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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívott vendégeinket. Kérem a képviselő 
urakat, hogy foglalják el a helyüket! (Megtörténik.) Megállapítom, hogy a bizottságunk 
határozatképes.  

Két napirendi pontunk van. Az „egyebek” mellett az 1. napirendi pont az oktatás 
szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról című salátatörvény, nevezzük ezzel 
a nem túl szép, de a lényeget pontosan kifejező szóval a beterjesztést. 

Tisztelettel köszöntöm vendégeinket. Mielőtt nekik megadnám a szót, a napirendről 
szavaznunk kell. Kérdezem, van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, 
javaslata. Van-e vita? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Akkor szavazzunk a napirendről! Aki egyetért vele, kérem, emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Köszönöm. Úgy látom, hogy egyhangúlag fogadtuk el a napirendet. 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11114. szám) (Általános vita) 

Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban tisztelettel köszöntöm Maruzsa Zoltán helyettes 
államtitkárt, Sipos Imre helyettes államtitkárt és Brassói Sándort. Nem biztos, hogy 
mindenkinek megkaptam a nevét, ezért elnézést kérek. Nem tudom, hogy ki vezeti fel, vagy 
mindenki a maga területére vonatkozót adja elő; gondolom, az úgy a legpraktikusabb.  

Zoltán, parancsolj! 
 

Dr. Maruzsa Zoltán (Emberi Erőforrások Minisztériuma) hozzászólása 

DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm a szót. Egy olyan valóban 
salátatörvény-módosító csomagot állított össze a tárca, amely - mint látszik - jó néhány 
törvényhez hozzányúl és pontosító, jogtechnikai módosításokat tartalmaz jelentős részben. Az 
első paragrafusok a Kjt.-t, az MTA-ról szóló törvényt, az illetéktörvényt, az szja-törvényt 
módosítják. Ezek szinte kivétel nélkül az új törvényi hivatkozást helyezik be, míg ezekben a 
törvényekben a régi törvényi hivatkozás szerepel, a külföldön szerzett oklevelek 
illetékmentességi szabályait pontosítják, az újonnan alapított ösztöndíjak adómentességét 
garantálják az szja-törvényben történő nevesítés révén, illetve az OTKA javára vállalt 
befizetéseket közérdekű kötelezettségvállalásnak minősítik. A jelenlegi jogszabályhelyen még 
a régi Ptk.-ra való hivatkozás van. 

Ezen túlmenően is - valóban a köznevelésről én nem szólnék, azt a kollégám fogja 
mondani - végignéztük az Nftv.-t, és számos olyan pontosítást láttunk szükségesnek, amely 
azokat a kardinális kérdéseket, amelyek az elmúlt hónapokban, félévben napirenden voltak, 
még nem tartalmazzák. Tehát ami szerepelt az elmúlt hónapokban és további egyeztetést 
igényel, ezek nincsenek benne ebben az előterjesztésben, de számos olyan pontosítás, amely 
az elmúlt félévben, mondhatnám, egyes esetekben egy évben felmerült a Rektori Konferencia 
részéről, a MAB részéről, ott is számos ponton hozzányúlunk a törvényhez a doktori ügyek 
kapcsán. Ezeket gyűjtöttük össze, és ezeket az alapvetően - ahogy én minősíteném -
jogtechnikai jellegű pontosító észrevételeket tartalmazza ez az anyag. Ezt tárgyaljuk ma, és 
természetesen minden kérdésben állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár úr. Elfelejtettem az 
előbb bemutatni Halász Zsolt főosztályvezető urat. Tisztelettel köszöntöm őt is. 

Sipos Imre helyettes államtitkár úré a szó. Tessék parancsolni! 
 

Sipos Imre (Emberi Erőforrások Minisztériuma) hozzászólása 

SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. A helyettes államtitkár úr szavait a 
köznevelési törvény vonatkozásában egészíteném ki természetesen. A köznevelési törvény a 
Magyar Pedagógus Kar létrehozásával egészül ki. Ennek jogtechnikai része a 
törvénymódosításból kiolvasható. 

A Pedagógus Karral kapcsolatosan néhány gondolatot, néhány fontos elemet emelnék 
ki. Ezek közül azt, hogy az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben 
pedagógus munkakörben közalkalmazottként foglalkoztatottak lesznek tagjai ennek a 
Pedagógus Karnak. A kar feladatait országos szervei, továbbá a megyékben és a fővárosban 
működtetett területi szervekben látja el. 

A kar konkrét feladatai közül kiemelném azt, hogy ellenőrzi a köznevelési törvényben 
meghatározott közösségi szolgálat szervezését, működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és 
információs rendszert, véleményezési jogot gyakorol a köznevelést és a pedagógusképzést 
érintő jogszabályok megalkotása, módosítása során. 

A szakmai érdekképviseletekben, azt gondolom, hogy egy komoly lehetőséget kap a 
tekintetben, hogy különböző szakmai napokat, konferenciákat szervezhet. Természetesen 
feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben javaslatot tehet az oktatásért felelős 
miniszternek, megalkotja alapszabályát és a pedagógusok etikai kódexét. 

Szeretném kiemelni az előterjesztésből azt a részt, amely rögzíti, hogy a kar szakmai 
érdekképviseleti tevékenysége során a reprezentatív szakszervezetekkel együttműködik, 
tiszteletben tartja a munka törvénykönyve és a Kjt. által biztosított jogait.  

Amit szintén kiemelnék, ezek a kar szakmai tagozatai, amelyek vonatkozásában 
egyrészt egy köznevelési, másrészt a nemzeti alaptanterv által meghatározott szakmai 
struktúrát igyekeztünk felállítani. Természetesen ezt is rögzíti az előterjesztés, hogy az 
alapszabály további tagozatok, szakmai tagozatok létrehozásáról rendelkezhet, illetve nyilván 
az is meggondolás tárgyát képezi, hogy e tagozatokon belül tanári, tanítói altagozatok jöjjenek 
létre, tehát magukon a tagozatokon keresztül minél inkább szerencsés lenne egy olyan 
struktúra kialakítása, amely a szakmai érdekképviseletet tudja segíteni támogatni. Köszönöm 
szépen a szót. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztőkhöz? (Jelzésre:) 

Sós Tamás, parancsolj! 
 

Kérdések, hozzászólások 

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Vendégeink! Alapvetően két 
kérdéskört szeretnék felvetni. Az egyik az, ami a Pedagógus Karra vonatkozik. Az iránt 
érdeklődöm, hogy milyen elv alapján fogalmazódik meg gyakorlatilag ennek a formának a 
létjogosultsága, milyen nemzetközi tapasztalatokat elemeztek, mit tudnának elmondani. 
Politikai szempontok mennyire játszanak szerepet ennek a kérdésnek az eldöntésénél? Itt 
inkább ez iránt érdeklődöm, lehet, hogy a képviselőtársaim majd ebben tudnak jobban 
segíteni a kormánypárti oldalról. 
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Az iránt is érdeklődnék - ez a másik kérdésem -, hogy biztosan végeztek előzetes 
kalkulációt, milyen költségvetéssel fog létrejönni ez a rendszer. Mekkora apparátussal fog 
létrejönni?  

