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Napirendi javaslat  
 

1. A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő 

nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslat 

(H/10960. szám)  

(Dr. Rubovszky György, Harrach Péter és dr. Tarnai Richárd (KDNP) képviselők 

önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

 

2. A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által 

elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles 

bemutatásáról szóló határozati javaslat (H/11032. szám)   

(Vona Gábor (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

 

3. A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való 

minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának 

tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati javaslat 

(H/10767. szám)  

(Tóbiás József, dr. Steiner Pál és Lendvai Ildikó (MSZP) képviselők önálló 

indítványa) 

(Általános vita)  

 

4. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11095. szám)  

(Kontur Pál (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Általános vita)  

 

5. A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 

Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10750. szám)  
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(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

6. Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosának meghallgatása  

(A HHSZ 68. § (3) bekezdése alapján)  

 

7. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott   
Brájer Éva (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Cseresnyés Péternek (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Földi Lászlónak (KDNP)  
Dr. Hiller István (MSZP) dr. Sós Tamásnak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa  
Dr. Fedor Tibor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Odrobina László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Szakál Ferenc Pál főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Havady Tamás referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 8 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit! Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt az ülésünk 
határozatképes. Az előttünk lévő napirendi javaslat hat, illetve hét pontot tartalmaz, a hetedik 
az egyebek. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vita a napirenddel kapcsolatban? (Dr. Sós 
Tamás jelzésére:) Tamás, parancsolj! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Egyetlenegy dolgot szeretnék az egyebek között szóba 

hozni, a szakképzési vizsgáztatás kapcsán egy gondolatkört.  
 
ELNÖK: Felírtam.  
Nincs módosító javaslat, kérem, hogy akkor szavazzunk a napirendről. Aki igent kíván 

mondani, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm, egyhangúlag igennel szavaztunk.  

A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő 
nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló H/10960. számú határozati 
javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

Első napirendi pontunk a diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a 
történelem, jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslat 
– egyre költőibb címeket kapunk –, Rubovszky György, Harrach Péter és Tarnai Richárd 
KDNP-s képviselők önálló indítványáról van szó. Ki fogja a kormányt képviselni? Az Emberi 
Erőforrások Minisztériumából kellene nekünk Szakál Ferenc Pál főosztályvezető. (Szakál 
Ferenc Pál jelzésére:) Kérem, hogy foglaljon helyet az asztalfőn. (Megtörténik.) Köszönöm 
szépen. Az előterjesztők nevében, helyettük kíván-e valaki szólni? – a KDNP-s 
képviselőtársakra nézek. (Michl József: Támogatjuk. – Derültség. – Osztolykán Ágnes: 
Kemény!) Van-e egyéb hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Kérdezem a tárca 
képviseletében a főosztályvezető urat, hogy mi a kormány álláspontja a javaslattal 
kapcsolatban.  

 

Szakál Ferenc Pál (Emberi Erőforrások Minisztériuma) véleménynyilvánítása 

SZAKÁL FERENC PÁL (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk a 
javaslatot.  

 
ELNÖK: Tessék? 
 
SZAKÁL FERENC PÁL (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a javaslatot. Kíván-e valaki hozzászólni a javaslathoz? 

(Senki nem jelentkezik.) A javaslat lényege az, hogy még most nyáron alkosson rendeletet a 
kormány, amely a Terror Háza meglátogatását teszi lehetővé, illetve kötelezővé a felső 
tagozatra járó gyerekek, tehát az 5-8. osztályba járó gyerekek számára, valamint felkéri a 
kormányt, hogy költségtérítésre legyenek jogosultak ezek az osztályok, nyilván utazási, 
belépési meg egyéb költségekről van szó.  
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Kérdés, válasz 

Van-e kérdés, észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban? (Senki nem 
jelentkezik.) Nekem van kérdésem. Miért nem támogatja a kormány?  

 
SZAKÁL FERENC PÁL (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Itt a „kötelezően írja 

elő”-vel van a probléma. Egyrészt az alaptantervnek nem az a funkciója, hogy ilyen jellegű 
tevékenységeket írjon elő kötelezően. Az alaptanterv mint tartalmat ezeket a témaköröket 
megjeleníti, ezek szerepelnek a tantervben, a kötelező utazás vagy múzeumlátogatás nem a 
tanterv műfajához tartozó témakör. Azt látnánk lehetségesnek, hogy ajánlásként legyen ez 
előírva, vagy lehetőségként, ahogy az elnök úr is fogalmazott az előbb, tehát lehetőségként 
elképzelhető lenne, itt a kötelezőséggel van elsősorban a probléma. Illetve ez nyilvánvalóan 
nagyon sok finanszírozási kérdést is felvet. 

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

Én azt javaslom, hogy vegyük tárgysorozatba, és majd a vita során módosítsuk oly módon, 
ahogy itt a tárca részéről is elhangzott, illetve ahogy más kérdések kapcsán is hangsúlyoztuk 
itt a bizottságban, hogy lehetőségként és ne kötelezettségként írjuk elő ezeket a tanrenden 
kívüli vagy napirenden kívüli utakat, látogatásokat, osztálykirándulásokat.  

Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk!  

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

A tárgysorozatba-vételről döntünk először. Aki ezzel egyetért, az, kérem, most emelje 
fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Van-e ellene? (Szavazás.) Tartózkodott-e valaki? 
(Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk.  

Határozathozatal az általános vitára való alkalmasságról 

Az általános vitára való alkalmasságról is döntünk. Ki az, aki igennel kíván szavazni? 
Aki igen, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodott? 
(Szavazás.) Itt is egyhangúlag döntöttünk.  

A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által 
elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról 
szóló H/11032. számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

A következő napirendi pont a recski munkatáborban a kommunista diktatúra 
erőszakszervezetei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő 
hiteles bemutatásáról szóló határozati javaslat, Vona Gábor képviselő úrnak, a Jobbik 
képviselőjének az indítványa. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Farkas Gergely 
jelzésére:) Gergő, parancsolj! 

 

Farkas Gergely (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem szeretném elmondani azt az 
indoklást, amit Vona Gábor talán egy vagy két hete megtett, mindösszesen annyival 
szeretném kiegészíteni, hogy a múltkori verzióhoz képest annyi változtatás történt, hogy az 
előző változatban még felsősöknek, tehát 5-8. évfolyamon tettük volna kötelezővé a recski 
munkatábor meglátogatását, amit többen kifogásoltak jogosan, ezért a javaslatnak ezt a részét 
9-12. évfolyamos tanulókra változtattuk, hisz akkor már érettebbek a fiatalok, és talán jobban 
fel tudják mérni, hogy miért is fontos az, hogy oda ellátogassanak. Továbbra is kötelezőként 
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szerepel minden egyes tanulóra nézve a recski munkatábor meglátogatása, ugyanakkor, ha jól 
tudom, itt van szándék arra vonatkozólag, hogy majd együtt tárgyalja az auschwitzi, illetve a 
Terror Házával kapcsolatos javaslattal együtt a Ház ezeket a határozati javaslatokat, ennek 
függvényében ezt módosíthatónak érezzük, de ebbe szerintem nem itt kell most belemennünk, 
hanem a későbbiek folyamán kell egy konszenzust kialakítani, hogy akkor egymáshoz hogyan 
is viszonyuljon ez a három javaslat, illetve mi legyen az a megoldás, ami a lehető legjobb 
eredményt tudja elérni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca álláspontját vagy a kormány álláspontját szeretnénk 

megtudni.  
 

Szakál Ferenc Pál (Emberi Erőforrások Minisztériuma) véleménynyilvánítása 

SZAKÁL FERENC PÁL (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ugyanazt tudnám 
elmondani, amit az előzőnél is, tehát ugyanaz a helyzet. 

 
ELNÖK: A kormány tehát nem támogatja.  
 
SZAKÁL FERENC PÁL (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kérdésre, hogy miért, itt is a kötelezőséget emeli ki a kormány.  
 
SZAKÁL FERENC PÁL (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki szólni, van-e vita, észrevétel? (Senki nem 

jelentkezik.) Szavazzunk!  

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

Itt is a tárgysorozatba-vételről, aztán pedig az általános vitáról kell majd döntsünk. Aki 
a tárgysorozatba-vételre igent akar mondani, az, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) 
Köszönöm. Van-e ellene valaki? (Szavazás.) Van-e tartózkodás? (Szavazás.) Nincs.  

Határozathozatal az általános vitára való alkalmasságról 

Az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Az igeneket kérem. (Szavazás.) Van-
e tartózkodás? (Szavazás.) Van-e nem szavazat? (Szavazás.) Itt is egyhangúlag döntöttünk.  

A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való 
minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának 
tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló H/10767. számú határozati 
javaslat (Általános vita) 

Harmadik napirendi pontunk a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal 
generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra 
fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati 
javaslat. Itt a Ház már döntött a tárgysorozatba-vételről, az általános vitára való 
alkalmasságról kell most döntsünk. Kérdezem a javaslattevőt, Steiner Pált, hogy kívánja-e 
kiegészíteni.  

 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm szépen, nincs kiegészítésem.  
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ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.  
 

Szakál Ferenc Pál (Emberi Erőforrások Minisztériuma) véleménynyilvánítása 

SZAKÁL FERENC PÁL (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ismételten ugyanaz, 
mint az előző kettőnél, tehát nem támogatjuk az előbbi indokok miatt. 

 
ELNÖK: Okok miatt… 
 
SZAKÁL FERENC PÁL (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az előbbi okok miatt, 

igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Ferenczi Gábor 

jelzésére:) Gábor, parancsolj! 
 

