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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 09 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívott vendégeinket. Három napirendi 
pontunk van, az „Egyebek” napirendi ponttal együtt négy. Az első a köznevelési törvény, a 
második a felsőoktatási, a harmadik pedig a vallási közösségek jogállásával összefüggő téma, 
a negyedik pedig az „Egyebek”. 

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat. (Nincs 
jelentkező.) Nincs. 

Akkor szavazunk róla! Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Egyhangúlag elfogadtuk. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10571. szám) (Michl József (KDNP) képviselő önálló indítványa) (A 
módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 

Az 1. napirendi pontunk a köznevelési törvényhez, Michl József önálló indítványához 
benyújtott javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm Hoffmann Rózsa államtitkár urat 
(Sic!), Sipos Imre helyettes államtitkár urat… (Osztolykán Ágnes: Államtitkár urat?) Már a 
Sipos Imrénél járt a fejem, hogy nehogy valamit elrontsak, akit - mint első hivatalos bizottsági 
ülésén - kiemelten üdvözlünk, és elnézést kérek Rózsától, hogy leállamtitkáruraztam, mert a 
hölgy fölötte áll az uraknak. (Dr. Hoffmann Rózsa: Megtiszteltetés! - Derültség.) Szerintem 
ezt a hímsoviniszta szöveget a feministák visszautasítanák (Derültség.) - én próbáltam kibújni 
valamilyen módon. Köszöntöm Brassói Sándor főosztályvezető urat is és Madarász Hedvig 
főosztályvezető asszonyt. Most másodjára pontosan eltaláltam a neveket. 

Az a feladatunk, hogy a benyújtott módosító javaslatokról döntsünk. Erről van egy 
összeszedett ajánlás. Előtte tájékoztatásul közlöm, hogy a Magyarországi Szülők Országos 
Egyesülete több ponttal kapcsolatban kifejtette a javaslatát. Kérem azokat a 
képviselőtársainkat, akik erre kíváncsiak, legyenek kedvesek a Gabriellától egy másolatot 
kérni ezzel kapcsolatban. Későn érkezett, ezért nem tudtuk előre lemásolni, de nem szeretnék 
senkit megfosztani az értékes információktól.  

Az ajánlás 1. pontjában Hiller István képviselő úr módosító javaslata található. 
Képviselő úr, van-e kiegészítenivalója?  

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nincs. 
 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mi a kormány álláspontja? Rózsa? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Tisztelettel 

köszöntöm az Oktatási és tudományos bizottságot. Tudom, hogy Sipos Imrét Pokorni elnök úr 
egy héttel ezelőtt a bizottsági ülésen már köszöntötte, mégis úgy tartottam illendőnek és 
szükségesnek - miután múlt hét kedden vette át a kinevezését, múlt hét kedd óta van 
hivatalban -, hogy eljöjjek és személyesen bemutassam és az oktatási bizottság tagjainak, 
munkatársainak jóindulatába ajánljam. A mai napon ő fogja képviselni a köznevelési 
államtitkárság álláspontját azért is, mert nekem hamarosan el kell mennem. Egy darabig még 
itt maradok, de átadnám a szót, ő fogja képviselni a kormány álláspontját. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Örülök, Rózsa, hogy eljöttél és bemutattad a helyettes 

államtitkár urat. Sorra kerül majd a 3. napirendi pontunk, ahol Hölvényi György államtitkár úr 
a tárca képviselője. Ez az a pont, amelynél valóban úgy látjuk mi is, hogy máshogy 
szabályozza a hit- és erkölcstanoktatást, a hitoktatást Michl József javaslata és máshogyan a 
tárca által készített anyag. Itt majd valakinek rendet kell raknia. Lehet, hogy jobb lenne, ha 
maga a tárca tenné ezt és nem bízná a bizottságra, hogy módosítókkal tegyük ezt. Ezt 
megvitattátok, képben van az államtitkár úr, majd ha oda jutunk, tárgyalunk róla. Nem ártana 
tehát, ha maradna itt valaki a 3. napirendi pont tárgyalásakor. A mondandóm lényege ez 
volna. Köszönöm szépen. 

Az előterjesztőt kérdezem. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Az előterjesztő nem támogatta. Mi a kormány álláspontja? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelettel 

köszöntöm önöket. A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Parancsolj, István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én is tisztelettel köszöntöm az államtitkár urat. 

Remélem, hogy a jövőbeli viszonyunkra nem az nyomja rá a bélyegét, hogy első hivatalos 
megszólalása az volt, hogy mindjárt elutasította a javaslatomat. (Derültség.) Ezt a kormány 
helyzetéből fakadóan nem is tekintem annak, úgyhogy jó munkát és jó idegrendszert kívánok. 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen. Az első megszólalásomban tisztelettel köszöntöm önöket, és a kérdésre adtam választ, 
de nyilván remélem, hogy jó együttműködést tudunk kialakítani. 

 
ELNÖK: Szavazunk az összefüggéseivel együtt. Felhívom a figyelmet, hogy egyúttal 

a 7., 11., 43. és 46. pontokról is döntünk. Ki az, aki támogatja Hiller István javaslatát? 
(Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 2. pontban található javaslat Révész Máriusz, Kucsák, Sági, Bodó, Hoppál, 
Demeter, Cseresnyés, Pósán javaslata - ezen túl nem olvasom fel valamennyi beadványozót. 
A Híd-programokkal kapcsolatos a javaslat. Kérdezem, hogy a jelenlévő javaslattevők közül 
van-e valaki, aki hozzá akar fűzni valamit. (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Mi az előterjesztő álláspontja?  
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igyekeztünk a Híd II. programot részletesebben 

szabályozni, de egy minimálprogramra mindenképpen szükség van. Itt az van, hogy aki a 15. 
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életévét betölti, annál kezdeményezik - kijelentő módban. A múltkor hoztam példákat, hogy 
vannak esetek, amikor indokolt, és valamikor abszolút indokolatlan. 

Ha a kezdeményezés kijelentő módban marad a törvényben, akkor gyakorlatilag ez azt 
jelenti, hogy minden esetben kezdeményezni kell. Abban az iskolában, ahol én tanítottam, 
elég sok kínai gyerek tanul, aki egy vagy két évet késett. Kitűnő tanulók, semmi értelme nincs 
a Híd-programba kerülniük, ugyanakkor nyilvánvalóan betöltötték a 15. életévüket. Most is 
van egy ilyen fiatalember, ismerem őt. Tehát biztos, hogy ez így nem maradhat a törvényben, 
úgyhogy itt valamit finomítani kell. Ha a hosszú módosítás nem is elfogadható, a 
„kezdeményezés” szót mindenképpen pontosítani kell, illetve én még azt is fontosnak tartom, 
hogy rögzítsük, hogy a Híd II. program egyenértékű-e az általános iskolai végzettséget 
tanúsító papírral vagy sem. Tehát én ezt is egy lényeges gondolatnak érzem a 
módosításomban.  

 
ELNÖK: Tessék! 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

felvetéseket értjük, de ha a „kezdeményezi” szót módosítjuk, akkor pont azt az eredeti 
tartalmat veszítjük el, hogy ezeket a gyerekeket viszont a Híd II. programba szeretnénk venni. 
Egy ilyen helyzetet, azt gondolom, az intézményvezetők tudnak esetileg kezelni. 
Feltételezem, hogy az ilyen gyerekek például tehetséges tanulók, akiknél akár szóba jöhet az, 
hogy rövidebb idő alatt teljesítik a feladataikat. 

 
ELNÖK: Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Pont ez a gondom, hogy a „kezdeményezi” 

kötelezettséget jelent, tehát nincs választási lehetőség. Azt mondani, hogy az igazgató meg 
tudja oldani - ha az van a törvényben, hogy „kezdeményezi”, azaz kezdeményezni kell, akkor 
nem tehet mást a 15. életévét betöltött, akkor kezdeményezni kell. Még egyszer mondom, az 
esetek jelentős részében ez teljesen indokolatlan. Úgyhogy ha nem is a teljes javaslatot, de ezt 
a részt nagyon fontosnak érzem, hogy megmaradjon. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Madarász Hedvig, 

tessék parancsolni! 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Jogalkotási szempontból mondanám, hogy feltételes módot jogszabályban 
azért nem használunk, mert annak nincsen normatív tartalma. Tehát ha valamit megtehetek, 
azzal nem szabályoztam. Lényegében vagy megteszem, vagy nem, teljesen az igazgató, illetve 
a döntésre jogosult mérlegelésére ad lehetőséget, korlátlan diszkréciót biztosít. Ha a 
jogalkotói szándék másra irányul, akkor pontosan meg kellene fogalmazni, hogy mi a feltétele 
annak, hogy kezdeményezze vagy ne kezdeményezze az intézményvezető ezt a döntést. 

 
ELNÖK: Jóska, parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Értem én Máriusz javaslatát, csak ebben a fajta 

megfogalmazásban nem arra tett javaslatot, hogy mondjuk kezeljük ezeket a kínai kiváló 
tanulókat. Ha valamilyen kapcsolódó gondolattal sikerülne jelezni, hogy nem évismétlés miatt 
került ebbe az állapotba a gyerek, mert erről van szó, ha jól értettem Máriusz javaslatát… 
(Révész Máriusz: Évismétlés!) Nem évismétlés, mert ha ő először megtanult magyarul és 
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utána nem a tanulmányi munkája miatt lett évismétlő, hanem azért, mert a nyelvet nem bírta, 
az egy egészen más szituáció. Én ezért nem tartom jónak, hogy ezt a kettőt összekeverjük. 

 
ELNÖK: Hadd szóljak hozzá én is! Szerintem ez egy kiváló javaslat. Hedviggel 

szemben én azt gondolom, hogy természetesen ennek van tartalma, normatív tartalma: delegál 
egy jogot, az igazgatóhoz delegálja nem kötelezettségként. Helyettes államtitkár úr, az, hogy a 
törvény úgy szól, hogy kötelező kezdeményeznie azt, hogy nem mérlegelheti akármilyen 
állami intézmény igazgatója, neki be kell tartani a törvényt. Az övé a jog. Oly sokszor 
hangzik el, hogy bízzunk meg az igazgatókban, és hogy egy kerettörvény nem tud mindent 
részleteiben szabályozni. Nem tud. Azt sem, hogy évismétlés miatt vagy más miatt 
kezdeményezi, ha akarja. Bízzuk rá az igazgatóra, hogy hogyan ítéli meg. Motivált lesz, 
ismerve ezeknek a hallgatóknak a szociális együttműködési készségét. Az igazgatóban lesz 
annyi belátóképesség és motiváció, hogy akkor fogja ezt kezdeményezni, ha ez a gyerek és a 
közösség szempontjából indokolt, és a kiváló kínai hallgatókat meg fogja őrizni a normál 
haladási menetben. Tehát én mindenképpen támogatom ezt a javaslatot. Megjegyzem, ez nem 
a 2. javaslat, hanem a 4. javaslat, amelynek a vitáját most lefolytattuk. Azonban ez nem kárba 
veszett idő, mert ott majd meg tudjuk ezt spórolni. 

A 2. pontban szereplő javaslat viszont a Híd-program szempontjából számos 
részletkérdést rendez, tesz rendbe. Ezt is támogatandónak érzem. 

Helyettes államtitkár úr! 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 2. pontnál 

maradva, továbbra is nemleges a tárca álláspontja, a 4. pontnál pedig visszatérünk az előző 
pontra. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Parancsolj, Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A négyesben is benne van, de ez a 2. § (3) 

bekezdésében is szerepel, hogy „kezdeményezheti”. 
 
ELNÖK: Visszavonom a pikírt megjegyzésemet. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ebben is szerepelt. Még egyet mondok: az élet sokkal 

bonyolultabb, tehát nem egy kínai gyerekről van szó, hanem ez betegség miatt is előállhat. 
Betegség miatt is előállhat ez a helyzet. Ha súlyosan beteg egy gyerek, évet veszít, betölti a 
15. életévét, a nyolcadik osztálya hátravan, akkor az igazgatónak el kell küldeni Híd-
programba, hát ez teljesen lehetetlen. Értem a szándékot, de az a gond, hogy itt nincs 
mérlegelési lehetőség. Van egy súlyosan beteg gyerek, két évet ki kellett hagynia, nincs más 
lehetőség, Híd-programba be kell venni, pedig kitűnő tanuló. Ez így problémás. Benne 
vagyok, hogy találjunk egy közös kapcsolódó módosító javaslatot, de valamit találni kell, 
mert ebből nagy felháborodás lesz jó néhány esetben. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyelőre azzal főzünk, amink van. Ez van itt előttünk. 
Szavazzunk a 2. pontról! Aki egyetért, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Ki 

van ellene? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A bizottság támogatja. 
A 3. pont Földi László képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
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SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Szavazunk. Kérdezem a bizottságot. Ki az, aki igennel szavaz? (Szavazás.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A bizottság támogatja.  
A 4. pont következik, amely vitáját részben lefolytattuk. Máriusz jegyzi. Előterjesztő?  
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni újfent? (Nincs jelentkező.) 
Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A bizottság támogatta. 
Kucsák László képviselő úr javaslata következik, a szakmai szolgáltatásokra 

vonatkozik. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Szerintem ez 

egy jó javaslat. Több kérdést rendbe tesz, amit az eredeti ugyan nem ellenez, de homályban 
hagy. (Jelzésre:) Laci, parancsolj! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Ha rövid indoklást kérhetnék, hogy mi az 

oka a nemleges álláspontnak, köszönöm. 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A pedagógiai 

szakmai szolgáltatások állami közszolgálatként értelmezendők. Ezt az elvet szeretnénk szem 
előtt tartani továbbra is. 

 
ELNÖK: Az egyházi iskola hogyan viszonyul ebben a helyzetben vagy egy 

magánintézmény, egy alapítványi intézmény? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az ő 

helyzetüket kezeli a jogszabály. 
 
ELNÖK: Az eredeti javaslat?  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az eredeti. 
 
ELNÖK: Szerintem az eredeti éppenhogy nem. (Jelzésre:) Hedvig, parancsoljon! 
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DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Az egyházi és magánintézmények a köznevelési törvény 
jelenleg is hatályos szabályai szerint a 19. §. (3) bekezdés b) pontjában szerepelnek, tehát 
egyházi vagy más nem állami, nem települési önkormányzati nevelési-oktatási 
intézményfenntartó is fenntarthat pedagógiai intézetet. Ezt a javaslatot azért nem támogatnám, 
mert túlzottan megnyitná azt a lehetőséget, amit éppen az eredeti jogalkotói szándékkal 
korlátok közé akartunk szorítani, tehát hogy csak az állami köznevelési közfeladat-ellátás 
keretében vagy a miniszter szakmai irányítása mellett lehessenek elláthatók a pedagógiai 
szakmai szolgáltatások. 

Azonkívül pontatlan az a megfogalmazás is, hogy az adott szolgáltatásra vonatkozó 
61. § (2) bekezdés szerinti képesítési előírások, mert a 61. § (2) bekezdésében a 
szaktanácsadóra vonatkozó képesítési előírások vannak, a szakmai szolgáltatások pedig 
különbözőek, van pedagógus-továbbképzési szakmai szolgáltatás vagy például 
pályaválasztási.  

 
ELNÖK: Hívjuk fel a javaslattevők figyelmét, hogy ezt akkor érdemes kibővíteni a 

többi képesítési követelménnyel. 
Van-e észrevétel? (Jelzésre:) Laci, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Talán annyit még hozzáfűznék, hogy akár lehet 

korrigálni, az a lényeg, hogy ez a lehetőség legyen benne, tehát hogy állami köznevelési 
közfeladatás-ellátás keretében is megvalósuljon. Ez egyébként egyéb területeken egy létező 
műfaj, úgyhogy én igazság szerint nem nagyon látom okát annak, hogy ezen a területen ez ne 
jelenhessen meg. Nyilván abban a megállapodásban annak a peremfeltételeit lehet rögzíteni. 
Ha ezt konkrétan az összes képesítési és egyéb előírásokra tekintettel lehet beindítani, akkor 
én szakmai szempontból nem látom kifogásolhatónak, tehát fenntartanám a javaslatot azzal, 
hogy ha kell, akkor bővítjük, tehát ha a képesítési feltételek konkrétabb körülrajzolása 
szükséges, akkor szerintem ez ne légyen akadály, de a javaslatot fenntartom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Szavazunk. Ki támogatja a javaslatot? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Ki van 

ellene? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A bizottság támogatta. 
A 6. pont Kucsák László, Sági és képviselőtársai javaslata. Ez ugyanazt a pontot érinti, 

mint az előző. Ha azt fenntartod, Laci, akkor lehet, hogy a többieknek érdemes megfontolni 
ennek a visszavonását, de nem akarok kéretlenül tanácsokat adni. (Kucsák László: Tegyük ezt! 
Ezt javaslom.) A többiekkel is sikerült konzultálni, ha jól látom. (Kucsák László: Hoppál 
kolléga lelkesen bólogat. - Derültség.) Akkor a javaslattevők a 6. pontot visszavonták. 