A harmadik gondolatköröm arra irányul, hogy ugyan annak örülök, amit elmondott, 
hogy a szakszervezeteket, az érdekképviseleteket nem sérti, de az elmúlt három esztendő 
tapasztalatai alapján azt kell, hogy mondjam, hogy a gyakorlat nem ezt mutatja. Én a magam 
részéről aggódom, hogy ez nem fog tudni megvalósulni, mint ahogy ezt ön mondja. Örülnék, 
ha ez így lenne, de nem, mert napjainkban sem valósul meg az érdekegyeztetés, az 
érdekvédelem normális rendszere a pedagógustársadalomban. 

Megint egy újabb alkérdésem lenne ennél a gondolatkörnél. Az etikai kódex tartalmára 
kérdeznék rá. Meglehetősen szűkszavúnak, homályosnak látom ezt a kérdést. Ott is látok 
ellentmondást, hogy valójában az illetékes miniszter felülírhatja, és utána pedig a kar elnöke 
bírósághoz fordulhat. Ezt azért elég nehezen tudnám elképzelni, hogy megvalósul. Elég 
életszerűtlennek gondolom ezt a megfogalmazást.  

Ami a felsőoktatás, az MTA, az OTKA kérdéskörét illeti, gyakorlatilag azt gondolom, 
hogy a pontosításokat már rég el kellett volna végezni. Itt egy ilyen megjegyzésem van. 

A legnagyobb problémát pedig a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének 
nyilvántartásáért felelős szerv jogosítványai jelenthetik. Itt inkább ebben látom a gondot, 
ennek a terjeszkedésében, ennek a lopakodó, búvópatak módjára történő megvalósulásában. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Szerintem gyűjtsük össze a kérdéseket, még ha ezek több 

felé is vonatkoznak. (Jelzésre:) Osztolykán Ágnes alelnök asszony kért szót. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Én is a Pedagógus Karral 

kapcsolatosan szeretnék néhány kérdést feltenni. Az van benne a törvényben, hogy az állami 
iskolák alkalmazottai lesznek automatikus tagjai a karnak. Mi van azokkal az iskolákkal, 
amelyek nem állami iskolák és pedagógus munkakörben kell dolgozni? Mi van akkor, ha 
valaki nem pedagógus, hanem mondjuk pedagógiai asszisztens? Akkor ő nem lehet teljes jogú 
tagja a karnak? 

Mi van akkor, ha mondjuk én nem akarok tagja lenni a karnak? Ha én mondjuk 
pedagógus vagyok, de nem akarok tagja lenni, akkor kirúgnak az állásomból? 

Ha kötelező a tagság - tudom, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa kérdés lesz -, a 
részvétel is kötelező-e? Elég-e tagnak lennem, vagy a részvételnek is érvényesülnie kell? 
Aktívnak kell-e lennem, kötelező-e részt vennem ebben a munkában, vagy csak aláírok egy 
papírt, hogy tag vagyok és akkor hátradőltem, nem csinálok semmit? 

Biztosan ígérik-e, hogy itt nem lesz tagdíj? Milyen garanciát tudnak vállalni arra, hogy 
ennek nem lesz tagdíja? 

Azt is szeretném megkérdezni - az is benne van, hogy a pedagógus szakmai és 
érdekképviseleti szervezet tisztségviselője nem lehet a kar tisztségviselője -, hogy ezzel 
hogyan gondoljuk azt, hogyan legyünk olyan jó szándékúak önökkel, hogy azt gondoljuk, 
nem akarják ellehetetleníteni a már meglévő érdekképviseleti szerveket.  

Talán a legfontosabb kérdés, hogy milyen nagyságrendben gondolkodnak, hogy mi 
lesz itt a büdzsé. Mennyi pénzből fog ez működni? Ebben mennyi lesz az állami 
költségvetésből? A klasszikus kérdés pedig, hogy miért nem gondolják azt, hogy mondjuk ezt 
a pénzt az életpályamodellre is költhetnénk. 

Maruzsa helyettes államtitkár úrhoz lenne egy kérdésem. Miért akarják most már a 
doktorok tiszteletdíjának megállapítása feltételeit is egy kormányhatározatban meghatározni? 
Hogy volt ez eddig? Tényleg nem tudjuk. Ha ennek így kell lennie, akkor ennek miért kell így 
lennie, és hogy volt eddig?  
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Lenne még egy kérdésem, hogy a fogyatékkal élő felsőoktatási hallgatók kapcsán tett 
ombudsmani megállapításokat beleépítették-e ebbe a változtatásba. Ha erről tudna egy kicsit 
pontosabban beszélni: ha igen, akkor hogyan? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Pósán László alelnök úr kért szót. Parancsolj, László! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is szeretnék egy kis segítséget 

kérni, hogy pontosan és érthetően lássuk a kérdéskört. Ha a Pedagógus Kar köztestület, akkor 
annak analógiájára, ahogy például most a Magyar Tudományos Akadémia működik, annak a 
tagjai azok, akik akadémikusok, tehát tudósok, illetve az Akadémia köztestületi tagságába 
önként jelentkezhetnek azok, akik nem akadémikusok ugyan, de úgy érzik, hogy a 
tudományhoz van némi közük. Ebből következően ezekre terjednek ki az akadémiai 
törvényben foglaltak ilyen-olyan paragrafusai, szankcionáló jelleggel, jutalmazó jelleggel és 
így tovább. Ha minden pedagógus tagja, aki az állami rendszer része, akkor ez egy ilyen 
hivatásrendi dolog. Ezzel sincsen baj, de akkor ez inkább kamara, ha én jól értem. Akkor 
viszont hozzá kell illeszteni azokat az elemeket, amelyek az egyéb kamarákra vonatkoznak. 
Ha mondjuk az ügyvédi kamara esetében etikai vétség és bármi ilyen előfordul, akkor az 
ügyvédi praxistól az illető el van tiltva, vagy az orvosi kamara esetében ugyanilyen logikával 
működik a dolog. Én ezt a részét nem látom világosan kifejtve, hogy jogilag pontosan hova is 
kellene betájolni ezt a felálló Pedagógus Kart. Szeretnék kérni egy kis segítséget, hogy ezt 
értsük és értelmezhessük. 