Kérdések, hozzászólások 

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Én az előterjesztőt szeretném 
megkérdezni, hogy mi a valós szándéka ezzel a javaslattal, mert azt kell hogy mondjam, lehet, 
hogy némi reakciós elhajlásnak érzik a tisztelt képviselőtársak, de én úgy érzem, hogy szinte 
most már nap mint nap ezzel kelünk és ezzel fekszünk, ezzel a témakörrel, és én azért 
valamelyest elfogadhatatlannak tartom azt, hogy a gyermekeinket arra kellene nevelni, hogy 
kollektív bűntudatot vállaljanak közel 8 évtizede, mások által elkövetett bűnökért.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni, mielőtt megadom a szót az 

előterjesztőnek? (Senki nem jelentkezik.) Én kívánok hozzászólni.  
Nem kollektív bűntudat keltését olvasom ki, vagy én ezt nem olvasom ki a javaslatból, 

nem is hiszem, hogy ez munkál, mindazonáltal akár 8 évtized, akár száz, akár húsz, akár 
ötven, része a nemzeti történelemnek ez is, ahogyan a recski tábor is része volt, úgy része a 
birkenaui tábor is, magyar ügy mind a kettő. A kérdésed kapcsán, ha már az időtávot felveted, 
érdemes arra kitérni, hogy mind a magyarországi zsidóüldözés, mint a kommunisták 
gyilkosságai elfojtott és elhallgatott, végigbeszéletlen, más-más módon, de végigbeszéletlen 
ügy volt a Kádár-kori oktatásban, történelemoktatásban, sőt még talán a -kutatásban is, egyik 
sem volt, ahogyan Trianon sem volt része a közbeszédnek, és az a gyógyító munka, amit az 
ezzel való foglalkozástól remélünk, nem zajlott le. Így gennyedtek be ezek a sebek és 
torzultak a tudatok, legyen szó akár Trianonról, akár a holokausztról, akár a kommunista 
diktatúra bűneiről. Pár évtizede van mód erről úgy-ahogy normálisan beszélni – az „úgy-
ahogy”-ot fetteljük ki! 

Kíván-e valaki még hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem.  
Kérdés hangzott el, nem tudom, hogy Steiner Pál kíván-e válaszolni rá.  
 

Dr. Steiner Pál (MSZP) válasza 

DR. STEINER PÁL (MSZP): Először az elnök úrhoz szeretnék kapcsolódni nagyon 
röviden. Én átgondoltam, amit az elnök úr a korábbi bizottsági ülésen elmondott, és ezért 
felvettem a kapcsolatot szakmai szervezetekkel, megindul egy konzultáció, annak az 
eredményét majd a vita során a tisztelt bizottság meg a plenáris ülés elé tárom.  

Ami a képviselő úr bornírt kérdését illeti, arra nem kívánok válaszolni, mert 
provokációnak tekintem. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Van-e egyéb hozzászólási szándék? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk! 

Határozathozatal az általános vitára való alkalmasságról 

Az általános vitára való alkalmasságról kell hogy döntsünk. Aki igennel kíván 
szavazni, az, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Aki nemmel? (Szavazás.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az általános vitára való 
alkalmasságra igent mondtunk. Köszönöm.  

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 
T/11095. számú törvényjavaslat (Általános vita)  

A negyedik napirendi pontunk a szakképzésről szóló törvény módosítása, Kontur Pál 
képviselőtársunk javaslata. A javaslattevő nincs itt, ezért nagyon röviden elmondom, hogy 
egy ez évben, a most szeptemberben induló tanévben, ha jól látom…, tehát van egy határidő, 
amely idén májusra vonatkozott, azt tolná jövő májusra, és van egy határidő, amely az idén 
induló tanévre vonatkozik, azt pedig a jövő szeptemberben induló tanévre vonatkoztatja a 
javaslat, nyilván komoly belső szervezési okai vannak a határidő-módosításnak. A 
javaslattevő nincs itt. A kormányt kérdezem, támogatja-e a javaslatot.  

 

Dr. Odrobina László (Nemzetgazdasági Minisztérium) véleménynyilvánítása 

DR. ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk, igen.  
 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Ha röviden megvilágítaná, mi az oka a javaslatnak! Vagy úgy is 
megfogalmazhatom, hogy miért támogatja a kormány.  

 
DR. ODBROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Pontosítanom kell: 

tárcaálláspont van még csak.  
A KIK részéről jött a megkeresés, hogy gondolkodjunk együtt abban, hogy az iskolák 

összevonását, amit a szakképzési törvény ír elő idén május 31-ei hatállyal, azt ki kellene tolni 
egy évvel későbbre, tekintettel arra, hogy az átszervezés, ami a KIK előtt áll, annyira 
bonyolult és annyira sokrétű, uniós projektekkel, mindennel bonyolított, hogy egy jó, 
megalapozott döntést úgy lehetne meghozni, hogyha a határidő egy évvel csúszna. Igazából 
ez az egésznek a lényege, hogy a megalapozott és korrekt döntés érdekében több idő legyen 
ennek a végrehajtására. Ezt irányozza elő a május 31-ei csúszás.  

A másik pedig, ami 2014. augusztus 31-éig tartalmaz határidőt, arra vonatkozik, hogy 
mivel a törvény értelmében később kell összevonni az iskolákat, emiatt a tiszk fogalomnak 
való megfelelést is kitolja egy évvel, tehát azok az iskolák, amelyek így most nem lesznek 
összevonva, mégis tiszknek minősülnek összevonás nélkül is egy éven keresztül. Ennek az az 
oka, hogy a projektekben vállalt indikátoroknak meg tudjanak felelni ezek az iskolák. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Közben kaptam a tájékoztatást, hogy Kontur Pálhoz csatlakozott 

Michl képviselőtársunk is, tehát ha valakinek az előterjesztőhöz további kérdései vannak, 
akkor neki is felteheti azokat. Köszönöm szépen.  

Az ellenzék figyelmébe ajánlom a megmondtuk előre, baj ne legyen belőle típusú 
hozzászólások mellett azt a mondást is, hogy – hogy van az a mondás? – a minél rosszabb, 
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annál jobb logikája az oktatásban nem helyes, nem jó, tehát itt a segítő szándékot várjuk az 
ellenzéktől is, noha kétségtelen, az ellenzékiek anno felhívták a figyelmet arra, hogy ezt a 
határidőt nem tartják túl reálisnak. Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Sós Tamás. Tamás, 
parancsolj! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. A bevezetőt is figyelembe véve 

valójában úgy fogalmaznám meg a kérdésem, hogy ez az intézkedés – érdeklődőm az 
előterjesztőktől, hisz, ha jól látom, négy kormánypárti politikus neve szerepel itt, de egyikük 
jutott el csak odáig, hogy aláírja –, gondolom, megint a kellő átgondoltság, és ahogy 
figyelem, hétvégén került fel a honlapra is, és talán már holnap el akarjuk fogadni, ha jól 
figyelem; gondolom, hogy ez is kellően át van gondolva. A kérdésem arra irányul, hogy ezzel 
meg van-e oldva a probléma, ez iránt érdeklődöm, mert ezzel válaszolnak valójában az 
érintett intézmények problémáira, meg, gondolom, arra a sok kuszaságra, ami az iskolákban, a 
szakképző iskolákban ma van. De érdeklődöm, és gyakorlatilag azt is feltenném kérdésként, 
hogy tartalmi kérdésekkel – azon túl, hogy most határidőket módosítunk – foglalkoznak-e, 
olyan értelemben, hogy hoznak-e ide, akár a tárgyalás során is olyat, hogy milyen tartalmi 
kérdéseket vizsgálnának meg, mert ha már egy év van ennek a bevezetésére, és addig a 
törvény elfogadását követően ugye el fog telni gyakorlatilag két esztendő, gyakorlatilag már 
olyan tapasztalatok is felhalmozódnak, amelyekre utalni lehetne, hogy ezeket a kérdéseket 
megvizsgálják. Mert én úgy látom, úgy érzékelem gyakorló szakképzési szakemberekkel 
konzultálva, hogy ez csak egy fél válasz, teljes mértékben, én úgy gondolom, ők nem teljesen 
ezt várják; részben igen. Ezzel elodázódik valami, de végérvényesen ez a probléma nem 
oldódik meg. A kérdésem erre irányul, a részleteket most nem mondanám el, azokat majd a 
plenáris ülésen mondanám el. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Péter, Cseresnyés Péter, parancsolj! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Kérdezni szeretnék valamit, mert 

számomra nem világos, hogy ez a bizonyos mostani iskola-összevonás eredményezheti-e azt 
például, hogy egy kétpólusú szakképzési rendszer, ami a megyében kialakult, éppen azért, 
mert mondjuk egy városban egy szakközépiskola alakul ki, az abban a városban működő tiszk 
például meg fog szűnni, annak ellenére mondjuk, hogy egy vegyes típusú tiszkről, egy 
gazdasági társaságról van szó, amelyben nemcsak az önkormányzat, hanem gazdasági 
társaságok is benne vannak, és a szakképzésben aktívan részt vesznek.  

 
ELNÖK: Ez az a probléma, amely elodázódik, tehát a kérdésed egy év múlva is 

aktuális lesz. (Ferenczi Gábor jelzésére:) Gábor, parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Úgy gondolom, a szakképzési 

törvény 2011-es vitájában is világos álláspontot fogalmazott meg a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom a szakképző intézményekkel kapcsolatban. Véleményünk szerint ezek a térségi 
integrált szakképző központok az elmúlt években pénznyelőként funkcionáltak, és a 
befektetett pénzmennyiséggel egyáltalán nincsen arányban a minőség, sőt úgy érezzük – 
hiszen a tapasztalat is ezt mondatja velünk –, hogy minőségi romlás következett be a 
szakképzés területén, annak ellenére, hogy milliárdokat kaptak ezek az intézmények.  

