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Napirendi javaslat  
 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10549. szám)  

(Sneider Tamás, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén (Jobbik) képviselők önálló 

indítványa)  

b) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10571. szám)  

(Michl József (KDNP) képviselő önálló indítványa)  

c) A magyarországi idegennyelv-tudás és nyelvi kompetenciák javítása érdekében 

szükséges lépések megtételéről szóló határozati javaslat (H/10675. szám)  

(Farkas Gergely, Dúró Dóra és Balczó Zoltán (Jobbik) képviselők önálló 

indítványa) 

2.   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  
Osztolykán Ágnes (független), a bizottság alelnöke  
 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Dúró Dóra (Jobbik)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)   
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Brájer Éva (Fidesz) Pánczél Károlynak (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) megérkezéséig Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Sági Istvánnak (Fidesz) 
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Madarász Hedvig főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Novák János (Magyarországi Szülők Országos Szövetsége)  
Mendrey László (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete)  
Galló Istvánné (Pedagógusok Szakszervezete)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 38 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Ha valaki kívánja, akkor felkapcsoljuk a villanyt, de így is 
látunk és takarékoskodunk. 

Szeretettel köszöntök mindenkit. A napirend elfogadása előtt hadd köszöntsem Sipos 
Imre kollégánkat, aki egyelőre csak érdeklődőként, megfigyelőként vesz részt a bizottság 
ülésén, mint látható, Brassói Sándor ül az asztalfőn és Hedvig, merthogy még a mai nap során 
lesz kinevezve helyettes államtitkár úr, de már a kinevezése előtt is fontosnak tartja, hogy 
megismerje a bizottság működését és személyes tapasztalatokat gyűjtsön az elkötelezett 
képviselők hozzászólásai alapján. 

Két napirendi pontunk van, az elsőnek egyből három alpontja, a), b) és c) pont, 
mindegyik a köznevelés kérdésével foglalkozik. Az a) pont a jobbikos képviselőtársaink 
módosító indítványa, a b) pont Michl József képviselő úr, bizottsági tagtársunk módosító 
javaslata, a c) pont pedig egy határozati javaslat, szintén a közoktatást érinti, az idegennyelv-
tudás és nyelvi kompetenciák javítása érdekében szükséges lépések megtételéről szintén 
képviselőtársaink is jegyzik. A második pont az egyebek. 

Van-e valakinek javaslata, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. (Nincs jelzés.) 
Nincs. Szavazzunk róla! Aki egyetért ezzel, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. 
Egyhangúlag elfogadtuk. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 

Az 1. pont a) pontja Sneider Tamás, Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén képviselő urak 
önálló indítványának a tárgysorozatba-vételéről van szó. Kívántok-e ezzel kapcsolatban 
hozzászólni? Parancsolj, Dóra! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
T/10549. számú törvényjavaslat 

Dúró Dóra (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslat azt célozza, hogy a 3. 
életévtől kötelező óvodáztatás alól bizonyos feltételek mellett a jegyző az óvodavezető és a 
védőnő egyetértésével felmentést adhasson. Ennek az az indoka, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának kérésére megjelent tanulmánykötetben is azt olvashattuk, hogy azoknak a 
szülőknek és azoknak a családoknak van igazán szükségük arra, hogy a gyermekük minél 
előbb bekapcsolódjon a nevelési intézményrendszerbe, ahol alacsony iskolai végzettségűek a 
szülők, és általában hátrányos helyzetűek a gyerekek. Viszont tudjuk jól, hogy vannak olyan 
családok, amelyek tudják biztosítani azt, hogy nem jár hátrányos következményekkel a 
gyermek fejlődésére az, hogy ha csak később óvodáztatják, és a férőhelyek is igen szűkösek 
az óvodákban. Valószínű, hogy nem sikerül normális megoldást találni arra, hogy ez a 3. 
életév betöltését követő óvodáztatás beinduljon. Ezért javasolják képviselőtársaink azt, hogy 
ilyen módon adhasson felmentést a jegyző ez alól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. A tárca álláspontját, illetve az államtitkárság álláspontját 

szeretnénk tudni. Brassói Sándor főosztályvezető úr, parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot tudok mondani, kormányzati álláspont még nem áll rendelkezésre. A tárca 
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részéről pontosan értjük a módosító javaslat célját az indoklásból és a szövegezésből. 
Megértve a szándékot, de alapvetően nem támogatja a tárca. (Megérkezik az ülésre dr. Hiller 
István.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? Révész Máriusz! 

Kérdések, hozzászólások 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ma reggel, amikor elindultam 
otthonról, érkezett hozzánk egy villanyszerelő, direkt nagycsaládos villanyszerelővel 
dolgoztatunk, és ő vetette fel ugyanezt a kérdést, amit most Dóra mondott. Öt gyermeke van, 
és azt kérdezte, hogy a 3 éves gyermekét kötelező-e óvodába vinni, mert a nagyobb 
gyermekeik, akik szintén jó tanulók, tovább voltak otthon. Pont ezt fejtette ki nekem olyan 
negyed 9 magasságában ma reggel, hogy milyen szívesen venné, ha még egy kicsit 3 éves 
kora után otthon tudna lenni az édesanyjával a gyermek. 

Tehát az a probléma, amit felvetett a képviselő asszony, az a probléma élő, jogos, és 
szerintem érdemes lenne rá valamilyen megoldást találni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Én is szeretnék 

hozzászólni. Azt gondolom, hogy az a javaslat, amit erre az előterjesztő képviselők 
kimunkáltak, tudniillik hogy csak azoknak lehessen felmentést kérni, akiknek érettségijük 
van, ez nem jó. Van néhány szakmunkás barátom, nincs sok, ők joggal éreznék magukat 
hátrányosan megkülönböztetve. De ettől még a probléma létezik. Napról napra kapjuk arról a 
híreket, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kezelt iskolákban is 
előfordulhat várhatóan számos olyan helyzet vagy számos olyan alkalom, előállhat az a 
helyzet, hogy törvénysértő módon nem tudunk körzetes gyerekeket beiskolázni, hiszen több a 
jelentkező, országosan olyan 7-8 ezerrel több a jelentkező, több a beiratkozott gyerek, mint 
tavaly volt. 

Ennek feltehetően több oka van. Az egyik oka az, hogy megváltozott az iskolába lépés 
ideje, durván negyedévvel toltuk előbbre a naptárat. Emlékszünk még, másfél évvel ezelőtt 
komoly vitákat folytattunk az iskolába lépés, az iskolaérettség megállapításának szabályairól, 
többek között a bizottság által kimunkált kompromisszum került be a törvénybe, az eredeti 
előterjesztés ennél egy még korábbi beiskolázási dátumot tartalmazott, ami még nagyobb 
feszültséget jelentene most a beiratkozásoknál, illetve a beiskolázásnál. De így is három 
hónappal több gyereknek kell most iskolába lépni, mint korábban volt. 

Ez találkozik egybe egy másik ponttal, a 3 éves kori kötelező óvodáztatással. Így 
nagyon sok helyen látjuk azt, hogy az óvodavezetők, néhol az óvodákat fenntartó 
önkormányzatok hallgatólagos vagy kimondott támogatását bírva, tolják ki a gyerekeket, 
adott esetben sajnálatos módon olyanokat is, akik nem iskolaérettek, mert félnek attól, hogy 
az életbe lépő 3 éves kori óvodáztatásnál az óvodában lépnek fel férőhelygondok, és ezt 
valamilyen módon oldani kell. 

A probléma egyik megoldására a b) pont alatt szereplő Michl-féle törvénymódosítás 
némi enyhületet hoz, de csak némit, tudniillik hogy újból lehetővé teszi az átlaglétszámtól 
való eltérést rendkívüli esetben, 10, maximálisan 20 százalékkal. Ahogyan ezzel eddig is éltek 
az önkormányzatok sok helyen. 

De ez a 20 százalékos létszámtöbblet nem kezeli az egyébként 25 százalékos 
létszámtöbbletet, mert ha negyedévi átlagos elosztást számolunk, akkor 25 százalékkal 
nőhetett az első évben beiratkozó gyerekek száma. Nem ennyivel nőtt szerencsére, csak 
kevesebbel, mert a tényleges beiratkozások olyan 7-8 ezer körüli növekedést mutatnak. 

A másik ponton is érdemes vagy lehet ezt oldani, az óvodai 3 éves kor, 4 éves kor 
kérdésénél. Ez a mostani feszültséget nem fogja megoldani, mert ezek a gyerekek már 
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jelentkeztek. Tehát azt a problémát, ami most előállt vagy majd szeptemberben előáll, hogy 
lesz egy pár száz olyan gyerek, aki körzetes ugyan, a törvény szerint fel kell őket venni, csak 
nincs hová, ezt a jobbikos képviselők által benyújtott javaslat ebben az évben nem orvosolja, 
mert ezek a gyerekek már jelentkeztek, az igényüket bejelentették. Ezt más módon kell 
kezelni, osztálytermeket kell építeni az előttünk álló három hónapban több helyütt. Ez nem 
lehetetlen, a probléma azonban az, hogy tisztázatlan, hogy ki fizeti az osztálytermek 
építésének a költségét. Erre majd egyébként én teszek javaslatot a Michl-féle javaslatban, 
hogy tisztázzuk, hogy ki fizeti az ilyen jellegű átszervezésekből fakadó beruházási igényeket, 
mert ha ez tisztázatlan, akkor nem épülnek meg az osztálytermek és törvénysértő állapotba 
kerül a Klebelsberg. 

De ettől függetlenül, noha a javaslattal én nem szimpatizálok, mert bumfordi ez az 
érettségihez kötés, de a probléma valós. Ezért megfontolandónak tartom a tárgysorozatba-
vételt azért, hogy jó megoldási javaslatot kimunkáljunk az államtitkársággal közösen, és 
oldjuk ezt a most előállt létező problémát. Parancsolj! 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Talán egy 

kis indoklást még illik tennem az álláspontunkhoz, hogy miért nem támogatjuk. Azért nem, 
mert a jelenlegi kihirdetett törvény szövegében lévő tartalom… 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Ne haragudjon, főosztályvezető úr, én nem 

hallok semmit, ha egy picit hangosabban lenne szíves beszélni, megköszönném. 

Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) álláspontja 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, 
mindig küzdök ezzel, elnézést, csak itt nagyon nagy az asztal, és sosem lehet közelebb húzni a 
mikrofont, de most ígérem, hogy összefeszítve magamat, de elérem. (Derültség.) Köszönöm 
szépen. 

Tehát azért nem támogatjuk, mert a kihirdetett, de még nem hatályos szöveg ehhez a 
javaslathoz képest azt gondoljuk, hogy tágabb lehetőséget biztosít a fenntartónak, az 
önkormányzatnak, a nem állami fenntartónak, hiszen nem érettségihez köti, hanem 
gyakorlatilag bármely szülő kérésére, amennyiben a gyerek jogos érdekét szem előtt tartva azt 
nem sérti, akkor ez a felmentés megadható. Egyrészt ezért, a másik oldalon pedig nem értjük 
azt a felvetést, hogy miért kellene érettségihez kötni. Itt a szülő legalább érettségi vizsgával 
rendelkezzen. Rögtön felmerül a kérdés, hogy melyik szülő, ha egy szülő neveli, ha két szülő, 
szülő vagy gondviselő, tehát ezt a fogalmat akkor mindenképpen pontosítani kellene magában 
a szövegben is, de ez a „legalább érettségi vizsga” felveti azt a kérdést, hogy akinek nincsen 
érettségi vizsgája, azoknál a szülőknél akkor gyakorlatilag ezt a mentességet ez alapján nem 
lehet megadni. 

Tehát ez egy olyan korlátozás lenne álláspontunk szerint is, ami zavaró lenne, mert 
hátrányos megkülönböztetést hozna. Pontosan azért, mert bár törvény törvénnyel lehet 
ellentétes, de az egyenlő bánásmódról szóló törvény rendelkezéseivel egy kicsit, ha úgy 
fogom fel, ütközőfélben lévő javaslat, hiszen ott ez a dolog ilyen szempontból szerintünk 
elvérzik. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ferenczi Gábor kért szót. Parancsolj! 

További kérdések, észrevételek, válaszok 

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Éppen az érettségivel kapcsolatban 
szerettem volna röviden reflektálni egyrészt elnök úr, másrészt főosztályvezető úr részére, 
hogy miért az érettségihez kötnénk mi ebben a javaslatban a felmentési lehetőséget. Ha 
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megnézzük, hogy az óvodákban az óvodapedagógusok részéről is elvárunk egy bizonyos fokú 
iskolázottságot, ami az ő esetükben felsőfokú végzettség, és a szülő, aki otthon marad a 
gyermekével, tulajdonképpen az óvópedagógusok helyett végzi ezeket a nevelési, oktatási 
feladatokat, és ha megnézzük még azt is, hogy a fiatalok körében mennyi az érettségizettek 
számaránya, akkor úgy érezzük, hogy igenis, jogos lenne egyfajta intelligenciához, egyfajta 
alapműveltséghez kötni azt, hogy ha valaki az óvodák helyett otthon vállalja a gyermekének 
tulajdonképpen a nevelését. Hiszen az óvoda alapvető célja, hogy felkészítse ezeket a 
gyermekeket az iskolára, és mi úgy gondoljuk, hogy pont az a legnagyobb probléma az 
iskolákban, hogy a bekerülő gyermekek egy jelentős része, akik egyébként hátrányos 
helyzetűek, és olyan családokból származnak, ahol ezek az alapvető szocializációs lépések 
nem biztosítottak számukra, ha ezek a gyerekek bekerülnek az iskolába, alapvető 
kompetenciákkal, alapvető viselkedési normákkal nem rendelkeznek. 