A másik kérdésem a MAB-hoz kapcsolódik. Annak a tisztázását nem látom még most 
sem, bevallom őszintén, hogy a MAB - ez persze már eljárási kérdés, de egyáltalán nem 
közömbös, hogy jogszabályi szinten vannak-e erre vonatkozóan mankók - ma megállapítja 
egy adott képzés esetére, hogy ott a személyi és egyéb feltételek ebből a szempontból 
rendelkezésre állnak-e. Ez eddig mind rendben van, a probléma inkább csak ott van, hogy az 
akkreditáció általában olyan logikát követ, hogy az adott képzéshez kapcsolódóan az adott 
karon belül főállású oktatók száma így tovább, és így tovább, magyarán azt a szemléletet és 
azt a szempontot nem lehet érvényesíteni, az eddigi gyakorlat alapján tudom mondani, hogy a 
karok közötti átjárások, átoktatások és így tovább, mert egész egyszerűen valahogy nem 
működik. Bevallom őszintén, ezt a mostani salátatörvényből hiányolom, hogy ilyen 
értelemben nincs rendbe téve, mert ennek hiányában jó néhány intézményben szükségképpen, 
de mégiscsak lesznek párhuzamosságok, a karok között mindenképpen lesznek 
párhuzamosságok. Szerintem ez helyénvaló lenne, ha módosulna. Ezt csak azért kérdezem, 
hogy van-e ebben az irányban bárminemű tájékozódás, mert most még módosító javaslatokkal 
értelemszerűen lehetne rendezni a kérdést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Farkas Gergely, parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót. Az eddigi kérdésekből is 

egyértelmű, hogy a törvény egyik legjelentősebb része a Pedagógus Kar. Nem véletlenül 
merült fel egyébként többekben, hogy ha már sokat beszél a kormány a pedagógusok 
elismeréséről, akkor egy szimbolikus cselekedet lett volna az is, ha önálló törvényként 
nyújtják be a Pedagógus Kar létrehozásáról szóló törvényjavaslatot, ne adj’ isten, 
konzultálnak a pedagógusokkal, illetve akár konzultálnak a kormánypárti képviselőkkel, mert 
az is kiderült, hogy ez is elmaradt a nagy kapkodásban - az előző hozzászóló által 
elmondottak alapján. 

Nekem is ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Konkrétan a törvényjavaslat 12. 
oldalának végén, a 13. oldal elején az van, hogy a kar tagja a tevékenysége során tudomására 
jutott információkat csak a kar jogos érdekeinek, működésének, a közszolgálat érdekeinek, 
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működésének veszélyeztetése, valamint a személyhez fűződő jogok megsértése nélkül 
hozhatja nyilvánosságra. Korábban is felmerült már a pedagógusok részéről egyfajta 
aggodalom, látva a törvénytervezetet, hogy a kötelező tagsággal és ez alapján egy korlátozott 
szólási jogkörrel ez bizony könnyen egy szájkosártörvényhez vezethet a pedagógusok 
esetében. Ugyanis hogy mi a kar jogos érdeke, az egy gumiszabály. Ezt a kar vezetősége fogja 
majd meghatározni, de ezt objektíven nehéz lesz megszabni. Az pedig, hogy a kar tagjának a 
tevékenysége során tudomására jut információ, tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tanítás 
során ami információkkal rendelkezik, amiket megtapasztal, mindezeket csak annak tükrében 
mondhatja el, ha azt ennek a Pedagógus Karnak a vezetősége jóváhagyja.  

Igazából nem is tudok kérdést intézni ezzel kapcsolatban a jelenlévő minisztériumi 
alkalmazottakhoz, mert úgyis a gyakorlat fogja eldönteni, hogy ezt hogyan alkalmazzák, de 
úgy gondolom, hogy egy jogos félelem lehet a pedagógusokban ennek tekintetében, hogy 
innentől kezdve vajon mit nyilatkozhat. Az osztályában tapasztalt esetleges problémákról, ne 
adj’ isten, egy-egy másik tanárral vagy igazgatóval kapcsolatos kritikáit megfogalmazhatja-e, 
vagy ha ezt megteszi, akkor utána rögtön szankcióval fognak élni vele szemben, ugyanis ez a 
Pedagógus Kar érdekét is sértheti egyes megítélések szerint. Tehát ez egy nagyon komoly 
aggály, jogos aggály, amit - mondom még egyszer - lehet, hogy itt majd megpróbálnak 
néhány szóval megmagyarázni, megnyugtatólag elmondani az érveiket emellett, de a 
gyakorlat fogja majd igazolni, hogy ez így helyes-e vagy sem. 

Egy másik egy apró kérdés, ami pedig a felsőoktatási szakképzéssel kapcsolatos: az öt 
félév helyett innentől kezdve csak négy félév számíthat bele a felsőoktatási szakképzésből a 
későbbi felsőoktatási tanulmányokba, illetve a beszámítható kreditek is 120-ról 90-re 
csökkennek, maximum 90-et lehet beszámítani. Ennek okairól szeretném kérdezni a 
felsőoktatási helyettes államtitkárt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólnék én is. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár úrtól kérdeznék. Itt elég jelentős, 
legalábbis paragrafusszámot tekintve kiterjedt módosításról van szó, 29 paragrafus vonatkozik 
a törvényből a felsőoktatási törvényre. Talán ma fejezzük be az előző felsőoktatási törvény 
módosítását, ha minden igaz, akkor ma lesz a végszavazása, és már egyből belevágunk egy 
újba. Természetesen nyilván ezek indokoltak, de azért jelzik a stabilitás értékét. A stabilitást 
szolgálja az is, ha az eddigi évtizedes szokásokhoz hasonló módon egy ilyen nagy terjedelmű 
módosítást a Magyar Rektori Konferenciával, a Magyar Akkreditációs Bizottsággal, az FTT-
vel vagy az újonnan létrejött Felsőoktatási Kerekasztal szereplőivel egyeztet a kormány. A 
kérdésem erre vonatkozik. Lehet, hogy én voltam figyelmetlen, de nem hallottam erre 
vonatkozó nyilatkozatot, hogy ezek megtörténtek-e, illetve milyen eredménnyel történtek 
meg. Magyarán az előttünk lévő paragrafusok, módosítások élvezik-e ezeknek a testületeknek 
a támogatását: Rektori Konferencia, a megváltozott funkciójú FTT, a Fejlesztési és Tervezési 
Tanács, illetve mi a MAB, a Magyar Akkreditációs Bizottság, valamint a Balog miniszter úr 
által létrehozott Felsőoktatási Kerekasztal álláspontja. 

A másik megjegyzésem Sipos helyettes államtitkár úrhoz, illetve a közoktatási 
területhez szól. Valóban jól érzik az éles szemű ellenzéki képviselők, hogy itt nem volt 
mélyreható konzultáció a kormány és a kormánypártok között. Ebben az esetben el tudtuk 
volna mondani ezen a konzultáción, hogy nem győzött meg minket a beadvány a 
szükségességéről, a létjogosultságáról. Egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy a működése 
során mi lesz a szerepe ennek a Pedagógus Karnak és ez számos kérdést, bizonytalanságot, 
sőt mint halljuk az ellenzéki képviselőket, néha félelmet is kelt. Nem tudható, hogy mi lesz a 
szerepe a karhoz való viszonynak a közalkalmazotti jogviszonyhoz. Erre vonatkozik, hogy ha 
a karban valami csintalanságot követ el az illető, például nyilvánosságra hozza a kar 
érdekeivel ellentétben azt, amiről azt gondolja, hogy nyilvánosságra kell hozni, akkor nyilván 
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kizárják a karból, de ez magával vonja-e adott esetben a közalkalmazotti jogviszony 
tekintetében is a szankciót vagy sem. Ezt a kérdést fogalmazta meg talán a képviselőtársunk 
is. 

Erre vonatkozott Pósán alelnök úr megjegyzése, hogy egy korporáció jellegű 
szervezetnél ez elképzelhető, bár a pedagógusok körében ilyen nem volt Magyarországon, de 
másnak meg van. Ismerünk ehhez hasonló szabályozó szervezeteket. Tehát nem látható 
pontosan ennek a szerepe. Szerintem a kormányra vár, hogy ezt megvilágítsa mindenki előtt. 
Maga a beadvány erre önmagában nem alkalmas.  