Hiller képviselő úr javaslatáról szavaztunk az 1. pontnál, Földi Lászlóéról nem 
szavaztunk. Nincs itt Földi László. Előterjesztő? 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány és a javaslattevő, az előterjesztő is támogatta. (Dr. Hoffmann 

Rózsa távozik a bizottsági ülésről.)  
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A bizottság támogatja-e? (Osztolykán Ágnes: Minimális létszámtól való eltérés.) 
Szűkítjük a minimális létszámtól való eltérést, igaz? A 8. pontot szeretném értelmezni. Úgy 
szól a kiegészítés, hogy „a minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, 
tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja”. Tehát ha 
megszűnik egy jogviszony, nekem ez egy kicsit rejtélyes. Van egy megfejtésem erre, de a 
mondat első felét nem pontosan értem. „Továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a tanulói 
jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport 
létszáma a minimális létszám alá csökkent és átszervezéssel, a tanulóra háruló aránytalan 
teher nélkül nem lenne megszervezhető a minimális létszámot elérő osztály”. 

Az én logikai megfejtésem az, hogy volt nekünk két osztályunk, onnét elmentek a 
gyerekek, átjelentkeztek, megbetegedtek, más tragikus dolog nem történt velük, és ezért a 
maradék osztályt nem küldjük át egy másik iskolába, hanem összevonjuk. Ez a szűkítés azt 
jelenti-e, hogy csak ebben az esetben lehet eltérni az átlaglétszámtól felfelé? Egyikőjük 
bólogat, a másik a fejét ingatja öntudatlanul - próbálunk az apró jelekből olvasni. 

Mi a megfejtés? Legyenek kedvesek segíteni! Hedvig? 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Az eredeti törvényjavaslat a maximális létszámtól való eltérést bővítette, így 
viszont kimaradt a minimális létszámtól való eltérés. Úgy látom, ez a módosító ezt pótolja. A 
minimális létszámtól való eltérést két esetben engedi meg ugyanúgy, mint a maximális 
létszámtól való eltérést akkor, ha tanév közben tényleg a gyermek átvétele vagy elköltözése 
vagy egyéb okból a minimális létszám alá csökken az osztály létszáma, tehát ilyenkor is, 
tanítási év közben megmaradhat azzal a létszámmal az osztály, amivé vált időközben. 

A második mondatrész pedig egy szakképzésben tapasztalható problémát orvosol, a 
gyakorlati oktatásban a csoportok létszáma bizonyos szakmáknál előfordul, hogy eleve 
nagyon alacsony. Ha tanítási év közben elmegy egy gyerek, előfordulhat, hogy a következő 
tanítási évben sem tudnak egy legalább minimális létszámú csoportot szervezni, mivel adott 
esetben nincs a közeli városokban sem olyan szakmára képező iskola. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Így már érthető. Minden rendben, csak a „minimális” szó kerülte 

el a figyelmemet. Ha nyolc család kezdeményezi, akkor kell osztályt indítani, sőt iskolát? Jól 
emlékszem a köznevelési törvénynek ezekre az alappontjaira? Mennyi ez a minimális 
létszám? Ha hallhatnánk néhány példát, mert nincs a fejünkben ez a szám. 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A 8 fős szabály csak óvodára és alsó tagozatra, az 1-4. évfolyamra 
vonatkozik, a többi évfolyamon a törvény 4. melléklete határozza meg, hogy mi a minimális 
létszám. Az általános iskola 1-4. évfolyamánál ez 14, az 5-8. évfolyamnál szintén 14, a 
szakiskola a gyakorlatban 6 fő. 

 
ELNÖK: Köszönöm az információt. (Jelzésre:) Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A táblázati számok ismertetéséig úgy gondoltam, hogy 

lelkes híve vagyok ennek a javaslatnak, mert igazából ez egy bővítést jelent. Bővítést jelent, 
Ági, mert ha ezt nem fogadjuk el, ez azt jelenti, hogy a minimális létszám alá nem lehet 
menni. (Dr. Sós Tamás megérkezik a bizottsági ülésre.) Ha ezt elfogadjuk, akkor ebben az 
esetben bővítjük a lehetőséget, akkor azt mondjuk, hogy a minimális létszám alá lehet menni 
ezekben az esetekben. Tehát a helyzet rugalmasabb lesz. 

Ugyanakkor a táblázati adatok ismertetése után, ami azt mondja, hogy alsó tagozaton 
14 fő a minimális létszám az 1-4. osztályban, ugyanakkor a köznevelési törvényben szerepel, 
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hogy ha 8 gyermek van egy településen, akkor már indítani kell alsó tagozaton osztályt, az 
kivétel, akkor nyilvánvalóan a 8 fő a minimális létszám alá fog menni. Akkor nem kellene a 
minimális létszámnál is ezt a pontot feltüntetni? Különben itt lesz egy ellentmondás. Azt 
mondjuk, hogy a minimális létszámtól eltérni csak ebben… 

 
ELNÖK: Annak tűnik… 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak a két esetben lehetséges, ugyanakkor a példában 

most elmondott egy esetet, amikor minimális létszám alá megyünk, és nincs felsorolva ebben. 
 
ELNÖK: Hedvig, tessék parancsolni! 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A 8 fő is egy kivételi szabály. Ezt úgy kell értelmezni. Ott az a minimális 
abban az esetben. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem lehetne beírni? 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): De akkor azt tennénk vissza. (Zaj.) 
 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Szavazzunk! Az előbb már majdnem megtettük, csak én nem számoltam meg a 

szavazatokat. Az előterjesztő és a kormány támogatta. Aki igennel kíván szavazni, most 
emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Három. A bizottság támogatta.  

A 9. számú javaslat Osztolykán Ágnes javaslata. Ágnes, kívánod-e kiegészíteni? 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Nem, köszönöm. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem igazán tudtam megérteni ezt a javaslatot. Nem 

támogatom, mert természetes, hogy fizeti a fenntartó a megnövekedett vagy megváltozott 
létszám esetén is a szükséges költségeket. Nem értettem, hogy miért merült fel a 
javaslattevőben. 

 
ELNÖK: Lehet, hogy az elmúlt hónapok harctéri tapasztalata szülte ezt a javaslatot, de 

egyébként nyilván ez a logikus, amit te mondasz. Láttunk az elmúlt hónapokban 
polgármesterként számos ügyet, ahol olyanok kerültek megkérdőjelezésre, amiről nem 
gondoltuk volna, hogy megkérdőjelezhető, hogy ki mit fizet. No, de ezt tegyük félre, elmúlik 
hamarosan. 

Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.)  
Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
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A 10. pont Cseresnyés Péter javaslata, a százalékot növeli. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Azt gondolom, hogy a 20 százalék elegendő, tehát nem 

javaslom. 
 
ELNÖK: Kormány?  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatta. Kíván-e valaki hozzászólni, érvelni a javaslat 

mellett?  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz):Vonja vissza! 
 
ELNÖK: Lehet, hogy nyomásgyakorlás helyeződik a javaslattevőre. (Derültség.)  
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Visszavonom. 
 
ELNÖK: A javaslattevő visszavonta, megroppant az érvek súlya alatt. (Derültség.)  
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Meg nem roppantam, meghajoltam.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. 
A 11. pontot szintén eldöntöttük az. 1. pontban. 
A 12. pont Révész Máriusz javaslata. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Arról van szó, hogy lehessen csoportosítani az órákat az uszodára. 

Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. (Sági István megérkezik a bizottsági ülésre.)  
 
ELNÖK: Máriusz? 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én a saját önkormányzatom tapasztalataiból 

mondanám, hogy szerintem ezt nagyon indokolt lenne támogatni, ugyanis itt arról van szó, 
hogy heti öt testnevelés órát kell tartani. Az iskolában ez nem megszervezhető. El kell menni 
uszodába, korcsolyapályára, akárhova. Ez csak úgy oldható meg, ha két órát összevonnak. Így 
szokták megoldani az iskolák. 

Nagyon nagy feszültséget jelent - ezt most mondom - egyébként a mindennapos 
testnevelés óra biztosítása, pontosabban a heti öt óra. Ha még azt is rögzítjük, hogy egyébként 
ezt csak úgy lehet megoldani, hogy naponta egyet kell megtartani, akkor az tovább súlyosbítja 
a helyzetet. Szerintem nincs azzal gond, hogy ha van három testnevelés óra és egy duplaóra 
keretében úsznak a gyerekek, illetve egyébként a délelőtt üresen álló sportcsarnokokat is csak 
dupla óra keretében tudják igénybe venni. De az lehetetlen, hogy van egy 45 perces óra, ott 
van nálatok mondjuk a Sportmax, felajánljátok az iskoláknak, hogy délelőtt használják, és 45 
perc alatt elmenjenek oda, átöltözzenek, visszaöltözzenek, majd visszamenjenek az iskolába. 
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Ez lehetetlen. Gyakorlatilag az egyébként is hatalmas feszültség nő, ha ez a javaslat így kerül 
elfogadásra, megoldhatatlanná teszi azokban a városokban, ahol van alternatív lehetőség az 
iskolán kívül a testnevelés és a mindennapos mozgás biztosítására. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki válaszolni a kormány részéről vagy az 

előterjesztő részéről? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

„mindennapos” szót szeretnénk hangsúlyozni és kiemelni.  
 
ELNÖK: Ez idáig rendben, de amit Máriusz elmond, szerintem azok nyomós 

szempontok. (Osztolykán Ágnes: Az az élet!) Kétségtelen. 
Tehát a kormány álláspontja az, hogy legyenek összevontan, de az öt óra fölött kell 

ezeket előkeríteni. Csak kérdés, hogy még mindig nyújt-e erre kellő rugalmasságot a nemzeti 
alaptanterv óraszámítása. Korábban volt egy ilyen szabály, hogy a testnevelés órára adott 
plusz órák nem számítanak bele a nem tudom, mibe. Volt valami plafon. A testnevelő tanárok 
bérezése, díjazása, a kiszámolt finanszírozott óra némi plafont szab ennek. Tehát oké, legyen 
mindennap, ennek az a megoldása, hogy akkor több testnevelés órát finanszírozunk, de akkor 
több testnevelőt is kell finanszírozni, mert azt úgy számoljuk. Ezeknek van ára, az ilyen 
óhajoknak, hogy legyen is óra az uszodában, és mindennap is legyen. Akkor ez több pénzbe 
kerül. Azt valahol el kell rendezni, és nem vagyok benne biztos, hogy most el van rendezve. 
(Jelzésre:) Sándor, majd Máriusz következik. 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Csatlakozva a helyettes államtitkár úr kiegészítéséhez, amikor a törvény szövege készült, 
nagyon határozott szándék volt arra vonatkozóan a kormányzati oldalról már akkor is és azóta 
folyamatosan, hogy a „mindennapos” kifejezés szerepeljen, tehát mindennap legyen 
testnevelés óra a köznevelési intézmények közül a nevelési-oktatási intézményekben. A 
törvény szövege, az elfogadott törvényszöveg azóta ennek megfelel. 

Mint a múltkori ülésen elmondtam, ennek a módosításnak az iránya abból jött, hogy a 
szakképző intézményekben bizonyos gyakorlati foglalkozásokkal kitöltött napokon ez 
problémát vet fel, úgyhogy a módosítást a képviselő úr nyilván ezzel összefüggésben 
nyújtotta be. 

Ha a Révész Máriusz által javasolt szöveggel kerülne elfogadásra és a „mindennapos” 
kikerül, akkor való igaz, hogy ez a helyzet kinyílik, ad absurdum lehetővé válik az is, hogy 
egy iskolában a 4-5 testnevelés órát a tömbösítés igényével - most szándékosan megfordítom 
a helyzetet - gyakorlatilag berakják egy napra, illetőleg úgy szervezik meg mondjuk a három 
testnevelés órát, hogy azzal gyakorlatilag a hét két napján lesz csak testnevelés-foglalkozás. 
Ez az egyik aggály, ami miatt nem támogatnánk a javaslatot.  

A másik pedig az, hogy lehetősége van arra minden iskolának, hogy ha és amennyiben 
olyan iskolán kívüli sportfoglalkozást kíván szervezni, amikor esetleg felmerül a többlet 
időkeret, a többlet idő szükségessége az öltözés és egyéb feltételek miatt, attól még lehetősége 
van rövidített óra szervezésére, illetőleg első órába vagy utolsó órába való beillesztéssel 
megszervezni a testnevelés órát. Nagyon sok iskola most is azt teszi, hogy amikor órarendet 
készít az iskolának, azzal kezdi, hogy lerakja, hogy mikor üres a tornaterem, lerakja azokat az 
órákat, amikor a testnevelés órák vannak. Ezt be lehet tenni kezdésnek, ami persze adott 
esetben nem biztos, hogy szerencsés, mert nem akkor kellene mozogni, hanem a nap közepén. 
Ha szeretne például - ahogy Máriusz említette - uszodai foglalkozást tartani, akkor ezt az 
adott osztály tekintetében, akiket úszni visznek, mondjuk beteszik a héten egy nap első órára, 
és akkor eleve már odaviszi a szülő a gyermeket, eleve a tanórát pontosan el tudja kezdeni, és 
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ahogy Máriusz hivatkozott a XII. kerületi Sportmaxra, viszonylag hamar vissza tudnak érni az 
iskolába, és a második óra rövidítésével - hiszen rövidített, 35 perces óra tartására a 
vonatkozó jogszabályok megengedik a lehetőséget - máris nyerhető olyan időtartam, amivel 
ez a fajta időszorítás feloldhatóvá válik. (Dúró Dóra megérkezik a bizottsági ülésre.) A másik 
lehetőség a nap végére való berakás, amikor szintén ez a helyzet megoldható. 

Azt gondoljuk, hogy ha a „mindennapos” szó kikerül, akkor ez a veszély fennáll, ha 
viszont nem kerül ki, úgy, ahogy a javaslat tartalmazza, attól is megszervezhető ezekben az 
egyedi esetekben ez a testnevelés órai foglalkozás. 

 
ELNÖK: Laci, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy persze érthető, 

amit Brassói Sándor is elmondott, de a Révész Máriusz által elmondott érvrendszert jogosnak 
tartom. Szerintem ez egy olyan körülményrendszer, amit mindenféleképpen figyelembe kell 
vennünk a működőképesség és a kívánt célok elérése érdekében. 

Még egy szempontra hadd hívjam fel a figyelmet, amit szintén ez a módosítás 
tartalmaz, és az elmúlt alkalommal is volt róla szó, hogy a d) pontnál az „alapfokú művészeti 
iskolával történő együttműködés keretében” megfogalmazás kivételét javasolja. Ez azt 
tükrözi, amiről beszéltünk az elmúlt alkalommal, hogy ha ajánlásként - elmondtam a 
parlamentben is - szerepel, az üdvözlendő, támogatandó, de ha kötelező érvénnyel emeljük 
be, akkor félő, hogy nem minden esetben tudunk vagy tudnak ilyet megvalósítani egyfelől, 
másfelől szerintem jelen vannak a nevelés-oktatásban olyan kollégák, akik nem alapfokú 
művészeti iskolában való foglalkoztatás keretében oldják ezt meg, ugyanakkor kiválóan teszik 
a dolgokat. Itt én még mindig azt forszíroznám, hogy vagy ez a javaslat legyen, amit Máriusz 
tett, vagy ez a passzus ajánlásként, de nem kötelező érvénnyel, mert lehetőségeket iktatunk ki 
szándékunk ellenére adott esetben, és ez nem lenne jó. 

 
ELNÖK: Michl József, parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Csak röviden szeretnék reagálni Kucsák László javaslatára. 

Múlt alkalommal is volt erről szó, és akkor is kifejtettük, hogy az a) variációban - ugye négy 
lehetőség van, most lenne egy negyedik a művészeti iskolával való együttműködésben - most 
is van lehetőség az intézmény saját tanárával az egyéb foglalkozásba beleilleszteni a 
néptáncot vagy akármilyen táncot és azzal kiváltani. Az a negyedik javaslat, amit én tettem, 
egy többletjavaslat vagy egy szűkítése a korábbiaknak vagy egy megfogalmazása, és direkt 
szerepel benne pontosan ez az alapfokú művészeti iskola. Erre viszont az a) variáció nem ad 
lehetőséget, tehát ezért tartom ezt továbbra is fent. 