Tehát mondok egy példát: például nem ismerik sok esetben azt, hogy hogyan kell 
késsel, villával enni, és ezt az általános iskolában kell pótolni. Tehát úgy gondolom, hogy 
lehet, hogy némi szigort eredményez az, hogy ha érettségihez kötnénk a felmentést, de mi úgy 
gondoljuk a Jobbik részéről, hogy igenis, ha az óvópedagógusok esetében is van egyfajta 
elvárás, akkor a szülők esetében ez nem olyan nagy elvárás, amit nem lehet manapság 
teljesíteni a fiatalok esetében. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Pánczél Károly kért szót. Parancsolj! 
 
PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Valóban itt egyébként a javaslat arról szólt, amiről Ferenczi Gábor most beszélt. Elnézést 
kérek elnök úrtól, nem nagyon értettem, amikor elnök úr indokolta ezt a törvénymódosítást. 
Ennek a dolognak semmi köze nincs a létszámproblémák megoldásához, sőt még inkább 
súlyosbítja a helyzetet, hiszen a jelenleg elfogadott köznevelési törvényben ez a lehetőség, 
hogy a jegyző felmentést adhat, benne van. 

Annak idején. 2011 decemberében, ilyen hosszú téli éjszakákon sokat vitatkoztunk 
azon, hogy ne az óvodavezető és a védőnő döntse ezt el, hanem egy jegyző, aki 
tulajdonképpen egy hivatalt vezet és hatósági személy, ezáltal nagyobb védettséget élvez. De 
ez a lehetőség a felmentésre ma is fennáll. Itt a jobbikos képviselőtársaink, akik benyújtották 
ezt a törvényjavaslatot, gyakorlatilag azon vannak, hogy ha lehet, minden gyereket toljunk be 
3 éves korban az óvodába, és szigorítsuk a felmentés lehetőségét azzal, hogy… 

 
ELNÖK: Szűkítsük. 
 
PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): … szűkítsük, hogy érettségihez köti és a megfelelő 

családi körülményekhez. (Megérkezik az ülésre Demeter Zoltán.) 
Itt a megfelelő családi körülmények leírása ugyanolyan, egy kicsit gumijogszabály, 

mint ami egyébként most is életben van. Én is azt gondolom egyébként, hogy az érettségit 
ilyen pontosan meghatározni azért is nehéz, mert amit pontosan Máriusz elmondott, hogy ő 
reggel találkozott a villanyszerelővel, aki példás családapa öt gyerekkel, nem biztos, hogy van 
neki érettségije, egyébként pedig nagyon jó helyen van otthon abban a családban akár 3-4 
éves korában is az a gyermek. Tehát én is egy kicsit túlzottnak tartom így ezt a szigorítást, a 
törvény ma is ad erre megoldást, és éppen hogy nem a létszámgondokon javít ez, hanem 
inkább ront. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Valószínűleg elkövettem azt a hibát, hogy sokat beszéltem, sok beszédnek 

sok az alja, és az értelme nem derült ki. Azért gondoltam megfontolandónak, de meggyőzhető 
vagyok, hogy ezt ne tegyük, mert megnyitja ezt a törvényi pontot a javaslat. Ez az egyik, ha 
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nem az egyetlen erénye a javaslatnak, hogy megnyitja ezt a pontot, és módot ad, módot adhat 
arra, hogy itt módosítást eszközöljünk. 

Az általam elképzelt módosítás nem ez, ami itt le van írva, hanem az, amelyik nem 3 
éves kortól, hanem 4 éves kortól teszi kötelezővé az óvodáztatást. Ez nem meglepő, mert én 
ezt az álláspontot képviseltem másfél évvel ezelőtt is. Hogy ez ne legyen az egykori viták 
újragombolása csupán, egy olyan verzióval, hogy bizonyos határidőig, amíg kellő számban 
óvodát nem tudunk építeni, tehát 2014-ig vagy 2015-ig, járjunk el így, hogy függesszük fel, 
látva ezt a torlódást, ezt a pontot egy vagy két tanévre. Tehát nem ezt a verziót. 

Magával az érveléssel, Gábor, az a probléma, hogy nem úgy néz ki a helyzet, hogy a 
szülő helyettesíti a felsőfokú végzettségű óvónőt, hanem fordítva, az óvoda helyettesíti a 
szülőt. Alapesetben a gyerek a szülőé, nem az államé. Volt olyan társadalom 
Magyarországon, amelyik ezzel ellenkezően fogalmazott, hogy a gyerek az államé, és a 
szülőnek kötelessége megfoganni, megszülni, világra hozni őt, és utána az állam birtokolja 
testestül, lelkestül a gyereket, de nem így van. Alapvetően a gyerek a szülőé, az állam 
segítséget nyújthat a nevelésében, de nem veheti el azt tőle. Sem akkor, ha diplomás, sem 
akkor, ha szakmunkás az illető, vagy ha teljesen iskolázatlan, akkor sem veheti el tőle. Az az 
övé, minden tekintetben. 

Azért, hogy jó színvonalú segítséget tudjunk nyújtani a szülő helyett a képzéshez, 
azért követelünk meg az óvónőktől felsőfokú végzettséget és diplomát, de fordítva ez a logika 
nem működik. Ez egy lényeges megközelítés, szerintem érdemes végiggondolni. 

Én nem ragaszkodom ehhez feltétlenül, már csak azért sem, mert több aggályt vet fel a 
benyújtott javaslat, és azt az egyetlen erényét, hogy megnyitja ezt a törvényi pontot, ezt 
mással is lehet pótolni, ráadásul a most kialakult szeptemberi tumultuózus jelenetet már nem 
kezeli, maximum a két következő évre, a 2014-2015-ös évre nyújthatunk egy jó módosítás 
esetén valamilyen enyhületet. 

Osztolykán Ágnes! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Én egy kicsit nyersebben 

szeretnék fogalmazni. Az LMP semmiképpen nem fogja támogatni ezt a törvényt, mert én 
nem azt látom benne, hogy megnyitja a lehetőségét annak, hogy módosítsunk, hanem azt, 
ahogyan a Jobbik eddig is hangoztatta, hogy a hátrányos helyzetű és főleg a roma gyerekek 3 
éves kortól való beóvodáztatására van szükség, amivel én jómagam egyetértek, de azt 
gondolom, hogy ilyen kitételt tenni maximálisan összefüggésben van a magyarországi roma 
lakosság képzettségi szintjével. Úgyhogy én ezt nem támogatnám. (Megérkezik az ülésre 
Cseresnyés Péter.) 

Azt gondolom, hogy a vita megnyitására sem biztos, hogy alkalmas ez a módosító 
javaslat. Ha jól emlékszem, akkor, amikor a köznevelési törvényt vitattuk és szavaztunk róla 
2010 végén, akkor már benne volt a törvény szövegében ez a 3 éves kortól való óvodáztatás. 
Segítsen nekem, főosztályvezető úr, hogy jól mondom-e, és akkor el volt tolva ennek a 
hatálybalépése 2014 szeptemberére, ugye? (Brassói Sándor: Igen.) Azt gondolom, hogy ha 
mindenképpen akarunk valamit tenni, akkor talán adjunk be egy bizottsági módosítót, vagy ha 
ez nem működik, akkor én magam beadok egy módosítót, amivel próbáljuk meg szintén tolni, 
és azt hiszem, valamikor visszahozni vagy kinyitni ezt a vitát, de azt gondolom, hogy ez a 
módosító javaslat semmiképpen sem alkalmas erre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy mondatot szeretnék mondani, hogy Ági, azért 

fontold meg, mert szerintem pontosan az az érdek, hogy ezekben a hátrányos helyzetű 
családokban minél hamarabb óvodába kerüljenek a gyerekek. Ha ezt most eltoljuk, akkor 
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megint megnyitjuk a lehetőséget. Tehát én most jelzem, hogy az eltolást semmiképpen nem 
tudnám támogatni. Tehát az a cél, hogy alapvetően mindenki menjen, a hátrányos helyzetűek 
különösen, de legyen meg a lehetőség arra – de ez csak egy nagyon szűk réteget érint -, hogy 
aki a megfelelő feltételeket biztosítani tudja, annak ne legyen kötelező, kaphasson felmentést. 

Ez kiderült, emlékszem, hogy beküzdöttük, hogy a jegyzőnél erre lehetőség van most 
is. 

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk az a) pontról, a tárgysorozatba-vételről döntünk, 
Sneider Tamás, Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén jobbikos képviselők javaslatáról. Ki az, aki 
tárgysorozatba akarja venni ezt a javaslatot? Kérem, az most szavazzon! (Szavazás.) 3 igen. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 
tartózkodott, 3 igen szavazat és 1 ellenszavazat mellett. Azaz nem vette tárgysorozatba. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
T/10571. számú törvényjavaslat 

A b) pont a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása, Michl József 
képviselőtársunk önálló indítványa. Parancsolj! 

Michl József (KDNP) szóbeli kiegészítése 

MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mint 
ahogy az előbbi vita is jelezte, több ponton is van olyan kérdés, amelyet érdemes vagy 
újragondolni vagy továbbfejleszteni a köznevelési törvényben. Ez az előttünk fekvő javaslat is 
így született. Én néhány pontot szeretnék kiemelni, aztán természetesen a kérdések kapcsán 
további részletekre is szívesen válaszolok. 

Köznevelési alapfeladatot a törvény meghatározott pontján felsorolt köznevelési 
intézmények láthatnak el. Korábban itt is szó volt már róla, hogy van egy olyan szakképzési 
terület, amely a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe kerülne át, és ennek a pontosítására van 
szükség egy konkrét felsorolásban, hogy melyek azok a szakmák, amelyekért a 
vidékfejlesztési miniszter felelősségét érdemes megfogalmazni, és hogy vele együtt milyen 
módon lehet majd ezeket az intézményeket fenntartani a jövőben. 

A másik ilyen nagyon fontos terület a tanköteles kort átlépő fiatalok esete. Itt javaslom 
továbbfejleszteni az eddigi gondolatunkat, és így került be ez a gondolat, hogy valamit 
mégiscsak sikerüljön nekik kapni, tehát egy ilyen részszakképzés megszerzését tegyük 
lehetővé ezeknek a fiataloknak a Híd-2 programban. 

Egy másik fontos terület a pedagógiai szakmai szolgáltatás kérdése. Az eredeti 
törvényben nem szerepelnek olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek nem köznevelési 
intézményfenntartóként, illetve nem köznevelési intézményként működnek. Van több olyan 
európai uniós, illetve más támogatási projekt, amelyek keretében ez gondot jelenthet, ezért 
javaslom ezt újra megvizsgálni, azzal együtt, hogy én azt nagyon helyesnek tartottam és most 
is annak tartom, hogy a törvény eredeti szövege úgy foglalkozik ezzel, hogy elsősorban az 
oktatási intézmények tehessék meg ezeket a továbbképzéseket, programokat, ők vihessék. De 
azt gondolom, hogy a többi szempont figyelembevételével is érdemes ezt így kiegészíteni. 

A törvényjavaslatnak van egy valóban, ahogy az előbb is szóba került, egy abszolút 
aktuális kérdése is, ez pedig az, hogy az óvodai, iskolai és kollégiumi csoportokra vonatkozó 
megállapított maximális csoportlétszámot milyen módon lehessen túllépni. Az én 
megfogalmazásomban az szerepel, hogy a fenntartó engedélyével, a tanítási év indításánál 
legfeljebb 20 százalékkal lehessen ez átléphető. Ennek az indoka az, hogy egyrészt a mostani 
beiratkozásokból is látható, de nemcsak ebből, hanem önmagában is ez a praktikus dolog 
azért azt gondolom, hogy jó, ha a szövegében a továbbiakban is benne szerepel. Az eredeti 
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tervünk vagy elképzelésünk, ami rögzült a törvényben, az volt, hogy csak a maximumot 
állapítsuk meg, és mindig ehhez igazodjon az osztálylétszám, ennél alacsonyabb bizonyos 
szintig lehet, de hogy ezt sose lépjük túl. Azért az élet bőven produkál olyan helyzetet, amikor 
viszont szükség lehet arra, hogy ha egy-két fővel több az, akit be kell iskolázni abba az adott 
iskolába, abba az adott osztályba, akkor erre a fenntartónak lehetősége legyen a jövőben is. 

Azt a példát szeretném elmondani, ahol egy kistelepülésen az egyetlen iskolába, az 
egyosztályos felmenő rendszerű iskolába éppen néhánnyal többen szeretnének csak 
beiratkozni, akkor annak a pár gyereknek ne kelljen a szomszéd településre iskolába járni. 
Biztos, hogy helye válogatja, és egészen más kérdés ez mondjuk itt, Budapesten, ahol sűrűn 
lakott településként rengeteg iskola áll rendelkezésre, de mégis itt is előfordulhat az, hogy az 
adott szülő nagyon szeretné, hogy abba az iskolába járhasson a gyermeke, amelyet ő kinézett 
magának. 

Tehát ezt itt mindenképpen javaslom újragondolni és ezt a 20 százalékkal való 
megemelést támogatni. 

A másik ilyen, szintén a mindennapok kérdésében is felmerülő téma a mindennapos 
testnevelés. Itt egyrészt egy fogalmi módosítást javaslok, vagyis azt, hogy ne azt mondjuk, 
hogy heti 5 órát kötelező tartani, hanem ha a mindennapos testnevelés fogalmat használjuk, 
akkor használjuk azt, hogy minden nap kell testnevelésórát tartani. Tehát a napi egy 
testnevelésóra fogalma kerülne be a szövegbe, és a kiváltás vagy ennek a bővülésnek a heti 
két órának az alternatív megoldásai közé vagy többféle lehetősége közé javaslom, hogy az 
alapfokú művészeti iskolával történő együttműködés keretében szervezett néptáncfoglalkozás 
is kerüljön be. 