Én nem innen nézem, hanem annál az egy jól megragadható pontnál, amit a törvény a 
kar feladatául ad, ez pedig a közösségi szolgálattal kapcsolatos. Én ezt nem adnám a kar 
kezébe. Túl fontosnak gondolom, a szívemnek kedves területről van szó. Lehet, hogy már 
elmondtam, de nem elég ismételni, hogy egy önkormányzat van Magyarországon, amely 
önkormányzati keretek között valamennyi középiskolában megszervezte a közösségi 
szolgálatot. Ezek mi vagyunk, az általam irányított Hegyvidéki Önkormányzat. Van 
tapasztalatunk az elmúlt évek alapján, hogy önkormányzati keretek - tehát nem egyházi és 
nem alapítványi iskolák keretei - között ez hogy folyik. Mondhatom, hogy ez egy nagyon 
nehéz munka. Nagyon nehéz jó fogadóhelyet találni. Nem ingyenmunkáról van szó. Nem 
társadalmi munkáról van szó, hanem egy hallatlanul fontos pedagógiai vállalkozásról, ami 
szerintem a minisztérium kitüntetett figyelmét kell, hogy élvezze. Ha ezt abban látja 
megtestesülni, hogy a még létre sem jött Pedagógus Kart ebbe bevonja, annak én örülök. De 
hogy teljes egészében rá hárítja ennek a felelősségét, annak nem örülök. Ez a közösségi 
szolgálat, a szociális munka, a karitatív munka gyakorlata létezik. Önök pontosan tudják, 
hogy vannak iskolák, amelyek évtizedek óta csinálják ezt. A felnőtté válás során az egyik 
legfontosabb tapasztalatot adják a gyerekeiknek, a felelősség tapasztalatát. Ezt előkészíteni, 
megszervezni, ennek a súlyát, fontosságát nem lehet eléggé túlértékelni. Tehát én 
óvatosabban adnám ezt a feladatot a karnak. Erre vonatkozóan leszek bátor módosító 
javaslattal élni, hogy részt vesz benne, konzultál e tekintetben, de nem ő viseli ennek a 
felelősségét, hanem azt az államtitkárság viseli. Attól nem szabadulhat meg. Ezt szerettem 
volna elmondani ezzel kapcsolatban.  

Úgy látom, nincs más kérdés, tehát helyettes államtitkár uraké a szó, döntsétek el, 
hogy milyen sorrendben. 

 

Válaszok 

SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ha 
megengedik, a kérdések sorrendjében mennék végig, és ezeket igyekszem érinteni. Azt 
gondolom, minden országban eltérő a pedagógusok különböző szakmai szervezetekben, 
szerveződésekben való jelenléte. Hogy egy ország a pedagógusok szakmai presztízsét, 
társadalmi megítélését növelni szeretné, azt gondolom, hogy erre a Pedagógus Kar egy olyan 
lehetőséget biztosít, szeretném hangsúlyozni, lehetőséget biztosít, amellyel jó lenne, ha a 
magyar pedagógustársadalom élne. Erre vonatkozóan egy másik kérdésre is tudom mondani 
az egyeztetések vonatkozásában, hogy az elmúlt héten az OKNT ülésén tárgyaltuk a 
Pedagógus Kar kérdését, és itt is felmerült, hogy bizonyos országokban gyakorlatilag 
bizonyos szervezetek autonómiájával vetekedő és nagyon komoly, önmagának presztízst 
kivívó pedagógus szervezetek, pedagógus karok, kamarai típusú szerveződések vannak.  

Az apparátusra, illetve a költségtervre vonatkozóan, a létrehozására vonatkozóan 
tudok konkrét összeget mondani. Ez erre az évre vonatkozóan néhány millió forintot, 3 millió 
forintot nem meghaladó összeg, amit nyilván terveznünk kell. Az etikai kódexszel kapcsolatos 
aggodalmakat hadd oszlassam el azzal, hogy maga a törvénytervezet azt mondja, hogy a kar 
megfogalmazza az etikai kódex tartalmát. Azt gondolom, ebben az országban az elmúlt 
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huszonegynéhány évben elég sok kezdeményezés volt arra vonatkozóan, hogy akár 
országosan, akár intézményi szinten etikai kódexet vagy olyan típusú elvárásokat tudjunk 
megfogalmazni a pedagógusokkal kapcsolatosan, és e tekintetben történtek jó 
kezdeményezések, de országosan egységes és országosan átgondolt előrelépés nem. 

Maga a pedagógustársadalom egy része elfogadja azt, hogy igen, vannak olyan 
kollégák, akikkel adott esetben bizonyos problémák vannak. Tudunk elég sok ilyen problémát 
felsorolni az elmúlt húsz évből, amely során vagy történtek intézkedések, vagy nem történtek 
intézkedések, de nem biztos, hogy minden esetben megnyugtató megoldásokat tudott adni 
maga a pedagógustársadalom erre vonatkozóan. Én örülnék, ha nem lenne szükség arra, hogy 
az etikai kódex alkalmazására sor kerüljön, mert már mondjuk attól, hogy megfogalmaz a 
pedagógustársadalom egy etikai kódexet, ennek adott esetben lesz olyan ereje, amely a 
pedagógustársadalmat a tevékenysége során arra készteti, hogy ne ütközzék ilyen 
problémákba. Nyilván nap mint nap ott, a terepen, a tanteremben óhatatlan, hogy olyan 
helyzetek, konfliktusok állhatnak elő, amikor ezeknek a helyzeteknek a tisztázására szükség 
lehet. 

Állami iskolai alkalmazott, vagy nem állami iskolai alkalmazott? Szeretném felhívni a 
figyelmet a 63/A § (3) bekezdésére: a kar stratégiai partneri megállapodást köthet más 
fenntartó intézményekben dolgozó pedagógusok hasonló feladatokat ellátó szervezeteivel. Ez 
azt jelenti, hogy amennyiben egyházi, alapítványi, más fenntartású intézmények úgy 
gondolják, hogy a Pedagógus Karhoz, akár annak különböző tagozataihoz csatlakozni 
kívánnak, ezt semmi nem zárja ki. 

A törvény erejénél fogva a 2. § azt mondja, hogy a kar tagja az a pedagógus, aki 
pedagógus munkakörben történő foglalkoztatásra szóló kinevezést kapott. Ily módon tagja 
lesz. Hogy ő ezzel a lehetőségével él vagy sem, én azt remélem, hogy a pedagógusok a 
szakmai tagozatokon és ezen a szerveződésen keresztül élni kívánnak majd a lehetőségükkel. 

Hogy valaki mennyire aktivizálja magát egy ilyen tagságban, jelenleg 160 pedagógus 
szervezet működik többségében passzív tagsággal. Erre vonatkozóan nem kívánnék példákat 
mondani, de elég sok olyan szervezet van, amelynek mondjuk tán még a vezetőségi szintjén 
némi aktivitást lehet érzékelni, illetve van aktivitás, de az egész tagságot érintően bizony a 
teljes aktivitás megkérdőjelezhető. Azt gondolom, a különböző pedagógus szervezetek karhoz 
való viszonyát a gyakorlat eldönti, és majd eldönti azt is, hogy ezeknek a szervezeteknek az 
egyéb tisztségviseleti lehetősége milyen formában jelenik majd meg. 

