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Napirendi javaslat  
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2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák 
működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges 
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3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 17 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, valamint meghívott vendégeinket, a helyettes 
államtitkár urat, a főosztályvezető urat és kollégáit. A bizottság a helyettesítésekkel együtt 
határozatképes. Három napirendi pont van előttünk. Akinek észrevétele van a napirenddel 
kapcsolatban, kérem, most jelezze. (Nincs jelzés.) Szavazzunk a napirendről. Aki egyetért 
vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság a napirendet 
egyhangúlag elfogadta. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10571. szám) 

Első napirendi pontunk a köznevelésről szóló törvényhez benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása, kiegészítő ajánlás. 

Módosító javaslatok megvitatása 
Az 1. módosító javaslatot Révész Máriusz és Kucsák László nyújtották be, 

szövegkorrekciókról van szó. Az előterjesztő véleményét kérem a javaslatról. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Ebben a formában, elnök úr, nem tudok vele 

egyetérteni, viszont van egy kompromisszumos javaslatom. A (3) bekezdésre vonatozó rész 
teljességgel elfogadható, annyi hiányzik, hogy a „sikeres” szó, amely a 2. ajánlásban, a 
Vincze László-féle anyagban benne van, abban különbözik, illetve többletet tartalmaz a 
Kucsák-féle javaslat. Ha meg tudunk alkudni abban, hogy csak a (3) bekezdésre vonatkozzon 
ez a javaslat, akkor támogatni tudom, de az egészet nem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca álláspontja? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ugyanez az 

álláspontunk, tehát egyedül a (3) bekezdés módosítása támogatható, az is csak akkor, ha a 
44. irományszámú javaslatban foglaltakat is tartalmazza. 

 
ELNÖK: Ez a Vincze-féle? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, a 

következő.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) A (3) bekezdés fontos, de fontos 

a többi is. Az a különbség, hogy rendeleti szinten vagy törvényi szinten kell-e ezeket a 
kérdéseket szabályozni, ha jól értem. A javaslattevő a törvényi szintű szabályozást tartja 
fontosnak. 

Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Fontosnak érzem a javaslat többi részét is, de azt 

gondolom, a (3) bekezdés a legfontosabb, úgyhogy szívesen megszavaznám az elsőt is, de 
javasolom, egy olyan bizottsági módosítót adjunk be, amilyent Michl képviselő úr javasolt. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, erről majd külön fogunk dönteni, egyelőre az 1. pontról 
döntünk. Ki az, aki egyetért a (2), (3), (4), (5), (6), (7) bekezdést is tartalmazó javaslattal? 
(Szavazás. – Látható többség.) Ki nem ért egyet? (Szavazás. – 3 nem szavazat.) Ki 
tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

Most arról döntünk, hogy beadjunk-e egy olyan bizottsági módosító javaslatot, amely 
kiemeli a (3) bekezdést, és csak azt tartalmazza. (Jelzésre:) Parancsolj! 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Bocsánat, elnök úr, azzal a kiegészítéssel, 

amit elmondtam.  
 
ELNÖK: A „sikeres komplex”? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Igen. Tehát az a lényeg, hogy sikeresnek kell 

lennie a vizsgának. 
 
ELNÖK: Hová kell betenni? A szervező iskola alapfokú végzettséget igazoló 

tanúsítványt, sikeres komplex… 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Tehát magyarán, a kettőt össze kellene ide 

gyúrni. Ha a tanúsítvány szó után a sikeres szó szerepel, akkor ugyanaz a szöveg. 
 
ELNÖK: Tehát részképesítést igazoló… 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: …tanúsítványt, a sikeres komplex szakmai 

vizsgáról pedig részszakképesítést igazoló  szakmai bizonyítványt állít ki. 
 
ELNÖK: A „pedig” kell? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: A „pedig” szó benne van a másikban, a 

Kucsák-félében is, „a szakmai vizsgáról pedig…”. 
 
ELNÖK: Valóban ott van. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Mondatszerkesztési szempontból van ennek 

értelme. 
 
ELNÖK: Ha jól látom, csak a „sikeres” szó kerül be: „Alapfokú végzettséget igazoló 

tanúsítványt, a sikeres komplex szakmai vizsgáról pedig…” Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Látható többség.)  Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A bizottság a módosító javaslatot támogatta.  

A tárca egyetért-e egy ilyen bizottsági módosító benyújtásával? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A tárca egyetért vele, tökéletes. 
A 2. pont Vincze képviselő úr javaslata. Az előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
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SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Michl képviselő úré a szó.  
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Annyi a különbség, hogy az utolsó mondatot 

elhagyja, de igazából ezzel a módosítással elfogadható, ha ezzel a módosítással bent marad. 
 
ELNÖK: A képviselő úr majd mérlegeli, hogyha ezt benyújtjuk, akkor visszavonja-e 

vagy sem, de nincs itt, nem tud véleményt mondani. Szavazunk. Ki az, aki egyetért vele? 
(Nincs jelzés.) A bizottság nem támogatta a Vincze-féle javaslatot. 

A 3. pont Kucsák László képviselő úr módosító javaslata, apró szövegpontosítás a 
korábban már támogatotthoz képest. Az előterjesztőt kérdezem. 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság ezzel foglalkozott, helyesírási korrekciókat tartalmaz. (Jelzésre:) 

Parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Továbbra sem támogatom. 
 
ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Látható többség.)  Ki nem támogatja? 

(Szavazás. – 2 nem szavazat.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) A bizottság a módosító javaslatot 
támogatta. 

A 4. pont Révész Máriusz módosító javaslata. Az előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Itt van a minimális létszám, erről már beszéltünk. Ez miért van megint itt? 

Értelemszerűen akkor vonjuk vissza a korábbiakat. Tehát az előterjesztő támogatja, a tárca 
támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Látható többség.)  Ki nem támogatja? 
(Nincs jelzés.) Tartózkodás van-e? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot 
a bizottság támogatta. 

(Révész Máriusz: Lehet nyilatkozni arról, hogy az előzőt visszavonjuk?) Vissza fogjuk 
vonni, de a végén egyben, mert találtunk egy listát, amelyben a korrigáltakat visszavonjuk, 
csak a jók maradnak. 

Az 5. pont következik, ez Szakács Imre javaslata. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Természetesen nem támogatom, az egész 

testnevelés témát kiveszi. 
 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor úgy jó, ahogyan volt az eredeti, itt nem kell igazítgatni. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Igen. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A tárca támogatja-e?  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) A módosító javaslatot a bizottság 

támogatja-e? (Nincs jelzés.) Aki nem támogatja, most szavazzon! (Szavazás. – Látható 
többség.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a 
bizottság egyharmada sem támogatta. 

 A 6. pont következik, Vincze képviselő úr nyújtotta  be. Az előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: Közismereti vagy szakmai elméleti… Az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjában meghatározottak szerint…  
A tárca szerint miért kell ez a betoldás? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Azért, 

mert a művészetoktatásról szóló miniszteri rendelet az irányelv a különböző művészeti 
ágakon, ezen belül a táncon belül is pontosan tartalmazza azt, hogy az egyes tánctípusokon 
belül a néptáncra vonatkozóan mit kell tenni. Tehát ezzel válik teljesen egyértelművé, hogy itt 
a művészetoktatási irányelv szerint a néptáncra szól a felhatalmazás, és az alapfokú művészeti 
iskola ezt szervezheti meg az iskolával közösen a testnevelési óra helyett. Ez azt jelenti, hogy 
nem akármilyen táncmozgásokat, hanem a magyar nemzeti kultúrának, a magyar tradíciónak 
megfelelő néptáncformákat fogják tanulni. 

 
ELNÖK: Tehát itt teszünk különbséget a többi tánc és a néptánc között. Az 

előterjesztő és a tárca támogatta. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Látható többség.)  Ki 
van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A módosító 
javaslatot a bizottság támogatta. 

A 7. pont Révész Máriusz, Kucsák László módosító javaslata: „Amennyiben a 
mindennapos testnevelés feltételei nem állnak rendelkezésre, akkor lehetőség van heti egy 
alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva megszervezni.” Ez 
az a bizonyos kompromisszum, amelyet itt hosszasan vitattunk a múlt héten. 

(Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Mivel ez egy kompromisszumos javaslat, 

jogtechnikailag látszik, hogy nincs teljesen jó helyre rakva itt a néptánc után. Ez biztos, hogy 
még nem tökéletes, de a kevés idő alatt nem tudtunk ennél jobbat kitalálni. 