Ennek a módosításnak a 27. § (11) bekezdésnek van egy olyan plusz üzenete is, hogy 
a szakképző iskolák esetében, amikor nem az iskolában van maga a gyakorlati képzés vagy 
nem azonos épületben folyik a gyakorlati képzés, akkor ebben az esetben nem szervezhető 
meg az, hogy a gyerek, a tanuló visszajöjjön az iskolába, ezért én úgy fogalmaztam, hogy ha 
közismereti oktatás is folyik, csak azon a napon legyen kötelező megszervezni a 
testnevelésórát. Kaptam már sok-sok véleményt a javaslattal kapcsolatban, itt például van egy 
olyan javaslat, ami azt mondja, hogy ne közismereti, hanem elméleti oktatást mondjunk. Azt 
gondolom, hogy ez akceptálható, hiszen az is ott folyik az iskolában, és akkor ezen a napon 
természetesen megszervezhető a testnevelésóra is. 

A hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban foglalkozik még a javaslat néhány 
pontban azzal, hogy ha ezt a nevelési, oktatási intézményt az egyház tartja fenn, akkor a hittan 
és az etika tantárgy kapcsolata hogyan valósulhat meg. Itt az a javaslat, hogy az etika tantárgy 
a hittannal kiváltható legyen ezekben az iskolákban, illetve amennyiben 8 évfolyamon 
tanulnak a gyerekek az állami fenntartású iskolában, akkor az erkölcstan óra vagy az ehelyett 
választható egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai 
foglalkozások része legyen, ezt fontosnak tartanám rögzíteni. 

A javaslatnak van még egy szintén aktuális, nagyon fontos része, ez pedig az, hogy a 
szakképző iskolák a pedagógiai programjukat március 31-éig kellett volna, hogy a szakmai 
részét is felülvizsgálják. Ezt viszont nem tudták megtenni, merthogy nem ismerik még a 
kerettanterveket. Ezeknek a kerettanterveknek a nyilvánosságra kerülése után legyen 
lehetőségük a pedagógiai programjukat ehhez igazítani. Én itt azt javasoltam, hogy május 15-
éig hosszabbodjon meg ez a dátum. Itt is azt gondolom, hogy van több jó megoldás, lehet azt 
is mondani, hogy a kerettantervek megjelenését követően ennyi időn belül kelljen ezt 
elvégezni. Mindenki készül erre, engem is konkrét igazgatók kerestek meg ezzel a kérdéssel, 
ezért is tartom fontosnak, hogy ezzel is foglalkozzunk. 

Néhány további ponton módosulna még a törvény. Így például a nemzetiségi óvodai, 
iskolai kollégiumi nevelést érintő kérdésekben a nemzetiségi önkormányzatok egyetértési 
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jogot kapnának a létesítés, megszűnés, átszervezés, név választása, költségvetés, illetve a 
vezető megbízásával kapcsolatban. 

Azt gondolom, hogy a legfontosabbakra kitértem, és majd a vita során pedig a 
továbbiakra is szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca, az államtitkárság vagy a kormány álláspontját 

tudjuk? Parancsolj! 

Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) álláspontja 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Tárcaálláspontot tudok közvetíteni egyelőre. Alapvetően üdvözöljük a javaslatot. Számos 
olyan, időközben felmerült kérdéskörre ad jó megoldási javaslatot, amelyik a törvény 
elfogadása óta felmerült. Ezeket képviselő úr az előbb szóban előadta, úgyhogy én ezeket nem 
ismételném meg. Egyetlenegy dolgot tennék még itt hozzá, ami talán fontosabb lehet, és azon 
túlmutató, amit ő elmondott, ez pedig az, hogy a kötelező kerettantervek készítése során több 
olyan javaslat érkezett, akár országgyűlési képviselőktől is, aminek alapján a kerettantervi 
kínálat bővült, amit a miniszter rendeletben kiadott, és több olyan választható, miniszter által 
készített és az iskolák által szabadon választható kerettanterv is kiadásra került, amelyek 
vonatkozásában nincsen hazai felsőfokú képzés, pedagógusképzés, és a jelenlegi hatályos 
törvény szövege alapján problémát okozna ezen kerettantervi tantárgyak tanítása. Úgyhogy a 
javaslat egyik eleme pont ezt a kérdést rendezi. Tehát ha nincs a képzési tantárgy megfelelő 
irányának megfelelő hazai felsőfokú képzés, akkor lehetővé teszi az ilyen moduljellegű 
tantárgyakat, vagy ezeket a kis óraszámú, választható opcionális tantárgyaknak a tanítását is 
bizonyos végzettségi, szakképzettségi feltételek együttállása esetén. Ha ez a módosítás nem 
kerülne be, akkor ezen tantárgyak tanítása problémát okozhatna szeptember 1-jétől ott, ahol 
ezeket választották. 

Egyébként a javaslat egészében véve olyan irányba megy, ami a kezdeti állapothoz 
képest felmerült kérdéseket nagyon pontosan szabályozza és megoldást kínál rá. Úgyhogy 
támogatjuk a tárca részéről. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Többen jelezték a vitában való részvételi szándékukat. 

Tárgysorozatba-vételről és aztán általános vitára alkalmasságról kell dönteni. Mivel a vitát 
össze fogjuk vonni, de formailag két döntésről van szó. Az egyik, hogy tárgysorozatba 
vesszük-e a javaslatot, és utána egy másik döntést is kell hoznunk, hogy alkalmasnak tartjuk-e 
általános vitára. 

Nyilván a hozzászólásokban ez a két vonatkozás egybe fog mosódni, én ezt 
természetesnek és értelemszerűnek gondolom. 

A jelentkezések sorrendjében igyekeztem felírni a neveket. Elsőként Révész Máriusz, 
majd Kucsák László, Sági István, Osztolykán Ágnes. Parancsolj, Máriusz! 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Üdvözlöm, hogy Michl József ezt a 
törvényjavaslatot beterjesztette, gondolom, volt egyeztetés, hiszen számos olyan kérdésre 
választ ad, amire már választ kellett volna adni. Ha egy kis kritikát megfogalmazhatok, akkor 
érdemes lett volna jó néhány kérdést egy-két hónappal vagy egy-két héttel ezelőtt szabályozni 
és már meghozni a döntést, de mindenképpen üdvözlendő, hogy ez most végre bekerült elénk. 

Úgyhogy én mind a tárgysorozatba-vételt, mind az általános vitát maximálisan 
támogatom, sőt szerintem igazán az lenne a cél, hogy minél gyorsabban sikerüljön ezt a 
törvényt megszavazni, gondoljunk csak a felvételikre az iskoláknál. 
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Mivel általánosságban nehéz róla beszélni, és egy-két paragrafust külön kiemelnék, 
igyekszem nagyon rövid lenni. Ma este már módosító javaslatokat be is kell adni, úgyhogy 
viszonylag kevés az idő, úgyhogy azért vetem fel, hátha valakinek még további gondolatai 
támadnak ezzel kapcsolatban, illetve sikerül tisztázni. 

A 2. §. Az általános iskola kezdeményezi a tanulók felvételét a Híd-programba, ha a 
15. életévét betölti a gyerek. Ezt azért látom elég aggályosnak ezt így kimondva, mert nem az 
szerepel a törvényben, hogy kezdeményezheti, hanem kezdeményezi, tehát gyakorlatilag ez 
olyan, mintha úgy lenne megfogalmazva, hogy aki a 15. életévét betölti, az át kell menjen 
oda. Én ezt több szempontból aggályosnak érzem, mondjuk abban az iskolában, ahol én 
tanítottam, meg ahová a gyerekeim járnak, van például több kínai gyermek, aki egy vagy két 
évet csúszott, amikor idekerült Magyarországra, mire megtanulta a nyelvet. Kiváló tanulók, 4-
es, 5-ösök, ám 16 évesek lesznek, mire befejezik az általános iskolát. Semmi szükség nincs 
arra, hogy őket mondjuk átpateroljuk a Híd-programba, még akkor is egyébként, ha két évvel 
túlkorosak. Úgyhogy ezért itt szerintem egy kis szövegpontosításra van szükség, hiszen a 
kezdeményezi, az kijelentő módban nem ad választási lehetőséget, át kell menni, ezt 
neccesnek érzem. 

Az 5. §. Az óvodai csoportok létszáma. Sokat beszéltünk róla, indokolt, annak idején 
mi jeleztük, hogy kár is volt ezt a 20 százalékot kivezetni a törvényből. Ez a régi törvényben 
is így volt. Ez lenne az a pont, ami miatt nagyon sürgősen el kellene fogadni szerintem a 
törvényt. Számomra az örvendetes volt, hogy a sportbizottságban, ahol előbb ültem, a 
szocialisták is a támogatásukról biztosították egyébként emiatt ennek a törvénytervezetnek az 
elfogadását. (Dr. Hiller István: Vannak még tévedések.) 

A 6. §. Én üdvözlöm, hogy a néptáncot is mint testnevelést kiváltó lehetőséget 
bevezetjük. Nyilvánvaló, hogy az iskolák jelentős részében nincs elegendő tornaterem, ebből 
kifolyólag hogy a tanteremben milyen mozgásos lehetőséggel lehet kiváltani az órát, erről 
érdemes gondolkodni. Szerintem jobb, ha a tanteremben néptáncolnak, mintha a szék mellett 
guggolgatnak, több értelme van a dolognak, úgyhogy én ezt a javaslatot üdvözlöm. 

A napi egy testnevelésóra keretében itt megint javasolnék egy kis meggondolást, 
különösen azokban az esetekben, hogy ha elmegy a gyerek úszni vagy elmegy egy másik 
tornaterembe vagy elmegy korcsolyázni, akkor ezt úgy érdemes megoldani, hogy egyébként 
összevont órát tartanak, így is szokták megoldani. Ha ezt a napi egy órát bevesszük, akkor 
gyakorlatilag ezt a lehetőséget megint megszüntetjük, úgyhogy én ezt tudom, hogy ha ez így 
lenne megfogalmazva, akkor már Kőbányán is sok iskolának az eddigieknél is nagyobb 
gondot jelentene, akik egyébként összevont órák keretében viszik korcsolyázni, úszni a 
gyerekeiket, tehát ez szerintem megfontolandó, hogy a 6. § így maradjon-e. 

A 13. §. Ez az egyik leglényegesebb. Dönt a miniszter az intézményfenntartó által 
fenntartott köznevelési intézmény létesítéséről, átszervezéséről, megszűnéséről, tevékenységi 
körének módosításáról. Ez mind rendben van, csak van egy működtető, az önkormányzat. 
Szerintem az a minimum, hogy a működtető önkormányzattal, amikor működtető is van a 
rendszerben, ha nagyon finom akarok lenni, akkor minimum a véleményt ki kell kérni, és 
szerintem még ennél is lényegesebb, hogy mondjuk dönt a Klebelsberg arról, hogy létesít egy 
új intézményt, és akkor kötelezheti az önkormányzatot, hogy a beruházást finanszírozza? 

Tehát az a kérdés, hogy akkor a létesítésből, átszervezésből adódó költségeket 
egyébként kinek kell biztosítani, illetve az önkormányzatnak milyen beleszólása lesz ebbe.  

Ugyanez vonatkozik a következőre, a 19. §-ra, amelyeknél szóba került, hogy azoknál 
a tárgyaknál, amelyeknél nincs tanári képesítés, azoknál a tantárgyaknál mi a helyzet. Itt én 
úgy értelmezem, hogy kell lennie tanári végzettségnek az embernek, és ezen felül még le van 
írva, hogy milyen lehetőségek vannak. Mondjuk egy táncművészeti egyetemet végzett ember, 
aki tanári végzettséggel nem rendelkezik, akkor most taníthat-e néptáncot az iskolában? Vagy 
mondjuk a kedvenc példám a sakk, egy sakkedzői végzettséggel rendelkező nem tanár 
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taníthat-e? De van vízi, kerékpár, tehát ezt mind-mind végig lehet mondani. Tehát ha a tanári 
végzettséghez ez esetben, ezeknél az óráknál is ragaszkodunk, márpedig ezeknél a tárgyaknál 
nincs tanári képzettség, akkor itt megint problémákba fogunk beleakadni. 

Én azt látom, hogy az irány jó, csak még nem oldottuk meg vele a problémát, és 
nagyjából az általam bejelölt paragrafusoknak a végére is értem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kucsák László! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Illő tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Próbálok csak röviden, utalásszerűen én is néhány pontra rámutatni. Vannak olyanok, 
amelyek szerintem is támogathatóak, vannak olyanok, amelyekről úgy vélem, hogy jó, hogy 
megnyílt a lehetőség róla beszélni, és adott esetben módosító indítvánnyal rakható helyre. 

A helyeselhető dolgok közül egy-kettő, tehát hogy itt a személyes adatokra 
vonatkozóan a nyilvántartás mit tartalmazzon, a személyes adatok közléséről hogyan 
rendelkezik a 10., 11. §, ezek rendben vannak. A 12. §-nál, a külföldre távozó gyerekeknél 
mindenképpen úgy néz ki, hogy módosító indítvány szükséges, mert nem biztos, hogy csak a 
saját kérelmére megközelítés minden egyes esetben igaz és érvényes. Most nem mennék bele 
a részleteibe, nyilván lesz arra mód, hogy a vitában erre ki lehessen térni. Nem mindig 
kérelemre szűnik meg a jogviszony, tehát ennek a lehetőségét célszerű rögzíteni a 
törvényszövegben. 

A 9. §-ban a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos kérdések kerülnek terítékre. Itt 
megítélésem szerint megint csak egy módosító indítvánnyal érdemes lenne a hittanoktatást az 
egyház vagy egyházközösség kezdeményezéséhez kötni, és így elindítani azt, hogy ez 
történjen meg. Tudjuk nagyon jól, hogy ennek az eredeti időpontra történő bevezetésével 
kapcsolatban egyébként is – finoman fogalmazva – vannak nehézségek, tehát 
mindenféleképpen akkor a megközelítésben is ezt indokolt lenne szerintem így rendezni. A 
helyi szinteken az egyházak képviselőivel folytatott beszélgetések alapján is elmondható, 
hogy különféle körökben különféle intenzitással tudtak erre felkészülni. Tehát itt egy 
megengedő megfogalmazás indokolt. 