 
ELNÖK: Tehát az a) pontban szereplő műveltségterületi oktatás kitétel ide értendő. A 

művészeti iskolával inkább az a baj, hogy ott díjfizetés van, tehát azt a problémát veti fel, 
hogy ha a közoktatás keretében szervezett mindennapos testnevelés - finanszírozott idő - a 
művészeti alapiskola keretében történik megszervezésre, akkor azt ki kell fizetnie valakinek. 
Mivel a közoktatás kötelező testnevelés óra keretében folyik, ez a valaki nem lehet más, mint 
az iskola. Tehát azt nem lehet kifizettetni a szülővel semelyik esetben, ezt a problémát majd 
bízzuk a jogalkalmazókra, de ez a probléma fel fog vetődni. (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem volna is egy 

kompromisszumos javaslatom, ha lehet, előzetesen szívesen kikérném róla a véleményt. A 
probléma a következő - csak néhány számolás. A kerületi iskolában van három osztály, egy 
tornaterem. Ha hét órát számolok és folyamatosan azt, hogy a tornaterembe két osztály fér, 
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akkor 70 testnevelés órát lehet tartani egy héten, ellenben a három osztályra kellene 120 
testnevelés óra. Lehetetlen megoldani. Itt valahol meg kell harapni az ujjunkat. Több olyan 
iskolánk van, ahol két párhuzamos osztály van és egy kis tornaterem. A számok a 
következőképpen alakulnak. Tizenhat osztály, 80 testnevelés óra, de 35 órára van lehetőség. 
Mi a megoldás? Nagyszerű, hogy egyébként előírjuk, de 20-30 testnevelés óra hiányzik 
iskolánként, amire valamilyen megoldást kell találni.  

A kompromisszumos javaslatom egyébként a következő lenne, érezvén azt az 
aggodalmat, bár nem osztom, hogy hátha öt órát tömbösítenek egyszerre az iskolaigazgatók. 
Nem nagyon hiszek ebben, hogy erre lenne példa. Inkább akkor azt írjuk be a törvénybe, hogy 
az öt órából maximum egyet, egy dupla órát, egy tömbösítési lehetőség van. Én ezt nagyon 
kérem. Én ezt mondom, hogy a mindennapos testnevelés már most szétfeszíti az iskolák 
kereteit úgy egyébként, hogy ezt a lehetőséget, amiről beszélek, folyamatosan használjuk. Ha 
még ezt is kilőjük - elmondtam a számokat. 

Egy olyan módosító javaslatot fogok beadni kapcsolódóként, és kérem, hogy a 
minisztérium ezt támogassa, hogy egy óra összevonására lesz-e lehetőség egy héten. 

A d) pontot pedig azért tartom fontosnak, hogy kerüljön ki, mert az a helyzet, hogy 
rengeteg olyan település, kistelepülés van, ahol nincs alapfokú művészeti iskola, ellenben van 
kiváló néptánccsoport, tehát van olyan lehetőség, hogy működik. 

 
ELNÖK: Máriusz, ők az a) pont alapján meg tudják szervezni a néptáncot. Felsorol 

négy pontot. Az a) pont a műveltségterületi oktatás. Azt megvitattuk, csak szerintem közben 
másra koncentráltak. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen, de akkor is feleslegesnek érzem a d) pontot. 
 
ELNÖK: Még egy észrevétel. Itt valóban két szempont erősen konkurál egymással. Az 

egyik a valóság, a másik pedig az az akarat, vágy, hogy mindennap legyen mozgás. Láthatóan 
itt komoly a súrlódás e tekintetben. Máriusznak ez a bizonyos szűkítése, hogy maximum két 
óra vonható egybe a heti ötből, racionális keretbe húzza ezt. Megfontolandó talán még egy 
szempont, hogy ezt az összevonást időhöz kötjük, tehát a 15-16. tanévig van erre mód, bízva 
abban, hogy addig két év alatt százával épülnek tornatermek és uszodák az iskolák környékén, 
ahol ez mind megvalósítható. Tehát ilyen naiv optimizmus lengi be a termet. Ilyeneket még 
be tudunk tenni, hogy amíg ez az akadály el nem hárul, addig ezt a bizonyos összevonást 
engedjük meg. 

Kormány? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Csak egy 

kiegészítés, Révész Máriusz, a múlt heti bizottsági ülésen elhangzottakhoz kapcsolódva. Pont 
a képviselő úr említette, hogy nagyon helyes, hogy a dolog most ilyen irányba megy, tehát el 
kell indulni a mindennapos testnevelés irányába, tehát most ez a dolog megnyitja, hogy akkor 
nem kell mindennap csinálni. Csak emlékeztetek a múlt heti ülésen elhangzottakra.  

A másik oldalon van a tömbösítés: semmilyen módon nem csinál kevesebb órát. Ahol 
tömbösíteni kell, attól az óraszám ugyanannyi. 

 
ELNÖK: Ki tudja helyezni az iskolából a sportfoglalkozást. 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Mozgásra 

most is van ugyanúgy idő, hiszen az iskolák…  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nincs hely! 
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ha az 

úszásóráról beszélünk, akkor ez valóban jelenthet problémát ott, ahol messze van az uszoda, 
ugyanakkor nagyon sokan úgy nőttek fel ebben az országban, hogy az iskola körüli 
szabadidős helyszíneken a kinti szabadidős mozgások, a futások, a gimnasztika, a különböző 
atlétikai gyakorlatok nagy része lefolytatható volt akkor is, ha ezt nem úgymond a 
tornateremben tették. Maga ez a megoldás, ez az összevonás, mondom, én csak azt mondom 
még egyszer, hogy ezzel az alapelvvel szakít. Ezt a tárcának nyilván egyeztetnie kell a többi 
szakterülettel, különösen a sportállamtitkársággal, ugyanis a sportbizottság mindvégig 
keményen ragaszkodott a mindennapos testnevelés kifejezéshez. 

 
ELNÖK: Lefolytattuk ezt a vitát, úgy látom. Sem az előterjesztő, sem a kormány nem 

támogatta a javaslatot. 
Szavazunk a 12. számú módosító javaslatról. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 

Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatta a 
javaslatot minden elemével. 

Bár engem egyébként meggyőzött a d) pontot illetően az érvelés, hogy nincs szükség 
az elhagyásra. Máriusz, fontold meg ezt a szempontot, tudniillik most az alapfokú művészeti 
iskolával történő együttműködés keretében ez nehézséget okoz. Egy új verziót megfontolásra 
javaslok neked, amely a d) pontra vonatkozó javaslatot elhagyná. Kérlek, ezt mérlegeld! 

A 13. pont Földi László javaslata. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Hasonló a téma. Annyiban más Földi képviselő úr 

javaslata, hogy a szakképzés területén ne csak a közismereti, hanem egyáltalán elméleti 
oktatás is folyjon. Ezzel egyetértek. 

 
ELNÖK: Tárca, kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés? (Nincs jelentkező.)  
Szavazzunk! Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki 

tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatta a javaslatot. 
Sági István képviselőtársunk javaslata következik. (Zaj.) Akkor is menni kell, ha 

elméleten van. Ha gyakorlaton van, akkor nem, elméleten igen. A 14. pontnál járunk: „egyéb 
tánc”. Ugyanaz a d) pont. Nagyjából erre is vonatkozik az, ami táncfoglalkozás. (Osztolykán 
Ágnes: Mindenféle tánc.) Igen, ebben van. 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): A parlamentben is emellett érveltünk. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Semmi akadálya, hogy ezt is az a) pontba sorolva 

megoldja az iskola. Direkt néptánc szót fogalmaztam bele a javaslatba amiatt, hogy ez azt 
jelenti, hogy akár a nemzetiségek táncai is taníthatók természetesen. Nem szeretném tehát 
tovább szűkíteni, tágítani meg szintén nincs értelme, azt gondolom, mert a többi már az a) 
pontban megoldható. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: István! 
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Szerintem egyáltalán nem oldható meg. 

Gyakorlati probléma, hogy a művészeti iskolákat nem akarják beengedni ezekbe az 
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intézményekbe. Ha most azt mondjuk, hogy az alapfokú művészeti iskola keretében oktatott 
néptáncot beengedem, akkor szűkíti. Én a művészeti iskolához kötötten tettem meg ezt a 
javaslatomat, elvileg nem értem, hogy mi akadálya lehet. Tehát nem önállóan, hogy egyéb 
tánc és bárki taníthatja, hanem akinek a minőségi oktatáshoz korábban szelektált feltétele van. 
Azt is az állam tette, ezért nem értem, hogy miért csak az egyiket emeljük ki. Szerintem 
teljesen logikus. Most olyan utasítások vannak a Klebelsbergnél, amit egyszerűen nem tudnak 
kezelni az iskolák. Akik még tavaly bent voltak, mondjuk én is megyek ahhoz, amit ismerek, 
a versenytáncnál a művészeti oktatás keretében oktatták, most meg nem akarják beengedni, 
nem akarják átvállalni azt a korábban megkötött szerződést, akik határozatlan időre kötöttek 
szerződést, nem lép a KIK a helyébe. Óriási problémák vannak. Amit tavaly megengedtek, és 
tankerületektől függően ettől eltérően van, amelyik beengedi, belép a szerződés helyébe mint 
jogutód, van, ahol meg nem. Ezt mindenféleképpen tisztázni kell. Pont ez a pont az, amikor 
azt mondja, hogy művészeti iskola, egyéb tánc és bekerül. Ez nem egyenlő ugyanazzal, 
amikor most itt testnevelés órában egy táncmozgást megtanítanak testnevelő tanárok. Tehát ez 
nem ugyanaz, ugyanúgy, mint ahogy a néptáncnál is, tehát hozzáteszem, teljesen jogos a 
néptánc bentléte, minőségi bentléte. Erre tettem két dolgot, hogy vagy azt mondjuk, hogy 
akkor nemcsak néptánc, hanem táncfoglalkozás, tehát a 14. és a 15. pont összefügg. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: István, mind a kettőt, a 14. és a 15. pontot is javaslod. 
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Ugyanaz, csak az előterjesztőnek tisztelem azt a szándékát, 

hogy a néptánc mint szó is benne legyen, ezért a 14. pontot jobbnak tartom, hogy az 
előterjesztő eredeti szándékát ne sértsük. 

 
ELNÖK: Megértettük. Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Értjük a 

felvetést a tárca részéről. Az álláspontunk az, hogy az 1. ponttal kapcsolatban, ami többször 
elhangzott, a kerettanterv megengedi az összesféle kerettantervben szereplő táncformát 
bevinni a testnevelés óra kiváltására. Itt csak arról beszélünk, hogy a heti öt testnevelés órán 
belül melyek azok az opciók, amelyekkel ki lehet váltani a testnevelést. Ide bekerül egy újabb 
pont, ez a 4. pont. Értjük, amit a képviselő úr javasol. 

Ezzel összefüggésben viszont azt gondoljuk, hogy nem nyitható meg teljes egészében, 
hiszen itt egy rendes, intézményesített testnevelés óra, tanórai foglalkozás kiváltásáról van 
szó. Ha kiváltásáról van szó, akkor azokat a foglalkozásokat értékelni kell, minősíteni kell, 
kvázi osztályozni kell. Erre csakis olyan pedagógiai szakszemélyzet, pedagógus 
végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező személy lehet alkalmas, akit egy művészeti 
iskolával történő együttműködés keretében bevisz a rendszer. Azt el tudjuk képzelni egy 
kapcsolódó módosító javaslattal… (Közbeszólás: Az benne van.) Nem egészen, mert a tárca 
részéről az az alapelv, hogy a néptánc és a magyar néptánc mint nemzeti kulturális örökséget 
szimbolizáló elem kerüljön be. Mivel a művészetoktatási irányelv, ami a 27/1998. MKM-
rendelet, a tánc tanszakon belül kifejezetten tartalmazza a különböző tánctípusokat a 
klasszikus balettől a történelmi társastáncig, ezeknek a leképezésére álláspontunk szerint már 
nem alkalmas a testnevelés óra. Ezért egy olyan iránnyal, egy olyan módosítással, hogy a 
művészeti oktatás irányelvben megfogalmazott néptánc, tehát a különböző alföldi, erdélyi és 
egyéb ilyen, dunántúli néptáncformátumokat beilleszteni testnevelés tantárgy kiváltására, ezt 
elfogadhatónak tartjuk egy ilyen kapcsolódó módosítóval, de hogy teljesen kinyitni, azt azért 
nem, mert gyakorlatilag ellenőrizhetetlenné válik a dolog, és egyébként a többi táncforma 
benne van magában a kerettantervben. 
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ELNÖK: Igen, István úgy érvelt, hogy a kerettantervben van számos tánc, lehet, 

ugyanakkor az alapfokú művészeti iskola szintén akkreditált, elfogadott, tehát nem teljesen a 
parttalan pogózás szintjét elérő (Derültség.) formáiról van itt szó, hanem olyan művészeti 
alapiskola által gyakorolt táncokról, amelyeket elfogadott, akkreditált a kormányzat. Ezeket 
teszi lehetővé István javaslata. Még egyszer - itt van a javaslat előttünk -: az alapfokú 
művészeti iskolával történő együttműködés keretében szervezett néptánc és egyéb tánc. Az 
egyéb tánc vonatkozik ugyanúgy erre is, az alapfokú művészeti iskolával való kötelező 
együttműködés. Nyilvánvaló, szerintem a sportolás szempontjából, a minősítés szempontjából 
ezek nem sorolhatók egymás alá vagy fölé. De azt elfogadom, hogy van egy olyan érv, amely 
azt mondja, hogy kulturális identitás szempontjából a kormánynak van egy rangsora, és ebben 
a néptánc előrébb áll, mint a versenytánc vagy a ritmikus vagy rock and roll (Derültség.) vagy 
nem tudom, mi volt, az akrobatikus rock and roll (Derültség.). Az egyiket akarja, a másikat 
nem akarja. Jól foglalom össze a vitát? Tehát ellenőrizni lehet, osztályozni lehet mind a kettőt, 
mert most is osztályozzák a művészeti iskolában. 

A kormány ehhez a kiemeléshez ragaszkodik, az előterjesztő is. A javaslattevő pedig 
fenntartja a javaslatát, a 14. számút. 

Szavazzunk róla! Ki támogatja Sági István javaslatát? Aki támogatja, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Tíz. Ki van ellene? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Kettő. Köszönöm. A bizottság megszavazta. 

A 15. pontot, ha jól értettem, István visszavonta, mert az egy korábbi verzió volt, mely 
a néptánc szót eltüntette volna. 

A 16. pontban Kucsák László és Osztolykán Ágnes is ugyanazt javasolja, a 7. pont 
elhagyását, a minimális szolgáltatásra vonatkozó pont kerüljön ki a pontok közül. Erről volt a 
vita, hogy a sztrájktörvény, illetve a tanuláshoz való jog biztosítása vetekszik egymással, 
melyiket hogyan akarjuk, melyiket látjuk előrébb valónak. 

Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom a javaslat elfogadását, fenntartom az 

eredeti javaslatomat. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk 

a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Nem kíván. 
Szavazzunk! A 16. pontról szavazunk. Aki igennel szavaz, most szavazzon! 

(Szavazás.) Köszönöm. Aki nemmel szavaz, most szavazzon! (Szavazás.) Kettő. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Négy. A bizottság elfogadta. 

A 17. pont következik. Mivel ez egy másik variáció, azt gondolom, Laci, ezt vissza 
kellene vonni. 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Igen, ha a kormány a korábbi verziót támogatta, akkor 

én is úgy gondolom, hogy szerencsés lenne. 
 
ELNÖK: Kérlek, konzultálj a többiekkel, hogy hozzájárulnak-e a visszavonáshoz - én 

ezt indokoltnak látnám. 
A 18. pont következik. Erkölcstan. Mi az előterjesztő álláspontja? 
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MICHL JÓZSEF (KDNP): Középiskolában a 11. évfolyamon van egy olyan tantárgy, 

hogy etika, itt egy kicsit másról van szó, az alsóbb évfolyamokon, ezért is javaslom, hogy 
tartsuk fenn, illetve korábban ebben már konszenzus volt egyszer, tehát nem javaslom, hogy 
ezen változtassunk. 

 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk ugyanezen okoknál fogva. 
 
ELNÖK: Ez végig a szó átvezetését jelenti, illetve valahol van egy vesszőhiba az 

előterjesztő szerint, de ezt majd megoldják a nyomdászok. (Derültség.) Köszönöm. Kíván-e 
még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.)  

Szavazzunk róla! Kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. 
Hat. Ki van ellene? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Nyolc. Az egyharmadot 
megkapta, a bizottság nem támogatta. 

A 19. pont Kucsák László és képviselőtársai javaslata. „Az egyházi jogi személy által 
kezdeményezett” - talán ez a legfontosabb elem, ha jól emlékszem az általános vitában 
elhangzottakra. 

Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom, illetve nem tudom elfogadni a módosító 

támogatását azért, mert igazából a hitoktatást a szülők kezdeményezik, nem az egyház. Az 
egyház a szülők kérésére végrehajtja vagy megszervezi a hitoktatást, ezért egy logikai 
bukfenc lenne, ha támogatnánk. 

