-már deklaratív szöveggel van dolgunk. Mi a kormány 

vagy az EMMI álláspontja a benyújtott országgyűlési határozati javaslattal kapcsolatban, 
Zoltán? Izgatottan várjuk, hogy igen vagy nem. (Derültség.)  

 

Dr. Maruzsa Zoltán (Emberi Erőforrások Minisztériuma) véleménynyilvánítása 

DR. MARUZSA ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm a szót. 
Meglepetést okoznék, ha azt mondanám, hogy támogatjuk ennek az országgyűlési határozati 
javaslatnak az elfogadását, és ilyen értelemben nem is támogatjuk. Feltételezem, hogy 
indoklásra azért kapok időt. Azt gondolom, hogy az 1. pont, amely rögzíti, hogy indítsuk be a 
köznevelés és a felsőoktatás reformfolyamatát, az zajlik, természetesen nem lep meg, ha 
ennek az irányával nincs teljes egyetértés, de az jó, hogyha mások is kérik a reform vagy az 
átalakítás munkáját, folyamatát.  

Az esélyegyenlőség, a tanuláshoz, felsőoktatáshoz való hozzáférés mindenkinek való 
biztosítása kapcsán azt gondolom, az esélyegyenlőségi területen nem tettünk olyan lépést, 
amely alapvetően megváltoztatta volna az eddigi berendezkedést, a többletpontokat, a 
felvételi jelentkezés kedvezményes árát illetően. A tanuláshoz, felsőoktatáshoz való 
hozzáférés mindenki számára való biztosítása kapcsán még az Európai Unió 2020-as 
stratégiája is csak azt a vállalást teszi Magyarország részéről, hogy az adott korosztály 
30,3 százaléka felsőfokú végzettséggel fog majd rendelkezni, a „mindenki számára” ilyen 
értelemben némiképpen nehezen definiálható, de azt gondolom, a felsőoktatás rendszere e 
feletti arányokban biztosítja a továbbtanulás lehetőségét.  

Hogy garanciák biztosítsák a felsőoktatási intézmények autonómiáját és a 
döntéshozatalban való részvételt, itt egy Felsőoktatási Kerekasztalt működtet a kormány, 
jelenleg, azt gondolom, a résztvevők közmegelégedésére, illetve a közigazgatási egyeztetési 
folyamatban is folyamatosan részt vesznek az érintettek. Az az állapot, helyzet tehát, ami 
nyilván decemberben, amikor a kormány egyik üléséről a másik ülésére készítettünk 
munkaanyagokat, amikor értelemszerűen közigazgatási egyeztetésre nem került, nem 
kerülhetett sor, a dolog jellegéből fakadóan most már nem áll fenn.  

A forráskivonás, illetve a forrásbepótlás kérdése. Azt gondolom, a sajtóban a mínusz 
65-től a plusz 58 milliárdig terjednek a számok, hogy a felsőoktatás finanszírozása vajon 
kevesebb vagy több lesz-e, mint az előző évben. Azt gondolom, hogy ennek a bizonyítására 
vagy ennek a tényadataira ’14 tavaszán, nyáron látunk majd biztosítékot, hiszen a múltat meg 
a jövőt vagy a jelent összevetni igen nehéz. A kormány ígérete, amit a december 21-ei 
kormányhatározat is tartalmaz, megerősít, az, hogy speciális területekre, önerőre, 
adósságelengedésre, PPP-programok kiváltására olyan mértékben biztosít többletforrást a 
kormány, ami gyakorlatilag a felsőoktatás minden szempontból való többlettámogatását 
jelenti idén akár a tavalyi évhez képest is, de ez a sor tartalmazza azt is, hogy 2013-ből nem 
kerül sor újabb forráskivonásra. Itt szeretném megnyugtatni a képviselő urat, hogy a Széll 
Kálmán-terv is csak 2013-ig tartalmazott adatokat, tehát én magam is elkötelezett harcosa 
lennék annak, hogy ez a forrás a felsőoktatásra fordított intézménytámogatás keretén belül is 
újra növekedhessen, és erre jó alapot jelent az, hogyha azokat az anomáliákat, adósságokat, 
PPP-ket, amelyek egyébként összedőlőek lennének, ki tudjuk venni, akkor az itt 
megtakarított, jövőre megtakarított források rendelkezésre állhatnak majd.  