A kamarai feladatokra vonatkozóan mivel konkrét közfeladatot nem fogalmaztunk 
meg, nem fogalmaz meg az előterjesztés a kar számára, ez sem indokolja azt, hogy ez egy 
kamarai megfogalmazás legyen. Nem terveztünk szigorúbb szabályokat az etikai kódex 
vonatkozásában. Itt előrébb mennék egy másik felvetésre is. Etikai probléma esetén az 
előterjesztés így fogalmaz, hogy az etikai vétséget elkövető taggal szemben az etikai eljárást 
lefolytató testület a következő intézkedéseket hozhatja: figyelmeztetés, kar által biztosított 
kedvezmény, juttatás, jogosultság korlátozása, megvonása, a karban betöltött tisztségtől, 
hangsúlyozom, tisztségtől való megfosztás. Ilyen szempontból a kari tagság, illetve a Kjt., 
amit az elnök úr is említett, nem azonos. 

Az egyeztetések vonatkozásában, ahogy már említettem, az OKNT-vel történt egy 
egyeztetés. A megállapodást aláíró szakszervezetekkel szintén történt egyeztetés. Az ő 
javaslataik közül több elemet beépítettünk. Az egyik ilyen volt például, ahol azt kérték, hogy 
amennyire lehet, nyilván vannak peremterületek, hisz amikor NAT-ról, matematikatanárról 
beszélünk, akkor ez bizonyos értelemben szakmai kérdés, szakmai érdekképviseleti, bizonyos 
értelemben munkajogi, foglalkoztatási kérdés. Tehát gondolom, élesen nem lehet mindent 
különválasztani, ezért is került bele az a megfogalmazás, hogy a szakmai érdekképviselet 
során a szakszervezetekkel együttműködik a kar. A konzultáció szükségességét az elnök úr 
jelezte, nyilván az egyeztetéseknek és a megbeszélésnek most is egy formája zajlik. 
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A közösségi szolgálat vonatkozásában a 20/2012. EMMI-rendelet magát a folyamatot 
szabályozza. Köszönöm azon felvetést, hogy mint jó gyakorlatot, jó tapasztalatot egy adott 
kerület tovább tud adni. Az ide vonatkozó előterjesztés azt mondja, hogy ellenőrzi a 
megszervezését, működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs rendszert. Azt a 
felvetést valóban elfogadom, hogy még egy fel sem álló szervezetnél ez majd nehézséget 
okoz. Azt gondolom, hogy addig nyilván az államtitkárság a 20/2012. EMMI-rendeleten 
keresztül tudja ellátni ezt a feladatát, és ebbe majd folyamatosan be tudja vonni a Pedagógus 
Kart. Köszönöm szépen, talán kitértem minden kérdésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Maruzsa Zoltán, parancsolj! 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Az elnök úr észrevételével kezdeném, amely a stabilitásra és az ismételt 
törvénymódosítás benyújtására vonatkozik. Valóban lezárul a mai napon egy 
törvénymódosítás anyaga, de ez az alaptörvény-módosításból fakadó hallgatói szerződésekkel 
kapcsolatos módosítás. Éppen ezért az a döntés született, amikor ez aktuálissá vált, hogy 
különválasztjuk, és szigorúan csak az alaptörvény-módosításból fakadó módosítások azok, 
amelyek már korábban az Országgyűlés elé kerültek. Az a csomag, ami pedig - amint 
említettem - idestova egy fél éve legalább gyűlik, apróbb módosítások, pontosítások, ez az, 
amit most tartalmaz ez az anyag. 

Az egyeztetés kapcsán kitérnék arra, hogy számos eleme ennek a mostani, a 
felsőoktatásra vonatkozó törvényjavaslatnak éppen a partnerek részéről fogalmazódott meg. 
Tehát a MAB volt az, amely kérte, hogy ha úgy tetszik, kicsit puhítsuk fel a hatályos NFT-
ben lévő szabályozást, nagyobb mozgásteret adva a MAB-nak intézményi kérésekre történő 
speciális akkreditációs vizsgálatokra, ne csak a működési engedélyezés keretében 
szakértőként legyen jelen MAB, tehát itt egy teljes mértékben egyeztetett szövegről van szó. 
Számos olyan észrevétel van ebben az anyagban, amit éppen a Rektori Konferencia kért az 
elmúlt fél év, egy év folyamán. 

Ha visszaemlékszünk, szeptember 1-jétől hatályos az új Nftv. Azóta ezt módosító 
önálló javaslatunk, leszámítva az alaptörvényből fakadót, nem volt. Év végén, december 17-
én egy olyan, a finanszírozásra vonatkozó módosító anyag került csak be a költségvetési 
salátatörvény végére, amit az NGM, a kormány a finanszírozás miatt benyújtani szükségesnek 
látott, mint azok az apró pontosító javaslatok, amelyek európai tanácsi javaslatok, ez az 
informális, nem formális tanulás kérdése, tudás behelyezésének kérdése, ezeket nyilván a 
salátában nem láttuk indokoltnak. Tehát a törvénynek ez most az első olyan átnézése, ha úgy 
tetszik, ami a gyakorlatban való működtetés kapcsán felmerül. 

Az egyeztetéshez hozzátartozik, hogy május 7-én a Felsőoktatási Kerekasztal 
képviselőivel volt egy hosszabb egyeztetésünk, ahol a most benyújtott anyaghoz képest ennél 
egy bővebb javaslatot egyeztettünk. Ahol vitás ügyek voltak, amelyek további tárgyalást 
igényeltek, nyilván ezek ismerősek az itt jelenlévők számára is, a rektorválasztás rendjének 
visszaállítása, új intézményirányítási mechanizmus, fenntartói testület, kancellári ügyek, 
finanszírozási kérdések. Ezekben a tárca természetesen, bár létezett egy erre vonatkozó 
szövegszerű javaslata is, további tárgyalásokra nyitott. Ezek a tárgyalások folynak, 
folytatódnak, és előre jelzem, hogy nyilván az ősz folyamán ennek megfelelően, amennyiben 
ezek eredményre vezetnek, várható majd újabb Nftv.-módosítás benyújtása is. Ez az anyag 
tehát azt tartalmazza, ami álláspontunk szerint nem váltott ki olyan szakmai vitát a 
partnerekkel, hogy ezt ne támogatták volna. Egy ilyen anyagot tartunk a kezünkben. 