Mi a magunk részéről azt gondoljuk, hogy ezek helyett a gigaintézmények helyett a 
kisebb, családiasabb, gyermekbarátabb intézményeket kellene előtérbe helyezni, tehát a 
magunk részéről az egész rendszert elfogadhatatlannak tartjuk, ilyenformán, én úgy 
gondolom, ennek a rendszernek az úgynevezett megreformálása is egy rossz rendszernek a 
toldozgatását-foldozgatását jelenti.  
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Hogy némi dicséretet is mondjak a kormány koncepciójával kapcsolatban, dicséretes, 
hogy az előterjesztésnek, ennek az előterjesztésnek az indokolásában elismerik azt, hogy a 
Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ nem tudja ellátni a feladatát, éppen ezért kell 
egy évvel kitolni a határidőket.  

Mi nem szeretnénk gátja lenni annak, hogy a szakképzésben normális mederben 
folytatódhasson az oktatás-nevelés, ezért tartózkodni fogunk ennek az előterjesztésnek az 
elfogadásakor, mert nyilvánvaló, hogy a határidőt mindenképpen ki kell tolni, ha már 
elszúrták, akkor próbáljuk meg menteni a menthetőt! Köszönöm.  

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

Én hozzászólnék.  
Én is támogatom a halasztást, ez valóban egy racionális döntés. Az, hogy miért nem 

lehet ezt most május végével megcsinálni, egy másik kérdés; nyilván a kormányt is 
foglalkoztatja ezt a probléma, hogy ennek a felelőssége hol van.  

Azt illetően, hogy mekkora szakképző intézményeket kell létrehozni, hogy a 
tiszkeknek mi az optimális mérete, sok szempont van. A meglévő, sok esetben kisebb 
intézményi hagyományok, gyakorlatok nem lényegtelen, létező szempontok, de nem 
elsődlegesek szerintem. Én sokkal fontosabb szempontnak gondolom azt, hogy a szakképzés 
lehetőség szerint rugalmas legyen abban a tekintetben, hogy a kereslet szabja meg, és ne az, 
hogy a szakképző intézményben éppen milyen szakmát tudunk adni. Nagyon leegyszerűsítő 
túlzással, de talán úgy érthetőbb: nem jó az a szakképzés, ahol ha öt tűzhelyünk van, akkor 
mindenképpen szakácsot képzünk, akkor is, ha szükség van rá, akkor is, ha nincs, vagy ha öt 
gumicentírozó gépünk van, akkor mindenképpen gumicserélőket képzünk, akkor is, hogyha 
olyan igény nincs. Az a jó, ha olyat képzünk, amire a gyorsan változó munkaerőpiac tervezése 
alapján van igény, magyarán egy keresletorientált és ne kínálatorientált szakképzés legyen. 
Ebben feltehetően segít az, ha nagyobb méretűek a szakképző intézmények, mert azok 
gyorsabban reagálnak az ilyen jellegű változásra. A kicsi, monokultúrás szakképző 
intézmények sokkal nehezebben tudnak változtatni. Amelyik tehát több szakmát kínál, 
amelynek szélesebb a portfóliója, az gyorsabban változtat. Ez volt az én egyik meghatározó 
szempontom.  

Az, hogy megyénként egynek kell-e lenni, az ilyen szempontból egy adminisztratív 
célkitűzés. Nem biztos, hogy az egy megye, egy tiszk törvény hosszú távon fenntartandó, de 
hogy nagyobbnak kell lenniük ezeknek az egységeknek, abban egyetértünk.  

Van-e egyéb hozzászólás? (Dr. Sós Tamás jelzésére:) Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Nem budapestiként, de budapesti probléma. Nem tudom, 

mennyire ismert az előterjesztők számára, hogy mondjuk tagintézményi rendszerben 
gondolkodnak Budapesten, és ezek az intézmények gyakorlatilag elveszítik az önállóságukat. 
Nekem úgy tűnik, hogy ez sincs kellően végiggondolva. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e egyéb hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Határozathozatal az általános vitára való alkalmasságról 

A szakbizottság, az első helyen kijelölt foglalkoztatási bizottság már döntött a 
tárgysorozatba-vételről, nekünk az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Ki az, 
aki igent kíván mondani erre? Aki igen, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
az, aki nemet? (Szavazás.) 2 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A 
bizottság 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta a 
javaslatot.  
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A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

Előadót kell állítanunk. Kérdezem a kormánypárti képviselőket, hogy melyikük 
vállalkozik önként – a kijelölés előtt – erre a szép feladatra, hogy a bizottsági véleményt 
tolmácsolja. (Kucsák László jelentkezik.) Laci, köszönöm szépen. Kucsák László 
képviselőtársam. Az ellenzéki képviselők, hölgyek és urak közül ki akarja a bizottsági 
kisebbségi álláspontot ismertetni? (Dr. Sós Tamás jelentkezik.) Sós Tamás? (Általános 
helyeslés az ellenzéki képviselők részéről.) Jó, az ellenzék részéről Sós Tamás a kisebbségi 
álláspont képviselője. Továbbmehetünk. Köszönjük szépen, főosztályvezető úr, szervusz!  

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/10750. számú 
törvényjavaslat  

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A következő napirendi pontunk az ötödik: a vallási közösségek jogállásával és 
működésével összefüggő törvények módosítása. (Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.) Van 
egy nagy, egy közepes és egy kicsi csomag az emberi jogi bizottság részéről. A nagy csomag 
mindenkinél megvan, aszerint mehetünk? (Általános helyeslés.) Majd jön egy kiegészítő 
ajánlás, majd jön a legfrissebb, ma reggeli módosítócsomagja az emberi jogi bizottságnak. 
Kezdjük akkor! A bizottságunk tárgykörébe tartozó javaslatokat fogjuk csak megvitatni.  

Az első ilyen a 10. pont – a végén meg fogom kérdezni, hogy van-e valakinek 
tudomása arról, hogy kellett volna szavaznunk más javaslatról is, de nem soroltam fel, és ha 
van, ezt ott legyetek majd kedvesek jelezni! –, az emberi jogi bizottság javaslata. Az 
előterjesztőt kérdezem, hogy támogatja-e.  

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A tárca támogatja a benyújtott módosítást.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a 10. 
javaslatot. (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 11. pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Van-e a javaslattevők nevében 
szólásra jelentkező? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Kérdezem az előterjesztőt, hogy mi a 
tárca álláspontja. (Közbeszólások.) 11. pont, Lendvai és Nyakó. (Az elnök Takács 
Gabriellával egyeztet.)  

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, elnök úr, mi a 

kiegészítő ajánlást nézzük, tehát a /17. számút… (Közbeszólások: Nem az.) Bocsánat, akkor 
nem a megfelelőt nézzük.  

 
ELNÖK: Mindjárt adunk egy olyat, ami kell. (Michl József: Adtam egyet. – Dr. Fedor 

Tibor: Köszönöm.) Az előző, a 10. pont jó volt? (Michl József: Nem volt jó az sem.) Az sem 
volt jó? De most már megszavaztuk. (Derültség. – Osztolykán Ágnes: A tárca már 
támogatta.) Utólag nézzük meg akkor! Az alapajánlás 10. számú…. 

 
DR. HAVADY TAMÁS (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az a kérdés, hogy a 

/17. vagy a /25. alszámú ajánlást nézzük. (Közbeszólások: A /17-est!) A /17. alszámút, tehát a 
vastagot. Akkor jó volt a tárca álláspontja.  
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ELNÖK: Igen, tehát abban a 10. pont az emberi jogi bizottság javaslata volt, és ott a 

tárca igent mondott. Tartja?  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, tartja. 
 
ELNÖK: Köszönöm.  
11. pont, Lendvai, Nyakó. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Miért nem? 
 
ELNÖK: Sós képviselő úr magyarázatot kér. Van-e válasz a kérdésre? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem igazán egyértelmű, 

hogy a módosító javaslat mire irányul. Több különböző, egyházak által elvégzett közfeladat-
ellátó funkciót ki kíván hagyni a módosító javaslatot benyújtó képviselő. Ez semmiképpen 
nem felel meg az egyházi szempontoknak.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ez összefügg a 38-assal, tehát egyszerre szavazunk arról is mint 

lábról. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a 11. javaslatot. Aki igen, kérem, most emelje fel 
a kezét. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 20. sorszámú javaslat következik, amely az emberi jogi bizottság javaslata. Az 
előterjesztőt kérdezem, hogy mi a véleménye, álláspontja a tárcának.  

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! 

Támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel a javaslattal kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) 

Köszönöm. …Nekem stilisztikai javaslatnak tűnik… Szavazzunk! Ki az, aki egyetért a 
javaslattal? Aki igen, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság megszavazta.  

A következő a 34-es, mert a 31-esről már döntöttünk. A 34-es az emberi jogi bizottság 
javaslata.  

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! 

Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki 

az, aki egyetért a javaslattal… (Ferenczi Gábor: Elnézést!) Igen, van kérdés.  
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Ha esetleg valaki elmondaná, hogy melyik a 34-es! 
 
ELNÖK: Az emberi jogi bizottság javaslata (Pánczél Károly: A vastag anyagot 

kellene nézni. – Ferenczi Gábor: Köszönöm.) azt egészíti ki, hogy a miniszter eljárásában 
kiket kérhet fel, nem egyházjogászt, hanem jogászt, nem egyháztörténészt, hanem 
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vallástörténészt, és nem egyházszociológust, hanem vallástudós vagy szociológus végzettségű 
munkatársat kérhet fel. Megvagyunk, Gábor, rendben vagyunk? 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Igen, igen, most már látom.  
 