Az oktatás színvonalának javítása érdekében az állam többletforrásokat biztosít. Azt 
gondolom, hogy a „többletforrás” kifejezés az előző pont kapcsán kifejtésre került. Hogy az 
oktatás színvonalának javítására milyen intézkedéseket teszünk, ez az év egyik kulcskérdése. 
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Azt gondolom, hogy itt nemcsak a többletforrás a kérdés, illetve az, hogy ez-e a jó út, hanem 
inkább azt gondolom, hogy azokat a képzéseket, amelyek az adott szakon az ország 
leggyengébbjei, azokat az állami intézményrendszerben egyszerűen nem szabad engednünk 
elindítani az adott intézményekben. Tehát nem biztos, hogy az a megoldás, hogy ha 
valamelyik szak 20 helyen van, és tudjuk, hogy abból 8 helyen rendkívül gyenge, akkor oda 
még több pénzt adunk, hátha sikerül a következő 5 évben megjavítani azt a képzést, miközben 
egyébként egy olyan demográfiai lejtmenetnek vagyunk a tanúi, ami azért 
megkérdőjelezhetetlen. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt lesznek intézkedések.  

Az a kérdés, hogy minden képzési területen legyen államilag finanszírozott hely, 
megoldódott, januárban a HÖOK-kal egy részmegállapodást írt alá a miniszter úr, amelynek 
köszönhetően a jogi és közgazdasági területen is, az úgynevezett 16 szak esetén is elérhető 
magyar állami ösztöndíj, tehát egy viszonylag magas minőségi bemenet mellett, azt 
gondoljuk, a csúcsintézményekben, ahova a legmagasabb pontszámmal jelentkeznek a 
hallgatók, mindenképpen elérhető lesz az ösztöndíj. Sőt, ezen fórum előtt is szeretném jelezni, 
hogy a Felvételi tájékoztatóban – csak ez senkit nem érdekelt annyira, a sajtót sem, pedig 
számos fórumon elmondtuk – akár 100 ezer magyar állami ösztöndíjas hely is elérhető volt a 
felvételi eljárás folyamán, még egyszer mondom, akár 100 ezer is lehetett volna az a 
meghirdetett helytömeg, amit ebben az új kapacitás szemléletű felvételi eljárásban engedtünk 
meghirdetni, nyilván egyébként annak a biztos tudatában, hogy az intézmények döntő 
többsége hiába hirdet meg 80 meg 100 helyet, akkor sem lesz több jelentkezője, mint 15, 
tavaly, tehát eleve illúzió volt, hogy ennyit betöltenek. Az új felvételi eljárás logikájának 
megfelelően azonban ezt egyébként a kormány hagyta.  

A hallgatói szerződések rendszerének a megszüntetésére tesz még javaslatot a 
határozat. A megszüntetéssel semmiképpen, de az átalakításról, azt gondolom, számos hír 
megjelent már a sajtóban, a pénteki napon a HÖOK is egy – mondjuk így: – új tárgyalási 
mandátumot adott az elnöke számára. Folytatódnak a megbeszélések, a most szerdai napon 
lesz újabb munkacsoportülés a Felsőoktatási Kerekasztal keretében. Több ponton kedvezőbb, 
illetve végrehajthatóbb és – mondjuk így: – talán a közös megegyezés irányába mutató 
átalakításra teszünk majd javaslatot, ami nyilván egyébként törvényjavaslat formájában ölt 
majd testet, és az Országgyűlés hozhat majd végleges döntést ebben a kérdésben. Én azt 
gondolom, hogy itt is hamarosan megegyezés várható a hallgatókkal. Köszönöm szépen.  

 

Hozzászólások 

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

Én azt gondolom, István, hogy nagyon jó lenne egy olyan vita, amely a felsőoktatásra 
egy ilyen közös értelmezési keretet adhat, rászorul ez az ágazat arra, hogy legyen ilyen, a 
Széll Kálmán-terv azért alaposan megcibálta ezt az ágazatot, és ebben szerepet játszik az is, 
hogy az ágazaton belüli szereplők néhány apró…, nem apró, néhány fontos részletkérdésben 
nem tudtak megállapodni, és nem tudtak közös pontokat képviselni az ágazati küzdelmekben. 
Ne legyünk álszentek, negatív adóverseny van a régióban, nagyon nagy riválisai az oktatásnak 
a nyugdíjrendszer, az egészségügyi rendszer a közpénzért folyó társadalmi küzdelemben, sőt 
az oktatáson belül is folyik egy kimondva, kimondatlanul létező küzdelem: hogy a kötelező 
közoktatás, az általános közoktatásra kell-e sok közpénzt fordítani, vagy pedig a nem 
kötelező, de nagyon megtérülő és az ország szempontjából hallatlan fontosságú felsőoktatásra 
kell-e több közpénzt fordítani arányaiban. Ezek mind-mind vitakérdések, és ezekben a 
vitakérdésekben a magyar felsőoktatás rendre alulmaradt. Ennek az egyik oka, hogy 
részletkérdéseken veszekedtünk, ahelyett, hogy a közös pontokat megtaláltuk volna – közös a 
felelősségünk. Ezért lenne jó, ha lenne egy új keret, ez azonban nem új keret, tehát ez az 
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ítéletet… Van a régi vicc (Kucsák László: Virág elvtárs!) – hogy volt? –, hogy, Virág elvtárs, 
ez most a vádirat vagy az ítélet? Ez az ítélet, tehát ez ugyanaz a paradigma, hogy már megint 
deklarálunk valamit, hogy abcúg kormány, miközben ezek a kérdések mind baromi fontos 
kérdések, csak nem az ítélettel kellene kezdeni, hanem a kérdésfelvetéssel, a diagnózissal, 
arra nagy szüksége lenne a felsőoktatásnak, az ágazatnak, valamennyiünknek. Sajnos 
megmaradtunk tehát ennél – ez nem is rejti véka alá, hogy a HaHa követeléseit fordítja 
parlamenti formába (Dr. Hiller István: Persze!) –, de nekünk azért ennél nagyobb a 
felelősségünk, mint hogy egy röplapot írunk Ogy. határozat formájában, mert az még 
továbbra is az, ami részben idejuttatott bennünket, hogy deklaratív pontokon ütjük egymást, 
ahelyett, hogy megpróbálnánk megtalálni azokat a közös pontokat, amelyekkel kapcsolatban 
el tudnánk mondani a nyugdíjrendszer stabilitása mellett legalább ilyen súllyal érvelő 
kollégáinknak, hogy miért kell megosztani velük, nyugdíj és felsőoktatás, egészségügy és 
oktatás, és az oktatáson belül is legalább két lábra kellene terhelni a súlyt.  