 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Laci, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Nem megismételve azt, ami az általános vitában már 

elhangzott, hogy ha ez nem nyer támogatást, akkor kezelhető, kivitelezhető, működőképes 
lesz-e ennek a véghez vitele. A jelenlegi tapasztalatokból kiindulva én ebben látok kérdéseket, 
nagyon finoman fogalmazva. Szerintem ez a megfogalmazás - hogy is mondjam - kezelhetővé 
teszi ezt a dolgot, hogy az egyes egyházközösségek, felekezetek felkészültek erre, milyen 
módon, tudják-e biztosítani azokat a hitoktatókat adott esetben, akiket - ahogy Michl 
képviselő úr mondta - esetleg igényelnének. Ebben - legalábbis elmondható - nagyon vegyes a 
kép, szerintem érdemes megfontolni ennek a javaslatnak a támogatását. Köszönöm. (Farkas 
Gergely és Ferenczi Gábor megérkezik a bizottsági ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hedvig, parancsoljon! 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Michl képviselő úr érvelésével maximálisan egyetértve azzal egészíteném ki, 
hogy ezeket az aggodalmakat el tudjuk oszlatni. Ha az egyház nem tudja megszervezni, 
nyilván erre nem lehet kényszeríteni. Megint a kerettörvényre utalnék, hogy végrehajtási 
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rendeletben, a 20/2012. EMMI-rendeletben megjelent a részletes szabályozása a hit- és 
erkölcstan oktatásának, hogy hogyan kell megkeresni az egyházakat, illetve az egyházak 
hogyan  tarthatnak tájékoztató napokat. Tehát nyilván itt egy együttműködés van az iskola és 
az egyház között, és amelyik egyház nem képes megszervezni, ott természetesen nem szervezi 
meg, ott azok a gyerekek erkölcstanoktatásra fognak járni. 

 
ELNÖK: Elnézést, nem pontosan tudtam követni minden tekintetben ezt a 

kormányrendeletet, csak mindig eszemben van. 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): EMMI-rendelet, a 20/2012. 
 
ELNÖK: Világos, csak van egy törvényünk, amely egy törvény, amelyet nem biztos, 

hogy egy miniszteri rendelet képes kezelni a joghierarchia miatt. Még egyszer elmondaná-e, 
hogy hogyan fogja megoldani ez az EMMI-rendelet, mert ilyen szempontból is figyeljünk 
erre, hogy egy törvény adta konfliktust vagy helyzetet nem biztos, hogy rendeleti szinten 
tudunk kezelni. 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Visszatérve, az nem lehet a törvényben, hogy egyik helyen azt írjuk, hogy a 
szülő kezdeményezi, a másik helyen az egyház által kezdeményezett, így ellentmondás kerül 
a törvénybe. Én azt mondtam, hogy azt a problémát, amit a képviselő úr felvetett, a rendelet 
olyan módon kezeli, hogy ahol a részletszabályok meg vannak állapítva, nyilvánvaló, hogy az 
egyház, amelyik nem tudja vállalni, hogy megszervezi, bocsánat a példáért, három buddhista 
tanuló szeretne ilyen hitoktatásban részesülni, akkor azt nem fogja az egyházi jogi személy 
megszervezni, mert nincs erre lehetősége. Ez nem írja felül a törvényt, hanem csak annak a 
részleteit bontja ki a végrehajtási rendelet. 

 
ELNÖK: László! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, amit Hedvig 

elmondott azzal kapcsolatban, hogy ez a rendelet milyen módon kezeli, és ha nem tudják 
megoldani a szülők kezdeményezésére, akkor tanuljon erkölcstant. Ebben az esetben a szülői 
kezdeményezés nem biztos, hogy célhoz ér. Ezt akkor legalábbis szerintem össze kellene 
fésülni azzal, hogy nyilván két kezdeményezés nem biztos, hogy egyértelművé teszi a 
helyzetet, ezt én értem, de az legalábbis szükséges lenne, hogy ha a szülő kezdeményezi, 
akkor az egyházaknál nem a kezdeményezés műfaját szerepeltetné, hanem a velük való 
egyeztetést vagy nem tudom, valami más megfogalmazást alkalmazni ebben a vonatkozásban, 
nem generálisan szabályozni, mint ahogy ez szerintem jelenleg van. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Felteszem, feltehetően az egyházi szereplők kerestek meg téged, Laci. Én is 

beszéltem velük. Van bennük aggodalom, félelemnek is lehet ezt mondani, de talán pontosabb 
az aggodalom. Ez még nem alakult ki, és ők attól tartanak, hogy lesz számos kezdeményezés 
a szülők részéről, aminek ők nem tudnak eleget tenni, és ez biztos így is lesz. Szerintem mivel 
nincs szankcionálva az egyház e tekintetben, ha nem tudja megszervezni, mert képtelen rá, 
nincs ott parókiája, plébániája, sztúpája, akkor nem fogja megszervezni és kész. Nyilván ez 
esetben nem tudom, jól szabályozzuk-e vagy elég aprólékosan, hogy a szülő kénytelen az 
iskola által szervezett erkölcstanórára járatni a gyereket, nem vonhatja ki magát ezzel a 
kezdeményezéssel, hogy ő kérte a hittant, azaz elutasította az erkölcstant, és ha nincs az általa 
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keresett egyházának ereje megszervezni, akkor sehova se jár a gyerek. Ilyen helyzet nincs - 
ezt kérdezem, reméljük, hogy nem lesz. (Jelzésre:) Jóska, parancsolj! 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem lehet. Csak egy rövid példát hadd mondjak! Ez főleg 

a kisebb lélekszámú egyházak esetében lehet gond: például nálunk az evangélikusok úgy 
szervezik, hogy református hit- és erkölcstanra járnak a gyerekek, mert nincs akkora létszám. 
E tekintetben például a két egyház között van megegyezés. Megszervezik a szó igazi 
értelmében. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk erről a pontról! Szerintem körbejártuk a kérdést. A 

19. pontról van szó. Az előterjesztő és a kormány nem támogatta. Ki az, aki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) Hét. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Öt. A 
bizottság egyharmada támogatta a javaslatot, azaz a bizottság egésze nem. 

A 20. pont Varga László javaslata. Mi az előterjesztő álláspontja?  
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Pontosítja az eredeti megfogalmazást, ezért támogatom. 
 
ELNÖK: Pontosítja, érdemben nem szól bele. Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) 
Szavazzunk! Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatta a javaslatot. 
A 21. pont Kucsák és Révész javaslata.  
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Jogos helyesírási korrekció, úgyhogy támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja. A kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Támogatja. 
A 22. pont következik. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ez a megszűnésre vonatkozik. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Nem biztos, hogy csak kérelemre szűnhet meg.  
 
ELNÖK: Valami érvet halljunk - ez egy bonyolult, számomra rejtélyes terület, hogy 

miért nem jó ez, és miért jó az eredeti. Hedvig, parancsoljon! 
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DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Elnézést, csak egy pillanatra, nem figyeltem, mert a sportbizottságban is 
elkezdődött az ülés. 

 
ELNÖK: Sietünk. 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Ha magyarázatot kérnek, akkor az, hogy „külföldre vagy saját országába” 
fordulat helyett „más országba”, esetleg támogatható egy kapcsolódóval, a mondat vége 
viszont semmiképpen sem jó jogalkotási, illetve jogszabály-szerkesztési szempontból, tehát 
ilyen kereszthivatkozásokat nem szoktunk használni. Ha a törvény más szabálya előírja, hogy 
megszűnik a jogviszony, akkor nyilván megszűnik, erre nem kell itt külön visszautalni. Ez 
egy külön esete a jogviszony megszűnésének. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Nekem stilisztikainak tűnik. Logikailag szóhasználatot látok. 

Miben tér el az eredeti, a külföld vagy saját ország? Hozzánk képest fogalmazzuk meg a 
külföldöt, tehát hozzánk képest minden külföld egy másik ország. Logikai ellentétet nem 
látok, csupán stilisztikait. Jól értem? (Közbeszólások: Igen.) Igen.  

Akkor döntsünk erről a fontos kérdésről, ha megengeditek. Van-e még hozzászólás? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. 

Szavazzunk a 22. pontról! Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Hat. A bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 23. pont következik. Először a házszabályszerűségről kell döntenünk a javaslatot 
illetően és utána magáról a javaslatról, hiszen a javaslat egy olyan pontot érint, amely nincs 
megnyitva a nemzeti köznevelési törvényben, ám a Házszabályunk szerint amennyiben az 
előterjesztő az indoklásában hivatkozik erre a kérdésre, akkor módosító javaslattal érinthető a 
javaslat. Éppen ezért azt javaslom majd, hogy állapítsuk meg, hogy házszabályszerű a 
javaslat, mivel az eredeti előterjesztő az érintett rendelkezésre hivatkozik az indoklásában. 

Mielőtt elkezdenénk ennek a vitáját, először döntsük el, hogy megfelel-e vagy sem a 
Házszabály rendelkezéseinek. Ehhez kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Nem kíván senki hozzászólni, akkor szavazzunk róla. Kérdezem, hogy a bizottság 
szerint megfelel-e a házszabályi rendelkezésnek a javaslat, vagy sem. Aki azt gondolja, hogy 
igen, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Tíz. Ki szerint nem? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Hét. Igen, megfelel. 

Akkor nézzük érdemben a javaslatot! Kucsák László javaslata egy hosszú kiegészítés. 
Előterjesztő? 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány álláspontja? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hadd fussam át! A működtető feladatait részletezi. A javaslat valóban a 

miniszterhez rendeli a jogkör tekintetében az átszervezést, és a javaslat nagyon egyszerűen azt 
mondja, hogy ha valaki átszervez és annak költségvetési hatása van, akkor az értelemszerűen 
a döntéshozó, tehát a régi szabályt idézi ide, hogy aki rendeli a nótát, az fizeti a számlát, ha 
nem egyszerűsítem le nagyon a javaslat lényegét, de azért fussuk át. Kíván-e valaki 
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) A lakóhely szerinti önkormányzat tekintetében marad az 
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eredeti, az „igényelhet”, ahhoz nem piszkál hozzá a javaslat, ha jól értem. (Jelzésre:) Jóska 
következik, aztán Laci. 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Csak annyit fűznék hozzá, hogy élesen ketté kell 

választanunk megint csak a kistelepüléseket a háromezer alatti iskolák esetében, ahol a 
tulajdonos, illetve a működtető is az állam, a fenntartás mellett, a tulajdon maradt az 
önkormányzatoké, azokkal szemben, ahol a működtetést az önkormányzat végzi. Ezért az a 
fajta megfogalmazás, hogy minden szempontból az államnak kell állnia a cechet, ez azért 
vethet fel problémát, mert már most jelenleg is így van azokban az esetekben, ahol mondjuk a 
háromezer alatti esetében átszervezi, mert ott a működést saját maga irányítja, tehát a 
működési kiadások a következő időszakban, merthogy a fenntartási költség csökkentése lehet 
az oka, illetve hogy nincs elegendő számú gyerek, kell átszervezni. Kicsit bonyolultabb a 
dolog, minthogy ilyen egyszerű megfogalmazással túl tudjunk lenni. Ez az én problémám 
ezzel. 

 
ELNÖK: Laci, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Nem tudom, mennyivel bonyolultabb. Azokon a 

településeken egyértelműen az állam dolga ezzel kapcsolatban minden, a tulajdonjog az 
önkormányzaté adott esetben, de minden egyes tevékenység egyértelműen az államé, mert az 
állam egyben működtető is. Ez a megfogalmazás nem zárja ki ezt egyáltalán, hanem azt 
fogalmazza meg, hogy ha az állam meghoz bizonyos döntést, akkor ha ahhoz a 
rekonstrukcióval egyebekkel összefüggésben költségek kapcsolódnak, akkor ezt neki kell 
állnia, és hogy milyen módon, pontosabban kiken keresztül kell ennek megvalósulnia. Úgy 
gondolom, hogy ez teljesen követhető, és ahogy elnök úr is elmondta, a zene megrendelése és 
annak térítése kategóriával írható le. Úgy gondolom, hogy ez így lenne mindenféleképpen 
korrekt. Nem akarok konkrét példákat hozni napjainkból, de ez minden egyes szempontból, 
remélem, támogatható javaslat lesz. Szeretnénk meggyőzni erről a tárcát és az előterjesztőt is. 
(Brájer Éva megérkezik a bizottsági ülésre.) 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Én szólnék hozzá. Én is 

azzal értek egyet, amit Kucsák Laci mond. Jóska, szerintem valóban kettéválnak az 
intézmények a tekintetben, hogy a kicsinél egyértelmű a működtetés feladata és a KIK 
finanszírozási kötelme. A nagynál ez majd vitakérdés, noha a törvény világossá teszi talán épp 
ebben a 76. §-ban, hogy a működtető, teszem azt az önkormányzat mint tulajdonos és az 
önkormányzat mint működtető dolga a működtetés, a karbantartás és nem a fejlesztés. A 
paragrafus kitér erre, valahogy úgy szól - nem biztos, hogy fejből pontosan idézem -, hogy 
költségvetési keretei terhéig vagy erejéig az állam gondoskodik ezekről a fejlesztésekről. 
Nyilván itt is erről van szó, arra hívja fel a figyelmet a paragrafus, hogy ha valaki átszervez és 
annak konzekvenciái vannak, akkor nem háríthatja át az önkormányzatra. A rendezettséget 
szerintem ez növeli, ilyen értelemben egy jó javaslat. Nincs kifejtve ennyire a működtető 
önkormányzatok esetében, néhol nyilván alapvetően nem a szándékok, hanem a pénzszűke 
miatt ez ma vitát okoz, például az újonnan indítandó első osztályokat kinek kell kifizetni 
szeptemberre. Ez nem olyan egyszerű kérdés, de szerintem nem a jó szándék, hanem a 
költségvetési keretek szűkössége jelenti ezt. Erre hívja fel a döntéshozó figyelmét, hogy ha 
átszervezel, ezt csinálsz, akkor az abból fakadó hatásokat finanszírozni kell.  

Ez a 23. számú javaslat. Ha más nem kíván hozzászólni, akkor szavazzunk róla. Ki 
támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Kettő. A bizottság támogatta. 

A 24. számú javaslat következik, még nem szavaztunk róla. Előterjesztő? 



- 26 - 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ez nyilván összefügg az 

előző pedagógiai szolgáltatások ponttal, ami az elején volt, nem? (Közbeszólások: Nem 
biztos.) Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem. 

Akkor szavazunk róla! Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatta. 

A 25. pont a Kucsák-féle javaslat, visszavonta Laci, és annak volt ez egy lába, a 
visszavont javaslathoz kötődő. Az előterjesztő visszavonta a 25. pontot. 

A 26. pont a települési önkormányzat véleményét kikéri. Ez is átszervezés, az 
oktatásért felelős miniszter hatásköréhez teszi ezt az enyhe véleménykérést. Előterjesztő? 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.)  
Szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 

(Szavazás.) Kettő. A bizottság támogatja.  
A 27. pont az érintett település önkormányzata álláspontja ismeretében… 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, ez kevesebb az előzőnél. 
 
ELNÖK: Valóban, a települési önkormányzat véleményének kikérése. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Gyengébb megfogalmazás. 
 
ELNÖK: Egymás között megvitatják a képviselő urak és hölgyek. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): De ebben benne van az, hogy az álláspontjának 

az ismeretében. Van egy döntés is, nem? Melyik az erősebb? 
 
ELNÖK: Az első. Laci, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, az előbb közbeszóltam. A „véleményének a 

kikérése” kötelezettség a másik fél részére. Ki kell, hogy kérje a véleményt, ha véleményt 
megfogalmaz, tehát ez a kör nem kerülhető ki. Hogy az érintett települési önkormányzat 
álláspontjának ismeretében, ez eufemisztikusabb megfogalmazás szerintem, ezért mondtam, 
hogy gyengébb, nem minőségében, hanem tartalmában. 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Akkor visszavonom, ha a tied erősebb. 
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ELNÖK: A 27. pontot visszavonta Ágnes. 
A 28. pont következik. Ezt felvetem én is, mert több önkormányzat lehet egy ügyben 

egy átszervezés vonatkozásában érintett vagy létező, nemcsak a működtető önkormányzat 
lehet. Bár kétségtelen, hogy megkönnyíti a miniszter dolgát, hogy itt csak egytől kell 
véleményt kikérnie és nem valamennyitől, amely adott esetben érintett, az is érintett, akinek a 
gyerekei oda járnak. A mi egyik iskolánk esetében 40-50 települési önkormányzatból 
verbuválódik az iskola közössége. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.)  

A 28. pont tekintetében csak kormánynak mondom, hogy ez egy kicsit jobb, 
kezelhetőbb, mert itt legalább egy önkormányzat véleményét kell megtudni. A legelsőnél, 
amiről a bizottság először szavazott, „a települési önkormányzat” szerepel, kevésbé 
megfogható. A kicsit is meg kell kérdezni adott esetben, amit nem működtet, de az ő 
településén van. Az első verzió őket is beemeli a véleményt formálók közé. Jó, ezt fontoljátok 
meg. Ha jól értem, azt javasoljátok, hogy visszavonjátok a 28-ast. Kíván-e valaki hozzászólni 
a visszavonás után? (Nincs jelentkező.) Nem. 

A 29. pont következik. Az Ági visszavonta a 27-est, értelemszerűen akkor ezt is. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Igen. 
 