A javaslat szerintem jó, pontos, azokat az érveket is figyelembe veszi, amelyeket az 
elmúlt ülésen hallottunk. A mondatot valószínűleg máshová kellene a törvényben elhelyezni.  

 
ELNÖK: A javaslattevőnek jogesztétikai fenntartásai vannak. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Támogatni tudom ezekkel a feltételekkel.  
Én is azt keresem, hogyan lehetne ezt betenni rögtön az (1) bekezdésbe, viszont az egy 

hosszú körmondat, és úgy fejeződik be, hogy utána jön a lehetőségek felsorolása, ezért annak 
a végére sem illeszkedik. Tehát esetleg az egész legvégére, önálló bekezdésként van értelme 
betenni, de ha Hedvig tudna erre egy javaslatot tenni, azt elfogadnánk, és javasolnám, hogy 
ezt bizottságival javítsuk ki. 
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ELNÖK: Akkor átszámozandó a többi. (Tanácskozás.)  
(Jelzésre:) Hedvig, parancsoljon! 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Bocsánat, csak jogszabály-szerkesztési szempontból, tehát az erről szóló 
rendelet szerint már nem lehet átszámozni a bekezdéseket, így a hivatkozási rendszer 
felborulhat, ezért (11/a), (11/b) bekezdéseket lehet betoldani, viszont van egy módosító, ami 
betesz egy (11/a)-t is.  

Tehát az lenne a (11/b), később egy módosító, de mondjuk ez csak a technikai része, 
mert tartalmilag még nem mondhatjuk. 

 
ELNÖK: Világos. A (11/a) a következő 8. szám alatti, akkor ez lesz a (11/b), ha már 

egyszerűbb. 
Egy kis figyelmet szeretnék kérni. Itt van egy módosító javaslat Révész Máriusz, 

Kucsák László képviselő urak tollából. Ezt korrigálnánk bizottságival, oly módon, hogy ez 
(11/b)-ként kerül megnevezésre.  

(Jelzésre:) Parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem még egy picit lehet pontosítani a szövegen. 

Azt javasolom: Amennyiben a mindennapos testnevelés feltételei nem állnak rendelkezésre, 
akkor – a lehetőség van helyett – heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelés órát egy 
tanítási napon összevonva lehet megszervezni. Szerintem így a mondat jó. 

 
ELNÖK: Tehát „összevonva lehet”. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A „lehetőség van” helyett „összevonva lehet”.  
 
ELNÖK: Ez is egy kicsit germanisztikus ízű. „Akkor heti egy alkalommal… 

összevonva lehet megszervezni.” Mindez tehát (11/b)-ként kerülne megjelölésre. 
Először szavaznunk kell az eredeti Révész-féle 7. pontról.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Abban az esetben, ha lesz bizottsági, a javaslatot 

visszavonom. 
 
ELNÖK: Akkor ezt most tudod megtenni. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Visszavonom. 
 
ELNÖK: Köszönöm.  
Most szavazunk a bizottságiról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 

(Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság egyhangúlag támogatta a bizottsági módosító 
javaslatot. 

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatta a (11/b)-re vonatkozó javaslatot.  
Minden esetben tárca álláspontot mondunk, és az előző javaslatot nem támogattuk. 
 
ELNÖK: Tehát a tárca igen, az előterjesztő igen és a bizottság is igen. Köszönöm. 
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A 8. pontról kérdezem az előterjesztőt. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazunk. A bizottság támogatja-e   

a módosító javaslatot? (Szavazás. – Látható többség.)  Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

A 9. pont Vincze László módosító javaslata az egyházi jogi személyről. Előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Igen, támogatom. Szerintem ez a kérdéskör 

most már még jobban letisztázódott. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazunk. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás. – Látható többség.)  Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A bizottság a javaslatot támogatta. 

A 10. javaslat következik, de először a házszabályszerűségéről kell döntenünk. 
Ugyanaz a helyzet, mint korábban, hogy maga a paragrafus nincs megnyitva, tehát érinti azt 
az indokolás, mi is a dolog tárgya. A bizottság hogyan foglal állást? E szerint az értelmezés 
szerint házszabályszerűnek tekinti-e Bús Balázs javaslatát? Ki szavaz igennel? (Szavazás. – 
Látható többség.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) Tehát Bús Balázs javaslatát érdemben tárgyaljuk. 

Az előterjesztő álláspontja? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Mivel nem tudtam egyeztetni pénzügyi 

szempontból ezt a kérdést, ezért nem tudom támogatni, azzal együtt, hogy maximálisan 
egyetértek viszont azzal a részével, hogy valamilyen megoldást erre találni kell, tehát az 
önkormányzatok ebben az esetben ne legyenek kiszolgáltatva. Tehát abban segít Bús Balázs 
javaslata, hogy mindenképpen írásbeli megállapodást kell kötniük.  

Szerintem az egy jó megfogalmazás, hogy „a tanulóra vonatkozó működtetési költség 
nagyságáról”. Ez azt jelenti, a lényeg az, hogy a két félnek le kell ülnie ezt megtárgyalni, és 
amennyiben meg tudnak egyezni, akkor összegszerűségében is meghatározhatják, hogy 
mennyivel járul hozzá a másik önkormányzat.  

Nem tudom támogatni. 
 
ELNÖK: Tehát az előterjesztő a nem támogatását fejtette ki. A tárca? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kucsák Lászlóé a szó. 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen.  
Ha arról már döntöttünk, hogy házszabályszerűnek látjuk, akkor azt gondolom, 

szerintem majd a 11. pontot is annak látjuk, mert ugyanarra a pontra vonatkozik ez a javaslat 
is, ami az én nevemen fut. Ebben a vonatkozásban jelentős különbség a kettő között az, hogy 
a 11. javaslatban továbbra is a korábbi álláspontnak megfelelően a lehetőség fogalmazódik 
meg, nem a kötelező érvényűség. Erről a vitát már lefolytattuk a bizottságban, elhangzottak az 
ezzel kapcsolatos vélemények. 

Azt szeretném kérni, hogy akár vonjuk is egybe a két pont megbeszélését, mert 
ugyanazt a helyet célozzák. Szeretném bátorítani az előterjesztőt és a tárca képviselőjét, hogy 
a 11. sorszámú javaslatot legyenek szívesek támogatni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az a baj, hogy a módosítás két javaslatot tartalmaz, az 

egyikkel egyetértek, a másikkal kevéssé.  
Azzal egyetértek, hogyha a Klebelsberg Központ dönt az intézmény átszervezéséről, 

újraindításáról és a többi, de akkor itt furcsa helyzetet teremtene, hogy ő dönt, viszont az 
önkormányzat állja a költségeket. Tehát itt az első fele a szívemből való, azt helyénvalónak 
látom. A második fele: ha a fővárosi kerületekben belemegyünk abba, hogy mindenki a 
szomszéd kerületekből járó gyerekek után működtetési költséget kér, az szerintem 
értelmetlen, és hihetetlenül sok adminisztrációs munkával jár. Például Kőbányán elég sokan 
járnak más kerületekből, az agglomerációból. A javaslatnak ezt a részét semmiképpen nem 
tudom megszavazni, mert szerintem több kárt okozunk, mint hasznot. 

 
ELNÖK: A múlt héten már elfogadtunk egy Kucsák-féle javaslatot, ami erről szól, 

hogy átszervezés esetén, aki rendel, az fizet, és ez rendben is van. Ezt most újból 
benyújtottad, és nem látom a hétfőihez képest a különbséget a két javaslat között. 

(Jelzésre:) Parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Tartalmilag nincs eltérés a korábbi felvetéssel 

összefüggésben, és visszautalhatok arra, amit Révész Máriusz az imént elmondott, hogy 
praktikusan a PÖSZ-megbeszélésen  egyébként éppen ezzel kapcsolatban van is egyfajta 
álláspont ismereteim szerint, hogy nem is gondolnák szerencsésnek ők sem – amennyire ezt 
jól idézem fel –, itt ezt a keresztbe-kasul számlázási dolgot a regisztrációs és egyéb problémái 
miatt, hiszen több kerület, akár Kőbánya, a XVIII. kerület, Pestszentlőrinc és így tovább 
iskolái olyasvalami elé kerülnének, hogy melyik önkormányzatból érkeztek, milyen 
nyilvántartás alapján lehet megcsinálni és egyebek.  

Ez egy hosszabb ideje jelen lévő téma, ebben már valóban volt köztünk vita, és az 
álláspontjaink alapján sikerült egymást meggyőznünk arról, hogy ez a verzió a jó. 