Visszafelé haladnék a jegyzetekben. Farkas Gergely felsőoktatási szakképzésre 
vonatkozó észrevételére mondanám, hogy szintén egy, a Magyar Rektori Konferencia által 
kért módosításról van szó. Nemcsak erőltetni szoktunk dolgokat, hanem befogadni is, 
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örömmel és sokat. Már a felsőoktatási szakképzésre vonatkozó tavaly augusztusi 
kormányrendelet kapcsán jelezte több intézmény, hogy ilyen mértékű beszámítását az fsz-
eknek nem tartja indokoltnak, csökkentsék a beszámítás mértékét, úgyhogy egy ilyen 
intézményi kérésként tudom aposztrofálni azt, aminek eleget tettünk, hiszen ha teljes 
beszámításról van szó, akkor mondjuk így, hogy szinte értelmezhetetlen a további BA-ra való 
tovább lépése ezeknek a szakoknak, a létjogosultsága nincsen meg. Ezért csökken 
némiképpen a beszámítás nagyságrendje, ami azonban még mindig kellően nagy álláspontunk 
szerint. 

Pósán úr jelezte, hogy a MAB esetében nem tartja elég mélynek a szabályozást, 
különösen az oktatók, illetve a szakindítás tekintetében. Felhívnám a figyelmét a képviselő 
úrnak a 37. § azon pontjára, a 22. oldal 37. § f) pontjára, és a jövőben szeretnénk azt is 
nyilvántartani pontosan a kapacitás alapú felvételi eljárás kapcsán, hogy az adott intézmény 
mely oktatója mely szakok képzése keretében folytatja a tevékenységét. Tehát a korábban 
valóban létező gyakorlat helyett, amikor a MAB-hoz az intézmény, mondjuk így, mindig 
kellően átcsoportosítva az oktatói tekintetében nyújtotta be az adott szakok engedélyezésére a 
dokumentációit, most a FIR-ben egy olyan nyilvántartást szeretnénk, amely minden oktatónál 
gyakorlatilag idősorosan nyilvántartja, hogy mely szakon végzik a tevékenységüket. Egyezik 
az álláspontunk abban, hogy valóban a minőség garantálása érdekében fontos, hogy ez a 
tilitolizás szűnjön meg. Legyen mindig egy pontos kép arra vonatkozóan, hogy az adott 
szakon az oktatók rendelkezésre állnak-e, megfelelő minőségű oktatók állnak-e rendelkezésre 
és ez a működési engedélyben, illetve adott esetben a felvételihez való hozzájárulásban is 
testet ölthessen. Úgy vélem, hogy nem a MAB-ra vonatkozó szabályozásnál, de egyébként a 
képviselő úr által felvetett irányban történik szabályozás ebben a törvényjavaslatban is. 

Az MTA-doktori szabályozással kapcsolatosan Osztolykán képviselő asszonynak volt 
kérdése. Szeretném jelezni, hogy van egy erre vonatkozó kormányrendelet jelenleg is, ez a 
4/1995. kormányrendelet, elég régi szabályozásról van szó. Nem új szabályozás tehát az, amit 
kitaláltunk. Nem hiszem, hogy ilyen módon ez egy túlterjeszkedés lenne a kormány részéről. 
Az MTA kérésére tettük egyébként bele ezt a pontot a törvényjavaslatba. Az elnök úr fordult 
a tárcához egy olyan kéréssel, hogy a hatályos szabályozáshoz képest milyen esetekben lenne 
lehetséges a tiszteletdíjak fizetésének a felfüggesztése. Tehát ha valaki a börtönbüntetését 
tölti, valamilyen egyéb okból válik méltatlanná az akadémiai tiszteletdíj folyósítására, akkor 
az Akadémia ehhez kapcsolódó jogköröket kapjon. Erre szól a felhatalmazás. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy ez az MTA kérésére merült fel. 

Kaptunk egy észrevételt, hogy a pontosítások elvégzésére régen sort kellett volna 
keríteni. Azt jelezném, hogy pont az OTKA esetében, ami kiemelésre kerül az új Ptk-ban, 
2014-ben lép csak hatályba, ehhez képest kellően időben megvan már most az átállítás, hogy 
ne a régi Ptk. jogszabályhelyére vonatkozzon az a megállapítás, hogy az OTKA-nak történő 
befizetés közhasznú kötelezettségvállalásnak minősül. Nyilván más esetekben, mondjuk az 
szja-törvény esetén, a módosítás esetén, mondjuk a Klebelsberg-ösztöndíj nevesítése esetén 
még nem került kifizetésre ilyen jogcímen ösztöndíj, csak szeptembertől, tehát úgy érzem, 
hogy nem vagyunk elmaradva. Ezzel együtt is, ahogy az előbb jeleztem, mióta hatályos az új 
Nft., azóta az első önálló, erre vonatkozó módosító anyagban benne vannak ezek a szükséges 
pontosítások. Azt gondolom, hogy ezek megegyezés alapján születtek, ami a pontosításokat 
illeti. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Felmerült-e a képviselő hölgyekben, urakban olyan kérdés, 

észrevétel, amit mindenképpen most kell megfogalmazni? (Jelzésre:) Igen, felmerült. Ágnes 
alelnök hölgy következik és utána az alelnök úr. 
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További kérdések és válaszok 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Köszönöm szépen. A fogyatékkal élő 
felsőoktatási hallgatókkal kapcsolatosan nem válaszolt a kérdésemre, helyettes államtitkár úr. 
A következő volt a kérdés. Az ombudsman tett megállapításokat. Hogyan építették bele a 
törvénybe? Nem látjuk pontosan, hogy ez egyáltalán benne van-e. Köszönöm. 

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Ennek megfelelő a módosítás, tehát amit az ombudsman úr kért, a 32. § a 12. oldalon ezt 
rögzíti. Annak megfelelően jártunk el, amilyen észrevételt kapott a tárca, és ezt tartalmazza az 
anyag. Elnézést, hogy ez kimaradt. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Pósán László alelnök úr! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Néhány kérdésem lenne még a 

Pedagógus Kart illetően. A 9. oldalon a 63. § (2) bekezdésében a kar tisztségviselőire 
vonatkozó felsorolásnál - pontosabban hogy ki nem lehet tagja - úgy szerepel, hogy párt 
tisztségviselője nem lehet tagja. A kérdésem a következő. Aki mondjuk X településen az adott 
Y párt helyi megválasztott elnöke, ezek szerint nem lehet a kar tisztségviselője. Ugyanennek a 
pártnak az önkormányzati képviselője lehet, vagy nem lehet? 

 
ELNÖK: Az nem tisztség. Az önkormányzati képviselőség nem pártisztség. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Én is így értettem, de jobb, ha előre tisztázzuk, hogy 

tudjuk. 
A második: a 63. § (5) bekezdése szól arról, hogy a karnak van gazdasági vállalkozási 

tevékenysége. Mit kellene érteni ez alatt? Miféle gazdasági vállalkozási tevékenységről lehet 
szó egy Pedagógus Kar esetében? 

 
ELNÖK: Ez egy korszerű XXI. századi intézmény, gazdálkodik. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, még két apró kérdésem van. Az etikai 

vétség szankcionálásával kapcsolatos (10) bekezdés arról szól, hogy a kar által biztosított 
kedvezmény, juttatás, jogosultság korlátozása, megvonása. Mi tartozna a kedvezmény, a 
juttatás jogosultság tárgykörébe, mert az előző paragrafusokból nekem ez nem derült ki, 
bevallom őszintén. 