ELNÖK: Úgy látom, szavazhatunk. Aki egyetért a 34-essel, kérem, most szavazzon. 

(Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 
5 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta.  

Az 54-es a következő a mi tudomásunk szerint, ez is az emberi jogi bizottság javaslata. 
Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Itt is szerepel ez a „bevett egyház” 

kifejezés. Mintha máshol ezt nem szerette volna az előterjesztő, nekem úgy tűnt, hogy ezt 
nem használják. Tessék! 

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! A 

benyújtott törvényjavaslat lényegében ezt a „bevett egyházi” kategóriát „beveszi” a magyar 
jogrendbe a történelmi előzmények alapján, ezért tehát minden szükséges esetben indokolt a 
használata. Az Országgyűlés által elismert egyház bevett egyház lesz a törvényjavaslat 
elfogadását követően. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs, úgy látom, 

szavazhatunk. Aki az 54. javaslatot támogatja, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Aki 
ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. 

A 60. sorszámú javaslat következik, szintén az emberi jogi bizottság indítványa. Mi a 
tárca álláspontja? 

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki 

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

A következő a 86-os, szintén az emberi jogi bizottság javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki az, 

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

A 94. pont, az emberi jogi bizottság javaslata következik. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Ki az, aki egyetért? 

(Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás 
mellett elfogadtuk. 

A 95-ös az emberi jogi bizottság javaslata. Mi a tárca álláspontja? 



 17 

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Ki az, aki egyetért 

vele? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett 
elfogadtuk. 

A 96-os következik. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki 

egyetért vele? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett elfogadtuk.  

A 97-es az emberi jogi bizottság javaslata.  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazás 

van. Igen? (Szavazás.) Nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett 
elfogadtuk.  

98-as, emberi jogi bizottság. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazás van. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
5 tartózkodás mellett elfogadtuk.  

A 99-es következik. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Igen? 

(Szavazás.) Nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett elfogadtuk.  
A 103-as az emberi jogi bizottság javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság hogy szavaz? Igen? (Szavazás.) Nem? (Szavazás.) Tartózkodás? 

(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett elfogadtuk.  
Ennyi volt a vastag anyag.  
Most jön a közepes méretű, úgynevezett kiegészítő ajánlás, amely a /25. szám alatt fut. 

Megvan? (Földi László: Elnök úr, a 104-est nem tárgyaljuk?) Megnézzük. A kedvetekért 
bármikor. …A 104-esről korábban szavaztunk, ezek a Pósán-féle javaslatok, és támogattuk 
azokat, ezért ezt most nem vettük elő. Emlékeztek, akkor csak alig pár módosító volt, a 
Lacié... (Földi László: Köszönöm.)  

Megvan a /25. sorszámot viselő kiegészítő ajánlás? (Általános helyeslés.) Megvan.  
Az 1. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja.  
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ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki 
az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett elfogadtuk. 

Az 5. pont következik, amely egy rém hosszú javaslat, gyakorlatilag egy új törvény, és 
a 9., a 11. és a 13. pont összefügg vele. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Az emberi jogi bizottságban az előterjesztő még 

egyetértett a javaslattal. (Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.) Közben nyilván beadásra 
került – rossz magyarsággal – egy újabb javaslat… 

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr!  Igen, a 

tárca álláspontja idő közben módosult, és a Varga László képviselő úr által benyújtott 6. és 7. 
módosító javaslatokat kívánja támogatni.  

 
ELNÖK: Az ugyanerre a körre vonatkozik… 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ugyanerre a körre 

vonatkozik, és – mondjuk így – bizonyos koherenciaszempontok alapján ezt 
szerencsésebbnek tartja a tárca. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Jó. Van-e egyéb kérdés a módosító javaslatok sorának megértéséhez? (Senki 

nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla!  
Az 5-ösről szavazzunk! A tárca nem támogatta. És a bizottság? (Szavazás.) A 

bizottság sem támogatja. Ki az, aki nemmel kíván szavazni? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Egyhangú tartózkodásnak vagyunk tanúi.  

A 6-osról nem szavazunk, mert az éppen olyan elemeket emel ki, amelyek között 
nincsen oktatási.  

A 7-esről viszont szavazunk. Mit mond a tárca a 7-es, Varga László-féle javaslatról?  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 7. módosító javaslatot 

támogatja a tárca. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 

Demeter Zoltán képviselő úr javaslata következik, a 8-as.  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Már csak a bizottsági társnak szóló szolidaritás miatt 

is megkérdezem, hogy miért nem támogatja. (Révész Máriusz: Ugyanaz, mint az előző!) 
Ugyanaz, mint az előző, Varga-féle, a 19-es, és az jobban tetszik?  

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ugyanebben a tárgykörben 

egy másik módosító javaslatot támogat a tárca, Varga László képviselő úrét. 
 
ELNÖK: Világos. (Demeter Zoltánnak:) Zoltán, mérlegeld, hogy fenntartod-e a 

javaslatot! Ha fenntartod, akkor szavazunk róla.  
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DEMETER ZOLTÁN (Fidesz): Visszavonom.  
 
ELNÖK: Visszavonod. Köszönjük.  
A következő a Varga-féle 10-es javaslat, amely összefügg a 12., a 14. , a 16. és a 21. 

ponttal, tehát ez is egy bő javaslat, de mi a 10-essel kezdjük. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki egyetért vele? 

(Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás 
mellett elfogadta a bizottságunk.  

A következő, amelyről döntünk, a 18-as, az emberi jogi bizottság javaslata, amely 
összefügg a 19. ponttal, tehát gyakorlatilag egy javaslatnak tekintjük a kettőt. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés a 18-assal és a 19-essel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincsen. Szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta.  

A 20-asról már szavaztunk.  
A 25-ös következik, ez az utolsó, az emberi jogi bizottság javaslata, amely 

hatálybaléptetési ügyekről szól. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 25. módosító javaslatot 

a tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki 

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

Ez volt a vékony anyag. Hol van a legfrissebb? (Az elnök Takács Gabriellával 
egyeztet.) Kell róla szavaznunk, főosztályvezető úr?  

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Csak 

tájékoztatásul mondom, hogy reggel az emberi jogi bizottság ülésén kezdtünk, és az egyik ma 
benyújtott módosító javaslat a kettős jogalanyiság kérdését kívánja rendezni, tehát hogy mikor 
egyházi jogi személy, és mikor mondjuk a polgári törvénykönyv alapján szabályozott, közjog 
által elismert jogi személy, és az ellentmondást kívánja feloldani, tehát mérlegelés tárgya, 
hogy ezzel a bizottság foglalkozni kíván-e.  

 
ELNÖK: Ez nem tartozik szorosan a bizottság tárgykörébe.  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A másik pedig, hogy az 

Alkotmánybíróság által érintett vallási közösségek vonatkozásában a személyi jövedelemadó 
1 százalékának a kiegészítése kapcsán került benyújtásra módosító javaslat még a bizottság 
részéről.  

 



 20 

ELNÖK: Végigfutom a tárgyköreinket, ez sem tartozik szorosan a miénkbe, tehát ha 
majd látjuk, feltehetően úgy ítéljük meg, hogy nem tartozik a bizottság tárgykörébe. 
Köszönjük a tájékoztatást.  

Úgy látom, ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, hacsak valakinek nincs tudomása olyan 
módosító javaslatról, amelyről kellett volna szavaznunk, de ezt nem tettük meg. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs ilyen jelzés. A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az 
együttműködést a vendégeinknek, illetve képviselőtársaimnak.  

Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosának meghallgatása 

A következő napirendi pontunk a 6-os – kezdem elveszíteni a fonalat –: az oktatási 
jogok biztosának meghallgatása. (Dr. Fedor Tibor: Viszontlátásra!) Minden jót! ...Tisztelettel 
köszöntöm Aáry-Tamás Lajos biztos urat, aki egy jelentést is küldött nekünk hónapokkal 
ezelőtt, amelyet eddig feltehetően mindenki elolvasott, és most már… Na jó, hagyjuk ezt! 
Aktuális még a jelentés, gondolom. (Aáry-Tamás Lajosnak:) Szeretettel köszöntelek! Kérlek, 
hogy a legfontosabb kérdésekre, vagy amelyekről úgy gondolod, hogy fontos, hogy a 
bizottság tájékozódjon, tudjon róla, A kategória; B kategória: amiben úgy gondolod, hogy a 
bizottság iránymutatása, segítsége, támogató figyelme szükséges az általad vitt ügyek 
tekintetében, kérlek, arra is térj ki a szóbeli beszámolódban. Tiéd a szó, parancsolj! 

 

Aáry-Tamás Lajos tájékoztatója 

AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok miniszteri biztosa: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Képviselők! Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy az oktatási bizottság 
előtt is számot adhatok munkánk lényeges elemeiről. Ha megengedik, tekintettel arra, hogy a 
2012-es beszámolóm most nyomdában van, rövidesen el fogom küldeni a bizottság minden 
tagjának, ezért röviden bár, de 2011-ről és 2012-ről közösen beszélnék szóban.  

Mindkét esztendő különleges volt abból a szempontból, hogy az oktatáspolitikák éve 
volt, az oktatáspolitikai átalakítások folyamatosan napirenden voltak, törvények, jogszabályok 
születtek, végrehajtási rendeletek születtek, és ez abból a szempontból okozott különleges 
helyzetet az én munkámban, hogy voltak panaszok, amelyeket még a korábbi szabályozás 
alapján kellett elbírálni, majd ahogy lépcsőzetesen hatályba léptek az új szabályok, azok 
figyelembevételével kellett az ügyeinket vizsgálnunk és a megállapításainkat megtennünk.  