 
ELNÖK: Ha jól látom, előttünk van a kiegészítő ajánlás, a 10. pont, amelyben Bús 

Balázs erősebb kötelezettséget ró az elszámolás tekintetében. Az sem teljesen direkt, erre utalt 
az előterjesztő. A nagyságáról kell megállapodnunk, vagy meg tudnak állapodni, vagy nem. 
Kucsáké ezzel részben konkurál, annyiban érinti a múlt hetit, hogy az óvodát máshová 
helyezi, máshol szabályozza, arról majd külön szavazunk. Tehát úgy tűnik, a 11. pont inkább 
jogtechnikai módosítás, Bús Balázsé az érdemi módosítás, erősebb kötelmet ír elő az 
elszámolásra.  
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Én sem látom időben jónak, hogy ezt a kérdést most erősítsük, neki kellene ennek a 
kérdésnek futni. Úgy látom, maga az intézményfenntartás és -működtetés kettéválasztása, az 
új rendszer bejáratása nagyon sok feszültséget tartalmaz. Én ezt az idén nem tartanám jónak, 
tehát a javaslat ellen, Bús Balázs javaslata ellen vagyok. Azzal, hogy a probléma létezik, 
megoldást is kell keresni, de nem a 2013. évet látom erre jónak. 

Szavazunk Bús Balázs javaslatáról. Aki egyetért vele, kérem, szavazzon! (Nincs 
jelzés.) Ki van ellene? (Szavazás. – Látható többség.)  A javaslatot a bizottság egyharmada 
sem támogatta. 

A Kucsák-féle 11. pontnál szintén a házszabályszerűségről is döntenünk kell, noha 
erről már pozitívan döntöttünk a múltkori bizottsági ülésen, de úgy tűnik, most is kell. Először 
a házszabályszerűségről szavazunk. Aki egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás. – Látható többség.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 
2 tartózkodó szavazat.)  

A javaslat annyiban tér el a hétfőn támogatott javaslattól, hogy az óvodát kiveszi, és 
egy másik pontban szabályozza. Igyekeztünk egyeztetni a jogalkotáshoz jobban értő 
szereplőkkel, és ezt itt támogatták. 

Kérdezem az előterjesztőt. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja, a múltkorit sem támogatta. A tárca? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a tárca nem támogatják. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelzés.) Végül is hétfőn érdemben megvitattuk. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás. – 
Látható többség.)  Ki van ellene? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 
2 tartózkodó szavazat.) A bizottság a javaslatot támogatta. 

A 12. pont Kucsák módosító javaslata, összefügg az előzővel. Az előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Látható többség.)  A bizottság a 

módosító javaslatot támogatja. 
A 13. pont Kucsák László módosító javaslata. Az előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Látható többség.)  A bizottság a 

módosító javaslatot támogatja. Ez összefügg a 21. ponttal. 
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A 14. pont Kucsák László, Révész Máriusz módosító javaslata, először a 
házszabályszerűségről kell döntenünk. Itt van az óvoda, a miniszter átszervezése. Tehát a 
házszabályszerűségről kell döntenünk. Aki egyetért vele, kérem, most szavazzon! (Szavazás. 
– Mindenki jelez.)  

A tartalmát illetően az előterjesztő támogatja-e? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Mindenki jelez.) A módosító javaslatot 

a bizottság támogatja. 
A 15. pont a Kucsák-féle javaslat, kiegészítés, ez a pedagógusszolgáltatások másik 

pontja, amivel az elején kezdtünk. Az előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) A bizottság támogatja-e? 

(Szavazás. – Látható többség.) Ki van ellene? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatta. 

A 16. pont szövegpontosítás, a germanizmust magyarosítják. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

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

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság hogyan foglal állást? Támogatja-e a javaslatot? (Szavazás. – 

Mindenki jelez.) A bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag támogatja. 
A 17. pont Révész Máriusz módosító javaslata, ez a szakiskola. Az előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) A bizottság támogatja-e? 

(Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta. 
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A 18. pont Vincze László képviselő úr javaslata a testnevelő tanárokról, sportedzőkről. 
Az előterjesztő? 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ez látszólag múltkor az én javaslatom volt, de itt 

szerintem egy picit nagyobbat léptünk előre, mint amit én gondoltam, mivel a múltkor hoztam 
példákat, hogy Táncművészeti Főiskolát végzett-e és a többi, az új tantárgyi modulok 
esetében nincs mindig meg a megfelelő szakmai pedagógus képesítés. Felvetődött például, 
hogyha műfüves focipályája van az iskolának, délután tarthat-e az edző testnevelést.  

Nekem viszont azért egy kicsit sok ez a javaslat, mert ez meg azt mondja, hogy 
nemcsak a plusz 2 órát, hanem gyakorlatilag minden testnevelés órát ki lehet váltani nem 
testnevelővel. Eddig nem akartam elmenni, de ez egy kicsit sok. Ezt nagyjából úgy tartom 
elképzelhetőnek, hogy a 3 testnevelési óra megvan az iskolában, de ha elviszi jégpályára a 
gyereket, akkor nem ragaszkodunk hozzá, hogy ott egy testnevelő tanár tanítsa, mert nem 
biztos, hogy tud korcsolyázni. Tehát ez a bonyodalom, most is ez a problémám, Vincze 
képviselő úrral együtt megnéztük, és kicsit soknak tartottam. 

 
ELNÖK: Hadd idézzem fel a januári vagy a decemberi vitát, amikor az alaptörvényt 

vitattuk. Ha egy kicsit leegyszerűsítem és karikírozom, akkor kedves, mosolygós 
pedagógusokat, vagy pedig szadista szakedzőket eresszünk rá a fogatlan 7 évesekre. Voltak 
kételyek abban a tekintetben, hogy az „5 percig nyújtasz, édes fiam, a bordásfalnál” típusú 
szakedzői mentalitásnak van-e helye az iskolákban. Ezt a kockázatot festették fel elénk borús 
képként nyilván a tanítói lobbi ágensei, akik amellett voltak, hogy itt csak pedagógusok 
lehessenek. 

Nem erről vitatkoztunk a múlt héten, hanem arról, hogyha nincs képzés, és nincs 
végzettség, akkor hogyan lehessen betölteni. Az egészet nem akartuk megnyitni, mert 
2011 decemberében úgy döntöttünk, hogy pedagógus foglalkozzon vele, a szakedzők pedig 
ne. Nem biztos, hogy jól döntöttünk, de így döntöttünk. A múlt hétfői vita szerint, ha nincs 
megfelelő végzettség, vagy nincs képzés, akkor engedjük be őket. 

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elnök úr, 

ez most is így van. Ha megnézzük a köznevelési törvény 27. §-át, ott a (11) bekezdés beszél a 
nappali rendszerű iskolai oktatással kapcsolatos testnevelés óra megszervezéséről. Itt 
alapesetben előírja a törvény azt, hogy az általános iskola alsó tagozatán tanító vagy 
testnevelő tanár – egyszerűsítve – a felső évfolyamokon már testnevelő tanár. Ez minden 
testnevelés órára igaz, ugyanakkor, ha az iskola kivált az 5 órából legfeljebb 2-t kimondottan 
iskolai sportkörben való sportolással, akkor a követő (13) bekezdésben benne van az a 
szabály, amely szeptember 1-jén lép hatályba, és kimondottan azt nevesíti, hogy ezeket az 
iskolai sportköri foglalkozásokat olyan szakedzői vagy a sport területén képesítéshez kötött 
tevékenység gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló, külön jogszabályban 
meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki felsőoktatási intézmény 
által szervezett legalább 120 órás pedagógusi továbbképzésben vett részt.  
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Tehát magyarul: a vonatkozó szabályok alapján a kihirdetett – de ez még nem lépett 
hatályba – ezen 2 óra szervezésére szeptembertől ilyen szakmai lehetőség van, de a keret csak 
a 3 órán kívüli az a 2 óra, amit a kerettanterv szerint nem tánccal, nem versenyszerű 
sportolással, hanem a sportkörben tölti. A 3 órát nem engedi be a rendszer.  

Amiről itt ebben a módosítóban szó van, ha nincs az iskolában a testnevelési óra 
megszervezéséhez megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus, ezért nem tudják 
megszervezni, akkor ott áll az, hogy nem talált olyat, aki megszervezi, tehát nem tud mit 
csinálni, ezért a javaslat ilyen szempontból, végül hosszas hezitálás után odajutott ez a terület, 
hogy támogatna egy ilyet, mert egy ilyen szakember – ahogyan a módosító javaslat írja –, 
legalább felsőfokú végzettségű sportoktató vagy sportszakedző legyen.  