Még egy utolsó dolog: a kar tagjainak a nyilvántartása. Ha jól tudom, ezek az adatok 
most is megvannak a KIR-ben, közalkalmazottakra való nyilvántartás most is van. Ez most 
annak duplikázása lenne, vagy egyszerűen csak onnan átemelnék? Hogy kell ezt értelmezni? 
Ezek az adatok rendelkezésre állnak per pillanat a döntéshozók számára most is. Köszönöm. 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az első 

kérdésre az elnök úr választ adott. 
A második és a harmadik kérdésre hadd mondjam azt, hogy ezt a gyakorlat dönti el. 

Azt gondolom, hogy ha ez a kar kapna olyan jogosítványt, hogy információt adjon, 
konferenciát szervezzen, szakmai anyagokkal segítse a pedagógusok munkáját, akkor ebbe a 
körbe belekerülhet olyan is, ami gazdasági vállalkozási tevékenységnek minősül, ebből 
adódóan most ezt kizárni vagy megvonni a kartól, azt gondolom, nem lenne szerencsés, de 
nyilván majd a gyakorlat dönti el. 

Ugyanígy a következő kérdés, hogy mik azok az esetleg, tudom, nem szerencsés 
szóhasználat, jóléti célú olyan dolgok, amelyeket egy pedagógus kaphatna ma is a 
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jogszabályok során, különböző kedvezményeket, azt gondolom, ez is majd a működés során 
derül ki. 

Az utolsó kérdés a KIR-adatok vonatkozásában, hogy ezeket a KIR valóban kezeli, 
amelyeket nem tud átadni a karnak. Ebből adódóan ha a kar szakmai tagozatai 
vonatkozásában arra gondolunk, hogy például az adott műveltségterülethez tartozóan kik 
azok, akik szakértőként szóba jöhetnek, kik azok, akikre különböző feladatokban számíthat a 
kar, akkor azt gondolom, hogy az a többlettudás, ami a pedagógusnál van, szerencsés, ha egy 
ilyen szakmai szervezetnél a vezetés az elnökség rendelkezésére áll. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A kérdések elhangzottak. 
Általános vitára való alkalmasságról dönt a bizottság. Úgy látom, hogy képesek 

vagyunk, készek vagyunk a döntésre. (Jelzésre:) Mendrey László jelzi, hogy szót kér. A 
szavazás előtt vagy után? 

 
MENDREY LÁSZLÓ, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke: 

Elnézést kérek, hogy most jelentkezem. Amit mondani szeretnék, befolyásolhatja a szavazást, 
ezért szeretnék hozzászólni, és köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Nem biztos, hogy van, előbb szavazni fogunk róla. Mendrey László szót 

kért, a bizottságnak döntenie kell róla. (Jelzésre:) Piroska is szót kér, ha jól olvasom a jeleket. 
Ki az, aki támogatja, hogy szót kapjanak az érdekképviseletek? (Szavazás.) 

Mindannyian támogatjuk. Köszönöm szépen. 
Laci, udvarias akarsz lenni, vagy csak áthárítod a felelősséget? (Mendrey László: Nem 

tudok udvarias lenni.) Kérlek, rövid is légy, ne csak udvarias. Mendrey László, a PDSZ 
elnöke, tessék, parancsolj, Laci! 

 
MENDREY LÁSZLÓ, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke: 

Köszönöm szépen. Ugyan itt azt mondtam, hogy nem leszek udvarias, de igyekszem 
kezelhető formába önteni a véleményemet. Lehet, hogy olyan témáról is beszélek, amit önök 
már érintettek. Néhány percet kértem, ezért elnézést kérek. 

Azon gondolkodtam, gondolkodunk hosszú ideje, legalábbis mióta a tudomásunkra 
jutott, hogy mi szükség van ennek a Pedagógus karnak a létrehozására. Többféle verziót 
próbáltunk megfogalmazni. Nézzük a legadekvátabbat, hogy a szakmai, a szakmai 
érdekvédelmi szempontok indokolhatnák egy ilyen kar létrehozását. Az államtitkár úr is tett 
erre utalást. Azt gondolom, hogy Magyarországon van 160 alulról szerveződő, önkéntes 
tagsággal rendelkező pedagógus szervezet, amelynek a tagsága így-úgy aktív, vagy így-úgy 
nem aktív. Azt gondolom, hogy ez nem fog eltérni pregnánsan az automatikus tagsággal járó 
Pedagógus Kar létrejöttekor sem. Ezek a szervezetek, még egyszer mondom, működő 
szervezetek, és mivel alulról szerveződtek, tehát önkéntes tagsággal bírnak, azt gondolom, 
tudom és tapasztaltam, hogy a tagságuk bizony igen gyakran kifejti a véleményét még akkor 
is, ha ezek elég sokszor pusztába kiáltott szónak minősülnek, de ettől még működnek. 
Érdekvédelmi szervezetek működnek ma Magyarországon, tehát egyébként e 
törvényjavaslatban leírtak alapján igazából nem akarnak érdekvédelmi szerepet vindikálni 
maguknak, tehát ez a dolog nagyjából ejtve. 

A másik: ma reggel hallottam egy interjúban, hogy az államtitkár asszony oly régen 
szeretné, ha létrejönne egy ilyen kar vagy ilyen kamara jellegű szervezet Magyarországon. Ez 
egy nyilván nagyon fontos szempont, de azt gondolom, hogy talán mégsem ez az igazi ok, 
ami miatt ezt létre kell hozni. Az államtitkár úr említette a presztízsnövekedést, a 
pedagógusok presztízsének a növekedését. Nem gúnyolódni szeretnék, de én tudok sok olyan 
szempontot, ami a pedagógusok presztízsét emelné és ennek nem kizárólagos része, bár 
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hangsúlyos része a pedagógus béremelés, de nagyon szívesen adtunk ötleteket, ha arra 
gondolnak, hogy ebben tudunk segíteni. A Magyar Pedagógus kar létrehozása nem szerepel 
ezek között az ötletek között. 

Mi lehet akkor az ok? Lehet, hogy rosszul látom, de nem látok emögött mást, mint 
sanda politikai okokat. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy ez a póráz és a szájkosár törvénye, 
póráz a kar, szájkosár pedig az etikai kódex.  

Ennek a - remélem, létre nem jövő - szervezetnek és az ilyen módon megalkotott 
etikai kódexnek a következtében egy érdekvédelmi vezető, legyen akár helyi szintű, legyen 
akár egy országos szervezet képviselője, mint én, aki közalkalmazottként dolgozik, nem 
fejtheti ki azt a véleményét, amit most például elmondok, mert ez értelemszerűen a Magyar 
Pedagógus Kar jól felfogott érdekeivel szembemegy, ebből következően egy etikai vétséget 
követek el. A pedagógusok megosztása semmilyen szempontból nem indokolt. Hát 
nyilvánvalóan csatlakozhatna, ha létrejönne ez a szervezet, az, aki alapítványi és esetleg 
egyházi iskolában dolgozik, de miért is van kizárva ab ovo. 