A jó szándékot én tehát nem vonom kétségbe, sőt, biztos vagyok benne, hogy az 
munkál, maga a forma nem tűnik nekem vállalhatónak vagy alkalmasnak, ezért én ezt nem 
fogom támogatni.  

István, parancsolj! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Erről most már nem akarok beszélni, elmondtam a 

véleményemet, nyilván lesz szavazás. A múlt héten külföldön voltam, nem tudtam itt lenni, 
amikor a miniszter úr a többek között általam is javasolt későbbi időpontban jött. Azt 
olvastam és azt hallottam azonban, hogy a felsőoktatás ügyében tett egy olyan javaslatot, 
ajánlatot, hogy áprilisban… 

 
ELNÖK: Jönnek, igen. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): …visszajön. Én szívesen benne vagyok egy olyan 

közös felkészülésben, hogy április hónapban kimondottan a felsőoktatás témakörében – 
hiszen a miniszter úr azt mondta, hogy a felsőoktatás ügyében teszi ezt a javaslatot – egy ilyen 
beszélgetés és gondolkodás, és ne egyszerűen csak egy rutinmeghallgatás történjék. Javaslom, 
hogy ez április 18- után legyen, amikor is a Barroso-féle bizottság többek között a 
felsőoktatást, a magyar felsőoktatást is érintő kérdésben valamilyen módon javaslatot tesz, 
nem szeretnék olyanokról beszélni, ahol a mondatnak az a vége, hogy de majd meglátjuk 
három nap múlva. Tehát hogyha április második felében, harmadik harmadában a miniszter úr 
a bizottságot a felsőoktatás témakörében meglátogatja, akkor én, mi biztos itt leszünk, és egy 
olyan gondolkodásban, amely a felsőoktatás egészében keres pontokat, vagy éppen mutat ki 
nézetkülönbségeket, és nem egyszerűen csak kipipálja egy parlamenti kötelezettségét a felelős 
miniszternek, ebben én szívesen benne vagyok, és vállalom.  

 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor visszavonjátok ezt a javaslatot? Vagy ezt nem így kell 

érteni? (Derültség a kormánypártok soraiban.)  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A diplomáciatörténet számos metódust ismer arra, 

hogy egymás gondolatait is jobban megismerve próbáljuk a közös igényeket kielégíteni – itt 
nem. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Több vasat tart a tűzbe a szocialista képviselőcsoport.  



 28 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Itt a 
tárgysorozatba-vételről kell döntsünk. Az illetékes minisztérium a kormány nevében nem látja 
indokoltnak, a vitában elhangzottak érvek amellett, hogy legyen, amellett is, hogy ne legyen 
tárgysorozatba-vétel. Hogyan dönt a bizottság? Kérdezem, ki az, aki támogatja a 
tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 igen és 2 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba 
az országgyűlési határozati javaslatot.  

Egyebek 

Az egyebek keretében van-e észrevétel, van-e vita, hozzászólás? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincsen.  

Én akkor most szeretnék elköszönni Edelényi Zsuzsától, aki ebben a hónapban még 
segítette a munkánkat, de április 1-jétől már nem. Köszönöm a munkáját, nemcsak a magam 
nevében, hanem mindenkinek a nevében.  

A bizottsági ülést bezárom. Jó munkát kívánok mindenkinek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