Egyébként a korcsolyázást tanítják a TF-en, tehát a testnevelő tanárok képzésének ez a 
része rendben van, tudnak síelni, kicsit karatézni, minden ilyen dologhoz értenek. Ez a dolog 
ilyen szempontból a testnevelőknél szabályozott, a sportoktatókat és ezt a sokféle képzést 
hozta be. 

 
ELNÖK: Osztolykán Ágnes képviselő asszonyé a szó. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Én csak visszafelé kérdeznék. Ha mondjuk a 

délutáni sportkörben az alsó osztályban tanító testnevelő pedagógus tart teniszedzést, de arról 
nincsen papírja, akkor ezt tarthatja vagy nem? (Révész Máriusz: Tarthat, mert pedagógus.) 

 
ELNÖK: A testnevelés óra keretében tarthatja.  
Van egy javaslatom. Azt javasolom, hogy Vincze László képviselő úr módosítója 

helyett nyújtsunk be egy bizottságit, azzal a korrekcióval, hogy nem határozatlan időre, 
hanem határozott időre, legfeljebb a 2020-2021. tanévig. (Révész Máriusz: 2018-2019-ig!) 
Akkor számoljuk, mennyi idő alatt lehet elvégezni a TF-et. Ha most hatályba léptetjük, 
felvesszük, kiszusszanja magát, az 2014. 3 vagy 5 év a TF? Itt ellentmondó információkat 
kapok. Brassói ötöst mutat, te hármat, van, aki hatot. Ez nem licit!  

Nyilván most egy feszültség van a rendszerben, úgy veszem ki a javaslatból. A tárca 
támogatja, mert nincs elég testnevelő tanár. Van ilyen felmérésünk? 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jelenleg dolgozik a humánerőforrás-terv 
elkészítésén. Ebben a tanévben ez szerencsére nem okozott problémát, nyilván ezt érzékeltük 
volna. Számításaink szerint a következő tanévben fennakadás nem lesz. 

 
ELNÖK: Nőhet a feszültség. 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nőhet a 

feszültség, de a következő tanévet előreláthatóan tudja kezelni a jelenlegi testnevelő 
állomány. 

 
ELNÖK: Ha ez egy helyzet kezelése, akkor így fogjuk fel a javaslatot is, hogy időhöz 

kötjük, nem hosszú távú struktúrájúra kiterjedően. Tehát határozott idő, legfeljebb a 2019-
2020. tanév.  

(Jelzésre:) Máriusz, szót kértél, csak eléd vágtam. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen. Az elnök úr elég sarkosan fogalmazott. Már 

akkor is elmondtam, amikor ez a vita volt, hogy számos esetben legalább annyira hasznosnak 
látom, ha edzők foglalkoznak akár a kicsi gyerekekkel is, minthogyha olyan tanítónők – mert 
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olyanok is vannak köztük –, akik nem nagyon viselik szívükön a sportmozgásokat, úgyhogy 
nagyon sarkos és egyoldalú volt az a kép, Zoltán, amit mondtál. Sok más ellentétes irányú 
példát is lehetne mondani, lehetne karikírozni a dolgot. 

Összességében azt szeretném, ha a testnevelés órákat testnevelők tartanák, a plusz 
2 óra pedig pluszban jelentkezik, ott lenne más lehetőség. Plusz még az volt a javaslatom, 
hogy elfogadtunk rengeteg kerettantervet, amelyhez ebben a pillanatban nincsen meg a 
pedagógusképzés. Csak jelzem, ez a javaslat teljességgel nem kezeli azt a problémát, amiről 
beszéltünk. 

 
ELNÖK: A múltkor benyújtottál egyet, azt hétfőn támogattuk is a 30. szám alatt. 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, 

az eredeti, benyújtott módosító javaslatban, amit a törvényjavaslathoz a képviselő úr 
benyújtott, pontosan egy olyan rendelkezés van, amiről az általános vitánál már beszéltünk, és 
pontosan a kerettantervi sokféleség kezelésére tartalmaz egy pontos, részletes feloldást. Tehát 
kezeli azt a kérdést, amit a képviselő úr most említett. 

 
ELNÖK: Felhívom a figyelmet az alapajánlás 30. pontjára, a Révész Máriusz-féle 

javaslatra, amelyik, ha nincs megfelelő hazai felsőfokú képzés vagy megfelelő végzettségű, 
szakképzettségű pedagógussal nem tudják ellátni a feladatot, erre kitér. 

Mi a véleményük az időhöz kötésről, tehát a Vincze-féle javaslat helyett egy 
határozott idejű időhöz kötésről? Kérdezem a bizottság tagjait, az előterjesztőt: ezt, mint 
alternatívát, jónak gondolják-e? Előterjesztő? 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Én elfogadhatónak látom.  
Itt közben arról beszélgettünk, azt a fél mondatot engedtem meg magamnak, hogy 

szerintem a TF-en is érdemes lenne majd keresni valamit, például azt, hogy a képesítési 
követelményeket érdemes lenne ott is újra vizsgálni, hogy például mondjuk hogyan oldható 
meg a szakedzőknél, sportoktatóknál a pedagógiai rész megszerzése, mert az is segíthetné ezt 
a történetet, és ezzel együtt éppen ezért támogatni tudom. 

 
ELNÖK: A tárca véleménye?  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatni 

tudjuk. 
 
ELNÖK: Ez a bizottsági korrekcióra vonatkozik, akkor van egy alternatívánk. Először 

a Vincze-féle határozatlan idejűről kell szavaznunk, utána pedig a bizottságiról, amelyik ezt 
határozott időhöz kötné. 

Ki támogatja a Vincze-féle 18. pontot? (Nincs jelzés.) Ki támogatja a bizottsági 
módosító benyújtását? (Szavazás. – Látható többség.)  Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A bizottság támogatta. 

A 19. pont a két tannyelvűekre vonatkozik. Az előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Nem tudom támogatni. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja. 
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ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Osztolykán Ágnes azt kérdezi a 

javaslattevőtől, hogy határozatlan időre alkalmazható-e ez is. Nem tesz különbséget az egyéb 
alkalmazással. (Osztolykán Ágnes: A lehetőségéről beszéltünk.) 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Ha szabad, megindokolom, hogy miért nem 

támogatom. Azért, mert egyébként is a két tannyelvű képzés során nem kötelező minden 
tantárgyat az adott nyelven tanítani. Amikor nincsen meg az adott nyelven a megfelelő  
tantárgy oktatásához szükséges pedagógus, akkor nem lehet elindítani a képzést, mert 
nincsenek meg a feltételei.  

Igazából ez a javaslat bővítené azt, hogy még több tantárgyat lehessen oktatni, viszont 
annak a felpuhításához vezethet, ami az eredeti szándék. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kucsák Lászlóé a szó. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ágnesnek majd később válaszolunk. 
Ezt nem érzem ezt felpuhításnak, váltottunk erről szót az elmúlt bizottsági ülés után is. 

Engem és nemcsak engem nem sikerült arról meggyőzni, hogy miért szükséges például egy 
fizika, kémia egyéb szakos tanárnak az ilyen szakirányú képzés elvégzése után, az erre 
jogosító oklevél megszerzése után nyelvtanári diplomával is rendelkeznie? Miért nem lehet 
elegendő a felsőfokú nyelvvizsga, ami egy szigorú kritériumrendszer alapján szerezhető meg? 
Itt nem az adott nyelv grammatikai és egyéb dolgait kell tanítani, hanem az adott tantárgyat 
kell. Arról nem lehet engem meggyőzni, hogy a felsőfokú nyelvvizsga követelményrendszere 
miért lenne kevés. Ezt egyáltalán nem érzem felpuhításnak, és az egész két tannyelvű 
oktatásban egyébként ez bizonyos helyeken és szakpárok mellett megnyugtatóan rendezné a 
helyzetet. Ez az egyik része.  

A másik része pedig az, hogyha a határozatlan idejűségről beszélünk általában véve, 
akkor szerintem diszkriminálunk, hogy ebben a vonatkozásban viszont csak határozott ideig 
engedjük meg ezt a lehetőséget, éppen ezért ezt nem érzem felpuhításnak, hanem úgy 
gondolom, ezt be kell emelni, mint szükséges és egyben elégséges feltételt a szakirányú 
végzettség megszerzése mellett.  