ELNÖK: A 30. pontban Földi képviselő úr javaslata áll. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Felesleges ismétlés elhagyását javasolja, úgyhogy 

támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.)  Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 

(Szavazás.) Kettő. A bizottság elfogadta. 
Kucsák képviselő úr javaslata következik: „állami köznevelési közfeladat-ellátás 

keretében végzett”. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem tudjuk, hogy a 

visszavont kapcsolódik-e vagy nem. (Közbeszólások: Nem.)  
Akkor szavazzunk róla! Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki van ellene? 

(Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatta a javaslatot. 
A 32. pont következik, Kucsák, Sági, Bodó javaslata. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
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SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? 

(Szavazás.) Hat. A bizottság támogatta. 
A 33. pont a következő. Ez vajon stilisztikai? Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? Magyar nyelvtanárok, 

parancsoljatok!  
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem egyszerűen nyelvtani kérdés. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Németh Zoltán kolléga jelzi, és ezzel kezdem, mert ez a 

legfontosabb, hogy névelírás van az előterjesztőknél, hiszen nem Németh Zsolt az 
előterjesztő, hanem Németh Zoltán. 

Az érdemi részéhez annyit szeretnék jelezni, hogy a korábbiakban a bizottságunk és a 
tárcák is az ilyen megszövegezés kiiktatását támogatták. Mi az indoka annak, hogy itt most 
nem? 

 
ELNÖK: Jóska szerint nem stilisztikai kérdésről van szó. Parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Csak annyit akartam hozzátenni, hogy úgy tűnik, mintha 

csak nyelvtani kérdés lenne, de nem egyszerűen csak arról van szó, és én ezért nem tudom 
támogatni. 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Miről van szó, ha nem arról van szó? 
 
ELNÖK: Elhisszük neked becsszóra is. (Derültség.)  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Akkor miről van szó?  
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Megpróbálkozom azzal, hogy elmondjam, amit mi látunk. Ha a 
„megszervezésre kerülő” kimarad, bár igaz, hogy így szóismétlés van, akkor az országos 
szaktanácsadói tevékenység keretében, tehát amit országosan a miniszter szervez, csak a nem 
tantárgyhoz, nem szakterülethez kötődő szaktanácsadói feladatokat lehetne ellátni, márpedig 
például vannak szakterülethez kötődő szaktanácsadói feladatok a például nemzetiségi nevelés, 
oktatás keretében. Tehát a „megszervezésre kerülő”, ami zárójelbe került, felcserélhető valami 
mással, vagy fogalmazható úgy, hogy nem tantárgyhoz, nem szakterülethez kötődő vagy 
egyéb, országosan hatékonyan megszervezhető szaktanácsadói feladatok.  

 
ELNÖK: Hát, nekem túl sok idő kellene, hogy ezt a problémát megértsem vagy 

átlássam. Laci, parancsolj! 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): A következőt szeretném mondani. „Az országos 

szaktanácsadói tevékenység keretében megszervezésre kerülő, nem tantárgyhoz, nem 
szakterülethez kötődő szaktanácsadói feladatokat, azok megszervezését” - ha innen kivesszük 
a „megszervezésre kerülő”-t, akkor a redundanciát kerüljük el vagy a szóismétlést, és a 
tartalom egyébként nem korrigáltatik ezáltal. Ugyanaz marad, hogy „a szaktanácsadói 
tevékenység keretében megszervezésre kerülő, nem tantárgyhoz, nem szakterülethez kötődő 
szaktanácsadói feladatokat, azok megszervezését” trallala, trallala. Tehát nem látom, hogy ez 
tartalmi vonatkozásban korrigálna, a stilisztikai és nyelvtani szempont pedig indokolt 
továbbra is, úgy gondolom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk róla! A ti lelkiismeretetek tiszta, nyelvtani 

szempontból ti szóltatok. Meg kell vitatnunk ezt a kérdést? (Jelzésre:) Sándor, parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ha a 

redundancia volt ilyen fontos szempont, akkor ha a tagmondat első mondat második felében 
az „azok megszervezését” lenne kivéve egy kapcsolódó módosítóval, az jobban hangzana, 
jobban összhangban lenne az eredeti szándékkal, mintha az elejéből vesszük ki a 
„megszervezésre kerülő”-t. Ha az a zavaró, hogy kétszer van benne a „megszervezésre 
kerülő” és az „azok megszervezése”… (Zaj.) 

 
ELNÖK: Engem meggyőztél. (Zaj.) László, kérlek, nyújtsatok be ehhez egy 

kapcsolódót és előrébb jutunk. Akkor ezt fenn kell tartani - kapcsolódnak hozzá? 
(Közbeszólások: Igen.)  

Akkor szavazzunk róla! Ki támogatja ezt? Aki támogatja, kérem, most emelje fel a 
kezét! (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 
támogatta azzal az ígérettel, hogy kapunk egy kapcsolódó javaslatot. 

A 34. pont következik, Földi László javaslata. Előterjesztő?  
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nehéz ezt a határidőkérdést eldönteni előre okosan, attól 

függően igyekeztem megfogalmazni ezt a határidőt, hogy nagyjából mikor lesz a végszavazás. 
Ha a bizottság úgy gondolja, hogy az öt nappal való megnyújtása segít, akkor részemről nincs 
akadálya. 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Az eredeti határidő március 31-e volt, nem? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Április 30-a az eredeti és ahhoz képest május 15-re 

javaslom én, Földi László pedig május 20-ra. Ezt elfogadhatónak tartom, illetve egy másik 
fontos része van, a „programelemek” szó helyett a kerettantervvel kapcsolatos megfogalmazás 
valóban pontosabb. 

 
ELNÖK: A 35. pont alternatív, június 20-ig, gyakorlatilag a szorgalmi időszak végéig 

húzza ki. Melyiket támogatjátok? Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Akkor inkább Földiét, mert a másikat már túl hosszúnak 

tartom. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Hedvig, bocsánat, mi volt az eredeti határidő? 

Április 30-a vagy március 31-e? 
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DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Március 31-e. 

 
ELNÖK: Mikor jöttek ki a szakképzési keretek? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Április 

elején. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő és a kormány az elsőt, tehát a május 20-át 

támogatja. Felvetődik a június 20-a, de nyilván a nevelőtestület szempontjából a tanév vége a 
megnyugtatóbb. Mi múlik ezen, ha a későbbi dátum kerül be, kit szorít be? 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A következő 

tanév megszervezésével kapcsolatosan van jelentősége. E tartalmi elemet kivéve pedig a 
pedagógiai program többi részének a felülvizsgálatát, átdolgozását el tudták végezni az 
intézmények, viszont tudták az eredeti március 31-i határidőt.  

 
ELNÖK: A határidőt tudták, csak a szakképzési kerettantervet nem. 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, azt 

említettem, hogy csak a többi tartalmi részt. 
 
ELNÖK: Sanyi, parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Egy 

fontos dolgot még mondanék. A szakképzési államtitkárság az elkészült kerettanterveit a 
Nemzeti Szakképzési Intézet vagy a Munkaügyi Hivatal honlapján közzétette, értesítette erről 
a szakképző intézményeket, úgyhogy ahhoz képest az egyeztetések során minimális 
változások voltak, tehát a szakiskolák, szakközépiskolák számára tulajdonképpen már 
rendelkezésre állt március eleje előtt is az a kerettantervi struktúra, amely a szakképzést 
érintette. Ilyen szempontból, ha késve is jelentek meg március végén a szakképzési 
kerettantervek, az iskolák számára ezek tulajdonképpen nagyrészt ismertek voltak. Ilyen 
szempontból nagyon hosszú, megengedő pedagógiai program elkészítésének hosszabbítása 
még azért nem támogatandó, merthogy az iskoláknak a jövő évi különböző fakultációs és 
egyéb tantárgyválasztások kapcsán van egy májusi véghatáridős jelentkezés, amit nem lenne 
célszerű túllépni. 

 
ELNÖK: Engem meggyőzött az, hogy maradjon inkább a május 20-a. Nem tudom, a 

tankönyvrendelés ezzel összefügg-e, de ha júniusi határidő van, akkor utána már esélytelen 
tankönyvet rendelni. Bezárul május 15-én a tankönyvrendelés időszaka, lehet, hogy praktikus 
lenne azt is kitolni 20-ig, nem tudom, akarjátok-e összeilleszteni a két dátumot, mert az is 15-
höz volt belőve. 

Döntsünk akkor, hogy a 34. vagy a 35. számú javaslatot támogatjuk-e. Aki a 34. 
számú, Földi-félét javasolja, most szavazzon! (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Három. A bizottság elfogadta. 

A 35. számú javaslatról szavazunk, amely Révész, Sági, Pósán javaslata. 
Visszavonjátok, hogy egyszerűbb legyen az életünk? 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szívesen visszavonom. 
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ELNÖK: Megtörtént a visszavonás, jegyzőkönyveztük. 
A 36. pont Kucsák, Cseresnyés javaslata. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatom. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 

(Szavazás.) Kettő. A bizottság támogatta. 
A 37. pontban Kucsák javaslata következik. Nem értem ezt, valaki magyarázza meg, 

miért van ez itt kétszer. (Zaj.) Ezt is támogattuk a 36-ossal, össze kell vonni a két módosítót, 
mert szövegszerűen teljesen ugyanaz, de mivel külön van, ezért szavazunk róla. Az 
előterjesztő támogatta. A kormány támogatta. 

Ki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) A bizottság is támogatja, mint az előbb. 
A 38. pontban a Földi-féle javaslat következik. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) „A szakképzés szakirányának 

megfelelő szakos tanári képzés”. Ez azt jelenti, hogy ki taníthat? Ezt járja körbe ez a pont, 
hogy ki milyen végzettséggel taníthat? (Közbeszólások: Igen.) Van-e kérdés, hozzászólás? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. 

Akkor szavazzunk róla! Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, most emelje fel a 
kezét! (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A bizottság 
elfogadta. 

A 39. pontban szereplő javaslat következik, Révész Máriusz javaslata. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A jelen 

formájában nem támogatja, egy kapcsolódóval igen. 
 
ELNÖK: Máriusz? 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A sportbizottságban, miközben itt is folyt a vita, erről 

már beszéltünk, és ígéretet kaptam arra, hogy lehet módosítani ezt a javaslatot úgy, hogy 
elfogadható legyen a minisztériumnak. Az egészben az a gond, amiről a múltkor már 
beszéltünk, hogy Táncművészeti Főiskolát végzett néptánc mester taníthat-e néptáncot az 
iskolában, vagy csak a 120 órás tanfolyamot végzett tanítónő. A kettő szerintem nem 
egyenértékű. Hogy csak egy példát mondjak, ezt szeretnénk valahogy megoldani, de ugyanez 
vonatkozik a sportoktatóra műfüves pályán, vagy hogy az iskolában a labdarúgóedző délután 
a mindennapos testnevelés keretében foglalkozhat-e gyerekekkel, vagy csak a tanító néni 
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teheti meg, hogy a kérdést leegyszerűsítsük. Ha erre van megoldás, akkor én ezt örömmel 
vissza fogom vonni, addig pedig támogatom. 

 
ELNÖK: Akkor te kooperálsz a kormánnyal egy kapcsolódó érdekében. Azonban 

hogy legyen mihez csatlakoznod, ehhez kéred a bizottság támogatását, ha jól értem. 
Kérem, döntsön a bizottság! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ki van 

ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatta, és várjuk a 
kapcsolódót. 

Kucsák javaslata következik a 40. pontban. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Itt is az a helyzet, hogy a házszabályszerűségről kellene döntenünk. Az érv 

ugyanaz, ha jól értem, hogy magában a szövegben nem, de az indoklásban érinti a kérdést az 
előttünk lévő törvény, ezért kell a bizottságnak eldöntenie a házszabályszerűséget. Aki úgy 
ítéli meg, hogy házszabályszerű a javaslat, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
van ellene? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Hét.  

Érdemben tudjuk vizsgálni a javaslatot, amit az előterjesztő nem támogat. A kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Péter, 

parancsolj! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): A Kucsák-féle javaslat (7) bekezdésre vonatkozó 

részét nagyon jó szívvel támogatnám. Egy korábbi szabályozás értelmében, amit a nemzeti 
köznevelési törvény is átvett, a kollégiumi nevelők az a derékhad, akik most a 40-50 közötti 
korúak, akik a szakmát a hátukon viszik, ha célirányos végzettséggel nem is rendelkeznek, de 
’96 előtt pedagógus munkakörben dolgoztak hét évig, hagyjuk őket élni. Kucsák Laci 
indítványát ezért támogatnám. Néhány embert érinthet az országban, de a szakma csúcsán 
állnak ezek az emberek, ne kelljen őket elbocsátani azért, mert nincs végzettségük, 
ugyanakkor felsőfokú diplomával, tanári, tanítói, óvodapedagógusi diplomával rendelkeznek. 
Szerintem nagyon jó az indítvány, és nem sok embert érint.  

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Hedvig, parancsoljon! 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Ha szabad, esetleg csak azért, hogy megalapozott döntés tudjon születni. Ez a 
módosító indítvány egyetlenegy szóval különbözik a köznevelési törvényben jelenleg is 
szereplő szabálytól, ez az egy szó az utolsó mondatrészben az, hogy ’96. szeptember 1. 
napjáig pedagógus munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett. A köznevelési 
törvényben úgy szerepel, hogy ’96. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben 
legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett, tehát vagy bármilyen pedagógus munkakörben, 
vagy az adott pedagógus munkakörben. Lényeges, csak mondtam, hogy most is benne van. 

 
ELNÖK: Sándor! 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Esetleg 

még egy dolog, bár lehet, hogy nem befolyásolja a vitát érdemben. A 2012. évi CLXXXVIII. 
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törvényben, amely átadta állami fenntartásba az önkormányzati intézményeket, szerepel egy 
olyan szabály is, hogy akinek a rá irányadó öregségi nyugdíjig tíz év van vissza, azok 
vonatkozásában gyakorlatilag tovább kell foglalkoztatni az érintettet. A másik oldalon pedig a 
régi szabályok alapján is pedagógus munkakör betöltéséhez a felsőfokú pedagógus 
végzettség, szakképzettség kellett. Tehát akik most 55 vagy 53 évesek, attól függ, hogy 
férfiak vagy nők, őket már mentesíti a jelenlegi szabályozás. Aki ennél fiatalabb valamivel, és 
’96, ’97 óta nem szerzett felsőoktatásban az adott feladat elvégzésére pedagógus végzettséget, 
szakképzettséget, annak azért lett volna 15 éve arra, hogy megtegye. De ha nem tette meg, 
akkor is a CLXXXVIII. törvény - amely január 1-jén hatályba lépett - alapján volt ideje, lett 
volna ideje arra, hogy megkezdje a felsőfokú tanulmányait, felvételizzen. Hosszasan hezitálva 
ezen volt az az álláspontunk, hogy inkább mégsem, mert egyik oldalon a munkavállaló 
bizonyos értelemben nem nagyon aktivizálta magát, a másik oldalon pedig elég jelentős 
engedményeket ad a törvény arra, hogy még foglalkoztassa a fenntartó. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Laci, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha lehet, két egységből állna a 

mondókám, természetesen röviden. Fenntartva a javaslatot, itt azért lenne fontos ennek a 
megfogalmazásnak az alkalmazása, mert ha ’96 előtt ez az egyébként pedagógus 
végzettséggel rendelkező személy nem ebben a munkakörben dolgozott, akkor ne kerüljön 
olyan helyzetbe, akár önkormányzati, akár egyházi intézményben tette a dolgát, hogy ennek a 
jogszabálynak „köszönhetően” elveszti adott esetben az állását. Ez a javaslat ezt célozná. 

Ha elnök úr megengedi, akkor tartalmilag a 20. § ügye van terítéken. Tennék egy 
javaslatot arra, indítványoznám, hogy a Michl József-féle javaslat 20. §-ában a képesítési 
feltételek kapcsán, ha a bizottság támogatná, akkor egy bizottsági módosító javaslatot 
fogalmazzunk majd meg. Ennek az lenne a lényege, hogy a 28. pontban a két tanítási nyelvű 
iskolai nevelés-oktatásnál, a szakképesítésnél a tanító, illetve a tanár esetében szerepeljen az a 
megfogalmazás - ez lenne az indítványom, ha a bizottság támogatná -, hogy az adott 
évfolyamon az adott tantárgy tanításához előírt szakképzettséggel, tanítói vagy tanári 
szakképzettséggel rendelkezzen. Itt úgy folytatja, hogy „és az iskolai nevelés-oktatás 
nyelvének tanítására jogosító tanító, tanár, nyelvtanár szakképzettség” stb., stb. Ez egy 
rendkívül szigorú szabályozás. Én azt javasolnám - nyilván konzultálva az ezen a területen 
tevékenykedő intézményekkel is -, hogy szerepeljen benne, és legyen adott esetben elegendő. 
Ez is egy komoly kritérium, az adott évfolyamon az adott tantárgy tanításához előírt 
szakképzettség, a tanítói, illetve tanári és felsőfokú nyelvvizsga. Szerintem ez bőven 
elegendő. Aki a két tanítási nyelvű iskolák világával foglalkozott, konzultált velük, szerintem 
mind támogatja, maguk az intézmények is. Ha megnézzük, hogy ez a szigorítás hány konkrét 
esetben okozhat feladványt, akkor különösen indokoltnak látszik. 