Máriusz szólt a 13. § kapcsán arról, hogy miniszteri kompetenciába rendel intézmény-
létesítés, átszervezés, megszüntetés kapcsán döntést. Én is azt gondolom, hogy itt 
mindenféleképpen szelídebb változat indokolt lenne - ez is egy korábbi beszélgetés vagy vita 
felmelegítése egyébként -, szelídebb megközelítésben legalább véleménynyilvánítási 
lehetőséget biztosítani a működtető részére jellemzően, és túlnyomó többségben az 
önkormányzatok részére, szigorúbb megközelítésben egyetértési joggal. Erről nyilván majd 
kialakulnak az álláspontok. 

Én pillanatnyilag ennyit szerettem volna felidézni, és a parlamenti vitában erről még 
úgyis lesz szó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Sági István következik. 
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr a lehetőséget. Én a 25. § (7) 

bekezdésénél, ahol a tanulók maximális létszáma átlépésének fenntartó általi engedélyét újra 
visszaemeljük a törvénybe… 

 
ELNÖK: Az eredeti törvény paragrafusát mondod értelemszerűen? 
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Igen. Tehát az 5. §., elnézést. Én itt egy kis féket lehet, hogy 

bepakolnék, tehát én csak ott engedném azt a 20 százalékos létszámváltást, ahol egyszer a 
feltételek nem adottak, tehát nincs terem. Tehát amikor mondjuk a törvény által elfogadott 
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átlaglétszámmal is indítható az osztály, ott én nem tartanám indokoltnak, hogy ilyen plusz 5,4 
főkkel, csak azért, hogy most mondjuk egy osztályt megspóroljunk és 32,4 fővel legyünk egy 
osztályban, ott feltétlenül megengedhesse a fenntartó ezt a dolgot, mert három osztálynál 
gyakorlatilag ezt meg lehet tenni, hogy egyet meg tud spórolni és akkor lesz három 32 fős 
osztály, azzal szemben, hogy mondjuk ilyen 25 fős osztályokkal négy működhetne. 
Természetesen ott, ahol a tanterem és a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, ott én nem 
tenném korlátlanul ezt a lehetőséget a fenntartó kezébe. 

A következő a mindennapos testnevelés. Többen megkerestek, tehát én biztos vagyok 
benne, hogy képviselőtársunk nem szűkítően értelmezi ezt a dolgot, de a művészeti iskola és a 
néptánc összekötése az a táncnak bizonyos ágait leszűkíti, illetve kiejti. Amelyek még szóba 
jöhetnek, közöttük több olyan van, aminek a művészeti iskola teszi le a sportági alapját, tehát 
én ehhez mindenféleképpen szeretnék egy bővítő lehetőséget hozzátenni. Erre két variációban 
majd fogok tenni módosító javaslatot. 

A következő pedig a mellékletek között egy mellékletet érint, a 3. számú mellékletet. 
Itt korábbi levelezésekből a tárcával több mellékletnél is a létszámhatárok mind a vezetők 
alkalmazásának kiszámításánál a tanulói létszámhatárok között, ilyen koherenciazavart látok 
vagy vélek felfedezni. Nem tudom, hogy ennek kapcsán ezt valamilyen módon majd be lehet-
e hozni, teszek rá kísérletet, bár az a melléklet, amit érintene, most szerepel a módosítandók 
között. 

Itt beszélt az előbb képviselőtársam egy olyanról is, hogy a képesítés különböző tánc, 
sakk és egyéb vonatkozásban, elég szigorúak a feltételek, főleg a művészeti oktatás területén, 
ahol nem biztos, hogy figyelembe veszik az adott képzési lehetőségeket és olyan mértékben 
gyakorlatilag, mint ahogy ezek a művészeti oktatások elterjedtek, nem biztos, hogy 
rendelkezésre áll annyi képzett pedagógus, mint amilyen követelményeket a törvény támaszt 
eléjük. Több ilyen tanszakon gyakorlatilag van, amikor nem is indítanak olyan jellegű 
képzést, csak 2-3 évente, ezért ott indokolt, hogy ha a megfelelő képzést nem teszik lehetővé, 
egy kicsit enyhíteni ezeken a követelményeken. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Nyilván mindenki fel tudja idézni magában, hogy csak 

azokhoz a pontokhoz lehet módosítót benyújtani, amit a módosító javaslat érint, még ha lenne 
is kedvünk vagy késztetésünk más pontokat megnyitni, ha nem érinti az eredeti javaslat, ezt 
nem tudjuk megtenni, ehhez egy önálló javaslatot kell benyújtani, amit majd megint 
tárgysorozatba veszünk, általános vitára bocsátunk, és így tovább. 

Osztolykán Ágnes kért szót, utána Ferenczi Gábor. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én 

szeretném kezdeményezni, hogy ha már ilyen szorgalmasan a kormány Michl Józsefet 
használva arra, hogy módosítókat eszközöljön az egyik legfontosabb törvényünkben, és ezt 
ilyen gyorsan akarják ledarálni, mint ahogy ezt jól megszokták ebben a parlamenti munkában, 
szeretném indítványozni azt, hogy holnap estig lehessen módosító indítványokat leadni 
magához a módosításhoz. Ezt majd Gabi biztosan tudja, hogy ezt hogyan kell továbbítani 
vagy mi ennek a módja. 

 
ELNÖK: Ez egyszerű, immár mint független képviselők a plenáris ülésen ezt 

kezdeményezik, a parlament plenáris ülésen dönt erről a kezdeményezésről. Nem hiszem 
egyébként, hogy komoly csúszást okozna az, hogy ha nem ma éjfélig, hanem mondjuk holnap 
éjfélig lehet benyújtani módosító javaslatokat. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Javasolja a bizottság is ezt. 
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OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Azt megköszönném, ha a bizottság javasolná, 
az még inkább jobb lenne. 

Szóval én nagyon nem örülök ennek, hogy megint ilyen egyéni képviselői indítvány 
formájában kezdünk el beszélni olyan fontos dolgokról, amelyek menet közben derülnek ki. 
Én számtalanszor elmondtam már, hogy ez az oktatásirányítás élesben kísérletezik, aminek 
látjuk is az eredményeit. Tehát azt gondolom, hogy ha ezt most újra megnyitottuk, akkor 
hagyjunk egy kicsit több időt magunknak, hogy próbáljuk végiggondolni, hogy akkor 
legalább ezeket, amelyeket most megnyit ez a vita, legalább ebben próbáljunk jót csinálni. 

Én értem, és abszolút fontosnak tartom a mindennapos testnevelést, ahogy már 
sokszor elmondtam önöknek, de azt gondolom, hogy még mindig adósak vagyunk ezzel a 
kérdéssel, még mindig számos olyan iskola van, ahol nincsenek megfelelő körülmények arra, 
ne hagyatkozzunk már arra a régi berögzült szokásra, amikor valamely képviselőtársunk azt 
mondta, hogy nem baj az, ha nem tudnak megmosakodni és egy kicsit büdösek. Szóval 
próbáljuk már megnézni azt, hogy akkor mikorra adatnak meg azok a feltételek, hogy minden 
gyerek úgy tud minden nap testnevelésórán részt venni, hogy az valóban azt a célt szolgálja, 
amit mi itt nagyon okosan, az asztal mellől meghatároztunk. Mondom ezt úgy, hogy továbbra 
is fontosnak tartom a mindennapos testnevelést, az én kisfiam is egy olyan sporttagozatos 
iskolába jár, ahol minden nap testnevelésórája van, úszik is meg minden ilyesmit csinál. 

Nekem nagyon szemet szúr a 7. § módosítása. Egy nagyon pontos választ szeretnék a 
kérdésemre kapni Michl József képviselő úrtól, mert azt látom, hogy ez a 7. § tulajdonképpen 
kihúzza a szőnyeget a pedagógusok lába alól és a pedagógusok sztrájkjoga alól, hiszen olyan 
kötelezettségeket ír elő, pontosan az iskolában kell biztosítani a gyerekek, tanulók 
felügyeletét, étkeztetését, stb., ami pont a sztrájk lényegét ásná alá, illetve azon sztrájk 
lényegét, ami a PDSZ szorgalmazott, miszerint nemcsak ne kelljen tanítania a 
pedagógusoknak, hanem be se menjenek, mert azzal tudnak nagyobb nyomást gyakorolni az 
iskolára. 

Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szakasz, nagyon kíváncsi lennék, 
hogy erről mit gondolnak. 

A mondandómnak ezen a pontján előre is elnézését kérem bárkinek, hogy ha én itt 
most olyan dolgokat mondok, ami nem fogja fedni a valóságot. Segítsen majd engem, 
képviselő úr, mert én nem nagyon értem ezt a 9. §-t, hogy most itt ön azt mondja, hogy a 
fakultatív hittan legyen a tanóra része, vagy csak annyit mond, hogy attól, hogy a hittan a 
kötelező tanóra része, attól aki még jár fakultatív hittanra, az teljesen oké és ennyi, vagy 
igazából mit jelent ez a rész, mert bocsánat, de én nem igazán értem. Tehát ebben segítsen 
nekem, hogy ez mit jelent. 

Csak egyetlenegy dolgot szeretnék itt elmondani, hogy a múlt héten jártam Erdő Péter 
bíboros úrnál, megkérdezve a véleményét erről a hittan, erkölcstan, mint kötelező dologról. 
Olyasmit éreztem, hogy nem pontosan volt itt az egyeztetés kitalálva, de valahogy az derült ki 
a mondataiból, hogy az egyház nagyon jól érezte magát úgy, amit Kucsák képviselőtársam 
mondott, hogy ők kezdeményezték, az egyházközösség kezdeményezte azt, hogy lehessen a 
gyerekeknek hittanra járni és a szülők el is vitték, és hogy ők ezzel úgy jól voltak, tehát 
legalábbis ezt vettem ki a szavaiból, és inkább arra próbáljon meg nekem választ adni, amit én 
nem magamtól találtam ki, hanem az iskolaudvaron várva a gyerekeinket, a szülők vetettek fel 
egy kőbányai iskolában, ahová a kisfiam jár. 

Hogyan lesz ez megoldva, hogy ha mondjuk van nálunk egy 28 fős osztály, és 
mondjuk 28-an nyilatkozunk arról, hogy mi ilyen, olyan, amolyan hittanra szeretnénk járatni a 
gyerekeinket. Egy nagy kérdés merült fel, hogy hogyan fogják ezt megoldani. Tehát ha 
mondjuk a 28 gyerekből van mondjuk ötféle vallású, hogyan fogják a hittanórákat a kötelező 
tanóra keretében az iskolán belül megoldani, mert van egy olyan fontos kérdés, hogy mondjuk 
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mi van, ha nincs annyi osztályterem, hogy egyszerre legyen az ilyen, olyan, amolyan 
hittanoktatás? 

Tehát azt gondolom, hogy biztosan fontos, amit ön itt módosít, annak ellenére, hogy 
nem nagyon látom a lényegét, de hogy ilyen kérdésekre is próbáljunk meg fókuszálni, hogy 
ezt hogyan lehet igazából jól kitalálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ferenczi Gábor kért szót. Parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem a fakultatív hittanórákkal 

kapcsolatban úgy gondolom, hogy nincsen aggályom, ellentétben Osztolykán Ágnessel. 
(Osztolykán Ágnes: Nekem sincs, csak nem értem.) Ellenben az komoly veszélyt hordoz 
magában, hogy az erkölcstan órákat megszervezi az egyházi fenntartó. Részemről hadd 
mondjam el röviden, főosztályvezető úrral leveleztünk is a témában, hogy Ajkán a szakképző 
iskolát a Hit Gyülekezete nevű vallási csoport – hadd nevezzem így – vette át, és ha most az 
erkölcstan órákat is ők fogják szervezni, azt gondolom, hogy az a gyermek egészséges 
szellemi, lelki fejlődésére potenciálisan veszélyt jelent. 

Ezzel kapcsolatban hadd hivatkozzak én is az egyenlő bánásmód elvére. Valamilyen 
módon rögzíteni kellene a törvényben, hogy a szülő dönthessen úgy, hogy nem kívánja a 
gyermekét ezeken az erkölcstan órákon látni, tehát hogy kérhesse a szülő, hogy ez alól a 
gyermeke felmentést kérhessen. 

Úgy gondoljuk, hogy nem az a probléma Magyarországon – az is probléma, de nem az 
a legnagyobb probléma, hogy van Magyarországon olyan vallási csoport, amelynek a 
rendezvényein rángatóznak, epilepsziás rohamot kapnak a hívek, hanem az a probléma, hogy 
egy ilyen szervezet iskolákat tarthat fenn, és most Hajdúsámsonban például a település 
egyetlenegy általános iskolája forog kockán. A magunk részéről félünk, hogy ott is ez a 
vallási csoport tudja megszerezni az intézmény fenntartását, és ilyen módon, hogy az 
erkölcstan órák bekerülnek az iskolák heti órarendjébe, ezért ez egy nagyon nagy veszélyt rejt 
magában. 