Tehát én fenntartom a javaslatot a magam részéről, és fontosnak tartom, hogy ez 
támogatást nyerhessen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tehát szerintem Ágnesnek annyiban igaza van, ha nem 

írjuk oda, hogy határozatlan időre, akkor ez gyakorlatilag ugyanazt jelenti, mintha odaírnánk, 
de ha beleírjuk, akkor az egy kiemelés, és megerősíti a dolgot, hogy határozatlan időre, tehát 
ez egy plusz kiemelést jelent. 

Egyébként teljesen egyetértek Lacival abban az esetben, hogy teljesen értelmetlennek 
látom azt, hogy egy két tannyelvűben fizikát, kémiát, bármit tanító tanárnak előírjuk, hogy 
nyelvtanári diplomával is rendelkezzen. Ő nem a grammatikát, a nyelvtant, a kivételeket fogja 
tanítani, hanem teljesen mást. Az előző alkalommal elhangzott, hogy ismerje meg a 
szaknyelvet. Azt állítom, hogyha a fizika szak mellett valaki elvégzi a nyelvtanári szakot, ott 
egyetlen fizikai szakkifejezést nem fog hallani, tehát semmivel nem megyünk közelebb a 
problémához, ha ezt előírjuk. Szerintem ez egy teljesen értelmetlen előírás.  

Hadd meséljek el egy történetet. Egy vezető beosztású amerikai rokonunk a Cummins 
Motornál volt vezető beosztásban a haláláig. Az angol nyelvvizsga nyelvtani tesztjén 
egyébként simán megbukott volna, ezzel együtt igen magas vezető beosztásban volt.  



-   18 

Tehát azt gondolom, ha nyelvvizsgához, különösen a felsőfokú nyelvvizsgához kötjük, 
tehát ha valaki fizika, kémia, történelem vagy bármilyen szakos tanár, és felsőfokú 
nyelvvizsgája van, szerintem az az ember teljesen alkalmas arra, hogy az adott idegen nyelven 
a megfelelő tantárgyat tanítsa. 

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

Minisztériuma): Köszönöm szépen.  
Csak még egyszer felhívnám a figyelmet, amit az előző bizottsági ülésen is 

elmondtunk, hogy nemcsak a nyelvtanári szakképzettség megfelelő a szakos tanári mellett. Az 
eredetileg benyújtott törvényjavaslat éppen megnyitja afelé azt, ha alapképzésben, 
mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, tehát bármilyen felsőoktatási képzésben a 
tantárgy adott nyelven történő oktatásához szükséges nyelvi ismereteket elsajátította a 
pedagógus, akkor taníthatja is. Tehát még egyszer hangsúlyozom: nemcsak a nyelvtanári a 
megfelelő. Ezzel pontosan visszatérünk az 1993. évi, tehát a közoktatási törvény 
szabályozásához. A köznevelési törvény 2011-es elfogadásakor a nyelvtanárit követelte meg, 
tehát szigorított a közoktatásihoz képest, a mostani törvényjavaslat pedig visszaállította az 
1993-ast, és a felsőfokú nyelvvizsga még további visszalépés, visszafelé fejlődés lenne. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Szerintem nagyjából átlátjuk a helyzetet és a problémát is. Szavazzunk erről. Aki 

támogatja a Révész-Kucsák-féle javaslatot, kérem, az most szavazzon! (Szavazás. – Látható 
többség.)  Ki van ellene? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 
2 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatta. 

A 20. pont Révész Máriusz módosító javaslata. Erről a kérdéskörről hétfőn vitáztunk, 
és a bizottság nem támogatta az átnevezéseket, elfogadtuk azt az érvet, hogy itt egy definíciós 
rendszerről van szó, és nem mindegy, hogy melyiket, hol használjuk.  

Az előterjesztő? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Támogatom ezt a javaslatot. A múltkor 

emlegetett vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvény módosításával 
ez így lesz koherens. 

 
ELNÖK: Bocsánat, még egyszer. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP), előterjesztő: Tehát az egyházi törvény, amiről itt a múltkor 

szó volt, talán a szakszervezeti elnök asszony vetette fel, így lesz koherens, ha ezt a mondatot 
kivesszük, tehát ez segíti azt a… 

 
ELNÖK: …találkozást. A tárca álláspontja? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Véleményt formáljunk, vagy szavazzunk? (Közbeszólás: Szavazzunk!) Ki ért 

egyet Révész Máriusz javaslatával? (Szavazás. – Látható többség.)  Ki van ellene? (Nincs 
jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A bizottság a módosító javaslatot 
támogatta. 
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Az utolsó, a 21. pont egy összefüggés, a 13. pontban ezt már támogattuk, ez a szakmai 
alapító dokumentum, erről már döntöttünk, a bizottság támogatta, az előterjesztő és a tárca is 
támogatta. 

Van-e tudomása valakinek olyan módosítóról, amelyről még nem szavaztunk, vagy 
van-e kezdeményezés bizottsági módosítóra? (Jelzésre:) Laci, parancsolj! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Ha lehetséges, akkor most mondanám néhány olyan 

módosító számát, amelyeket visszavonnék a magam részéről, részint azért, mert készült jobb 
az előzetes egyeztetések alapján, részint azért, mert csekély volt a támogatottsága. Tehát a 
magam részéről visszavonnám a T/10571/6. ajánlási pont 5., 20., 23. pontjait, a T/10571/12-
est, a T/10571/11-est, visszavonnám a T/10571/34/1-est, szintén visszavonnám a 
T/10571/34/2-est, és szintén visszavonnám a T/10571/20-as javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 

(Az elnöklést Osztolykán Ágnes alelnök átveszi.) 
 
ELNÖK: Ezek a módosító számok, nem az ajánlási számok, ugye? 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Igen. Egyébként ez írásos formában is megvan. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én vissza szeretném vonni, mivel készült jobb, a 

T/10571/5-öst, a T/10571/36-ost, a T/10571/35-öst, és Lacival együtt adtuk be a T/10571/14-
est, együtt adtuk be a T/10571/17-est, ha Laci is hozzájárul, ezt is visszavonnám, illetve a 
T/10571/37-est. Ezeknél mind készült jobb. Képviselőtársaim azt jelzik, hogy a nevükben is 
beszélhettem. 

Köszönöm szépen. 
 

(Az elnöklést Pokorni Zoltán elnök átveszi.) 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen a nyilatkozatokat. (Jelzésre:) Nekem is van 
visszavonandóm, utána döntenünk kell. Ez a T/10571/41-es, ajánláspontja a 32. volt, a két 
tannyelvűre vonatkozik, mert ehhez képest most egy jobb készült. Javasolom a bizottságnak, 
hogy ezt vonjuk vissza, de erről szavaznunk kell. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Visszavontuk. 

A napirendi pontot lezárom. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák 
működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10682. szám) 

A következő napirendi pontunk is a köznevelési törvényhez kapcsolódik. Tisztelettel 
köszöntöm Ertsey Katalin és Osztolykán Ágnes képviselőtársainkat, akik jegyzik a 
törvényjavaslatot. Katalin, parancsoljon! 

Ertsey Katalin (független), előterjesztő tájékoztatója 
 
ERTSEY KATALIN (független), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr.  
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Az önök előtt fekvő törvényjavaslat nem ismeretlen a  bizottság számára, egy különös 
történet részesévé vált. Ez az eredeti törvényszövegben benne volt, ebben a minisztérium 
képviselői is megerősíthetnek, hiszen látván azokat a következményeket, amelyeket a 
kötelező óvodáztatás jelent, a férőhelyhiányt, a már most sokszor túlzsúfolt óvodákat, 
kézenfekvő volt, hogy azokban a családi napközikben, amelyekben kis létszámban nevelnek 
gyerekeket, és óvodapedagógusi végzettségű végzi ezt a tevékenységet – ez a családi 
napközik 70-80 százalékára igaz, ahogyan ezt a Családi Napközik Egyesületétől megtudtuk –, 
lehessen ezt a fajta kötelezettséget végezni, tehát ne kelljen már 3 éves kortól a túlzsúfolt és 
láthatóan tovább zsúfolódó óvodákba átvinni a gyerekeket, hanem családias közegben, 
ugyanakkor megfelelő szakmai támogatással maradhassanak a családi napközikben.  