Az oktatási jogok rendszere szempontjából azt kell általánosságban elmondani, hogy 
gyökeres változás annak a szerkezetében nem történt, ami azt is előrevetíti, hogy a következő 
időszakban az iskolákban, óvodákban, egyetemeken előforduló konfliktusok jellegében nem 
várható változás, ugyanolyan típusú gyerekek, emberek vesznek részt ebben a nagy társadalmi 
alrendszerben, és a konfliktusok természete nem fog megváltozni.  

Ami erre a két esztendőre jellemző volt, az az, hogy nagyon megnövekedett azon 
jelzések aránya, amelyekben tájékoztatást kértek tőlünk, tehát nem feltétlenül azt jelezték, 
hogy jogaik sérültek, hanem kérdeztek tőlünk: mit kell most tenniük, mire figyeljenek oda, mi 
az, ami az ő helyzetükre vonatkozik vagy vonatkozni fog, és a kollégáimmal ezt a 
tájékoztatást megadtuk. Annyit hadd mondjak el, hogy ez egy kis létszámú csapat, öten 
vagyunk, három beosztott jogász, a titkárnőm meg én, de szépen helyt tudunk állni ebben a 
megnövekedett tájékoztatási helyzetben is.  

Említettem, hogy az oktatási jogok szerkezetében nincs változás, néhány kivétel 
értelemszerűen van. Az egyik a tankötelezettségi kor leszállítása, amivel már találkozunk. A 
másik a diákönkormányzatnak az egyetértési joga, ami megszűnt, helyette véleményezési jog 
került a jogszabályba. Illetve a szakképzési terület teljes átalakítása olyan, amivel, azt látjuk, 
foglalkoznunk kell. A szakképzésről egyetlenegy mondatot engedjenek meg! Amikor ez a 
hivatal 1999-ben létrejött, akkor a közoktatás, a felsőoktatás és a szakképzés területei egy 
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tárcához tartoztak, és mivel az én hatásköröm az oktatási miniszter hatásköréből van 
levezetve, ezért az a változás, amely azt eredményezte, hogy kikerült onnan a szakképzés, azt 
is eredményezi, hogy ha a szakképzés iskolai rendszerű részében, tehát ha a tanítási részében 
történik egy jogsértés, akkor van hatásköröm eljárni, de ha a gyakorlati részén történik 
jogsértés, akkor már nincs, és a szakképzésben jellemzően nem a magyar órán és a testnevelés 
órán történnek a jogsértések, de a Nemzetgazdasági Minisztériummal jó az 
együttműködésünk, mi igyekszünk segíteni a korábbi tapasztalatokkal, ők ezt messzemenően 
figyelembe veszik, illetve mi rendszeresen kérdezünk tőlük, tehát állásfoglalásokat kérünk, és 
azokat nagyon korrekten, nagyon tisztességes módon megkapjuk.  

Ami kétségtelenül változott még, aminek a jeleit látjuk, de nagy valószínűséggel a 
következő években fogunk vele gyakrabban találkozni, az a felelősség kérdése, főleg a 
közoktatásban. Az, hogy az intézmények vezetőinek a hatásköre megváltozott, hogy a 
fenntartás és a működtetés felelőssége kétfelé oszlik, már eredményez konfliktust, amiben 
közvetítenünk kell, de azt látjuk, hogy a közeljövőben foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. 
Nagy rendszerről van szó, nagyon sokan vannak benne, ezért a korábbi tehetetlenségi 
nyomaték miatt még az ügyeiket meg tudják oldani, de igazgatók jelezték már, hogy a 
kollégáik rájöttek, hogy nincs fegyelmi jogkör, és ez okozott gondot egy-egy ügy megoldása 
kapcsán. Azt ígérte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, hogy ezeket a helyzeteket 
folyamatosan elemzik, mi magunk is elküldjük a jelzéseinket, és ha szükség van rá, akkor a 
későbbiek során ezt módosítják.  

Ha tehetek egy általánosabb megközelítést erre a két esztendőre, számomra üdvözítő 
volt, hogy nagyon sokan foglalkoztak oktatási kérdésekkel, tehát már nem lehetett elmenni 
baráti társaságba, nem lehetett találkozni úgy külön emberekkel, hogy valamilyen módon az 
oktatás ne kerüljön szóba, és én ennek a kérdéskörnek, megmondom őszintén, örülök, mert az 
oktatás közpolitikai rangja ezáltal emelkedhet – nem mindig emelkedett, de azt gondolom, 
megvan az esély arra, hogy emelkedjen.  

Két dolgot látok, amit érdemes a bizottság tagjainak megfontolniuk. Az egyik az, hogy 
a tanárok jelzése felém folyamatosan az 14. esztendeje, hogy kevés az eszközük, alacsony a 
presztízsük, kevésbé kérdezik meg őket, elvették az eszközeiket, azt gondolom, nagyon sok 
együttes hatás jelentkezik, amikor ezt mondják, és én azt látom, hogy a jelzéseik arra 
vezethetőek vissza, hogy ritkán jön a politika részéről az az üzenet, hogy ők profik. Ha 
elromlik az autónk, elvisszük egy autószerelőhöz, nem próbáljuk meg kalapáccsal kikalapálni. 
Ha a fogunk fáj, akkor fogorvost keresünk fel, és nem a párunk húzza ki harapófogóval a 
zápfogunkat. A gyerekeinket adjuk oda a tanároknak, és ez a kifejezés, ez az attitűd a politika 
részéről, hogy ők profik, ritkán hangzik el, vagy nem ilyen formában hangzik el. 
Meggyőződésem, hogy ha egy ilyen jelzés érkezne az oktatáspolitika részéről, az sok 
mindenben segíthetne, egyrészt őket abban, hogy valóban profinak érezzék magukat… Egy 
történelmi kitekintőt engedjenek meg, már olyan régóta ülök a helyemen. Amikor először 
bevezették a jogszabályban a titoktartási kötelezettséget, rosszul, nagyon sok munka kellett itt 
a bizottságban is, hogy a talpára állítsuk a dolgot, érdekes módon az akkori politikai 
kommunikáció mellőzte az erről szóló diskurzust, pedig a tanárok a papokkal, a 
diplomatákkal, az ügyvédekkel vannak egy szinten, ha a titoktartást nézzük. De ha a tanítás 
szabadságát vizsgáljuk – az alaptörvényünk, a korábbi alkotmány is így fogalmazott –, szebb, 
mint a jog vagy a jogosultság, ha szabadságról beszélünk. Tehát a jog szabályai egyébként 
körbebástyáznak egy tisztességes, szép szakmát, egy professziót, amit profik működtetnek, és 
azt gondolom, hogy ennek a hangsúlyozása nem lő túl a célon, hanem egész egyszerűen 
helyre tudja tenni ezt a kérdéskört.  

A másik, amit ebben az elmúlt két esztendőben erősen érzékeltünk, hogy az oktatás 
mint nagy társadalmi alrendszer – ez a második a tb után – versenyez a közpénzek 
megszerzéséért az egészségüggyel, a közigazgatással, a rendőrséggel, és amíg a többi nagy 
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közszolgáltató alrendszer képes egy mondatban megfogalmazni, hogy miért vannak, és mit 
csinálnak: az egészségügy gyógyít, a rendőrség bűnt üldöz vagy bűnt megelőz, a közigazgatás 
intézi az ügyeinket, addig arra a kérdésre, hogy miért oktatunk, arra nincsenek egymondatos 
válaszaink vagy konszenzusos válaszaink. Meggyőződésem, hogy ez egy ilyen gyökérszerű 
probléma, mert amikor harcolni kell a közpénzekért, akkor ha sokat magyarázunk, ha sok 
embert kell meggyőzni arról, hogy ez fontos, akkor veszíthet az oktatás presztízse. Érdemes 
megfontolni a Miért oktatunk? kérdésre kialakítandó konszenzusos választ, mert így az 
oktatás egészének a presztízse növekedhet.  

17 ezer panaszt kezeltünk, azt látom, hogy mi már szinte mindent tudunk, ami ebben a 
szférában előfordul, és annak az ellenkezője is. Örömömre szolgált ez a 14 év, merthogy 
nagyon sok embert ültettünk le egy asztalhoz, nagyon sok olyan helyzetet hoztunk létre, 
amikor az érintettek kezet fogtak néhány óra tárgyalás után, és azt látom, hogy a törvényeket 
nem mindig szeretjük betartani, de az ígéreteinket igen, és több ezer ilyen megállapodást 
tudtunk tető alá hozni. Ha figyelembe veszik, hogy nincs a világon másutt oktatási 
ombudsmani intézmény, akkor ez még külön hungarikumbravúr is lehet.  

Köszönöm szépen a lehetőséget, és ha bármilyen kérdésük van, állok rendelkezésükre.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Csak emlékeztetőül, a színe miatt emelem fel a 

tavalyelőtti jelentést, nem tudom, a többi is, mindig is ilyen színű volt?  
 
AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok miniszteri biztosa: Igen, mindig ilyen 

színű.  
 
ELNÖK: Akkor az is ilyen… És kaptunk e-mailben egy anyagot, illetve egy 

táblázatot, azt mindenki megkapta, nem csak én, illetve nem táblázat, hanem grafikon, a 
táblázat nem pontos kifejezés – abból is feltehetőek kérdések. Tessék parancsolni! (Jelzésre:) 
Ágnes, parancsolj! Osztolykán Ágnes alelnök asszony! 