A 6. §-hoz kapcsolódva: úgy gondolom, hogy nem derül ki egyértelműen a 
javaslatból, hogy a mindennapos testnevelés során a heti legfeljebb két óra kiváltása az 
iskolára vonatkozik, vagy akár a szülő is kérheti azt, hogy ha történetesen a gyermeke 
mondjuk hetente egy sportegyesületben focizik, mellette úszik, tehát mondjuk a gyermek akár 
napi 2-3 órát is sportol, hogy mondjuk az 5 órából kettőnél felmentést élvezhessen. Ez 
számomra nem derül ki egyértelműen. (Zaj, közbeszólások: Az benne van!) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Adjuk meg a módot, hogy az előterjesztő majd eloszlassa ezeket 

a kételyeket. Novák János kért szót. Szavaznunk kell róla. Ki az, aki egyetért vele, hogy szót 
kapjon? Az most emelje fel a kezét!(Szavazás.) 

Kérlek, hogy foglalj helyet egy olyan széknél, ahol közeli mikrofont találsz, mert a 
jegyzőkönyvvezetéshez ez nélkülözhetetlenül szükséges. 

 
NOVÁK JÁNOS (Magyarországi Szülők Országos Szövetsége): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Nekem is a 6. §-sal kapcsolatban van javaslatom, észrevételem, amellett, hogy 
üdvözlöm, hogy ilyen sok kérdésben próbálta a képviselő úr tisztázni és kiegészíteni a 
törvényben a különböző kérdéseket. 

Az a gondom, hogy a heti 2 órás testneveléssel kapcsolatban, tehát a plusz 2 órával 
kapcsolatban itt szerepelnek a), b), c), d) pontok. A d) pontban az szerepel, hogy az alapfokú 
művészeti iskolával történő együttműködés keretében lehet néptánccal kiváltani a 
testnevelést. Ez úgy tűnik, mintha szűkítő lenne, ugyanis az a) pontban a testnevelés 
kerettanterv tantárgyban fel vannak sorolva azok a sportolási lehetőségek, többek között a 
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néptánc is, amivel ki lehet váltani a 2 órás testnevelést. Egy-két iskolaigazgató felhívott 
engem és mondták, hogy ha lehetséges, akkor ezt jelezzem, hogy ez szűkítésnek tűnik. Tehát 
úgy néz ki, mintha néptáncot csak az alapfokú művészeti iskolákkal történő együttműködéssel 
lehetne tanítani, holott a helyzet az, hogy talán jobb lenne, ha ez a d) pont kimaradna, és az a) 
pontba esetleg azt lehetne tenni, hogy a testnevelési órák ezekkel a meghatározott 
oktatásszervezési formákkal, amiket felsorolnak, úgy válthatók ki, hogy ha ott létezik 
akkreditált kerettanterv. Tehát ha azt beírnánk, hogy akkreditált kerettantervvel váltható ki, 
akkor az teljesen egyértelmű lenne, és nem nézne úgy ki, mintha ez egy szűkítés lenne. Ez az 
egyik. 

Van egy szülői nézőpont is, amit szeretnék elmondani. A szülők úgy gondolják, hogy 
a testnevelés ugyanolyan fontos tantárgy, mint a matematika vagy a magyar vagy a biológia 
vagy bármi más, ezért nem biztos, hogy az jó, hogy iskolai sportkörrel vagy versenyszerű 
tevékenységgel ki lehet ezt váltani. Ugyanis ez még azt a hátrányt is jelenti, hogy az osztályt 
szétszedik. Az is fontos, hogy maradjon együtt az osztály, például a néptáncnál a fiúkat és a 
lányokat sem kell szétválasztani. Azon kívül néptáncot lehet tanítani egy osztályteremben 
ugyanúgy, ahogy Révész Máriusz képviselő úr ezt mondta. 

Tehát a testnevelés lehet, hogy most gondot okoz, az a plusz 2 óra sok iskolában, mert 
nem tudják, hogy hogyan oldják meg ezt a plusz 2 órát, de hosszú távon, ha azt szeretnénk, 
hogy elérje a célját az, ami ennek a mindennapos testnevelésnek a valóságos célja, akkor nem 
kellene ilyen lehetőséget adni, mert például aki angolból elmegy délután különórára, annak 
még az angolórán részt kell vennie. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartják a szülők azt, hogy 
a gyerekek többet mozogjanak és afelé kellene mindennek elmozdulni, hogy ugyanolyan 
tantárgynak tekintsék az iskolában, és ne lehessen semmilyen körülmények között felmenteni, 
az egész osztálynak részt kell ezen venni, ugyanúgy, mint bármely más órán. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jut eszembe, hogy a néptánc egy definiált kategória? 

Merthogy a flamenco az egy spanyol néptánc. (Németh Zoltán: Argentin tangó!) Argentin? 
De a salsa az kubai néptánc, az biztos, és a bacháta is ilyen karibi néptánc. Hosszú vitákat 
folytattunk erről. Tehát magyar néptánc, a világ néptáncai, jut eszembe az ír step, vagy pedig 
mi lesz ezzel? Némi konfúziót érzek a megvalósítással. Itt Hiller István felvetette, hogy a rock 
and roll szerinte ma már néptáncnak minősül és mindenképpen nagyobb a kardiomaszkuláris 
terhelése, mint a lassú csárdásnak. (Dr. Hiller István: Része a magyar kultúrának.) 

 
NOVÁK JÁNOS (Magyarországi Szülők Országos Szövetsége): Elnézést kérek, a 

magyar néptáncnál a magyar zenei és ének anyanyelvünk kerül előtérbe. 
 
ELNÖK: Azt hiszem, figyelemfelhívó jellegű volt a hozzászólás, nem annyira a 

konkrét megoldást kerestük. 
Mendrey László kért szót. Szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 

Köszönöm. Parancsolj! 
 
MENDREY LÁSZLÓ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Elnök úr már hellyel-közzel tisztába tette a néptánc 
mibenlétével kapcsolatos aggályaim egy részét. Azt azért szeretném elmondani Révész 
Máriusz úrnak és az előttem szólónak is, hogy a néptánc nem tanítható osztályteremben. Nem 
tanítható, mint ahogy nem indokolt a szék mellett guggoló mozgást végezni és esetleg ugrálni 
sem, merthogy egyszerűen magának az egésznek a komolyságát veszi el. 

Azt gondolom, hogy ha egyszer itt van az… (Révész Máriusz: Majd megmutatom, 
hogy hogyan kell oktatni.) Szeretném jelezni, hogy nekem három gyerekem van, mind a 
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három néptáncol, több mint tíz éve a legnagyobb, és művészi szinten teszi ezt, és a 
kardiomuszkuláris terhelése abszolút megvan hetente kétszer 3 órában. Igaz, hogy ő már 
gimnazista. 

Abban az esetben, hogy ha alapfokú művészeti iskolával történik az együttműködés, 
amit én jónak tartok, és azt gondolom, hogy komolyan kell hogy vegyük a testnevelésnek ezt 
a formáját is, akkor el kell gondolkodni azon, hogy akár ehhez is, a néptánc vagy bármilyen 
tánc oktatásához megfelelő termet biztosítson az iskola. 

A másik a 7. §, amit Osztolykán Ágnes már említett. Azt gondolom, amennyiben ez 
benne marad az előterjesztésben, akkor több komoly gond van ezzel, leginkább az, hogy 
például a munka törvénykönyvébe, illetve a sztrájktörvénybe való egyeztetési folyamatokat 
próbál köznevelési törvényként elfogadtatni. Én mindenféleképpen azt tartanám helyesnek, 
hogy ha ezzel ezek a szaktörvények foglalkoznak. 

Látok egy olyanfajta félelmet is, hogy a bíróság döntését megpróbálja megelőzni az 
előterjesztő, remélem, hogy rosszak a sejtéseim. 

A 9. §-sal kapcsolatban nagyon-nagyon sok kérdés felmerül bennem, de csak a 
legutolsót mondanám, amelyik azt írja elő, hogy a hit- és erkölcstan-oktatásban közreműködő 
személynek hitoktatónak, hittantanárnak, egyházi felsőoktatási intézményben szerzett 
hitoktatói vagy hittantanári vagy más, a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel stb. kell 
rendelkeznie. Ez a „vagy más” nekem nem nagyon érthető. Azt gondolom, hogy itt iskolában 
vagyunk és elvárjuk azt, hogy pedagógusok tanítsanak, akkor a hittannal kapcsolatban is 
ugyanilyen elvárás kell hogy legyen. (Révész Máriusz: A pap taníthat-e?) Például. Ha van 
hittantanári végzettsége, akkor szerintem igen. (Révész Máriusz: És ha nincs?) Akkor pedig 
pedagógus végzettség kell hogy legyen. (Révész Máriusz: És ha az sincsen?) Megvitathatjuk, 
csak én azt gondolom, hogy ha pedagógus kell a testneveléshez és a néptánchoz is, meg a 
történelemhez is, akkor talán ehhez is hasznos. (Révész Máriusz: A pap nem taníthat 
néptáncot.) 

 
ELNÖK: Hozzászólást hallgatunk… 
 
MENDREY LÁSZLÓ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Köszönöm 

szépen. 
 
ELNÖK: Van-e egyéb eleme? Hiller István kért szót. Parancsolj! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én csak jelezni szeretném, hogy mi a plenáris ülésen 

fogjuk elmondani a véleményünket az idő előrehaladtára tekintettel is, és mivel ez nagy 
valószínűséggel a mai nap bekövetkezik, így aztán nem kell kétszer élveznetek azt, amit 
gondolunk. Este fogom elmondani. 

 
ELNÖK: Koncentrálni fogunk. Galló Istvánné kért még szót. Szavazni kell róla. Ki az, 

aki egyetért vele? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 
 
GALLÓ ISTVÁNNÉ (Pedagógusok Szakszervezete): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak! A Pedagógusok Szakszervezete az egyéni módosító 
indítvány három pontjáról szeretne általánosságban véleményt mondani, és kérem szíves 
figyelmükbe ajánlani. 

Először az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok maximális 
létszámának az átlépése ügyében. Ezt hosszasan lehetne fejtegetni, hogy szakmailag ez miért 
nem fogadható el. Azt gondolom, hogy nem a törvényt kellene módosítani, hanem újra 
osztálytermeket kellene létrehozni, hogy a gyerekek ne zsúfoltan üljenek. 
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Tessék elgondolni, egy 32 fős első osztályban, amikor az iskolában a tanítónak minden 
gyerek kezét meg kell fogni, hogy írni tanítsa. Az egy 32 fős csoportban elég nehezen megy, 
és akkor itt hosszasan lehetne az oktató-, nevelőmunka minőségére is hivatkozni, nem teszem, 
önök ezt nagyon jól tudják. 

A másik kérdéskör a mindennapos testnevelés kérdése. Tulajdonképpen a javaslat nem 
nyújt valóságos és rendszerszerű problémát e kérdés rendezéséhez, holott az érintett 
évfolyamok száma szeptembertől meg fog duplázódni. Egyébként nem értelmezhető a 
testnevelésóra kiváltása, hiszen a művészeti alapiskoláért fizetni kell, ezt azért szeretném a 
szíves figyelmükbe ajánlani. És itt már hangzott el erről vita, nem értelmezhető az sem, hogy 
a néptáncon kívül a többi tánc, például a modern táncok miért nem fogadhatók be. 

Az utolsó ez a bizonyos erkölcstan, hittanóra kérdése. Az erkölcstan óra és a 
választható hit- és erkölcstan óra szabályozása most olyan körülmények között kerül 
napirendre, amikor éppen szervezik ezeket az órákat. Hogy ez milyen problémát jelent az 
oktatási intézményekben, erről is hosszasan lehetne beszélni, de szeretném felhívni az önök 
figyelmét, hogy az alaptörvénnyel összefüggő törvénymódosítások körében is egy ettől eltérő 
javaslat van jelenleg az Országgyűlés előtt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ez utóbbi mondatot nem tudtam magamban értelmezni. 
 
GALLÓ ISTVÁNNÉ: Igen, 10750. számon van egy törvénymódosító javaslat, Balog 

Zoltán miniszter jegyzi, abban a köznevelési törvény több pontjának a módosítására tesz 
javaslat, ami nem egyszer most ellentétes ezzel. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A 10751. sorszámnál járunk, amit a hétvégén a felsőoktatásról 

nyújtott be a kormány, és ez érinti… (Galló Istvánné: Több ponton módosítja a köznevelési 
törvényt.)… napirendre veszi a bizottság, amennyiben a köznevelési törvényt módosítja, 
akkor meg fogjuk ezt vitatni. 

Michl Józsefnek adom meg a szót, illetve a kormány képviselőjének is módjában áll 
válaszolni, hiszen számos kérdés hozzá is intéződött, de szerintem először a beterjesztő, utána 
pedig a kormány képviselője. Michl József képviselőtársunké a szó. 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen a felvetéseket, véleményeket. Ha 

szabad, akkor ilyen összefoglalóan válaszolnék, nem megyek végig mindenki kérdésén 
egyenként, mert nagyon sokan ugyanazt a kérdést érintették. 

A 20 százalékkal kapcsolatos kérdéshez, vagyis hogy el lehessen térni a törvényben 
most rögzített felső határtól, természetesen maximálisan egyetértek én is Galló Istvánnéval 
abban, hogy szakmailag mindig nehéz indokolni azt, hogy valamit miért akarunk, hogy még 
többen beférjenek. Ezért is igyekeztem azt hangsúlyozni, hogy erre azért van szükség, hogy 
azokban az esetekben a gyerekek ne sérüljenek, ahol esetleg pont ő sérülne azért, mert ő lett a 
létszám fölötti következő valaki. 