A javaslat úgy került ki, hogy néhányan, köztük az elnök úr egy módosítóval azt 
mondták, mivel a családi napközik a szociális ellátórendszer részei, és nem biztosított a 
szakmai fejlesztés, ezért ezt hagyják ki a törvényből. Az Oktatási bizottság nem szavazta meg 
ezt a módosítót, azután a végszavazásnál mégis az a változat került zárószavazásra, hogy 
kivették a családi napköziket. Tudom, mi van a háttérben. Tudjuk, hogy már most, a 
beiratkozásokon látható, nyilván önök is tapasztalták – erről egy filmet is forgattunk, sok-sok 
szülővel beszéltünk –, azt látjuk, hogy a kötelező óvodáztatás nagyon súlyos terhet tesz az 
óvodákra. A férőhelybővítés azon a módon, hogy lecsökkentjük a gyereknek járó vagy a 
gyerekhez köthető négyzetméterszámot, nem ideális, ezt be kell látnunk, a családi napközik 
pedig pont azért jók, mert ilyen helyzetekben, amikor rugalmasságra van szükség abban a pár 
évben, amíg ezt a rendszer valahogyan elkezdi kezelni, át tudják venni ezeket a gyerekeket. 

A szakmai aggályokat tehát nem látjuk megalapozottnak, hiszen ahhoz köti, hogy 
óvodapedagógus legyen, a szociális helyzetre pedig ott vannak a „Biztos kezdet 
gyerekházak”, amelyek szintén nagy harc után, de nagyon komoly megerősítést és támogatást 
kaptak ettől a kormánytól. Tehát azok a gyerekek, akiknek olyanfajta intenzív, egyéni, 
kiscsoportos munkára van szükségük, amellyel a hátrányukat leküzdik, és itt a szülőkkel 
együttműködve működnek, a leghátrányosabb térségekben most már mind ott vannak, sőt 
minden ilyen térségben kettő is van.  

Ez volt tulajdonképpen az a cél, amit eredetileg a program is kitűzött, tehát nem látom 
elveszni azokat a gyerekeket, akiknek figyelemre van szükségük. Ezért kérem, hogy 
támogassa a bizottság, ahogyan ezt korábban már megtette, erősítse meg azt, hogy ezt a 
helyzetet most itt meg kell oldanunk, segítenünk kell a férőhelyhiányon – biztos adatok 
szerint 30 ezer a férőhelyhiány –, és toljuk felfelé ezeket az évfolyamokat az iskolába, ott is 
nagy gondok vannak, de ez most nem téma. 

Még egy érvet szeretnék említeni. Michl József képviselőtársam és néha mások is 
előfordulnak a Népesedési Kerekasztal ülésein, ahol egyértelmű volt, hogy ezt a családi 
formát támogatja a Kerekasztal, hiszen ők elsősorban azt nézik, mi a gyerek érdeke, mi a 
szülő érdeke, mikor vállal újabb és újabb gyereket az anyuka akkor, amikor ezek a 
lehetőségek ott vannak, és a családi napközik ilyen tekintetben nemcsak a gyerekek 
elhelyezését, szakmai fejlesztését, hanem az anyuka munkába állását is segítik. Tehát a 
családi napközi szerintem egy fontos terepe a nevelésnek, és ebben a helyzetben, amikor az 
óvodákban tényleg komoly gondok lehetnek a férőhelyekkel, kínálja magát a megoldás, 
úgyhogy remélem, képviselőtársaim újra megerősítik ezt a korábbi döntésüket. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi a tárca álláspontja? 

Hozzászólások, vélemények 
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SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 
támogatjuk a javaslatot, egyrészt azért, mert ez a köznevelési törvény igazi céljával 
véleményünk szerint nem egyezik meg.  

Magának az óvodának az intézményesített és az óvodai nevelési programban előírt 
alapelvek teljesülését ebben az esetben nem látjuk garantáltnak. Az óvodák mögött működik 
egy olyan szakmai erő, tartalom, amely ebben az esetben nem biztos, hogy megfelelő, a 
férőhelyek vonatkozásában pedig a jelenlegi adatok szerint országosan nézve a férőhelyek 
száma több, mint amennyi óvodás várható.  

Valószínűleg vannak az országban egyenlőtlenségek, de ezeket remélhetőleg majd 
lehet kezelni. Másrészt nem szeretnénk, ha a gyerekek így egy másik ellátórendszerbe 
kerülnének, mint ami a köznevelés rendszere lenne.  

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Máriuszé, majd Michl Józsefé a szó. 

Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen.  
Azt gondolom, mindkét álláspontban van igazság, de szerintem a fő gond az lesz, hogy 

tudjuk, nem teljesen egyenletes a helyek eloszlása, ebben a pillanatban lesznek olyan helyek, 
ahol egyszerűen nem lesz, hogy nem lesz elég férőhely. 

A javaslatot egyébként abban az esetben egy olyan kiegészítéssel tudnám támogatni, 
ha odaírnák azt, hogy azokon a helyeken, azokon a településeken, ahol az óvodai 
férőhelyszám nem teszi lehetővé. Ezt alternatív megoldásként magam is el tudnám fogadni, 
ugyanis azt gondolom, hogy ezeken a helyeken mindenképpen jobb a gyereknek, ha ez így 
történik. A javaslatot egy kis pontosítással elfogadnám. Tehát a pontosítás lényege az, hogy 
ahol van óvoda, ott óvodába kell vinni a gyereket, ahol egyébként nincs óvoda, és nincs esély 
arra, hogy a törvényi előírást teljesítsük, még mindig azt gondolom, hogy a családnál jobb 
megoldás nincsen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Michl József, utána Osztolykán Ágnes kért szót.  
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Ez egy olyan javaslat, amit, ha előtte beszélünk róla, 

magam is szívesen aláírtam volna, egy kicsit javított változatban. Annyi kis kiegészítést 
szeretnék a felvezetőhöz hozzáfűzni, hogy a Népesedési Kerekasztal nem azt mondta, hogy ez 
a megoldás jobb, mint az óvoda, hanem azt mondta, ez legalább olyan jó megoldás, mint az 
óvoda, tehát segítjük azt, hogy ahol vannak családi napközik, ott ez működni tudjon, vagyis 
ne akadályozza a mostani jogszabály azt, hogy kizárja az óvodáztatási kötelezettség 
megvalósulása alól ezt a lehetőséget. 

A KDNP a családi napköziket egyébként is támogatja, tehát ilyen szempontból 
támogatni tudom ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független), előterjesztő: Köszönöm szépen.  
Csak azt szeretném elmondani, hogy itt most nem arról van szó, hogy mi, az LMP, 

illetve Ertsey Katalin és én egy új rendszert kívánunk kitalálni a meglévőn kívül, hanem arról 
van szó, hogy egy mindennapi problémát próbálunk kezelni, és valamifajta választ adni 
azoknak a szülőknek, akik ott állnak, és nincs hely a gyereküknek, hogy hová vigyék 
óvodába.  

Azt gondolom, megint abba a hibába estünk, hogy előírtunk egyfajta kötelezettséget, 
de megint nem mértük fel azt, hogy mik várhatóak. Ez ugyanaz, mint amikor ilyen mókásan 
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elmondjuk, hogy itt humánerőforrás-hiány van, nincsen elég testnevelő tanár, ezt nem 
mondjuk ki, de akkor majd ezt kezeljük. Ezeket mind előtte kellett volna végiggondolni, és 
nem egy olyan kényszerhelyzetbe hozni a szülőket, hogy kötelezővé teszünk valamit, 
miközben tudjuk, hogy komoly problémák lesznek a kötelezettség betartásával. Ezen mi 
könnyíteni szeretnénk. Azt, hogy a családi napközi megoldást nyújthat, és tényleg van 
elegendő szakvégzettséggel rendelkező óvodapedagógus, nem magunktól találtuk ki, hanem 
nagyon komoly utánajárás előzte meg ezt a javaslatot. Azt gondoljuk, hogy ezzel adhatunk 
valamifajta megoldást a szülők kezébe, ahelyett a trükközés helyett, ami most folyik, hogy az 
óvodás korú gyerekemmel bejelentkezem ide, oda, amoda, barátokhoz, haverokhoz, 
nagyszülőkhöz, nem tudom, kihez, és Szigetszentmiklósról hurcolom a gyerekemet a 
X. kerületbe.   

Tehát mi egyfajta megoldást kínálunk, és azt gondoljuk, hogy a probléma kezelésére a 
családi napközik rendszere lenne a legalkalmasabb. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is hadd szóljak hozzá. Emlékszem erre a vitára, a 2011. decemberi vitára. 

Valószínűleg ki lehet bogarászni a jegyzőkönyvekből, hogy én vagyok a bűnös, aki a 
kormány erre vonatkozó javaslatát megfúrta, legalábbis igyekezett megfúrni.  