Még egyszer: azt javasolnám a bizottságnak, amennyiben támogatják, hogy egy ilyen 
tartalmú bizottsági módosító indítványt, amire még van lehetőségünk a hét folyamán, adjunk 
be. Bízom benne, hogy a bizottság ezt támogatni tudja. 

 
ELNÖK: Bocsánat, Laci még egyszer: tehát aki szaktanár vagy szaktanító… 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Így van, akinek megvan a pedagógiai szakvégzettsége, 

és felsőfokú nyelvvizsgája van… 
 
ELNÖK: Ő mit csinál? Ő nem nyelvet tanít, hanem… 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): De! Adott idegen nyelven tanítja a fizikát vagy a 
kémiát. 

 
ELNÖK: Nem nyelvórát tart, hanem fizika órát. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Ebben a megfogalmazásban viszont az a kritérium, 

hogy rendelkezzen a fizika, kémia tanítására vonatkozó pedagógiai végzettséggel és 
nyelvtanári végzettséggel. 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Jól értem-e, hogy ha azt mondod, hogy nekem 

van egy középiskolai tanári diplomám történelemből és van egy felsőfokú angol 
nyelvvizsgám, akkor én egy kéttannyelvű iskolában taníthatok angolul történelmet anélkül, 
hogy nyelvtanár lennék? (Közbeszólások: Igen.) 

 
ELNÖK: Azt is állítja, hogy a törvény szerint nem taníthat. Ez elég húzós így. (Zaj.) 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Ebben a megfogalmazásban nem taníthatsz, csak akkor, 

ha megvan a tanárid és a nyelvtanárid is. (Zaj.) 
 
ELNÖK: Először nézzük meg, hogy megvan-e az a betegség, amit gyógyítani akarok, 

és utána keressük meg a gyógyszert. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Csak gondoltam, hogy tartalmilag a 20. §-hoz 

kapcsolódik, ezért mondtam el. 
 
ELNÖK: Jó, világos. Az első dilemma az adott munkakörre vonatkozik: 17 éve 

gályázik szerencsétlen, nincs meg a végzettsége. Válthatott-e munkahelyet az elmúlt 17 
évben, ha váltott, akkor most repül, ha nem váltott, hanem kitartott az oviban vagy az 
iskolában, akkor most ezt kell mérlegelni. A kormány álláspontja nemleges volt, az 
előterjesztő is nemleges volt. 

A bizottság álláspontját kérdezem. Kérem, hogy szavazzunk! Ki támogatja? 
(Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. A bizottság 
támogatta ezt a javaslatot. 

Emellett elhangzott Kucsák képviselő úrnak egy javaslata egy bizottsági javaslatra 
vonatkozóan, a nyelvvizsga és a nyelvtanár között tenne különbséget. Nem nyelvtanári 
végzettség kell, hanem felsőfokú nyelvvizsga ahhoz, hogy valaki idegen nyelvű képzésben 
szakórát - nem nyelvórát - tartson. Ezzel kapcsolatban többen jelezték, hogy szólni kívánnak. 
Hedvig, parancsoljon! 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Csak egy kiegészítést tennék. Az eredeti törvényjavaslat, amit Michl 
képviselő úr benyújtott, már puhítja ezt a szabályt, hogy a szaktanári vagy tanítói 
szakképzettség mellett nyelvtanári szakképzettség kell, mert ott van, hogy „vagy az adott 
tantárgy nem magyar nyelven történő oktatásához szükséges nyelvi ismeretek alapképzésben, 
mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben történő elsajátításának igazolása”. Tehát 
például van olyan felsőoktatási képzés, ahol valamilyen szakos tanári szakképzettség mellett 
betétív igazolja, hogy idegen nyelven taníthatja azt a tantárgyat. Ez a módosítás ezt is 
megengedi, és ha még számos egyéb módon bizonyítja, hogy az alapképzésben, 
mesterképzésben, tehát a felsőfokú tanulmányai során elsajátította a tantárgy idegen nyelven 



- 35 - 

történő tanítását. A felsőfokú nyelvvizsga túlzottan megnyitná a kört. (Dr. Pósán László 
megérkezik a bizottsági ülésre.) 

 
ELNÖK: Laci? 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Máriusz szóljon inkább előttem. 
 
ELNÖK: Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. A Károlyi Mihály Kéttannyelvű 

Gimnáziumban a tantárgyakat spanyol nyelven tanítják, a húgom ott tanított. A kérdés az, 
hogy van-e olyan matematika tanár, aki egyébként spanyol tanár is egyben, vagy teljesíti 
ezeket a feltételeket. Matematika tanár még elképzelhető, azonban a kémia tanár tekintetében 
nagyon félek, hogy ez üres halmaz, a fizika tanár tekintetében nagyon félek, hogy üres 
halmazról beszélünk. Jó, hogy ilyen előírásokat megfogalmazunk, csak könnyen lehet, hogy 
ez a kéttannyelvű oktatás megszűnéséhez fog vezetni, mert nem találunk olyan embert 
egyébként, aki ezeknek a feltételeknek eleget tesz. Angolból még csak-csak látok reményt, 
hogy találunk ilyen embert, bár szerintem néhány szak esetében ott is kétséges, de spanyol, 
olasz, francia kéttannyelvű esetében szerintem olyan ember, olyan tanár, akiket leírunk, 
nincsen, úgyhogy elég sok problémát okozna, ha ezt így fogadnánk el és nem fogadnánk el 
Kucsák László javaslatát. 

 
ELNÖK: Ha jól értem, túlzó az állításunk, tehát nem kell ilyen magas 

követelményeknek eleget tenni. 
Sándor, parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

kéttannyelvű oktatás Magyarországon elég régi hagyományokkal, tradíciókkal küzd. 
(Derültség.)  

 
ELNÖK: A jövőjével küzd, a múltjával már csak elvan. (Derültség.)  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, 

elnézést kérek a bizottságtól. A szervezés feltétele mindig az volt egyik oldalon, hogy három 
tantárgyat kell választaniuk, tehát nem az összes tantárgyat kell tanítani kéttannyelvű 
iskolában, legyen az általános iskola vagy középiskola, hanem az irányelvben 
meghatározottak szerinti tantárgyakat. A legtöbb esetben ezek az iskolák matematikával, 
történelemmel és valamely harmadik, számukra olyan kedves tantárggyal váltották ki, amihez 
a megfelelő végzettség, szakképzettség rendelkezésre áll, tehát az adott tantárgyat tudta 
tanítani célnyelven, adott angol, spanyol, olasz vagy német, francia nyelven olyan pedagógus, 
akinek az adott tantárgy tanítására megfelelő végzettsége volt. Magyarul volt végzettsége arra, 
hogy tanítsa a történelmet, vagy volt neki egy spanyol nyelvtanári végzettsége, és volt neki 
mellesleg egy történelem szakos végzettsége, vagy spanyol-történelem szakos, angol-biológia 
vagy német-matematika szakos tanárok voltak leginkább.  

A jelenlegi szabályozás, a két tanítási nyelvű irányelv, az új szabály bizonyos 
értelemben tervezte, hogy szigorítani fogja a tantárgyi választást, bizonyos értelemben tette is, 
de elegendő tantárgyi listát sorol fel az új irányelvrendeletünk, vagyis azok az iskolák, 
amelyek eddig két tanítási nyelvű oktatást folytattak, megvan a megfelelő tantárgyi 
végzettséggel, nyelvtudással rendelkező pedagógus, gyakorlatilag tovább vihetik ezt. 
Magyarul kell, hogy legyen alapesetben nekik ilyen. Ha nincs, mert úgy végezték ezt az 
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oktatást egy önkormányzati szférában, hogy tulajdonképpen szemet hunytak felette, az 
természetesen egy probléma, de ezen bizonyos értelemben túl kell lépni, tehát neki be kell 
iskoláznia erre. Egyébként a felsőfokú nyelvvizsgára visszatérve nyilván a C1 szerinti szint ad 
egy komoly nyelvi tudásszintet, de azért az, hogy valakinek van egy felsőfokú nyelvvizsgája 
németből, akárhány évesen szerezte meg valamikor, és ki tudja, gyakorolta vagy nem 
gyakorolta a nyelvet, és teszem azt, történelemből is tudnia kell a megfelelő kifejezéseket, 
különösen ha biológiát, fizikát tanít vagy kémiát, ennek a tanításához, nyelvi átadásához nem 
véletlenül kérte mindig is az ágazat legalább a nyelvtanári szintű nyelvismeretet. 

 
ELNÖK: Nekem van egy kérdésem. Nagyon ritkán járok ilyen kéttannyelvű iskolába, 

sőt lehet, hogy még nem is voltam. Ott a szaktanárok a szaktantárgyukat tanítják, nem? 
Idegen nyelven tanítanak, nem a nyelvtant magyarázzák, a present perfectet meg ezeket 
(Közbeszólások: Így van, igen.) a kivételeket. Mi a fenének írtunk neki elő nyelvtanári 
végzettséget? Ahhoz, hogy valaki történelemről beszéljen franciául, miért kellene tudnia 
franciául tanítani, francia nyelvtanárként magyaráznia? Én ezt nem értem. 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A korábbi 

szabályozásban benne volt. 
 
ELNÖK: Attól az még lehet, hogy hülyeség volt. 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Azért volt 

ez az elv a korábbi években, mert ha a gyerek hall egy francia vagy angol nyelvórán bizonyos 
nyelvtani szabályt, hogy hogyan lehetne alkalmazni, de a történelemtanár egyébként ezeket a 
szabályokat nem úgy alkalmazza, attól függetlenül, hogy van egy felsőfokú nyelvvizsgája, 
valahol megszerezte angolul, vagy franciául, ez előfordul elég gyakran, ez eléggé nem 
szerencsés egy iskolán belül, hogy akkor ki mondja jól, ki fejezi ki magát jól. Tehát ezért volt, 
a minőség védelme érdekében. 

A másik szempont pedig az, hogy a két tanítási nyelvű iskolák száma ilyen 
szempontból nem végtelen. Még egyszer: az az elv, hogy ahol ilyet szerveznek, ott ez a magas 
szintű végzettség álljon rendelkezésre, hiszen az elmúlt években a két tanítási nyelvű oktatást 
egy többlet állami támogatás is finanszírozta és egy magasabb minőségi követelményt várt el 
az állam ennek fejében. Ha ennyire, ilyen nagyon kinyitnánk, ez a minőség rovására menne. 

 
ELNÖK: Hedvig, parancsoljon! 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Még egyszer hozzátenném, hogy nemcsak a nyelvtanáriról van itt szó, hanem 
erre kifejezetten az alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben vannak 
felkészítések, hogy adott tantárgy idegen nyelven történő tanítása. Ez nem egy teljes 
nyelvtanári szakképzettség, hanem a fizikát német nyelven tanító tanár. Ezt is megengedi a 
szabályozás, nemcsak a nyelvtanárt, még egyszer hangsúlyoznám. Ha a felsőfokú 
nyelvvizsgát belevesszük, akkor az ilyen papírral, ilyen szakképzettséggel rendelkező 
pedagógusok helyett adott esetben egy felsőfokú nyelvvizsgásat is lehetne választani, és 
valóban ez a minőség romlásához vezet. 

 
ELNÖK: László következik, majd Ágnes. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Figyelve a különféle érveket, én 

azért nem gondolnám, hogy az általam javasolt verzió minőségromláshoz vezetne. 
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Kétségtelen, szeretném megjegyezni a bizottság ülésén, hogy a Michl József-féle javaslat a 
korábbi szövegen picit tovább léptetne a jó irányba, egyébként ezt jelezték nekem a 
kéttannyelvűsök is, hogy ez jó, de még nem oldja meg a helyzetet megítélésünk szerint. 

Sok mindent el lehetne itt mondani, de csak annyit szeretnék jelezni, ha lehetne 
érvelni, csak eddig is hosszú volt a bizottsági ülés, hogy továbbra is fenntartom, hogy 
szerintem szerencsés lenne, ha ezt bizottsági módosító javaslatként meg tudnánk fogalmazni. 
Amennyiben nem, akkor mi egy kapcsolódó módosító indítványt biztosan be fogunk adni 
Révész Máriusszal, mert tényleg megalapozottnak, indokoltnak látjuk és nem gondoljuk azt, 
hogy ez valami olyanféle nyitás lenne, ami a minőséget negatív irányba befolyásolná. Adott 
esetben még azt is meg lehet fontolni. Ha önök ezeket az akkreditált képzéseket, egyebeket 
előrébb helyezik, akkor legyen egy prioritási rend, és abban szerepeljen, ne az elején, a 
felsőfokú nyelvvizsga. Nincs kifogás ez ellen, csak - hogy mondjam - a minőségi megoldás 
érdekében talán ezt meg kellene tenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Én csak annyit szerettem volna mondani, hogy 

mindig azt érzem, hogy itt komoly szabályokat alkotunk, amely útján vagy módján majd 
emberek, iskolák élik az életüket, viszont az életszerűséget mindig kihagyjuk ebből a 
gondolkodásból. Nagyon jól tudjuk, hogy Magyarországon azért van probléma az idegen 
nyelvvel, mert hiába tanulnak a gyerekek az iskolában például angolul és tudják jól a 
nyelvtant, mindig az a baj, hogy beszélni nem tudnak. Ezért van nagyon sok embernek ma 
Magyarországon egy passzív nyelvtudása, mert nem tud beszélni. Azt gondolom, hogy aki 
egy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik és mellette történelemtanár, és ha ő nem tudja, neki 
már nem nyelvtan szabályok szerint kell felépítenie a történelem óráját, aminek útján 
elmagyarázza a francia forradalmat a gyerekeknek angolul, hanem neki már kell lennie egy 
olyan nyelvi biztonságának, amivel szinte természetszerűen - mint ahogyan ezt más külföldi 
országokban teszik mintegy second language-ként - átadja az ő történelmi tudását. 

Azt gondolom, hogy ha ezt beiktatjuk és utána megnézzük az életet és önök 
felállítanak egy nagyon komoly szakfelügyelői rendszert, akkor azt kell mondani, hogy az a 
történelemtanár, aki egy kéttannyelvű iskolában angolul tanítja a francia forradalmat és nem 
tudja kifejezni magát olyan választékos angolsággal, hogy azok a gyerekek ezt be tudják 
venni angolul és utána vissza tudják adni, tehát kvázi az ellenőrzés is megvalósuljon, akkor 
azt a tanárt nagyon egyszerűen a szakfelügyelő segítségével az igazgatónak ki kell rúgni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A képviselő úr javaslata egy bizottsági módosító javaslatra vonatkozott. 

Lefolytattuk ezt a vitát.  
Szavazzunk róla! Aki egyetért azzal, hogy benyújtsunk egy ilyen könnyítő módosítást, 

kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Négy. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság igent mondott. Kérem, Laci, hogy majd segíts a 
hölgyeknek a megszövegezésében. 

Ha jól látom, a következő a 41. pont. Ugyanaz a szöveg fut végig az erkölcstan, illetve 
etika kérdésében. Az előterjesztő nem támogatja. A kormány? 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk továbbra sem. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy a bizottság támogatja-e. Ki támogatja? 

(Szavazás.)  



- 38 - 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Elnézést, elnök úr, a szavazás előtt hadd mondjak még egy 

érvet! 
 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Ha most mégis szeretné megkeverni a javaslattevő az 

eddigi rendet, ebből ez fog következni, tudniillik ha egy újabb fogalmat olyan helyen 
használunk, ahol eddig direkt nem ezt használtuk, mert ez egy másik területre le van foglalva, 
akkor komoly zavart fog okozni a történetben. Szeretném kérni a bizottságot, hogy ne 
támogassa ezt. Amennyiben nem tudom elérni, hogy Kucsák László képviselőtársam 
visszavonja ezt a javaslatát, akkor ne támogassa a bizottság, mert olyan zavart okozunk vele, 
amit nehéz lesz helyrehozni. 

 
ELNÖK: Világos! A bizottság eddig nem támogatta, egyharmada támogatta, tehát 

szavazásra lesz bocsátva, de a bizottság többsége eddig nem támogatta ezeket a nyelvi 
változtatásokat vagy definíciós változtatásokat. Valóban az etikát most csak az egyházi 
iskoláknál használja a törvény, illetve létezik korábban bevezetett, korábbi, a nemzeti 
alaptanterv alapján elindított és aszerint folyó évfolyamain még etika tantárgy. Itt egy új 
használata van ennek, ugye az korábban erősen fakultatív volt. 

Szavazzunk róla! Aki támogatja ezt a lépést, kérem, most emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Négy. Ki van ellene? (Szavazás.) Nyolc. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy. Nem 
kapta meg az egyharmadot. 

Cseresnyés dr. javaslata következik. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ez a Híd-programmal összefüggő pont, amit az elején néztünk, vitattunk. 

Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Sándor, parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Itt nagyon 

fontos elv volt az, hogy a szakszervezetekkel történt kormányzati egyeztetéssel összhangban a 
Híd-programok megszervezése csak a szakiskolákban történhessen meg 2013. szeptember 1-
jétől. Tehát a benyújtott eredeti törvényjavaslat ezt az igényt tulajdonképpen tartalmazza. 
Ennek a módosító javaslatnak az elfogadása keresztbe verné ezt a megállapodást, ráadásul 
tulajdonképpen az is egy fontos dolog, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak ki 
kellett jelölnie a Híd-programban részt vevő intézményeket. Bár ő kijelölhetett volna, ha 
kedve tartotta volna, többféle intézménytípusból, de figyelemmel a kormányzati célokra és a 
szakszervezeti egyeztetésekre, alapvetően ezeket az intézménytípusokat preferálta, úgyhogy 
ezért nem támogatjuk a tárca részéről a javaslatot. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő tehát nem támogatta, el is mondta, hogy miért nem. 
Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e Cseresnyés képviselő úr javaslatát. 

(Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatja. 
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Hiller képviselő úr javaslatáról szavaztunk. 
Földi képviselő úr javaslata következik, amely a 44. pontban található. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Koherenciazavart kezel, úgyhogy ezt köszönettel 

támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A 45. pontban Cseresnyés javaslata következik. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Mi ez a hatályba léptetés? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): A tíz év alatti gyerekek kollégiumi kérdéséről van szó. 

Múltkor igyekeztünk érvelni azzal, hogy talán két ilyen kollégium van, mert fizikailag nem 
tudnak eljutni a gyerekek az általános iskolába, tehát ez az egy indoka van, hogy benne legyen 
az eredeti módosító szerint a törvényben. 

 
ELNÖK: Létezik ilyen intézmény, igaz? (Michl József: Igen.) Van, ezt a törvény 

megszüntetni rendeli. A képviselő úr megfontoltságot javasol e tekintetben. 
Ki az, aki egyetért Cseresnyés Péterrel és támogatja a javaslatát? Tehát ki támogatja a 

módosító javaslatot? (Szavazás.) Öt. Ki van ellene? (Szavazás.) Hat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Egy. Péter javaslata megkapta az egyharmadot. 

Hiller István javaslatáról szavaztunk. 
A napirendi pont tárgyalásának végére értünk. Köszönöm a vendégeinknek a munkát.  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény 
negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10571. szám) 
(Általános vita) 

A 2. napirendi pont következik, ez pedig a felsőoktatási törvény módosítása. Általános 
vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni. Egy pillanatra, illetve e napirendi pont 
tárgyalásának idejére átadom az elnöklést Pósán László alelnök úrnak.  

Tisztelettel köszöntöm Klinghammer államtitkár urat, illetve kollégáit, Forgó Melindát 
és dr. Gilly Gyulát. (Dr. Klinghammer István: Én is tisztelettel köszöntöm az elnök urat és 
minden kedves bizottsági tagot.) Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. 
Államtitkár úr, kérlek, világítsd meg általánosságban - nem feltétlenül az egyes paragrafusok 
részleteinek a szintjén - a törvénymódosítás szükségszerűségét, okát és tartalmát. 

 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Elnök úr, tisztelettel kérdezem, hogy hány percem van - hogy ne legyek udvariatlan vagy 
mértéktelen. 
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ELNÖK: Szerintem ahogy közeledünk az ebédidőhöz, úgy fogy az udvariasság. 

(Derültség.)  
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Értettem! (Derültség.)  
 

(Az ülés vezetését dr. Pósán László, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 

Dr. Klinghammer István államtitkár (EMMI) bevezet ő hozzászólása 

DR. KLINGHAMMER ISTVÁN államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 
Felsőoktatási Kerekasztal, amelynek tagjai az EMMI, a Magyar Rektori Konferencia, a 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a 
Magyar Európai Üzleti Tanács és a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete képviselői, több 
hetes tárgyalás során áttekintették és elemezték az úgynevezett hallgatói szerződéssel 
kapcsolatos kritikai észrevételeket, és ennek eredményeképp kidolgozták javaslatukat az 
állami ösztöndíjrendszer hallgatókkal kapcsolatos feltételrendszerének a módosítására. A 
jelen nemzeti felsőoktatási törvénymódosítás ezt a Felsőoktatási Kerekasztal résztvevői által 
kialakított és egyhangúlag elfogadott, módosított feltételrendszert, illetőleg a nemzeti 
felsőoktatási törvény szintjén megjelenítendő elemeit tartalmazza, tehát ez a 
törvénymódosítás. 

Az állami ösztöndíj átdolgozásának célja az volt, hogy az eredeti és valódi 
felsőoktatás-politika és felsőoktatási finanszírozási célok feladása nélkül egy olyan 
feltételrendszer kerüljön kialakításra, amely a hallgatók és a társadalom számára elfogadható, 
amely világossá teszi, hogy az állami ösztöndíj nem a hallgatók végzés utáni mobilitásának a 
meggátlására, szankcionálására irányul, továbbá még inkább összhangba kerül az EU 
alapelveivel, különös tekintettel a munkaerő szabad áramlására vonatkozó irányelvekkel és 
alapjogokkal.  

Az állami ösztöndíjrendszer bevezetésével egy néhány lényeges kérdésre szeretnék 
rávilágítani. Az állam a közfinanszírozást közvetlenül a felvételi követelményeknek 
megfelelő hallgatóknak adja, akik személyes képességeik, ambícióik, igényeik, jövőre 
vonatkozó karrierelképzelésük alapján a legjobb tudásuk szerint választanak intézmények és 
az intézmények képzési programjai között, és az állami finanszírozást abba az intézménybe 
viszik, amely a számukra leginkább megfelelő képzési programot kínálja a számukra 
legmegfelelőbb képzési rendszerben. A cél tehát olyan képzési források allokációja, a 
felvételizők döntésére alapozó felsőoktatási finanszírozási rendszer irányába történő jelentős 
elmozdulás volt, amely egy minőségelvű felsőoktatás finanszírozási rendszerének a 
kialakításához az egyik első, a további szükséges átalakítások bevezetésének előfeltételét 
jelentő intézkedés. 

A hallgatói szerződésekre vonatkozó kritikák jelentős része, meggyőződésem, hogy 
félreértéseken alapul. Egy másik része viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy az első év 
tapasztalatai és jogos kritikák alapján szükséges az eredetileg bevezetett feltételrendszert 
olyképpen módosítani, hogy az eredeti felsőoktatás-politikai és felsőoktatás-finanszírozási 
rendszer tekintetében az átalakítási célok még jobban tudjanak érvényesülni, ugyanakkor 
tűnjön el az állami ösztöndíjrendszerből minden olyan zavaró elem, amely a hallgatói 
szerződésekkel kapcsolatos kritikák és tiltakozások táptalajául szolgál és mint ilyen, valójában 
az alapvető finanszírozási rendszer átalakítási célokat veszélyezteti. 
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A változtatások lényegi elemei a következők. Szándékaink és meggyőződésünk szerint 
kivettünk minden olyan megfogalmazást, rendelkezést az eredeti feltételrendszerből, amely 
büntető, szankcionáló jellegűnek is interpretálható. A cél semmiképpen sem a hallgatók 
szankcionálása, főképp nem olyan feltételezett cselekvésekért, amelyek elkövetése esetleg a 
fejükben meg sem fordult. Ez persze nem jelenti azt, hogy az elszámolási jellegű kérdéseket 
ne kellene rendezni, szabályozni. 

Ezért a végzés után itthoni jogviszonyban történő munkavégzési idő minimumát a 
felére csökkentettük. Ez az, ami szerepel a törvényben, hogy az elvárás az, hogy a végzés 
utáni húszéves időtartamon belül a diplomások legalább annyi évet töltsenek itthon 
munkavégzéssel, az össztársadalmi hasznuk egy arányos részének, az itteni adófizető 
közösség általi realizálhatóság érdekében, amennyi időn keresztül állami ösztöndíjban 
részesültek. Ez 3-4-5, az orvosok esetében 6 év, amely egyáltalán nem jelent egy 
vállalhatatlan feltételt, különösen annak fényében nem, hogy a felsőoktatásért a 
diplomaszerzés adófizetői pénzből való támogatásának az egyetlen valós indoka az, hogy a 
diplomások össztársadalmi hasznossága is igen jelentős. 

Az átalakított állami ösztöndíjrendszer tehát azt kéri az ösztöndíjat igénybe vevő 
hallgatóktól, hogy végzésük után a húszéves időtartamon belül legyenek kedvesek legalább 
annyi időt munkavégzéssel tölteni itthon, amennyi időre igénybe vették a közösség 
támogatását. Ez semmiféleképpen nem jelent sem szankciót, sem büntetést, sem pedig - ha 
ennyi magánemberi megjegyzést tehetek - röghöz kötést. Reálisan nézve, ha valaki a végzés 
után húsz évig még a közösségi támogatás igénybevételének megfelelő 3-6 év időtartamot 
sem tölti magyarországi munkavégzéssel és ennek ellenére a közösségi támogatás 10-15 éves 
részletekben történő visszafizetése a külföldi munkavállalásból származó jövedelméből nagy 
anyagi és egzisztenciális áldozatvállalással teljesíthető csak, akkor bizonyos, hogy egy ilyen 
valakinek egyáltalán nem érdemes külföldön munkát vállalnia, hiszen biztosan nem jöttek be 
a számításai. Ha viszont bejönnek valakinek a külföldi munkavállalással kapcsolatos 
számításai, akkor ez a visszafizetési kötelezettség bizonyosan nem jelent valódi problémát. 

Elismerjük, hogy a fiataloktól sem és mástól sem várható el olyan kötelezettség, amely 
teljesítése nem vagy nem teljes mértékben rajta múlik, ezért a Felsőoktatási Kerekasztal 
ülésén a HÖOK-kal - mint a hallgatók legitim képviselőjével - közösen beazonosítottuk 
mindazokat a körülményeket, amelyek esetére az állami ösztöndíj egyes feltételei mint 
alapértelmezett kötelezettségek alól felmentést kapjanak. A cél az volt, hogy eltűnjön minden 
olyan feltétel a rendszerből, amely egyes fiatalokat elrettenthet az állami ösztöndíj 
feltételeinek a vállalásától. Ide tartozik - csak példát mondok -, hogy a három gyermek 
megszületésével az állami ösztöndíj feltételei teljesítettek, a vis maior eset, ha valaki 
betegség, rokkantság - elő ne forduljon ilyen probléma - miatt nem tudja teljesíteni. Ezeket a 
körülményeket tehát figyelembe vettük. 

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

 
Még annyit, mint egy olyan államtitkár, aki nemrég óta, egészen nyolc hete van 

hivatalában, nyugodt szívvel merem mondani, mint egyetemi tanár, mint egy idősebb apa, aki 
szülő is volt, hogy ami módosítást benyújtottunk, tulajdonképpen segíti a jövendő magyar 
értelmiség képzését. Higgyék el nekem, hogy ez senkit semmihez nem köt, hiszen 
háromféleképpen lehet Magyarországon tanulni. Tanulhat úgy, hogy családja vagy önmaga 
fizeti, tanulhat úgy, hogy a Diákhitel II.-őt - amit én személy szerint nagyon jó lehetőségnek 
tartok - igénybe veszi, vagy ezzel a lehetőséggel. Mondjuk ki, ez a lehetőség azt jelenti, hogy 
még a hallgatók nagy része előtt azt a lehetőséget is megnyitja, hogy nagyon sok embernek 
nem kell saját magának fizetnie a tanulmányait, hanem ha eléri a megfelelő felvételi 
pontszámot, akkor igénybe veheti ezt az állami ösztöndíjat. Holnap ezt szeretném 
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előterjeszteni az expozéban, és tisztelettel kérem az oktatási bizottságtól, hogy erről 
szíveskedjék tárgyalni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Képviselői kérdések, hozzászólások következnek. A 

meghívottaink között fel van tüntetve a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája - 
nem tudom, hogy itt vannak-e. Ha jól olvastuk a hírekben, akkor ez egy megállapodás 
keretében fogalmazódott meg, egy ilyen megállapodásra törekvő munka során fogalmazódott 
meg, és ebben egyeztek meg ezzel a szervezettel is, de most nem látom itt őket, hogy 
megkérdezzük, hogy ez jó-e így szerintük. 

Képviselő urak, hölgyek, parancsoljatok! (Jelzésre:) Pósán László kért szót, majd 
Hiller István következik. 

 

Kérdések, hozzászólások 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Nagyon 
örülök annak, hogy ez a törvényszöveg úgy jött létre, ahogy a bevezetőben is említette, hogy 
egyhangúlag fogadták el a Felsőoktatási Kerekasztal résztvevői, amiből az is következik, 
hogy nagyon komoly érdeksérelmeket láthatóan egyik területen sem lehet felfedezni. Ez egy 
igen megnyugtató dolog.  

Amivel kapcsolatban nekem van egy apró részletre irányuló kérdésem, az a következő. 
A törvényszöveg még alkalmazza azt a kifejezést, hogy állami részösztöndíj, jóllehet, ha jól 
értesültem a híradásokból, akkor a megegyezés mégiscsak abba az irányba irányult, és most 
ön is ezt mondta, hogy van önköltséges képzés. Hogy ezt most ki finanszírozza, hitel vagy 
család, az egy dolog, az állami ösztöndíj és a részösztöndíj fogalmát most nem igazán értem, 
hogy ez benne maradt a korábbi szövegből, vagy egész egyszerűen funkciótlan, mert a 
részösztöndíj egyenlő a száz százalékkal. Csak szerepel benne ez a kifejezés, úgyhogy csak 
arra lennék kíváncsi, hogy ezt hogyan kell érteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsolj! 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. A kerekasztalon erre nem tértünk ki, tehát ezért nem vettük ki a szövegből 
a részösztöndíj-lehetőséget. Nekem meggyőződésem, hogy ez a lehetőség, mármint a 
hallgatók előtti lehetőség a továbbiakban is fennáll, a részösztöndíj igénybevétele is, tehát 
ezért nem foglalkoztunk vele, hogy maradjon meg. Nem mondom, hogy a Hallgatói 
Önkormányzat kérte, de nem is tiltakozott ellene, hogy ez maradjon. 

 
ELNÖK: Ha jól emlékszem, a kormány szándékai szerint egy természettudományos, 

informatikai területre fókuszáló támogató elem volt (Dr. Klinghammer István: Igen.) az 
önköltséges képzésen belül, mégiscsak legyen valami ennek a területnek a támogatására. 
(Jelzésre:) Hiller István kért szót. Parancsolj! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A holnapi időbeosztás úgy hozza, hogy a parlament 

egy nap folytatja le a vezérszónoki kört, aztán az általános vitát is. Azt szeretném jelezni, 
hogy mi ott fogjuk elmondani a véleményünket. Következésképpen holnap meghallgatjuk, 
gondolom, az államtitkár urat mint előadót, a különböző pártokat és még aznap, ha jól értem, 
a délutáni órákban általános vita lesz. (Közbeszólások: Igen.) Jó, akkor a vezérszónoki körben 
és az általános vitában is holnap fogom elmondani a véleményünket. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, ez egy gazdaságos megoldás. Van-e egyéb észrevétel? 
(Jelzésre:) Dóra, parancsolj! 

 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden szeretnék 

hozzászólni az idő előrehaladtára tekintettel. Egyrészt szeretném én is elismerésemet 
kifejezni, hogy ez egy ilyen széles körű egyeztetést követően jött létre, és valóban ellenzékből 
is el kell ismerni, ha ilyen eredményt tud produkálni a kormány. Az alapelvekkel magunk is 
végig egyetértettünk, mióta felmerült ez a kérdés, már az első nemzeti felsőoktatási törvény 
keretében is, ez nem változott meg most sem, úgyhogy általános vitára alkalmasnak tartjuk ezt 
a javaslatot. Köszönöm. 

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük. Van-e egyéb észrevétel, kérdés? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. 

Szavazzunk az általános vitára való alkalmasságról! Utána előadót kell majd 
állítanunk, tehát mindenki töprengjen, hogy hogyan osztja be a holnapi idejét. Aki igennel 
kíván szavazni, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Aki nemmel kíván 
szavazni, most szavazzon! (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) István tartózkodott, és 
Osztolykán Ágnes kért engem, hogy helyettesítsem, erre módja van, és hogy tolmácsoljam, 
hogy ő nemmel szavaz a független képviselők közül. Ezt megtettem. Tehát a bizottság 1 
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak nyilvánította a benyújtott 
tervezetet. 

Bizottsági előadót kell választanunk. (Jelzésre:) A többségi álláspontot Pósán László 
képviseli. A kisebbségi álláspontot… (Dr. Hiller István: Hát én bizony nem! - Derültség.) 
Kisebbségi álláspontot ezek szerint nem képvisel senki, László majd utal erre a vitában, bár 
sok érv most nem hangzott el (Derültség.). Majd a tényt fogja tolmácsolni. Köszönjük szépen. 
A 2. napirendi pont tárgyalását lezárom. Az államtitkár úrnak és kollégáinak köszönjük, hogy 
megvárták a napirendi pontot - talán ez volt a nehezebb - és hogy rendelkezésünkre álltak a 
vita során. 