Tehát biztos, hogy nagyon nagy szükség van arra a komoly odafigyelésre, amit a 
fenntartónak kell ilyen esetben a döntést meghoznia. Én nem gondolom, hogy az 
osztálylétszámok hiánya kellene hogy egy ilyet motiváljon, sőt ez nem is szerepelt az én 
gondolataimban, például hadd mondjam el, hogy nálunk, ahol polgármester vagyok, 
előkészítettünk egy új osztályt, mert mi úgy számoltuk ki, hogy annyival több gyerek érkezik 
az iskoláinkba, viszont annyival többet tartottak vissza az óvodában a szülők kérésére és a 
felülvizsgálati eredmények alapján, hogy végül is nem lett erre szükség, és van olyan 
osztályunk, ahol pontos és két iskolánkban kellett néhány osztályban kellett egy-két fővel 
túllépni a határt. 
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Tehát azt gondolom, hogy valóban a helyi tankerületi igazgató odafigyelésével ez 
valahogy azért kezelhető. Tehát itt én egy kompromisszumot javaslok ezzel a 20 százalékkal, 
véletlenül sem azt, hogy akkor ezentúl mindig így kell gondolkodni, hogy a 20 százalékot 
teljesen ki kell tölteni. 

Tehát Sági képviselő úr is felvetette ezt, hogy én nem osztályt akarok megspórolni, 
szó nem lehet erről, és ezt valóban nagyon fontos is hangsúlyoznunk, hogy azzal együtt, hogy 
a matematika akár ezt is kiadhatná, de ezt eddig is kiadhatta volna, mégsem éltünk vele. Tehát 
a cél nem ez. 

A másik ilyen kérdéskör a néptánc vagy tánc. Nem verseny ez, nehogy félreértés 
legyen, nekem öt gyermekem táncol néptáncot, és kötelezően írtam elő nekik, hogy az 
érettségiig mindegyikőjüknek kötelező néptáncolni. Nem rajtuk akarok azzal segíteni, hogy 
ezzel valamit kiváltsanak, hanem én is pontosan azt látom, hogy ennek óriási hozadéka van, a 
saját gyerekeimen tapasztalva. Én a minőségbiztosítás kedvéért fogalmaztam bele azt, hogy 
művészeti iskolával együttműködve, mert azt gondolom, hogy 60 órás és 120 órás 
tanfolyamon megszerzett néptánctanítói tudással lehet délután vagy egy kiránduláson vagy 
valahol, valamifajta foglalkozást tartani, de az, hogy órarend szerint egész esztendős 
oktatásban, azt gondolom, hogy az oda kevés. 

Éppen ezért én is kompromisszumkész vagyok, hogy ha itt van ötlet arra, hogy ezt 
hogyan erősítsük vagy hogyan egészítsük ki, akár más tánccal is természetesen, csak 
bocsánat, én ennyire önző vagyok, én a néptáncot szeretném erősíteni. Tehát azt gondolom, 
hogy mind a hazafias nevelés, mind egyéb közösségépítés szempontjából kiváló eszköz, és 
nagyon fontos ennek a fenntartása, erősítése a gyerekeink körében. 

A hittan volt még egy másik ilyen nagy kör, ami felvetődött. Ferenczi Gábort 
szeretném megnyugtatni, hogy nem arról van szó, hogy azon intézmények esetében is ez így 
van, ahol nem az egyház a fenntartó, tehát ez most csak arra vonatkozott, hogy ahol egyház a 
fenntartója annak az intézménynek, ott eddig is megszervezetten folyt a hitoktatás, ott ne 
kelljen azoknak a gyerekeknek külön etika foglalkozáson, órán is részt venniük, hanem az ő 
számukra a hitoktatás válthassa ki ezt a kötelező etika órát. 

Én azt fontos célnak tartom továbbra is, hogy mindenki számára legyen kötelezően 
előírt etikaoktatás, és a fakultációs vagy a választhatóság vagy a szülők szabadsága, hogy 
Osztolykán Ágnesnek is válaszoljak, az ott jön be, hogy eldöntheti a szülő, hogy az 
etikaoktatásra kívánja-e a gyerekét beíratni, vagy valamelyik egyház, felekezet által tartott 
hitoktatásra. Tehát a kötelező dolog abban van, hogy etikát kötelező neki hallgatni, de ha ő 
egyébként hit- és erkölcstan foglalkozásra íratja be a gyermekét, akkor mentesül az iskola 
által szervezett etikaoktatás alól. 

Ez volt az eredeti dolog is. (Osztolykán Ágnes: Az iskolán kívüli hittanra íratja be?) 
Most vannak olyan helyzetek, amikor az egyház mondjuk nem tudja megszervezni a hit- és 
erkölcstan órarend szerinti normál oktatását, hanem szeretne az eddigi hagyományos 
hitoktatást is szervezni, neki van szüksége ennek a keretnek a biztosítására a jogszabályban, 
ezért kerül be ez az új szöveg ide elénk. 

Szintén Osztolykán Ágnes, illetve Mendrey úr is felvetette a sztrájkkal kapcsolatos 
kérdést, illetve az ehhez hozzákapcsolható megfogalmazást. Azt gondolom, hogy ez valóban 
egy nagyon súlyos kérdés, és ez látható most abból is, hogy nem sikerült egyáltalán 
megoldani még egyelőre ezt a kérdést, hogy mi van akkor, ha a tanárok sztrájkolnak. Viszont 
azt gondolom, hogy akár ebben a formában is ez persze bejöhet, de bejöhet úgy is, hogy 
mondjuk a pedagógusok nagy része beteg, és ezért nem sikerül az oktatás folyamatát 
biztosítani. Erre valamilyen megoldási javaslatot mindenképpen meg kell fogalmazni. 
Szerintem a köznevelési törvény oldaláról ez egy jó kompromisszum vagy egy jó 
megfogalmazás, hogy ha a pedagógusok legalább fele nem tudja elvégezni a munkáját, az 
iskola akkor is elvégzi azt a részét a munkának, hogy a gyerekeknek az iskolában a helyük, és 
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ott az igazgató gondoskodik a felügyeletükről, és minden más ellátásukról, de ha nem tud 
szaktanári helyettesítést megszervezni, akkor azért ne a gyerekek sérüljenek, már bocsánat, 
hogy így fogalmazok, vagy ne a gyerekeknek legyen hátrányos, hogy akkor a nyárból még 
hány hetet kell nekik majd az iskolában tölteni emiatt, hanem akkor ebben az esetben itt a 
megfelelő megszorításokkal a döntést meghozhassa a fenntartó. 

Felvetődött az egyházi törvény módosítása is. Itt természetesen keresni fogjuk a 
koherenciát, tehát itt meg kell oldani. Köszönöm szépen a felvetést, erre én nem figyeltem így 
külön oda, igyekezni fogunk, hogy ott megtaláljuk ezt a megoldást. Köszönöm szépen. Ennyit 
mondanék, de kértem főosztályvezető urat, hogy a hittannál esetleg, ha úgy látja jónak, akkor 
egészítsen ki, de másnál is természetesen. 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm. Akkor másnál is megteszem itt-ott, ha nem okoz problémát. Tényleg itt több 
olyan csomópont merült fel, amihez néhány gondolatot hozzátennék. Az egyik a testnevelés, 
néptánc kérdése. Tehát ez a mindennapos testnevelésóra megszervezése az Nkt. országgyűlési 
tárgyalási szakaszában is egy hosszasan vitatott és sok-sok módosítóval megerősített szöveg 
lett a kihirdetési állapotára, ugyanakkor már akkor is felmerült és azóta is látjuk azt, hogy a 
szakképző intézményekben különösen nincs elegendő közismereti óraszám, amelyikből ha a 
testnevelést levonjuk, akkor nem nagyon marad miből megszervezni. Ez az egyik. 

Ami ennél nagyobb probléma, az, hogy vannak azok a gyakorlati oktatási formák, 
amikor az iskolán kívüli helyszínen szervezik meg ezeket az órákat, és ha kiindulunk abból, 
hogy egy szakiskolában a kiadott szakiskolai kerettantervben a 11 órás időkeretből, illetőleg 
9,5 óra/hét időkeretből öt testnevelésórát kell megszervezni, akkor gyakorlatilag mondhatjuk 
azt, hogy nagyjából 4 egész óra marad, 4,5 óra marad a testnevelésre. Ráadásul, mivel két 
napon mondjuk nem tartanak az iskolán belül foglalkozást, hanem külső helyszínen végzik ezt 
el, akkor ha mind az 5 órát meg kell szervezni, akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 
ellehetetlenül a szervezés. 

Ezért próbálkoztunk már akkor is a módosítások során, 2011-ben bevinni ezt az a), b), 
c) pontot, ami azokat az alternatívákat adja meg, ami a kerettantervben meghatározott módon, 
az iskolai sportkörben való sportolásra és a versenyszerű igazolás birtokában lehet kérelmezni 
ezt a mentességet. 

Való igaz – és itt Novák Jánosra nézek -, hogy a testnevelés kerettantervben valóban 
mindig is volt, és a NAT-ban is mindig volt a néptáncra való utalás, ilyen szempontból volt 
egy előrefelé való mozgás az iskolákban, hogy a mindennapos, heti 5 testnevelésórát úgyis 
meg lehet szervezni, hogy abból adott esetben a kerettanterv NAT-ban meghatározott 
testmozgásos, táncoktatásos formákat bevíve, könnyíthetik úgymond a testnevelés óraszámot, 
de ez nem oldja meg azt, amit képviselő úr törvénymódosítása kezelne, hogy a külső 
helyszínekre szervezett gyakorlati oktatással kiesett napokra eső testnevelésórát nem kell 
bepótolni, merthogy arra nem kell szervezni. Tehát a javaslat azt mondja, hogy napi egy 
testnevelésórát kell megszervezni azokon a napokon, amelyeken az elméleti órákat szervezik 
és bent vannak a gyerekek az iskolában. 

Tehát álláspontunk szerint ez megfelelően kezeli ezt a dolgot. A néptánc kérdésére 
bizonyos értelemben válasz az a miniszteri rendelet, ami az alapfokú művészetoktatás tantervi 
követelményeit tartalmazza, a szakma úgy ismeri, hogy művészetoktatási irányelv, a száma 
pedig ez a 27/1998-as MKM-rendelet, ami az egyes művészeti ágak vonatkozásában pontosan 
lehatárolja azt, hogy zeneművészet, táncművészet vonatkozásában milyen tartalmak vannak. 
Azt gondoljuk, hogy abban többféle fordulat előjöhet. Ezt végig kell járni, hogy akkor itt a 
néptánc esetében valóban kifejezetten a magyar néptáncot kezeljük vagy pedig ez kinyitódik, 
ahogy itt többektől felmerült, adott esetben más nemzetek néptánca vonatkozásában. Ez 
alapján ez így valóban nem egyértelműen behatárolható. Ha mellétesszük a miniszteri 
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rendeletet, ami az alapfokú művészeti iskolára vonatkozóan kötelező, akkor abban ismereteim 
szerint többféle néptánchagyomány előjön, tehát nemcsak a magyar. Tehát ilyen szempontból 
az nyitottabb, és kezeli azokat, amiket a képviselő urak felvetettek. Úgyhogy Michl képviselő 
úrnak pedig ezt majd nyilván le kell egyeztetni. 

A testnevelés kapcsán itt felmerült Ferenczi képviselő úrtól, hogy kérheti-e a szülő a 2 
órás felmentést. Persze, hogy kérheti, ha megvan hozzá a megfelelő igazolás. Tehát az, hogy a 
szülő csak úgy kijelenti, hogy szokott a gyereke valamilyen egyesületben sportolgatni, de 
nincs hivatalos igazolása, akkor kérheti, de nem fog engedélyt kapni rá. Itt az alapelv az volt, 
hogy az, aki valóban kemény fizikai sportteljesítményt nyújt, rendszeresen, egyesületben 
igazoltan részt vesz, eljár az edzésekre, versenyekre, kiállítják neki, természetesen neki ez 
mentesítődik, tehát neki nem kell az 5 órát bent tölteni testnevelésórán, hanem ezzel a 
birtokában elegendő neki a 3 órát letölteni. Tehát a testneveléshez ennyit tennék hozzá. 

A másik kérdés egy kicsit ehhez kapcsolódna, ehhez a kérdéskörhöz talán, ez pedig a 
milyen végzettséggel, szakképzettséggel taníthat pedagógus az iskolában. Itt felmerült Révész 
Máriusz képviselő úr részéről, hogy ki taníthatja ezeket a különböző tárgyakat, például a 
sakkot, például egy megfelelő végzettségű (Révész Máriusz: Én táncot mondtam.) Akkor 
táncot, bocsánat. Tehát itt a benyújtott törvényjavaslat szövegében világosan kizárja az összes 
olyan személyt, akinek nincs tanári végzettsége, szakképzettsége. Tehát a törvényben, még a 
Kt.-ban is 1993-tól kezdve mindig az volt az alapelv, hogy pedagógus-végzettségből, 
szakképzettségből nem engedett a terület, tehát ez védi a pedagógus-foglalkoztatást is. Tehát 
itt ugyanez az elv. Ha nincs pedagógusi, tanári végzettsége, szakképzettsége, akkor nem 
engedi be a javaslat szövege. Ezzel a tárca részéről egyet is értünk egyébként, csak annyiból 
próbáltuk puhítani, hogy ha nincs rá pedagógusképzés, akkor viszont természetesen igen, 
azzal, hogy persze tanárnak kell lennie, csak el kell hogy végezze a megfelelő stúdiumokat. 

Egyébként főszabályként egyetlenegy ponton van kivétel a pedagógus-végzettség, 
szakképzettség alól, hogy a szakképző intézményben, akkor, ha ott semmiféle megfelelő 
felsőfokú végzettséget nem produkál a magyar felsőoktatás, nem is áll rendelkezésre, ott 
akkor felsőfokú, de az adott szakmának megfelelő végzettség és egyéb elvárások szerepelnek. 
Tehát ezzel kapcsolatban ezt tenném hozzá. 