Az álláspontom nem változott, akkor sem, ha ezt az LMP vagy a független képviselők 
javasolják. (Osztolykán Ágnes: Miért?) Azért, mert kiskaput nyitsz a mindig pénzszűkével 
küszködő kormány számára, hogy ne építsen óvodát, ne hozzon létre kapacitást, de azt 
gondolom, éppen a cigány gyerekek, a hátrányos helyzetű gyerekek számára fontos, hogy ne a 
szomszédasszony által üzemeltetett – bár kétségtelenül rendelkezik óvónő diplomával – 
családi napközibe vigyük a gyereket, hanem kikényszerítsük a kormányból, a költségvetésből, 
a magyar közvéleményből, hogy erre költsön, adjon rá pénzt, és ne ússza meg ezt a családi 
napközivel. Lehetett volna ezt szofisztikáltabban. Talán az is kiderül a jegyzőkönyvekből, 
hogy én ezt 4 éves kortól láttam kötelezően előírandónak, 3 éves kortól pedig a hátrányos 
helyzetűeket normatív módon támogatni, tehát vonzóvá tenni a korábbi óvodáztatást, és nem 
mindenkinek kötelezővé tenni vagy felmentést adni. Ez szerintem így egy kicsit álszent 
rendszer, bár hozzáteszem, olcsóbb, de ez a vita lezárult, eldőlt, nem nyitnék újat.  

A családi napközi bizonyára nem okoz problémát a budai kerületekben, de fel tudnám 
sorolni – nem teszem, mert egyik országrészt sem akarom megbántani –, ahol aggályosnak 
gondolnám a családi napköziket hadrendbe állítani a jól ellenőrzött, a közpénzből 
finanszírozott, a szakemberekkel ellátott óvodák helyett. Ott, ahol éppen a legnagyobb a baj, 
és ahol éppen a korai óvodáztatás segíteni akar, óvodára van szükség, intézményesített, 
rendszeresített, közétkeztetéssel ellátott, jól felszerelt óvodára, és ha úgy tetszik, ki kell a 
kormányból kényszeríteni a törvény szövegét. Ez feszültségteli, és ennek a feszültségnek a 
szülők most az árnyoldalát, az ellátatlanságot, a helyhiányt tapasztalják, de ha nincs ilyen 
feszültség, akkor nem lesz óvoda.  

Tehát bizonyos értelemben ne akarjuk megoldani ezt a feszültséget, mert az jótékony 
hatású annak érdekében, hogy legyen közpénz erre a célra. Szerintem akkor is nagyjából ez 
volt az érvelésrendszerem, legalábbis remélem, nem mondtam nagyon mást akkor, és ezt 
gondolom most is.  

(Jelzésre:) Először Máriuszé, utána Ágnesé a szó. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Először Ágnesnek szeretném mondani: az, hogy 

3 évtől bevezettük vagy bevezetik a köznevelési törvényben, szerintem az a köznevelési 
törvény egyik legfontosabb döntése volt, az is, ha 4 évtől vezetik be, az is, ha 3 évtől, mert 
tudjuk, hogy az esélyegyenlőtlenségek nagyon nagymértékben ebben az időszakban 
képződnek, amit utána az iskola már nem tud kezelni. Tehát különösen a hátrányos helyzetű 
régiókban hatalmas szükség van arra, hogy a gyerekek lehetőleg óvodába járjanak. 
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Az az igazság, ha fellapozzuk a jegyzőkönyveket, akkor kiderült, hogy én már fél 
évvel vagy egy évvel ezelőtt sem értettem egyet ebben a kérdésben Pokorni Zoltánnal. 

 
ELNÖK: Nagy  vita volt közöttünk. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Világos. Én más állásponton voltam akkor is, és más 

állásponton vagyok most is. Többször voltam a CSANA országos gyűlésén, magam is voltam 
a Népesedési Kerekasztalnál, bár amikor legutóbb ezzel foglalkoztak, nem tudtam ott lenni. 
Bizonyos mértékben ezt másképp látom. A CSANA-ra is lenne rengeteg előírás, például az 
étkezést a CSANA-ban is meg kell oldani, tehát az nem úgy van, hogy az óvodában van 
étkezés, a CSANA-ban nincs, a CSANA-ban is van étkezés.  

Szerintem, ha szétnézünk nemzetközi viszonylatban, azért vannak olyan országok, 
ahol ilyen CSANA-szerű intézmények például a skandináv vidékeken egészen tisztességesen 
működnek, és a társadalomnak nincs ezzel gondja. Az a helyzet, az egy érv, hogy ilyenkor ki 
kell kényszeríteni a kormányból, hogy fordítson pénzt az óvodákra, de a következő problémák 
vannak. A 3 évtől való kötelezettség szeptembertől élni fog. 

 
ELNÖK: Jövő szeptembertől. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Jövő szeptembertől, és tudjuk azt, hogy jövő 

szeptemberig azokon a területeken, ahol hiány van, nem fognak elkészülni az óvodák, 
ráadásul bizonyos helyeken hullámzás van, és tudjuk, hogy egy óvodai férőhely létrehozása 
nagyságrendileg 2 millió forintba kerül, bár lehet, hogy olcsón számoltam, tehát sokba kerül. 
Ha ilyen népesedési szempontból nézzük, és rövid távú feszültségeket kell levezetni egy-egy 
adott területen, mert hirtelen nagy volt a beköltözés, nem biztos, hogy az a jó, ha jó drága 
pénzen jó sok óvodai férőhelyet létrehozunk, utána pedig 10 év múlva kongani fognak az 
ürességtől, ez a CSANA-rendszer egyébként sokkal rugalmasabb. 

Még egyszer mondom: ezt a javaslatot még tovább lehet finomítani, a további 
feltételeket a CSANA-ban meg lehet határozni, az étkezéstől kezdve sok mindent, de még 
egyszer mondom, hogy ez van. Mivel nem tudjuk a jövő év szeptemberétől megoldani az 
óvodáztatást az ország minden területén, ez egy olyan lehetőség lenne, amit szerintem nem 
lenne szabad kihagyni. 
 

ELNÖK: (Jelzésre:) Először Ágnesé, utána Kucsák Lászlóé a szó. Ágnes, parancsolj! 
 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (független), előterjesztő: Azt gondolom, azzal érvelni, hogy 
feszültség kell ahhoz, hogy a kormányt óvodaépítésre kényszerítsük, elnézést kérek elnök úr, 
ez egy iszonyatosan fals dolog, de majd meg fogjuk mondani a szülőknek, hogy keltsenek 
feszültséget az országban, akkor majd lesz megoldás, és mindenfajta következményt el kell 
mondani nekik. Azt gondolom, ez az egyik fals dolog. 

A másik, de ebben nem vagyok 100 százalékosan biztos, csak van egy érzetem: 
amikor arról beszélünk, amit Máriusz is mondott, hogy igen, a hátrányos helyzetű, mondjuk 
ki, a cigány gyerekek esetében nagyon fontos a 3 éves kortól való óvodáztatás, azt gondolom, 
ezzel mindannyian egyetértünk, de azt is gondolom, ha megnézzük azt, hogy igazából hol 
vannak családi napközik, ha nem rosszak az információim, akkor a családi napközik 
jellemzően nem Borsodban, nem Hevesben meg nem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
eldugott falvaiban vannak, ahol a legtöbb hátrányos helyzetű gyermek él, hanem ezek a 
családi napközik általában nagy többségben a városokban vannak, ahol valóban, ahogyan 
Máriusz is mondta, ugyanolyan fontos szabályozás alá vannak vonva. Arról már csak így, 
mellékszálon beszélek, hogy óriási különbség van a CSANA-ban megoldott közétkeztetés és 
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mondjuk a X. kerületben a Pensió Kft. által véleményem szerint ételnek nem igazán 
nevezhető közétkeztetése között, de a családi napközik már most is többségükben azoknak a 
szülőknek adnak megoldást, akik azért nem halmozottan hátrányos helyzetűek, hanem még 
úgy, ahogy a középszínvonalon élnek. Igen, ezeknek a szülőknek kell majd elmondanunk, 
hogy keltsenek feszültséget, és akkor majd több óvoda lesz. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kucsák Lászlóé a szó. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, igen röviden szeretnék 

hozzászólni, nem reagálva a közvetlenül előttem szólóra, így sikerülni is fog, hogy röviden 
szóljak hozzá. 