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Én magam nagyon 
fontosnak tartom azt, hogy – ahogyan ön is fogalmazott – Magyarországon szinte 
hungarikumnak tekinthető, hogy van egy oktatási biztosunk, viszont nagyon elkeserítőnek 
tartom, amikor azt mondja, hogy ön úgy látja, hogy az elmúlt években nem sérült az 
oktatáshoz való jog vagy az oktatáshoz való hozzáférés joga. Én azt gondolom, hogy ha csak 
a tankötelezettségi korhatár leszállítását nézzük, akkor én azt gondolom, nagyon súlyos 
helyzetek várhatóak az elkövetkezendő években. Én még sokkal régebben… (Kucsák László: 
Ez vízió, azok meg a tények!) Kérjetek szót, és akkor mondjátok el ti is, hogy mit gondoltok! 
(Kucsák László: Meg fog történni, szót kérek!) Én nagyon régen hallottam önt beszélni, és 
nagyon sok mindent olvastam, amiről ön véleményt mondott, és ön is nagyon jól tudja, hogy 
ezeknek az intézkedéseknek a hatását hosszú idő múlva lehet igazából mérni, és én azt 
gondolom, ez nagyon súlyos károkat fog okozni. Ugyanúgy ön volt az az ember, aki talán 
először leírta Magyarországon, hogy hogyan függ össze a tankötelezettségi korhatár a 
hátrányos helyzetű gyerekek oktatásával, és ön foglalkozott a magántanulóvá válás, nem válás 
kérdésével is, amit szintén nagyon fontosnak tartok.  

Nem tudom, nem láttam még azt, de nagyon kíváncsi lennék, hogy mi a véleménye 
önnek, aki egy nagyon komoly képpel rendelkezik arról, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek 
benntartása az oktatási rendszerben milyen komoly feladatot jelent, hogy ön hogy látja, a 
Hídprogramok mennyire fogják beváltani azt az ígéretet vagy azt a gondolatot, amit a 
kormányzati oktatáspolitika ehhez fűz, mert az én meglátásom szerint ez pont ellenkező 
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irányba fog hatni; ugyanúgy, ahogyan annak idején egy konferencián ön azt is elmondta, hogy 
nagyon sokszor az ilyen – hogy is mondjam? – kisebbségi létet kvázi reklámozó, biztosan 
emlékszik a programra, a kampányra, ön volt az első, aki azt mondta ott annak idején, hogy 
lehet, hogy ennek nagyobb lesz a hátránya, mint amennyit szerettünk volna vele elérni, ez is 
bejött, merthogy ez lett az eredménye. Úgyhogy nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan látja, a 
hátrányos helyzetű gyerekek benntartása a rendszerben fog-e sérülni ezen intézkedések 
fényében. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. (Révész Máriusz jelentkezik.) 
Mielőtt eltévedünk az erdőben, mind a két kérdés jog, oktatáshoz fűződő jog, és mind 

a két típusú kérdéssel foglalkoznia kell szerintem a biztosnak, de válasszuk világosan külön, 
hogy a biztos véleményt formálhat – hogy kell-e neki, mármint hogy a statútumában 
kötelezettsége-e, azt nem tudom, de véleményt formálhat arról –, hogy milyen a jó oktatáshoz 
fűződő jog, azaz a méltányosság szempontjából javul, romlik, változatlan. Ez egy absztrakt, 
sokszor feltételezésekbe, teóriákba, nemzetközi vagy magyar párhuzamokból táplálkozó 
vélekedés: sérülni fog, nem fog sérülni. Kétségtelen, hogy itt is azt a szót használjuk, hogy: 
„jog”, de azért itt egy elvont jogosultságról van szó, abból a feltételezésből, hogy a 
közhatalomnak nem lehet más célja, mint az, hogy jobb legyen az érintetteknek, és az ehhez 
fűződő jogokat fejezzük így ki. Egy másik világ, egy másik mező, hogy az írott, a normatív, 
papírra vetett, konkrét jog sérelmet szenved-e: nem fizetik ki az ösztöndíját, elveszik a vajas 
zsemléjét, kilopják az érettségi dolgozatát javítás előtt, tehát ez egy más típusú sérelmi mező, 
ami azon belül állapíttatik meg, amit az előbb leírtunk. Hogy ez a mező elég nagy-e, elég 
széles-e, elég zöld-e, arról lehet véleménye a biztosnak is, ahogyan nekünk is van róla 
véleményünk – ha ellenzékben vagyunk, akkor sosem elég zöld, és mindig lehetne nagyobb és 
szebb –, és egy más dolog, hogy azon belül betartják-e a játékosok a szabályokat. Tehát 
válasszuk külön ezt a kettőt – mind a kettő fontos.  

Laci, Máriusz, először Kucsák László, aztán Máriusz! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Ha lehet, én szívesen meghallgatnám a biztos úr 

reakcióját, és utána. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Persze! Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm. Én is valami hasonlót szerettem volna 

elmondani, mint Pokorni elnök úr, hogy itt a biztos az elmúlt két évről számol be, és nem azt 
kell értékelnie, hogy a jövőben esetleg mi lesz és mi nem. Ezzel együtt én már többször 
elmondtam Ágnesnek itt, a bizottság ülésén is, a parlamentben is, hogy ne csináljunk úgy, 
mint hogyha minden rendben lenne. Ági, tudod, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek hány 
százaléka morzsolódott le a szakképzés során? (Osztolykán Ágnes: Nagy százaléka.) Tessék? 
(Osztolykán Ágnes: Nagy százaléka.) Mennyi az a nagy? 50, 50 százalék, tehát 50 százalék 
volt a lemorzsolódás a szakképzésben a hátrányos helyzetű gyerekeknél, hiába volt 18 év a 
tankötelezettség korhatára, az az igazság, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek 50 százaléka 
lemorzsolódott. Lehet védeni ezt a rendszert, csak nincsen semmi értelme. Tehát egy olyan 
rendszerért rántasz kardot, Ági (Osztolykán Ágnes: Na de ezzel azt is mondod, hogy akkor 
őket hagyjuk a fenébe!), ami egyébként nem működött… (Közbeszólások a kormánypárti 
képviselők soraiból.) Így van, itt most besegítettek nekem. Ráadásul az a helyzet, hogy 
számos európai országban a tankötelezettség határa alacsonyabb, mint nálunk volt, a 18 éves 
kornál, és ezekben az országokban, számos országban, különösen a hátrányos helyzetű 
gyerekeknek, de összességében a gyerekpopulációnak is sokkal nagyobb százaléka szerzett 
érdemi végzettséget. Ezeket az adatokat, amelyeket mondok, Ági, nem mi készítettük, hanem 
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Hiller István rendelte meg, a Zöld könyvet, ezek az adatok abból valók. Innentől kezdve… És 
még számtalan adatot lehet mondani, hogy a szakképzésben részt vevő gyerekek 
elhelyezkedési, munkahelyhez jutási aránya Magyarországon Európában a legkisebb vagy a 
legkisebbek közé tartozik, tehát az egész rendszer nem működik igazán jól. Van nekem több 
szakképzésben tanító ismerősöm, akik azt mondják, hogy eléggé meggondolnák, hogy a náluk 
végzett gyerekekre rá merjenek-e bízni valamit.  

Van tehát egy olyan rendszer, Ágnes, amelyen mindenképpen változtatni kell, a 
tanárok túlélni járnak be oda, és innentől kezdve hogyha itt érdemi változás lesz, és a 
szakképzés olyan végzettséghez juttatja a gyereket, amivel el tud helyezkedni, munkához tud 
jutni, ráadásul még csipkednie kell magát, mert a családi pótlékot elveszti abban az esetben, 
ha nem vesz részt aktívan a szakképzésben, akkor én egyáltalán nem vagyok biztos abban, 
hogy ha öt vagy tíz év múlva visszatekintünk, ez a döntés hátrányos volt-e a fiatalabb 
generációnak vagy nem; te azt mondod, hogy hátrányos, én ebben egyáltalán nem vagyok 
biztos. Még egyszer mondom: nemzetközi példák hosszú sora bizonyítja, hogy olyan 
országokban, ahol nálunk alacsonyabb a kötelező iskoláztatási életkor, amíg tanulniuk kell a 
gyerekeknek, jóval magasabb arányban végeznek a gyerekek. Egyébként hogyha annyira 
egyszerűen igaz lenne, amit te állítasz, akkor ez szöges ellentétben van azzal. Köszönöm 
szépen. (Osztolykán Ágnes: Válaszolt a Máriusz.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Aáry-Tamás Lajosnak:) Lajos, parancsolj! 
 
AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok miniszteri biztosa: Köszönöm szépen. 

Alelnök asszony, egy dolgot szeretnék tisztázni, ha én voltam félreérthető, akkor ezért 
elnézést kérek! Én soha nem mondtam azt, hogy nem sérült az oktatáshoz való jog, azért van 
a hivatalunk, 1600 ügyben sérült, ezeket vizsgáltuk. Puskázok a papíromból, mert én azt írtam 
fel magamnak, és az volt a mondandóm lényege, hogy az oktatási jogok szerkezetében 
lényeges változás nem állt be – és megemlítettem kivételeket, ezek között említettem a 
16 éves korhatárt. Olyat én tehát nem állítottam, hogy nem sérült az oktatáshoz való jog, ha 
ilyen helyzet előállna, akkor a hivatalunkra valószínűleg nem lenne szükség. Bármilyen típusú 
rendszer épül, olyan sokan vannak, és olyan sok időt töltenek el egymás társaságában, hogy a 
konfliktusok természetesek, és a jog is sérül számos döntésben, a minisztertől egészen az 
óvodavezetőig sokan vannak, akik meg tudják sérteni a jogot.  