A másik kérdéskör, ami itt felmerült, ez a csoportszervezési elvek kérdése, a 20 
százalék. Itt annyit hadd tegyek hozzá így felvezetésként, hogy a megelőző szabályok alapján 
a tárca részéről mindig egy kicsit félve vártuk az elmúlt 8-10 évben is a tanévkezdést, hogy 
vajon, előfordul-e majd az, hogy lesz olyan önkormányzat, ahol hirtelen kiderül, hogy nem 
szervezi meg a kötelező önkormányzati feladatellátás keretében az iskolai ellátást, és akkor 
szeptember előtt két héttel kiderül, hogy nincs iskolája mondjuk 30-40-50 vagy 60 gyereknek. 

Az elhíresült csörögi, és ugyancsak lex Csörögként emlegetett törvénymódosítás talán 
2008-ban beépítette az Nkt.-ba azt a szabályt, hogy ilyenkor a tanulói jogviszonyt az Oktatási 
Hivatal hozta létre, csak problémát okozott az önkormányzatok fölött való átnyúlás, egy kicsit 
súrolta az akkori alkotmány szabályozási keretét. 

Itt most megoldja a rendszer, hiszen világossá teszi azt, hogy a tankerületek és a 
beiskolázási körzetek határai között milyen határidőben, hogyan kell megteremteni a tanulók 
számára a tanulói jogviszonyt. Azt látjuk az eddigi események és az adatok alapján, hogy ez 
alapvetően rendezett lesz. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ annyiból szerencsés 
helyzetben van, hogy nem különböző önkormányzatok közötti megállapodásokat kell 
létrehozni és kérni egy önkormányzat segítségét, hogy helyezze el a saját illetékességi 
területén a gyerekeket, hanem ő a felelős tulajdonképpen az összes tankerületben a tanulói 
jogviszony – nyilván az igazgatókon keresztül – létrehozásáért és a tanulók elhelyezéséért. 
Úgy látszik most egyelőre, hogy az ország legnagyobb részén nem lesz ebből probléma, ahol 
van ilyen, bizonyos értelemben szűk keresztmetszet, ott segíthet racionális és értelmes 
megoldásokban a benyújtott módosítás, hiszen ezzel a maximális létszám túllépésével egy-
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egy helyen lehetővé teszi azt, hogy a tanulónak nem kell például 40 kilométerrel odébb 
elutaznia, hogy ott iskolázzák be, hanem az adott településen ezzel az új szabállyal lehetővé 
válik, hogy adott esetben ott kerüljön be a saját kortársaival egy iskolába, egy csoportba, egy 
intézménybe. Ez a szülő-tanuló számára egyaránt kedvezőbb helyzetet teremthet. 

Logikus, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ott fog ilyennel élni, de 
gondolom, más fenntartó is, ahol elengedhetetlenül szükséges, hiszen normál körülmények 
között, akár egy tankerület határához közel lévő, egy budapesti kerületben is a szomszéd 
kerülettel azt gondolom, hogy egyeztetve, lehetőség van áthidaló megoldások megtalálására 
ebben az évben. 

A következő kérdés, amihez hozzászólnék, ez a hit- és erkölcstanoktatás kérdése. Itt 
emlékeztetem a bizottságot és itt főosztályvezető-helyettes asszonnyal is többször is 
egyeztettünk, hogy mi egészen biztosan jól emlékszünk, hiszen a hit- és erkölcstanoktatásra 
vonatkozó szabályozás nem volt benn a benyújtott, 2011. évi törvényjavaslatban. Ez 
bizottsági módosító indítvánnyal került be a szövegezésbe és a törvénybe 2011 
decemberében. 

Maga a normál, a kihirdetett szöveg is, ha megnézzük, tehát a 35. §-nak a 
szövegezését, látszik benne, hogy nem teljesen pontos egy-két esetben, hiszen egyrészt hit- és 
erkölcstanoktatásról beszél, máshol pedig hitoktatásról. Ez a benyújtott módosító indítvány, 
Michl képviselő úr indítványa ilyen szempontból nagyon jól szétvezeti ezeket a különböző 
fogalmakat, merthogy egyik oldalon van a kötelező erkölcstan oktatás, ami a jelenlegi 
hatályos szövegben az „állami általános iskolában”, tehát így szerepel benne. Tehát az állami 
általános iskolában kötelező az erkölcstanoktatás, és hogy az ehelyett választható hit- és 
erkölcstan oktatásról van szó. Ettől eltérő fogalom a fakultatív hitoktatás, ami korábban is 
volt, meg jelenleg is volt. Tehát ez a dolog nem teljesen volt a törvény szövegében 
konzekvens, a benyújtott módosító ezt kezeli, tehát egyrészt világossá teszi azt, hogy ezek a 
szabályok csak 2014. január 1-jén lépnek hatályba, tehát a jelenlegi, már megkezdett tanévre 
nem vonatkoznak a beiskolázások egyrészt. Másrészt pedig: 2014-ben az akkori 
tantárgyválasztás kapcsán együtt értelmezve a 20/2012-es EMMI-rendeletben már hatályba 
lépett, és 2014-ben hatályba lépő szabályokkal, pontossá teszi az iskolák számára azt, hogy 
mikor kell jelentkezni, hogyan kell jelentkezni, hogyan kell bevonni vagy hogyan lehet 
bevonni az egyházi jogi személyt, és hogyan kell a csoportszervezési elveket megszervezni. 

A módosítás: tehát az egyik oldalon ezt a fajta irányt vezeti le, a másik oldalon pedig, 
ami nagyon fontos, hogy nemcsak az állami általános iskolában, hanem az állami fenntartású 
iskola 1-8. évfolyamán. Tehát az a sok kérdés, ami jött, hogy a hat- és nyolc évfolyamos 
gimnáziumok között kell-e vagy nem kell, lehet-e vagy nem lehet választani az 
erkölcstanoktatás helyett itt is erkölcstanoktatást, ezzel a módosítással 2014 tavaszától kezdve 
egyértelmű lesz, ott is igen, tehát a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumokban az 
erkölcstanoktatás, tehát a szülő kérésére a hit- és erkölcstanoktatással lehet kiváltani. Plusz, 
amit képviselő úr mondott, tehát az egyházi fenntartású iskolában, ahol szerepel hitoktatás, ott 
pedig, ha a helyi tanterv ennek megfelel, akkor pedig automatikusan kiváltja az 
erkölcstanoktatást, és nem kell külön megszervezni. Egyébként pedig a módosítás kapcsán 
még talán fontos lehet az, hogy ilyen formában három halmaz van: az erkölcstan, ami az 
állami iskola 1-8. évfolyamán mindenkinek kötelező, ha nem választja esetleg a szülő a hit- és 
erkölcstanoktatást helyette, tehát nem mellette, hanem helyette, és akkor az természetesen a 
tanrendi óra és az iskolában lévő szabályok keretei között, amennyiben az egyházi jogi 
személy felajánlja ennek a megszervezését, és a szülő úgy dönt, hogy ő ezzel élni kíván, 
akkor az egyházi jogi személy által meghatározott tartalmak keretei között, az őáltala, a 
jogszabálynak illeszkedő végzettséggel rendelkező hitoktató és egyéb, az egyházi jogi 
személy által kiállított megbízással, igazolással vehet ebben részt. 
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Ettől függetlenül egyébként óvodában, kollégiumban, iskolában, amennyiben kéri a 
szülő, hogy a gyereke vehessen részt egy fakultatív hitoktatáson valamikor, akkor az iskola 
nem állhat neki ellent, tehát biztosítja számára azt az időkeretet, de a tanítási időkereten, a 
normál, kötelező tanórákon kívül, akár a délutáni időszakban, de igazodva a tanítás rendjéhez, 
és csak azoknak a gyerekeknek, akik ezt egyébként kérik. 

Tehát ezzel kapcsolatban ezt gondoltam hozzátenni. 
Az átszervezés kapcsán a miniszter dönt. Igen, hiszen a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ fölött a miniszter gyakorolja az irányítói jogosítványokat, és a 
szakszervezetekkel történt egyeztetések kapcsán is egy nagyon fontos elv volt az, hogy a 
Klebelsberg Központ ne dönthessen saját maga köznevelési intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről. Ezért is került be ez a szabály, pont éppen a Híd-program is, és itt bocsánat, 
hogy ezt elfelejtettem elmondani, nyilván Michl képviselő úr látta az egyezséget a 
szakszervezetekkel, tehát gondolt arra, hogy ezt is ebbe a módosításba beépítse, tehát ilyen 
szempontból a miniszter dönt erről, de természetesen a hatályos szöveg alapján, ott a törvény 
88. §-ában pontosan olvasható, hogy milyen egyeztetési folyamatot kell lefolytatni, ilyenkor 
az átszervezés kezdeményezője, tehát a miniszter és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ ki kell hogy kérje az érintett települési önkormányzat képviselő-testületének, mint 
működtető véleményét, amennyiben az önkormányzat működtetői pozícióban van. Ha nem, 
akkor az egy más kérdés, de akkor is a helyi szintű egyeztetéseket le kell hogy folytassa. 
Körülbelül ennyit gondoltam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy páran jelezték, hogy még szeretnék tovább folytatni 

a vitát. Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Két nagyon rövid észrevételem lenne. Az egyik az 

kérdés, hogy van egy egyházi fenntartású intézmény, amit mondjuk Ferenczi Gábor említett, 
Ajkán a Hit Gyülekezete fenntartja, átvette a szakközépiskolát, az a kérdés, hogy ha ott 
néhány gyerek katolikus hittanra akar járni, akkor ez esetben mi van? Van-e bármilyen 
lehetőség erre? 

Ambivalens vagyok, mert mondjuk a piaristáknál furcsa lenne, ha más hittanra 
jelentkeznének a gyerekek, viszont ha belegondolunk, hogy vannak olyan települések, ahol 
átvette egy az egyben a település egyetlen iskoláját az egyház, ott az egy nagyon reális 
lehetőség lehet, hogy a gyerekek nem száz százalékban katolikusok, reformátusok, vagy 
Nagyhalászban a baptisták vették át az iskolát, hogy ott egy egyházi fenntartású intézménynél 
van-e lehetőség más hittanra jelentkezni, mint ami a fenntartó? 

Nem tudom, hogy mi a válasz rá, és mondom, hogy különböző helyeken különböző 
választ is adnék rá. 

A másik kérdés, amihez hozzá szeretnék szólni, az egy régi vita, csak iskolák életéből 
egy-egy pillanatot szeretnék felvillantani. Az iskolában van egy műfüves focipálya. A fiúk 
szeretnének focizni. Van-e lehetőség arra, hogy mondjuk a mindennapos testnevelésóra 
keretében mondjuk futballórát nem a testnevelés tanárnő, hanem mondjuk egy futballedző 
tartson a gyerekeknek? Most ebben az esetben egyébként nincs, de én ezt jelzem, hogy 
mindig is rossznak tartottam és most is rossznak tartom. 

Vagy mondok egy másik példát: a 120 órás továbbképzésben végzett néptáncoktatók 
nagyon sokszor, egyébként csak azt érték el, hogy akikkel foglalkoztak, azok egy életre 
megutálták a néptáncot, miközben egyébként több településen vannak nagyszerűen működő 
néptánccsoportok, ahol volnának alkalmas emberek, akik alkalmasabbak, már csak azért is, 
mert tudnak táncolni a 120 órát végzett, átképzett tanító nénivel szemben. Nem általánosan 
beszélek, de sajnos, tudjuk, hogy van ilyen, és ebben az esetben mondjuk ők is ki vannak 
zárva ebből a helyzetből. 
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Tehát azt gondolom, hogy legalább ennél a két óránál a sportoktatókat, sportedzőket 
be kellene a plusz 2 óránál engedni a rendszerbe. Csak mondok még egy példát, hogy számos 
helyen egyébként korcsolyaoktatásra elviszik a gyerekeket, és a korcsolyaoktató mondjuk 
egyébként egy korcsolyaedző. Mi van ebben az esetben? Nincs tanári végzettsége. Lehet, 
hogy a testneveléstanárt felkérjük, hogy tanítsa korcsolyázni a gyereket, de szerintem 
könnyen beláthatjuk, hogy jobban járunk, hogy ha nem ez történik. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Döntsünk a tárgysorozatba-vételről, majd az általános 
vitára való alkalmasságról. Két különálló, bár egymásból következő döntés. Ki az, aki 
egyetért a tárgysorozatba-vétellel? Kérem, az most jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem ért 
egyet? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

3 tartózkodással, 1 nem szavazattal a bizottság tárgysorozatba vette. 
Az általános vitára való alkalmasságról kell hogy döntsünk. Ki az, aki egyetért ezzel? 

Az most szavazzon! (Szavazás.) Ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

3 tartózkodással, 1 nem szavazattal a bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta. 
Kell bizottsági előadó? Önként jelentkezőket várok bizottsági előadónak ma estére. 

(Sági István jelentkezik.) Sági István a kormányzati oldalról. Ellenzéki oldalról? (Dr. Sós 
Tamás: Én ott leszek.) Sós Tamás pedig a kisebbségi vélemény előadója. 

A magyarországi idegennyelv-tudás és nyelvi kompetenciák javítása érdekében 
szükséges lépések megtételéről szóló H/10675. számú határozati javaslat 

A c) pont következik, szintén a közneveléssel összefüggő, idegennyelv-oktatás. Ha jól 
emlékszem, ez is a Jobbik képviselőinek javaslata. Farkas Gergely itt is maradt, mint 
előterjesztő vagy javaslattevő. Parancsolj! 

Farkas Gergely (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Megpróbálok rövid lenni. Azzal a 
szomorú ténnyel szerintem mindannyian tisztában vagyunk, hogy Magyarországon az 
idegennyelv-tudással rendelkezők száma rendkívül alacsony, az európai uniós államok közül 
az utolsó helyek egyikén vagyunk. Márpedig azt is mindannyian tudjuk, hogy mind az 
oktatásban, mind pedig a munkahelyek kapcsán egyre nagyobb követelményeket fogalmaznak 
meg a nyelvtudásra. 