A magam részéről az óvodának, az óvoda műfajának lelkes híve vagyok, és csak óriási 
elismeréssel tudok a hazai óvodai hálózatról nyilatkozni, ugyanakkor a családi napközi 
műfaját, ennek lehetőségét sem zárnám ki, tehát a felvetés emiatt, ebből a szempontból 
érdemes megfontolásra. Ha megfontolásra érdemes, akkor szerintem érvényes az, amit Révész 
Máriusz kiegészítésként és egyéb szempontként hozzátett, és megítélésem szerint valami ilyen 
módon, ilyen irányban lenne célszerű erről gondolkodni.  

Az egyéb felvetésekről majd a folyosón adott esetben lehet beszélni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Katalin, parancsoljon! 
 
ERTSEY KATALIN (független), előterjesztő: Köszönöm szépen.  
Szeretném a tárcától megkérdezni, mi az álláspontja az enyémmel szemben, hiszen ez 

a szakmai javaslat alapján az előző törvényszövegben benne volt. 
A másik, amit úgy fogalmaztunk, hogy más ellátórendszerbe kerüljön át, de nem kerül 

át, mert ezek a gyerekek családi napközibe járnak, és a családi napközi nem 3 éves kortól van, 
hanem pontosan azért jön létre, hogy ahol nincs bölcsőde, ahol az anyuka szeretne vagy 
kényszerül visszamenni dolgozni, ott családi napközi van, és súlyos pénzeket fizetnek azért az 
anyukák, hogy legyen hely, oda már korábban berakják a gyereket. Az egy külön téma, hogy 
miért büntetik a szülőket, és miért nem az állam állja ezt, de ez egy másik téma. Tehát nem 
átkerül a gyerek, hanem ott marad a gyerek, magyarul, nem rángatjuk ki abból a családias 
környezetből, ahol szerintem egyébként a helyben főzött élet minősége nem vethető össze a 
közétkeztetéssel, bár mindannyian tudjuk, hogy az óvodai jobb, mint az iskolai. Tehát itt 
pontosan a gyerek békén hagyásáról van szó. 

Talán elkerülte a figyelmüket, részben az én szakmai álláspontommal szemben, hogy 
itt csak 5 éves korig tartjuk a CSANA-ban a gyereket, és 5 éves korban így is, úgy is 
kirángatjuk azt a szerencsétlen gyereket, ezen sajnos nem tudunk változtatni, ez egy 
kompromisszumos javaslat. Szerintem a gyereket hagyni kellene minél családiasabb, minél 
szabadabb, minél inkább a sportnak, a játéknak teret adó környezetben egészen az iskoláig, de 
ezt a csatát most nem tudjuk megvívni, ezért a kompromisszum az, hogy legalább 5 éves 
korig maradhasson a családi napköziben a gyerek, hogy azért, amit kötelezően rájuk toltunk, 
és azt állítjuk, hogy a feszültségtől majd épül óvoda, de tudjuk, nem fog épülni, tehát én 
szívesen visszajövök 2014. szeptember 1-jén önökhöz meghívott vendégként, hogy 
megnézzük, vajon épült-e óvoda, de hagyjuk azt a szerencsétlen gyereket 5 éves korig a 
CSANA-ban ott, ahol – ahogyan Máriusz fogalmazott – nincs megoldás, legalább ahol nincs 
megoldás, ott engedjenek egy megoldást. 

Az esetek 70-80 százalékában óvónők működtetik a családi napközit, tehát nem igaz, 
hogy a szomszéd néni, az nem igaz. Ott nyitottak családi napközit, ahol azt látták, hogy igény 
van erre, és tartanak hozzá egy szakképzett valakit. Mellesleg megjegyzem, miután 
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évezredekig az anyák nevelték a gyerekeket egészen az iskoláig, talán nem annyira elvetemült 
dolog, ha egy anyuka a sajátja mellé bevegyen gyerekeket, de ez megint csak koncepcionális 
kérdés. 

Én nem látom azt a pénzt, amiből óvodák épülnének a következő egy évben. Ha erről 
bárkinek tudomása van, szóljon, mert az egy nagyon jó hír. A feszültség nem lesz elég az 
óvodaépítésre, a feszültség mellé pénz is kell, és ha ezt fel tudja mutatni, elnök úr, akkor 
boldogan visszavonom a javaslatot. Azt gondolom, jelen formájában ez a javaslat egy 
kifejezetten nagyon súlyos problémára kompromisszumos javaslatot tesz, amellyel a szakmai 
is megmarad, a gyerek is megmarad 5 éves korig a családban. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem fekete-fehér a történet, hogy így van. A tárca nemet 

mondott. Kíván-e még a tárca hozzászólni?  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igazából elmondtuk 

az álláspontunkat. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni ebben a tárgykörben? (Nincs jelzés.) 

Szavazunk, a tárgysorozatba vételről kell döntenünk. Aki igennel kíván szavazni, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás. – 9 igen szavazat.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A bizottság 2 tartózkodó szavazat mellett általános vitára 
alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. 

További teendőnk nincsen, hacsak a bizottság nem akar előadót állítani ezzel 
kapcsolatban. (Jelzésre:) Ha van, akkor Révész Máriusz személyében jelentkezik is, 
köszönöm. Kisebbségi véleményt Ágnes kíván-e formálni? (Osztolykán Ágnes nemleges 
jelzése.) 

A kérdés valóban bonyolult, vitatni fogja a parlament, láthatóan megoldást keresünk, 
még akkor is, ha a megoldás nem ideális, de jobb, mint a helyhiány miatt törvényszegésre 
kényszerülő önkormányzatok esetében otthon maradó gyerekek. Tehát itt azért fel van adva a 
lecke az államtitkárságnak, illetve a tárcának, hogyha akarja, akkor kisebb-nagyobb 
korrekciókkal ezt a javaslatot olyanra formálja, amivel egyet tud érteni.  

Köszönöm szépen a megjelenésüket. 

Egyebek 

Az Egyebek keretében felhívom a figyelmet két pontra. A hétfői ülésünkön két 
ellenzéki javaslatról kell döntenünk, mind a kettő fontos. Csak azért hozom szóba, mert 
szimbolikus elvi vonatkozással bíró ügyekről van szó.  

Szocialista képviselőtársunk, Steiner Pál azt javasolja, hogy a határon túli 
osztálykirándulások mintájára a kormány rendelkezzen akképpen, hogy minden gyerek a 
tankötelezettsége alatt az auschwitzi, birkenaui táborba közpénzből támogatva elmenjen. 
Ezzel szinte egy időben került benyújtásra a Jobbik javaslata, ugyanilyen logikával, mint a 
határon túli osztálykirándulás, hogy minden gyerek a recski táborba menjen el. Lassan 
beosztjuk a gyerekeink napjait, de nem akarok ezzel ironizálni. Mivel fontos és szimbolikus 
zónát is érintő ügyről van szó, ezért kérek mindenkit, konzultáljon másokkal is, mérjék fel a 
kérdés súlyát, és hétfőn a tárgysorozatba vételről, az általános vitáról kell majd döntenünk 
ezzel kapcsolatban. Természetesen ez ott van az irományok között, de a mi bizottságunké a 
döntő szó, hogy tárgysorozatba veszi-e ezt a dolgot. 
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Talán még annyit, mert megnéztem alaposan: nem azt mondja, hogy csak ahhoz nincs 
támogatás, hogy mehessen, hanem menjen, tehát mind a két javaslat nem lehetőségként, 
hanem kötelezettségként szabja meg ezt a dolgot. Azt gondolom, az más természetű, hogy 
ahhoz nyújtsunk közpénzből támogatást, hogy elmehessen egy osztály, ha megszervezi az 
iskola, mint az, hogy mindenkit küld. Talán még egy vonatkozás: a Jobbik ezt a táltos 
iskolások esetében írná elő, tehát az 5. és a 8. évfolyamon, a Steiner Pálé pedig nem tesz ilyen 
különbséget, azt mondja, hogy a közoktatás keretében. Nyilván az auschwitzi, birkenaui tábor 
inkább a középiskolások számára kívánatos vagy ajánlatos. Ezt mérlegelje mindenki, 
konzultáljon a pártjával és döntsön.  (Jelzésre:) Bocsánat, nemcsak Steiner Pál, hanem Tóbiás 
József és Lendvai Ildikó a beadványozók, nem tudom, miért kivételeztem Steiner Pállal. 

Van-e más Egyebek? (Nincs jelzés.) 
Köszönöm a részvételt,  mai bizottsági ülésünket berekesztem.  

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 45 perc) 

  

Pokorni Zoltán 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 