Azt említette, hogy régen hallott már engem, és azért jellemezhetem bátran ezt az 
időszakot, mert hét miniszterrel dolgoztam együtt, és három választást éltem meg, tehát 
egészen pontosan láttam, mi történik akkor, amikor az új összetételű parlament, a 
választásokon nyertes pártok, párt a maga társadalomképe alapján felépíti azt a víziót, ami 
megtestesül a jogszabályokban. Nem fog találni az elmúlt időszakban ezekre az 
időperiódusokra egyetlenegy megnyilatkozásomat sem, amely minősítette volna azt a 
társadalomképet vagy azt az ideológiai bázisú elképzelést, amit az akkori pártok megtettek. 
Most is ugyanez volt, egy hosszú, kétéves időfolyamat, amiről beszélünk, oktatáspolitikai 
viták végén megszülettek a jogszabályok, még várni kell, mert azok végrehajtási rendeletei is 
megszülettek, és most értünk oda, hogy ezen jogszabályok alapján megszületnek az első 
döntések, majd megszületnek az első másodfokú döntések, és utána kerülnek majd elém. Nem 
csak az oktatási jogok biztosának a pozícióját, az ombudsman típusú intézményeket is úgy 
képzelem el, hogy amikor az ideológiai típusú, politikai vitáknak van a tere, akkor az 
ombudsmannak nem osztanak lapot, mert ha megoldásokat kritizál vagy támogat, akkor azt 
fogják mondani, hogy az adott ideológiai bázison áll, vagy a másikat támadja. Én úgy 
érzékelem, az elmúlt 14 évben jól belőttem a magam mozaikjában a mozgásteremet, és azért 
veszem ezt nagyon komolyan, mert én vagyok az, aki arra szeretném rábírni az oktatás 
szereplőit, vezetőket, hogy ne lépjenek ki a maguk mozaikjából, ne sértsék meg a jogot azzal, 
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hogy túlterjeszkednek a saját hatáskörükön. Ezért hallhatott engem keveset. Én azt gondolom, 
hogy a kialakult jogszabályi környezetben viszonylag rövid időn belül mérhető lesz, hogy 
ezek hogyan működnek, nálam le fognak csapódni ezek az ügyek, a szülők, a diákok, az 
oktatás egyéb szereplői el fogják küldeni nekem a panaszaikat, és akkor mód van arra, hogy a 
jogszabályokkal, az alaptörvénnyel is össze lehessen azokat vetni.  

Az kétségtelen, általánosságban elmondható, hogy amióta én látom az oktatást – de 
ebben nem is volt egyébként hiba –, nem egy könnyen lerajzolható mértani alakzatként 
képzelem, ahova a gyerekeket be kell tenni valamilyen szempont szerint; az oktatás sokkal 
inkább egy amőbához hasonlít, amely a megváltozott igényekre igyekszik választ adni, 
egyszer kinyúlik messzire, máskor pedig visszahúzódik ott, ahol erre szükség van. Az élet ki 
fogja kényszeríteni a döntéshozókból a döntéseket, megjelennek az iskolákban a beteg 
gyerekek, már nem elég csak oktatási megközelítésből kezelni az ügyüket, hanem szociális, 
egészségügyi megközelítés vagy támogatás is szükséges hozzá, most éppen a cukorbeteg 
gyerekek helyzetét vizsgáljuk, akik nem mindig kerülnek be az óvodába, de a tanártól meg 
nem várható el, hogy inzulint adjon be, még akkor sem, ha ő elvállalná nagy-nagy szeretetből, 
tehát itt a felelősségi határokat kell világosan rögzíteni, és ez ma nehéz. Európai barátaink 
sem tudták megtenni, ezért csináltam egy európai kitekintésű vizsgálatot, úgy néz ki, hogy azt 
egy hónapon belül le tudjuk zárni. Az oktatás tehát amőbaként moccanni fog, és ha tudjuk a 
választ a miért kérdésre, akkor a hogyanra egy kicsit könnyebb reflektálni, és én azt 
gondolom, hogy ezt mi meg fogjuk tenni. Most ehhez korán van még, január 1-jén indult be 
az új típusú oktatási rendszer, nincs még annyi tapasztalat, hogy reflektálni lehessen rá, 
jósolni meg…, mondom, az elmúlt 14 év tapasztalata alapján inkább nem teszem. De 
egyetértek önnel, a hátrányos helyzetű gyerekek ügyével foglalkozni kell. Minden 
oktatáspolitikus azt ígérte, hogy értelemszerűen a 16 év után nem légüres tér következik, 
hanem nagyon sokféle programot, oktatáspolitikai tervet lehet, kell kidolgozni, amit mellé 
lehet tenni. Köszönöm. (Osztolykán Ágnes: Én is köszönöm.) 

 
ELNÖK: Kucsák László, parancsolj, Laci! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, amit a felvetés 

kapcsán is elmondott a biztos úr. Megítélésem szerint világos, érthető okfejtés volt, és ha 
valaki mondjuk elolvasta azt a rövidebb anyagot, amit korábban megkaphattunk az oktatási 
jogok biztosától és munkatársaitól, illetve ha tanulmányozta a korábbi években megjelent 
éves összefoglalókat, akkor ugyanaz a szemléletmód tükröződött ebből. Úgyhogy én 
mindezek ismeretében a felvetésekre a továbbiakban már nem kívánok reflektálni.  

Nagyon köszönjük, hogy mindezeket elmondta, és azt kívánom önnek és 
munkatársainak, az ötfős csapatnak – fél tíz –, hogy a továbbiakban is helyt tudjanak állni, és 
nyilván az lenne az érdek, hogy a következő időintervallumban arányosan kevesebb üggyel 
kelljen foglalkozniuk, jóllehet szerintem az is egy maximálisan támogatható megközelítés, 
amit szintén elmondott, hogy a megegyezés és a felek partneri viszonyának a helyreállítása 
vezérli önöket – ezt egyébként szerintem ki-ki tapasztalhatta a saját földrajzi és 
szakmaterületén is. Úgyhogy ehhez a munkához én – az eddigieket is megköszönve – jó erőt 
és sok sikert kívánok! Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e egyéb kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Jóska, parancsolj, Michl József! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. A biztos úr két felvetésére reagálnék, 

illetve egy kicsit továbbvinném ezeket a gondolatokat, sőt lehet, hogy egy kis kiegészítést 
kérnék hozzá. Az egyik az volt, hogy a biztos úr úgy látja, a pedagógusok mintha nem 
éreznék, hogy az ő profizmusuk folyamatosan előtérbe van helyezve. Ugyanakkor említette 
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azt, hogy manapság is – én még az „is”-t odatenném – mindenki velük is foglalkozik, illetve 
az oktatással, mert szerintem azért ez korábban is így volt, tehát az oktatás témája vagy az 
iskola témája minden közösségben hamar előkerül, hiszen mindenkinek van valamifajta 
kapcsolódása. Én csak azt gondoltam végig most, hogy az elmúlt két év oktatáspolitikai 
kérdéseiben folyó vitákban a parlamentben, azt gondolom, nyugodtan mondhatom, hogy 
ráadásul pártállástól függetlenül a képviselők részéről nagyon sok ilyen megjegyzés hangzott 
el, sőt a viszontválaszokban is a kormányzat részéről. Tehát az érdekelne, hogy ez honnan 
érződik, vagy mire gondol a biztos úr, hogy hol kellene ezt még tovább fokozni, mert én azt 
gondolom, hogy azért ennek a tere meg a helye a mai politikában vagy a mai viszonyokban a 
társadalomban azért vastagon megvan. Én tehát itt nem látok aggodalomra okot, hogyha 
szabad így fogalmazni.  

A másik egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan lehetne azt jól megfogalmazni, 
hogy mivel kell foglalkoznia az oktatásnak, vagy hogy hogyan kell ezt röviden 
megfogalmazni. Eperjes Károlynak a biztos sokak által ismert gondolata jutott eszembe, aki 
azt mondja, hogy őszerinte tanügynek kellene nevezni ezt az egész kérdést, merthogy 
pontosan nemcsak az eszünknek a művelését végzi az oktatás, a tanügy, hanem a szívnek és a 
léleknek meg a fizikumnak a művelését is, és szerintem ebből a szempontból egy jó irány az a 
gondolat, amely elindult azzal, hogy a közoktatási törvény neve megváltozott köznevelési 
törvényre, és talán az a korra is jellemző üzenet most, hogy lényegesen nagyobb hangsúlyt 
kíván fektetni a mostani kormányzat a közoktatás területének a nevelési részére, én ezt jónak 
tartom. Viszont ez a gondolkodás valóban izgalmas most, hogy akkor hogyan lehet ezt 
megtenni, ha szabad így fogalmaznom, újra kell pozícionálnunk az iskola vagy az oktatás 
kérdését, ebben meg biztos, hogy sok jó gondolatot tud adni az ön munkája meg az önök 
közössége, úgyhogy én is izgalommal várom a fejleményeket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Aáry-Tamás Lajosnak:) Lajos, parancsolj! 
 
AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok miniszteri biztosa: Köszönöm szépen 

mindkét képviselőnek a jelzését. A profizmussal kapcsolatos kijelentések valóban gyakran 
elhangzanak, és én azért tudom látni, mert egyrészt egy elefántcsonttoronyban ülök, másrészt 
én nem vagyok pedagógus, én jogász vagyok, hogy a tanári munkáról nagyon különféle 
toposzok élnek. El szokták mondani, hogy ez egy hivatás, ez egy különleges hivatás, nem 
fogom megismételni, hiszen önök ebben a politikai világban élnek, ennek a mondatait 
gyakran hallották, de a szó szerinti profizmusról kevesebbet beszélünk, anélkül, hogy a 
fellegekbe mennénk, vagy az érzelmek világába csúsznánk bele. Én ebben érzek 
hiányosságot.  