Ezért gondolkodtunk egy olyan javaslatban, ami motiválólag hathatna a nyelvtanulásra 
vágyókra, illetve egy problémát is kezelne. Szerintem mindannyian tapasztaltuk, hogy 
számtalan embernek nehézséget jelent a nyelvvizsga díjának kifizetése. A mi konkrét 
javaslatunk arról szól, hogy mindenki számára egy C-típusú komplex, vagy ezzel egyenértékű 
A) és B) típusú nyelvvizsga vizsgadíját vállalja át az állam, ugyanakkor nálunk is voltak ezzel 
kapcsolatban pro és kontra érvek, hogy vajon, jó-e az, hogy mindenkinek és minden 
nyelvvizsgára, lehet, hogy éppen csak a sikereseket kellene finanszírozni vagy pedig szűkíteni 
a jogosultak körét. 

Tehát azt szeretném mondani, hogy mi nyitottak vagyunk bármilyen megoldásra, 
viszont fontosnak tartjuk, hogy a kormány részéről vagy az Országgyűlés részéről egy olyan 
döntés születhessen, ami tényleg ösztönzőleg hathat a fiatalokra. Mert amellett, hogy ez a 
rászorulóknak segítene, akiknek ez tényleg probléma, azért biztos, hogy egy jó jelzés lenne az 
állam részéről a magyar társadalom, a magyar emberek felé, hogy fontosnak tartja az állam az 
idegennyelv-tudást, ezért is lenne fontos ez a javaslat a véleményünk szerint. 

Biztosan felmerülne kérdésként ennek a költsége. Végeztünk egy számítást ezzel 
kapcsolatban. A tavalyi évben 116 ezren tettek középfokú nyelvvizsgát, az előtte való évben 
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133 ezren. Amennyiben megszületne ez a javaslat, akkor vélhetően növekedne ez a szám, 
tehát többen megpróbálnák. Mi ezért 200 ezer fővel számoltunk, illetve 30 ezer forinttal, ami 
még talán egy kicsit több is, 25 ezer forint átlagosan egy nyelvvizsga, mi 30 ezer forinttal 
számoltunk. Tehát 200 ezer fővel és átlagosan 30 ezer forinttal számolva ez évi 6 milliárdos 
költségvetési forrást igényelne, ami természetesen egy komoly összeg, ugyanakkor úgy 
gondoljuk, hogy jó célt szolgálna, és tényleg motiválólag hathatna nemcsak a fiatalokra 
egyébként. Tehát mi ezért is úgy fogalmaztuk meg a javaslatunkat, hogy ez mindenki számára 
lehetőség lenne, mert egy idősebb, kevésbé fiatal ember is lehet, hogy ennek hatására 
belekezdene egy nyelv megtanulásába. 

A célunk tehát tényleg az, hogy sajnos, itt az elmúlt időszakban kormányzati részről 
pozitív lépéseket nem nagyon tapasztaltunk a nyelvtanulás szintjén, pedig azt tudjuk, hogy 
komoly problémák vannak itt. Az egyedüli lépés a diplomákhoz való hozzájutásnak a 
könnyítése volt, de az is inkább egy kiskaput teremtett, tehát az se az általunk helyesnek 
kívánt irányba történt lépés lett volna. Ezért szeretnénk ezt az ösztönző lépést megtenni. 

Mondom még egyszer: nyitottak vagyunk arra vonatkozólag, hogy esetleg szűkítsük a 
kört vagy csak a sikeres nyelvvizsgákat, de azért is szeretném kérni a bizottságot, hogy 
támogassa a tárgysorozatba-vételt és az általános vitára való alkalmasságot, hogy lehetőséget 
teremtsünk a plenáris ülésen ezt megvitatni, és akár abban is benne vagyunk, hogy az oktatási 
bizottság által benyújtott módosítóval ezt módosítani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány vagy a tárca álláspontját tudhatjuk? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Parancsolj! 

Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) álláspontja 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 
álláspontja a következő. Az egyik oldalon a közoktatási törvény korábban, most pedig a 
nemzeti köznevelési törvény alapján szervezett és szerveződő kétszintű érettségi vizsga 
rendszerében és a kapcsolódó tantervi szabályozás alapján egyértelmű, hogy a közoktatásnak 
van egy felkészítési kötelezettsége a középfokú nyelvtudásra, hogy ez B1-es vagy B2-es. Ezt 
a nemzeti alaptanterv meghatározza és kijelöli. 

A középfokú iskolákon belül a középiskolákban, tehát a gimnáziumban és a 
szakközépiskolában idegen nyelvből kötelezően, egy idegen nyelvből érettségi vizsgát köteles 
tenni minden vizsgázó. Azaz azt mondjuk, hogy a korosztálynak több mint a fele alanyi jogon 
és ingyenesen, térítésmentesen jut hozzá a nyelvoktatáshoz, és ingyenesen, térítésmentesen jut 
hozzá az érettségi vizsgához. Amennyiben ő emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezik – és 
mivel a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet alapján gyakorlatilag egy 
emelt szintű érettségi vizsga letétele most már előírt, és ha ez az idegen nyelv, és ha eléri a 60 
százalékot, akkor ettől kezdve ez B2-es, tehát C-közép nyelvvizsgával azonos nyelvtudást 
igazol az európai közös referenciakeret szerint. 

Tehát mondhatjuk azt, hogy jelenleg is adott annak a feltétele, hogy a közoktatásban a 
tanulók nagyobb többsége számára eljuttassa őket erre a nyelvtudásra, a másik oldalon az 
érettségi vizsga révén ingyenes az úgymond nyelvvizsga. Tehát ez az egyik dolog, ami miatt 
azt gondolja az államtitkárság, hogy ezért nem támogatja. 

A másik ennek a költségvetési vonzata, amiről nyilván a kormány kijelöli majd az 
álláspontját képviselőt. De az a gondolat, hogy minden magyar állampolgár számára az első 
nyelvvizsga, ez kvázi azt jelenti, hogy úgy dönt valaki, ha ez a szabályozás elindulna, hogy ő 
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most megpróbálja, akár előtanulmányok nélkül, ez egy nagyon komoly államháztartási 
kiadással is járna, hiszen azzal, hogy ingyenes vagy térítésmentes, nincs visszatartó erő az 
állampolgár részéről, mert akkor megpróbálom, maximum nem sikerül, majd az állam kifizeti. 

Ilyen alapon ez a nyelvvizsgaközpontok számára egy jelentős bevétellel járó dolog 
lenne, aminek a költségét az állam fizetné meg, tehát ebből a két meggondolásból, két 
irányból elindulva gondoljuk azt, hogy nem időszerű most ez a felvetés. 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? Parancsolj! 

Kérdések, válaszok 

FARKAS GERGELY (Jobbik): Csak röviden válaszolnék. Mind a kettő mellett 
szólnak érvek és ellenérvek is, hogy egyszeri lehetőségként, tehát csak mindenkinek egyet 
biztosítsunk, vagy csak mondjuk a sikeres nyelvvizsgákat. Az utóbbin mi is gondolkodtunk, 
azon, hogy vajon, az elérné-e a hatását, hogy ha csak a sikeres nyelvvizsgákat térítené az 
állam, ugyanakkor nagyon sok ember, nekem konkrétan volt olyan osztálytársam, akinek nem 
volt lehetősége, a nyelvtudás szintje megvolt, de nem volt lehetősége kifizetni a nyelvvizsga 
díját, és ha mondjuk csak a sikeres nyelvvizsga díját biztosítaná az állam, akkor nem is 
próbálta volna meg, mert volt benne egy bizonytalanság, hogy ha nem sikerül, akkor mi lesz, 
akkor neki kell azt valamilyen módon kifizetni, amire nem lett volna lehetősége. 

A szűkítés lehetősége: erre mi nyitottak vagyunk. Látunk mi is ebben veszélyt, de 
talán az egyébként visszatartó erő lehet, hogy mindenkinek egyetlen ilyen lehetősége van. 
Tehát ha valaki ezt komolyan gondolja, akkor talán annyira tudatos, hogy csak akkor próbálja 
meg a nyelvvizsgát letenni, amikor már olyan szinten van, tudva, hogy csak akkor éri el az 
eredményét, akkor fog neki sikerülni, és akkor lesz ténylegesen ingyenes ez a nyelvvizsga, 
nem pedig felelőtlen módon elmegy bármilyen előképzettség nélkül. 

Ön a közoktatásra reflektált, de azért a felsőoktatásban tanulók vagy akár nagyobb, 
szélesebb rétegre is szólna a mi javaslatunk. Tehát attól, hogy a közoktatásban van egy 
ilyenfajta lehetőség, ott se mindenki számára egyébként, mert csak az emelt szintű 
érettséginél, az azért nem váltja ki teljes egészében a mi javaslatunkat, a mi 
kezdeményezésünket. 

Én továbbra is arra szeretnék mindenkit kérni, hogy induljunk el egy ilyen irányba, és 
próbáljuk megtalálni közösen a megfelelő megoldást arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk 
segíteni a rászorulókat, illetve ösztönözni a nyelvtudásra vágyókat. 

 
ELNÖK: Pósán László alelnök úr! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak egy dolgot szeretnék mondani. A 

nyelvvizsgáknak az a tapasztalata, hogy általában az írásbeli részeken nagyobb arányban 
véreznek el a nyelvvizsgázók, mint a szóbeli részeken. Ha azt nézzük, hogy a hétköznapi 
életben mennyire beszélnek a magyarok idegen nyelvet vagy sem, akkor ez végső soron úgy 
vetődik fel, hogy ha az utcán egy külföldi odamegy valakihez, tud-e vele szót váltani vagy 
nem tud szót váltani. Magyarán: azt a javaslatot, amit beterjesztettek Gergelyék, én abból a 
szempontból tudnám csak megnézni, hogy feltétlenül az írásbeli részét én nem is 
szorgalmaznám, bevallom őszintén. Tehát a nyelvnek az a szintje, ahol egy átlagos ember 
megszólal, tud beszélni, az nem biztos, hogy igényli a legfinomabb nyelvi finomságokat és a 
grammatika nem tudom, milyen mélységeit. 

Az a legnagyobb probléma, hogy nálunk mind a mai napig a nyelvtanítás sokkal 
inkább grammatika-centrikus és kevésbé beszédcentrikus. Tehát szerintem a javaslat jó 
szándékát nem kétségbe vonva, azt gondolom, hogy érdemi előrelépést sajnos, továbbra sem 
hozna ez a dolog, addig, amíg a nyelvoktatásban nem csinálunk egy jelentős 
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paradigmaváltást, és nem pedig a grammatikát helyezzük a középpontba. Most sajnos, még 
mindig ez van. 

Ez igaz a középiskolai oktatásra, igaz az érettségire is, és sok minden másra is igaz. 
Finnországban, Hollandiában, bárhol azért beszél az újságárus is meg a rendőr is olyan 
szinten angolul, hogy meg tudja értetni magunkat vele, mert egész egyszerűen egy viszonylag 
egyszerűsített nyelvi közeg az, a szókincsre mennek rá és viszonylag egyszerű grammatikai 
dolgokra. 

Szerintem ez a felvetés – most a jó szándékot nem kétségbe vonva – nem hozná meg a 
kívánt hatást, ez a magánvéleményem. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm. Egyéb hozzászólást nem látok. Szavazzunk! Ki az, aki egyetért a 
tárgysorozatba-vétellel? Kérem, az most szavazzon! (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki ellene van? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 15 tartózkodás. 

A bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében meg kell választanunk az ellenőrző 
albizottságunk vezetőjét. Eddig Osztolykán Ágnes volt az oktatási bizottság ellenőrző 
albizottságának az elnöke, de az LMP frakciójának a megszűnése miatt ez a pozíció is 
megszűnt. Én javaslom, hogy most is Osztolykán Ágnes töltse be az ellenőrző albizottság 
elnöki tisztét. Kérdezem, hogy Ágnes vállalja-e ezt a feladatot. (Osztolykán Ágnes: Igen, 
köszönöm szépen.) Vállalja. 

Van-e hozzászólás, más javaslat? Parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Ha jól tudom, még Ferenczi Gábor tagja az ellenőrző 

albizottságnak, és ki még esetleg, segítséget kérek. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Mindenki a tagja az ellenőrző albizottságnak. 

(Michl József: Nem. Delegált bele tagokat az oktatási bizottság.) 
 
ELNÖK: Valószínűleg a szocialistáktól Sós Tamás, ha jól emlékszem. 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Én javaslatot tennék Ferenczi Gáborra. Sajnos, nem 

vagyok tisztában azzal, hogy a házszabály milyen lehetőséget biztosít arra, hogy független 
képviselők is betöltsék ezt a tisztséget, ennek ellenére én azt tartanám jónak, ha egy frakcióval 
rendelkező képviselő, frakciótag képviselő töltené be ezt az ellenőrző albizottsági vezetést. 

 
ELNÖK: Érthető szempontok. Tehát van egy másik jelölt is, Ferenczi Gábor 

személyében. Van-e további jelölés? (Nincs jelzés.) Kell ilyenkor titkosan szavazni? 
(Közbeszólás: Nem kell.) 

Tehát két javaslat hangzott el. Először az én javaslatomról döntünk, Osztolykán Ágnes 
személyéről, utána pedig Ferenczi Gáborról. 

Kérdezem, hogy ki az, aki Osztolykán Ágnest kívánja az ellenőrző albizottság 
elnökének. Most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 6 igen. 

Ki az, aki Ferenczi Gábort kívánja elnöknek? (Szavazás.) 5 igen. 
Öldöklő küzdelemben Ágnes nyerte az ellenőrző albizottság elnöki pozícióját. 
Van-e más az egyebek keretében? (Nincs jelzés.) Nincsen. Köszönöm szépen, az ülést 

bezárom. 
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(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 33 perc) 
  

Pokorni Zoltán 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