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10750.) (Általános vita) 

A 3. napirendi pontunk a vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő 
törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása. (Ferenczi Gábor, Dúró Dóra és dr. Hoppál Péter távozik a 
bizottsági ülésről.) Tisztelettel köszöntöm Fedor Tibor főosztályvezető urat az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma képviseletében. A határozatképesség fenntartása indokolt a 
bizottsági ülésen. Van-e még ellenzékünk? (Derültség. - dr. Hiller István: Ezt felírjuk, ez 
tetszett! - Derültség.) 

Tisztelettel köszöntöm a főosztályvezető urat és kollégáját, akinek a nevét sajnos nem 
tudom. 

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Kaibás 

Gábor közigazgatási tanácsadó úr a KIM-et, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot 
képviseli azért, mert e törvényjavaslat beterjesztője az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
tekintettel arra viszont, hogy ez az Alaptörvény módosításával is összefüggésben van, 
szükségesnek tartjuk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletét is. Köszönöm. 
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Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Nem tudom, hogy itt voltak-e az imént a köznevelési törvény vitájánál - 
nyilván igen. Felmerült az a kérdés, hogy ki kezdeményezi a hitoktatást. Az oktatási, 
közoktatási államtitkárság és a módosítást jegyző Michl képviselő úr is kifejtette, hogy a 
szülő joga a kezdeményezés. Úgy láttuk a benyújtott javaslatban, hogy az önök javaslatában 
az egyház a kezdeményező. Lehet, hogy tévedek és félreértettem valamit, többek között ezért 
is gondoltam, hogy ezt az ellentmondásnak tűnő dolgot rendezzük. Tessék parancsolni! 

 
KAIBÁS GÁBOR közigazgatási tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Véleményünk szerint nincs ellentmondás a két törvényjavaslat között. A 
köznevelési törvény egyértelműen meghatározza, hogy a szülő vagy a tanuló az, aki 
kezdeményezi a hitoktatásban való részvételt. A mi javaslatunk egyedül egy tartalmi 
észrevételt határoz meg, ez a 34/A §, amiből esetleg következhet egy ilyen félreértés, de ez is 
csak azt deklarálja, hogy állami nevelési-oktatási intézményben kötelező hitoktatást csak 
bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye folytathat.  

 
ELNÖK: Tehát a kezdeményezés eszerint a javaslat szerint is a szülőnél van? 
 
KAIBÁS GÁBOR közigazgatási tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, ez nem érinti ezt a kérdést. 
 
ELNÖK: Tehát a diáknál van a jog. Jó! A vallási közösség szervezi a szülők igénye 

szerint. Vagy meg tudja szervezni, vagy nem. Erre jutottunk, hogy ezt nem szankcionálja 
értelemszerűen, ha nem tudja megszervezni, mert nem képes rá, azzal kapcsolatban nincs 
szankció.  

Képviselő urak, hölgyek van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. 

Ha jól emlékszem, a múltkori ülésünkön az egyik meghívott vendégünk fejtette ki azt 
a véleményét, hogy ellentmond egymásnak a két törvény. Ezek szerint ennek utánanéztünk, a 
kormánynak az az álláspontja, vagy azt fejtette ki, hogy nincs ilyen ellentmondás. Van-e 
olyan képviselő, aki további kérdéseket, ütközőpontokat akar felvetni vagy lát ilyet, 
ütközéseket? (Nincs jelentkező.) Nyilván a köznevelési törvényben is a fakultatív hitoktatás 
értékelése, előmenetelről való értesítés a vallási közösség feladata a nemzeti köznevelési 
törvény szerint is. Van itt még valaki az államtitkárságról vagy a minisztériumból? (Jelzésre:)  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Elnök Úr! Röviden azt szeretnénk tisztázni, hogy jelenleg a hitoktatás, a hit- és 
erkölcstanoktatás kétféle szervezeti keretek között fog folyni szeptember 1-jétől 
Magyarországon. Az egyik az a hit- és erkölcstanoktatás, ami kiváltja a kötelező állami 
erkölcsre oktatást tanrendbe illesztve és ez az, amit a kolléga elmondott, hogy ez adott esetben 
a bevett egyházak jogosítványa, mármint az új törvényi terminológia alapján. 

Szeretném jelezni, hogy nyilvánvalóan egészen más egy tanrendbe illesztett hit- és 
erkölcsre oktatás, mint egy fakultatív hitoktatás. Ennek következtében az már látszik, hogy a 
bevett egyházak, az eddig az Országgyűlés által elismert egyházak közül is csak a 
legnagyobbak, legszervezettebbek azok, amelyek ezt a kötelező közfeladat-ellátást el fogják 
tudni látni. 

Szeretném viszont jelezni, hogy természetesen a fakultatív hitoktatás lehetősége 
továbbra is fennmarad minden vallási közösség, tehát nemcsak a bevett egyházak számára. E 
tekintetben ilyen értelemben is a lelkiismereti és vallásszabadság joga az iskolában biztosított 
lesz. Természetesen ehhez megfelelő szülői igény kell, és akkor ebben az esetben, ha ez 
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megvan, nemcsak bevett egyház, hanem bármely vallási közösség fakultatív hitoktatást 
továbbra is akár az iskola épületén belül, akár pedig az iskolán kívül el tud látni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? A híradásokban egy 

problémát vetettek fel sokan, ez a hitbéli hovatartozás regisztrálásának a kérdése, hiszen 
jelentkezni kell, ezt a jelentkezést az iskola nyilvántartja. Többen felvetették azt, hogy ennek 
a megvallása aggályos lehet. Az adatvédelmi törvény törvényhez köti az adatok kezelésének 
az okát, célját, tehát törvény kell, hogy megszabja, ha ezt jól idézzük fel, és az iskola ilyen 
értelemben olyan adatokat kezel, amelyek arról szólnak, hogy a gyerek mely vallási közösség 
hittanórájára jelentkezik. 

Van-e ezzel kapcsolatban önök szerint probléma, vagy az adatvédelmi törvény 
félreértelmezéséből fakad ez a felvetés? (Jelzésre:) Fedor Tibor! 

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, 

elnök úr, szeretném jelezni, hogy a most benyújtott törvénymódosító javaslat ezt nem érinti, 
ez a köznevelési törvényben van benne, a kötelező hit- és erkölcstanoktatás, illetve született 
egy rendelet, amely ezt a kérdést szabályozza. Ez jelenleg nem a napirendünk része. Én csak 
szeretném jelezni, hogy ha ez a tisztelt bizottságot érdekli, jelen van a köznevelési 
államtitkárságtól is Szakál Ferenc főosztályvezető úr, és ha szükséges, akkor ő erre 
vonatkozóan nyilván tud tájékoztatást adni. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, hogy így váratlanul, de szót kaptam. Szakál Ferenc vagyok, 
főosztályvezető a köznevelés-fejlesztési főosztályról. Ez az adatvédelmi szempont valóban 
felmerült. A hit- és erkölcstanoktatás megszervezésének részleteit a 20/2012. EMMI-rendelet 
szabályozza. Abban a jelentkezés módjával kapcsolatban az szerepel, hogy a szülők írásban 
nyilatkoznak, hogy a hitoktatás megszervezése során kifejezetten csak ebben a feladatkörben 
használhatók ezek az adatok. Az iskola kezeli ezt az adatot, és csak erre a célra használja, 
hogy megszervezzék a hit- és erkölcstanoktatást. Természetesen egy írásos nyilatkozatról van 
szó és nyilvánvalóan teljesen önkéntes nyilatkozatról. 

A másik probléma, ahol felmerülhet az adat nyilvánosságra kerülése, a tanügyi 
dokumentumok. Ezt pedig úgy kezeli a rendelet, hogy az összes tanügyi dokumentumban az 
erkölcstan/hit és erkölcstan megnevezést kell használni. Tehát bizonyítványból, naplóból, 
törzskönyvből nem derül ki nemhogy az, hogy melyik felekezethez tartozik, hanem még az 
sem, hogy erkölcstant vagy hit- és erkölcstant tanult-e az illető. 

 
ELNÖK: Világos! Ez a második - a tanügyi dokumentumokban megőrizni - érthető. 

Az elsőnél vetődik fel, hogy kell-e törvényi felhatalmazás ennek az adatnak a kezelésére. 
Megértem, hogy egy rendelet szabályozza a jelentkezés folyamatát, de az adatvédelmi 
törvény, ha nem tévedek, úgy szól, hogy törvényi felhatalmazás kell ezen adatok kezelésére. 
Sokan ezt a törvényi felhatalmazást kérik számon vagy hiányolják - talán ez a jobb kifejezés. 

 
SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Vagy 

törvényi felhatalmazás, vagy írásban, személyes hozzájárulás, és a jelentkezés megteremti az 
írásban személyes hozzájárulást. 

 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Hiller István kért szót. Parancsolj, István! 
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Kérdezni szeretnék. Nyilvánvaló, ahogy ezt hallottuk 

is, hogy nem minden egyház fogja tudni ellátni azt a lehetőséget, egyszerűen objektív okok 
miatt, hogy hittanárt megfelelő számban állítson. Tegyünk fel egy életszerű példát, nem 
konkrét eset: egy adventista család adventista gyermeke nem fogja tudni elnyerni ezt a 
lehetőséget, de a szülők ki akarják használni a hitoktatás önök által megteremtett lehetőségét, 
és ebben az iskolában azonban - tegyük fel - evangélikus és katolikus hitoktatás létezik. Mit 
fognak nyilvántartani? Hogy ő hova jelentkezik, tehát evangélikus hitoktatásra, vagy azt, 
hogy ő adventista?  

 
SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ez 

esetben semmit. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ezt hogy tetszik érteni? Ezt hogy kell elképzelni? 
 
SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ha 

adventista egyházról van szó, jelzi az iskolában, hogy ők megszervezik a hit- és 
erkölcstanítást, akkor ez ott választható, és akkor választja. Ha nincs ilyen, akkor az illető 
erkölcstanos lesz és nincs mit nyilvántartani, nincs adat, amit kezelni kell. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nem jól értette a kérdést. Akarják a szülők, hogy 

hittanoktatásban részesüljön a gyermek, de egyébként adventista hitoktatás nincs, hanem az 
előbb elmondott kétféle egyház tudott megszervezni hitoktatást. Az egyiket - mindegy, hogy 
melyiket - választják. Azt fogják nyilvántartani, hogy adventista, azt fogják nyilvántartani, 
hogy az egyik egyház hitoktatását vette fel, azt, amelyik ott létezik? 

 
SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Értem, tehát választotta valamelyiket. Ez esetben az intézmény számára egy fontos, hogy a 
csoportok hogyan alakulnak, tehát hogy miért választotta az evangélikus hitoktatást, ez az 
intézmény és egyáltalán az adatok szempontjából lényegtelen. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Akkor azt szeretném kérdezni, hogy a Klebelsberg 

Központnak mint intézményfenntartónak van-e joga a saját intézményeiből adatok bekérésére. 
 
SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az 

intézményfenntartó központot mint fenntartót a csoportok létszámáról kell tájékoztatni. Tehát 
az oda járó személyekről, hogy konkrétan kik a tagjai a csoportnak, arról nem, hanem hogy 
milyen létszámmal és milyen csoportok indulnak. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Számszerű statisztikai adatközlésre kötelezhető, de 

név szerinti adatkiadásra nem, ha jól értem. 
 
SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
 
ELNÖK: Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy ez teljesen 

rendben van, már csak az eddigi tapasztalatok alapján is, az elsősöknél, azt gondolom, hogy 
igen. Az elsősök esetében már nyilatkozni kellett a szülőknek, az ötödikesek esetében ez 
hátravan. Nyilvánvalóan a hitoktatás nem szervezhető meg sem az egyházaknak, sem az 
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iskola tekintetében, ha nem tudják a létszámot. A Klebelsbergnek nyilvánvalóan tudni kell a 
számot, hiszen - még egyszer mondom - az alapján dől el, hogy lesz-e egy iskolában, egy 
csoportot kell vagy egy osztályt, nyilván átlépheti az osztálykereteket, tehát egy csoportot 
kell-e szervezni, maradt-e annyi gyerek, vagy meg kell szervezni két osztálynyi gyerekre az 
erkölcstanoktatást vagy sem. Én még egyszer mondom, lement minden probléma nélkül a 
beiratkozás, nagyságrendileg 750 gyermek iratkozott be Kőbányán az első osztályba, és 
semmilyen probléma, felvetés senkinek a részéről nem érkezett. Mi ezt úgy folytattuk le, hogy 
összehívtuk előre az iskolaigazgatókat, azokat az egyházakat, amelyek hitoktatást akartak 
tartani a kerületi iskolákban, és hogy mondjam, se szülőnek, se egyháznak az egész üggyel 
kapcsolatban semmilyen konkrét problémája nem volt. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nekem még egy észrevételem van csak. Itt van előttünk a vallási 

közösségek jogállásával összefüggő törvény, aminek a 39. §-a a közoktatásról szóló XCIII. 
törvényt módosítja és nem a köznevelésit. Ez néha szükséges, mert ez egy több ütemben 
hatályba lépő jogszabály, és még talán egy évig, lehet, hogy egy-két pontjában még tovább is 
hatályban van a közoktatásról szóló törvény. A kérdés az, hogy a köznevelésit nem kell 
ezeken a pontokon kiegészíteni, vagy csiszolni. Alapvetően ez egy KIM-kérdés. 

 
KAIBÁS GÁBOR közigazgatási tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A köznevelési törvényt az első napirendi pontként tárgyalt törvényjavaslat 
módosítja, azt a 35. §-t, amely mind a fakultatív, mind a kötelező hit- és erkölcsoktatás 
tekintetében az olyan évfolyamokon, ahol már bevezetésre kerül szeptemberben a hitoktatás, 
szabályozni rendeli. A közoktatásról szóló törvény az átmeneti, tehát ahol még nincs kötelező 
hitoktatás - közben nézek a tárcára is, hogy erősítsen meg (Michl József távozik a bizottsági 
ülésről.) -, azokra vonatkozó szabályt állapít meg. A két törvényjavaslat előkészítése a KIM 
és az EMMI együttműködése folytán készült el. Tehát ezekre a pontokra nagyon 
odafigyeltünk, hogy szinkronban legyen a két törvényjavaslat, és egységesen módosítsa mind 
a köznevelési, mind a közoktatási törvényt. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Lehet, hogy félreértem. A 2., 3., 4., illetve a 6., 7., 8. 

évfolyamokra, illetve a 10., 11., 12. évfolyamokra érvényes ez a passzus? 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Igen. 
 
ELNÖK: És ez folyamatosan csökken, ahogy megyünk előre. Jó!  
Van-e egyéb kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Az általános vitára való 

alkalmasságról kell döntenünk, azt kértük, hogy abba szeretnénk beleszólni. A vita lefolyt. 

Szavazás 

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. 
Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Ki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) Jelzem, 
hogy Osztolykán Ágnes kérte, hogy a nemleges szavazatát tolmácsoljam ennél a pontnál is. 
Tehát 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság többsége általános vitára alkalmasnak 
tartotta a javaslatot. 

Előadót nem kell állítanunk, mert nem vagyunk első helyen kijelölt bizottság. Majd 
röviden összefoglaljuk a jegyzőkönyv alapján az elhangzottakat. A 3. napirendi pont 
tárgyalását lezárom. Köszönöm a részvételt a főosztályvezető úrnak, illetve a titulust nem 
tudtam megjegyezni, nagyon bonyolult volt - főtanácsadó?  
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KAIBÁS GÁBOR közigazgatási tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Közigazgatási tanácsadó. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hedvigéknek és kollégáiknak is köszönöm az államtitkárság 

részéről. 

Egyebek 

A 4. napirendi pont az „egyebek”. Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen bejelentenivaló 
vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Az ellenőrzési albizottságnak, amely korábban működött, 
múltkor elnököt választottunk, most pedig egy tag cseréjére lenne szükség. Pichler Imre 
kollégánk volt a tagja ennek a bizottságnak, és Zoli lépett be a bizottságba a helyére. 
Kérdezem Zoltánt, hogy e tekintetben is képes-e pótolni a képviselő urat, Pichler Imrét. 
(Németh Zoltán: Nem biztos. Két albizottságnak is tagja vagyok. - Kucsák László: Nem baj, 
bírod te.) Megszavazzuk neked ezt a bizalmat, amennyiben igent mondasz. Igent mondott? 
(Kucsák László: Egyetértőleg bólint. - Közbeszólások: Igent mondott. - Derültség.) Igent 
mondott? (Németh Zoltán: Erős presszió hatására. - Derültség.) Erős presszió hatására igent 
mondott. 

Szavazzunk! Aki egyetért vele, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Megválasztottuk 
Németh Zoltánt Pichler Imre helyére. 

A bizottsági ülést bezárom. További jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc)  
 

 Pokorni Zoltán 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