A profizmusról szóló erős politikai diskurzust és támogatást, pontosabban annak a 
hiányát abban látom, hogy ezt a leghamarabb a gyerekek veszik észre, hogy nincs egy 
sziklaszilárd támogatás a tanár mellett, de ez nem mai probléma, ez egy 20 éves probléma, 
aztán észreveszik a szülők, illetve nehéz rávenni a tanárokat, hogy ha ti profik vagytok, illetve 
profiknak tekintünk benneteket, akkor fogalmazzátok meg, hogy mi is ez a profizmus, illetve 
állapodjunk meg abban, hogy aki viszont nem profi, azt első körben ti mondjátok ki, és ti 
vagytok azok, akik megkéritek, hogy másutt dolgozzon. Tehát a segítségére lehet az 
oktatáspolitikának és a végrehajtásnak, hogyha a tanárok profizmusának egy ilyen iránya is 
meg tudna erősödni. Én kifejezetten erre gondolok.  

Aztán vannak toposzok, amelyek gyengítik a professzióba vetett hitet. Rendszeresen 
azt hallom, hogy a tanárok kontraszelektáltak, és ezt mindenféle beszélgetésen, konferencián, 
magasabb és alacsonyabb szintű társalgáson hallom. Én tíz éve tanítok az ELTE PPK-n 
diákokat, jövendőbeli tanárokat jogra, róluk is azt szokták mondani, hogy az megy oda, aki…, 
de most talán változások állnak be ezen a téren is. Egyetemi professzorokat hallok arról 
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beszélni, hogy ez a mai diákság, bezzeg az én időmben micsoda észlények jártak ide, aztán 
csodálkoznak ugyanazok a professzorok, amikor azt mondják, hogy ja, ha így vélekedsz az 
egyetemről, akkor miért kérsz több pénzt? Tehát érdemes a szakmán belül, a professzión belül 
újrapozícionálni ezt, ahogy említette, mert néha a tanárok belülről tudják gyengíteni a saját 
pozíciójukat, anélkül, hogy erre igazi észérvek lennének, vagy lejöttek volna az érzelmi 
vonatról. Azt gondolom tehát, hogy itt szülőknek, tanároknak, diákoknak, végrehajtóknak, 
politikusoknak együtt lehet tenni azért, hogy a professziót egy kicsit másként szabályozzuk, 
és lehet, hogy néha egyszerűbb megközelítések jobban segítenének, mint a bonyolult 
megfogalmazások.  

A miérttel kapcsolatban pedig csak azt tudom mondani, hogy nagyon sokféle válasz 
létezik. Csináltunk ilyen kísérleteket, diákokat kiküldtünk az utcára interjúzni, hogy 
kérdezzék meg, miért tanítunk. Nagyon jó válaszok érkeztek, de nem volt kettő, amelyik 
hasonlított volna. Tehát nem az a baj, hogy nincsenek válaszaink, vannak, csak nincsenek 
konszenzusos válaszaink, amelyek egy irányba tudnak mutatni, és hogyha vita van arról, hogy 
az egészségügy kapjon-e több pénzt vagy az oktatás, akkor az ilyen konszenzusos válaszok 
segíthetnének akár úgy is, hogy az oktatási szereplők tömege a politikusok mögött állna, hogy 
na, innen ne, akkor inkább onnan vagy egyéb máshonnan, de lehetőség szerint az oktatás 
területéről ne. Én azt gondolom, hogy a következő időszaknak ez egy igazi, izgalmas vitája 
lesz, én a magam részéről csak szorgalmazni meg segíteni tudom ezt a vitát. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Egyéb kérdést, észrevételt nem látok.  
Erről a tájékoztatóról, beszámolóról nem szoktunk szavazni – vagy szoktunk? (Az 

elnök Takács Gabriellával egyeztet.) – a tudomásulvételről… Van, amikor indokolt, de most 
ezt nem látom, mert egyrészt nincs előttünk a szöveg, egy beszélgetésről meg felesleges 
szavazni, hogy jó volt, maximum ennyit tudunk mondani, vagy hogy informatív volt, tehát 
olyan nagy szavazási lehetőséget én itt nem látok. Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk, 
várjuk az írásos évkönyvet a ’12. év eseteiről, és jó munkát, sok sikert – azt hiszem, 
valamennyiünk nevében mondhatom ezt. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Sós Tamás azt kérte, hogy az egyebek keretében a szakképzési vizsgáztatással 
kapcsolatban megfogalmazhasson egy kérést, problémát, kérdést. Parancsolj, Tamás! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Egy hangos gondolkodás, inkább 

tanácsot kérek én is, hogy nekünk milyen eszközrendszerünk van erre, hogy egyáltalán 
foglalkozzunk ezzel. Az elmúlt héten különböző sajtóhírek is foglalkoztak azzal, hogy az 
országban 700 helyen, szakközépiskolánál, szakiskolánál még nem álltak fel a 
vizsgabizottságok. Úgy tudom, a múlt héten számos intézkedés született, de ma is beszéltem 
néhány emberrel – a múlt héten már megkezdődtek az írásbelik, a gyakorlat ma kezdődött –, 
és mondjuk még a reggeli órákban volt olyan hely, ahol nem jelent meg a vizsgabizottság 
elnöke, és nem jelent meg a kamara képviselője. Úgy gondolom, hogy ez azért egy olyan 
kérdés, ami mellett szó nélkül nem lehet elmenni.  

Valamilyen formában célszerűnek tartanám, hogy az illetékesek valamilyen típusú 
kimutatást, összegzést, tapasztalatot osszanak meg velünk. Én nem kérek külön tőlük semmi 
olyat, amit mi nem kérhetünk, még pluszmunkát sem kérek tőlük, de valamilyen formában 
azt, amit ők amúgy is elkészítenek, osszák már meg velünk, mert a nyilvánosság ezzel van 
tele, és ezen túlmenően azért az érintettek is panaszkodnak. Későn kapják meg a 
vizsgabizottsági elnökök a felkérést, a kamara képviselői is későn kapják meg ezeket, 
ráadásul az indokolatlan mértékű nyugdíjaztatás kapcsán is látok ellentmondást, mert én úgy 
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tudom, hogy a vizsgáztatás végül is nem egy munkaviszonyt jelent, hanem egy egyszeri 
megbízatást jelent, tehát ilyen értelemben ezt is végig kellene gondolni, ez túl van lihegve 
szerintem. Ráadásul az az érzésem, hogy egy tavalyi…, tehát amikor a szakképzési törvényt 
bevezették, egy korábbi rendeletet elfelejtettek módosítani. Tehát összetettnek látom a 
kérdést, érdemesnek tartanám, hogy ezzel foglalkozzunk.  

 
ELNÖK: Írunk egy levelet a miniszter úrnak. A bizottságnak természetesen módjában 

áll tájékozódni és kérdést intézni, Varga Mihály miniszter úrnak fogjuk ezt értelemszerűen 
feltenni, a szakképzést felügyelő miniszternek. Kérlek, hogy a kérdések pontosításában segíts 
majd – mert jegyzetelt a Gabi, de nem biztos, hogy nem biztos, hogy mindent pontosan –, 
annak érdekében, hogy ezt jól meg tudjuk fogalmazni.  

(Kucsák László jelzésére:) Laci, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Elnézést, csak azt szeretném megkérdezni, hogy 

tudunk-e valamit arról, hogy várható-e, hogy a szakképzési törvény módosításáról szóló 
javaslatot ma tárgyalni fogja a Ház, és tudjuk-e, hogy pontosabban mely időszakban.  

 
ELNÖK: Tudjuk. A kérdésedre, hogy mely időszakban, a Gabi válaszolni fog.  
 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: A május 13-ai, hétfői ülésnapon 

határozathozatalra, vagy módosító javaslatok benyújtása esetén részletes vitára a május 14-ei, 
keddi ülésnapon kerül sor. Tehát általános vita, lezárás és szavazás, határozathozatal is 
szerepel az előzetes tervben. (Kucsák László: Ma?) Igen. 1 órakor napirendtől való eltérésre 
ez be fog kerülni. (Osztolykán Ágnes: Sürgősséggel.)  

 
ELNÖK: A május 31-ei határidő nagyon közel van. Elfogadni, kihirdetni egy ilyen 

jogszabályt… 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, ha jól értem, akkor most a határozathozatali 

blokkban kap ez helyet?  
 
ELNÖK: Igen. Azaz amikor vállaltad azt a hősi feladatot, hogy bizottsági előadó 

leszel, nem fogsz ott ülni egyedül, hanem ott ülünk valamennyien.  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Ez rendkívül megtisztelő, köszönöm. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Szolidárisak vagyunk veled. (Michl József: És figyeljük, hogy mit mondasz!) 

…Hogy jól fogalmazol-e… 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Kivételesen jó ütemérzékkel 

jelentkeztem.  
 
ELNÖK: Jó. 
Egyetért a bizottság azzal, hogy egy ilyen tájékozódó kérdést intézzünk a miniszter 

úrhoz, amit Tamás javasolt? Aki úgy gondolja, hogy igen, az, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 
Igen, akkor megfogalmazunk és elküldünk egy ilyet. Köszönöm szépen.  

A fideszes képviselőket arra kérem, hogy maradjanak egy kicsit, szeretném bemutatni 
nekik egy új kollégánkat, ha ez lehetséges, a többieknek köszönjük a részvételt. (Osztolykán 
Ágnes közbeszól.) Ha kíváncsi vagy a fideszes kollégákra, akkor előtted sem titok 
természetesen. (Osztolykán Ágnes: Nem, köszönöm.) 
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A bizottsági ülést bezárom. Jó étvágyat kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 34 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