Mindezen gondolatok átfogalmazása eredményeképpen megfogalmaztunk egy 
petíciót, amit a képviselő asszony és a képviselő urak ma délelőtt megkapnak az elektronikus 
postaládájukban, minden egyes parlamenti párt minden egyes képviselője. Ebben kifejtjük 
azokat az okokat, amiért nem tartjuk elfogadhatónak ennek a Magyar Pedagógus Karnak a 
létrehozását. Az a kérésünk, hogy írják alá akár a nevük eltitkolásával - lehetőség van erre - 
elektronikus úton ezt a petíciót, és biztassák erre a képviselőtársaikat is. Teszem ezt a 
javaslatot azért, mert eléggé megdöbbentő számomra… 

 
ELNÖK: Valami félreérthető hangzott el: a nevünk eltitkolásával írjuk alá… 

(Derültség.)  
 
MENDREY LÁSZLÓ, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke: Van 

ilyen. Bocsánat, nem nyilvános, tehát van ilyen opció az elektronikus aláírásnál, hogy a 
nevemet vállalom, vagy a nevem nem nyilvános. Van ilyen tehát. 

 
ELNÖK: Alegységprobléma. Menjünk tovább! 
 
MENDREY LÁSZLÓ, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke: Volt 

még egy jó ötlet, csak most megzavarodtam. Az a kérésem, hogy gondolják át, tisztelt 
képviselő asszony és képviselő urak, hogy valóban ez a magyar pedagógustársadalom, a 
magyar köznevelés, közoktatás legfontosabb problémája, szükség van-e arra, hogy egy ilyen, 
a mindenkori politikának, a mindenkori kormánynak alárendelt szervezetet létrehozzanak. Azt 
gondolom, hogy nem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Galló Istvánné Piroska is jelezte, hogy szót kér, a Pedagógusok 

Szakszervezetének elnöke. Tessék parancsolni! 
 
GALLÓ ISTVÁNNÉ, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a képviselő urakat és hölgyeket. Szeretném előrebocsátani, 
hogy az államtitkárság az állami - ez a leánykori neve -, most már Magyar Pedagógus Karral 
kapcsolatban két vagy három alkalommal is egy rövid egyeztetést tartott. A Pedagógusok 
Szakszervezete és a másik négy szakszervezet világosan, egyértelműen és nagyon 
határozottan kinyilvánította azt a véleményét, hogy most nem tartja időszerűnek a Pedagógus 
Kar létrehozását. Én ebben a pillanatban csak a Pedagógusok Szakszervezete nevében tudok 
nyilatkozni. Azt látjuk és érzékeltük, hogy rendkívül nagyon erős szándék van ennek a karnak 
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a létrehozására. Sajnos azt kell mondanom, hogy kényszerűségből tudomásul vesszük, de ez a 
tudomásul vétel korántsem jelenti azt, hogy támogatnánk. 

Ezzel együtt el kell ismerni, hogy ahogy a helyettes államtitkár úr mondta, a kodifikált 
szövegbe három olyan paragrafust, módosítást is befogadott az államtitkárság, amely a 
szakszervezet számára rendkívül fontos. Részben azt, hogy világosan tisztázza, hogy 
szakszervezeti jogosítványokat a kar nem vehet át. Másrészt ha etikai eljárás alá vonnak 
kollégát, akkor szakszervezet képviseletét igénybe veheti, illetve szakszervezeti tisztségviselő 
esetében a felsőbb szakszervezeti szervet értesíteni kell, esetleg jogsegélyszolgálatot tudunk 
neki biztosítani. A harmadik, ami viszont minden kolléga számára fontos, hogy egy etikai 
eljárás esetén ott jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani, és a kodifikált szövegbe bekerült, 
hogy bírósághoz lehet fordulni. Ez most a karral kapcsolatban a mi javaslatainknak a pozitív 
része. 

Azonban én egy kicsit máshonnan közelíteném meg, és két percre kérném a képviselő 
urak figyelmét. Nevezetesen az előterjesztés indoklása az, hogy a pedagógustársadalom 
presztízsét fogja növelni, ha egy ilyen állami kar vagy Magyar Pedagógus Kar tagjává válik. 
Valószínű, hogy sok mindennel lehetne még növelni a pedagógustársadalom presztízsét, de ha 
egy ilyen állami pedagógus kar kötelező, mert a törvény erejénél fogva kötelezően mindenki 
tagja lesz, akkor ez a presztízsét nem fogja növelni, nem fogja ezt a célt elérni.  

A másik: nem látjuk, hogy ha valaki méltatlanná válik arra, hogy a Pedagógus Kar 
tagja maradjon, akkor annak milyen munkajogi szankciói vannak. Ez egy lényeges kérdés, 
mert ha méltatlan, és nem szakmai szempontból, hanem csak azért, mert egy etikai kódex 
nagyon sok olyan szubjektív elemet is megfogalmazhat, ami miatt valaki rendkívül jó 
pedagógus lehet, de mégis éppen abba az irányba vagy elképzelésbe nem fér bele, ezért 
méltatlanná válik az állami pedagógus karba, ezért tehát ez megfontolandó. 

A másik: Mendrey kolléga is említette, és a helyettes államtitkár úr is mondta, hogy 
160 szakmai érdekképviseleti szervezet, szakmai szervezet működik ma Magyarországon 
kisebb-nagyobb intenzitással. Ha létrehozzák ezt az állami kart, a fő feladatának mégiscsak 
azt fogalmazzák meg, hogy a közoktatás terén jogszabály-módosításokat kezdeményezhet, 
szakmai véleményt adhat, és a miniszter munkáját így segítheti. Nem félő az, hogy esetleg 
annak a 160 szakmai szervezetnek, amiből bizonyára nagyon sok nem működik nagyon nagy 
intenzitással, a sokszínűsége fog elveszni akkor, amikor központilag irányítva létrehoznak egy 
ilyen szervezetet, amely a szakmai munkát kellene, hogy segítse? 

A harmadik az etikai kódex. Kérem, ez egy rendkívül kényes dolog. Igaz, hogy ezt az 
etikai kódexet majd ez az állami vagy Magyar Pedagógus Kar fogja elkészíteni, de azért 
ennek az etikai kódexnek a készítéséhez, nem tudom, önök mennyire ismerik, van egy 
úgynevezett zöld könyv. Igaz, hogy még csak tervezet, de ez az állami szerveknél 
érvényesítendő etikai követelményekről szól. Ez az anyag viszont meg fogja határozni, hogy 
az állami szervezetekben készülő etikai kódexnek milyen irányt kell tartalmaznia. Abban 
bizony vannak olyan pontok, amelyek mint irányelvek, ha ez a pedagógus etikai kódexbe is 
belekerül, márpedig bele fog kerülni, hiszen egy törvény által elrendelt, kötelezően 
végrehajtandó állami kar, benne kötelező tagsággal, ráadásul ennek az egésznek az irányítását 
a miniszter úr ellenőrzi, akkor azért hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy nem biztos, hogy ez 
valóban egy alulról építkező, és valóban egy olyan etikai kódex fog létrejönni, amit minden 
pedagógus elfogadna. 

Hozzáteszem, a pedagógustársadalom rendkívül megosztott abban a tekintetben, hogy 
szükség van-e etikai kódexre vagy sem, mert mint közalkalmazottakra, a Kjt. vonatkozik 
rájuk, a közalkalmazottakhoz méltó magatartás megfogalmazásra kerül. Nem biztos, hogy 
ennél mélységesebben bele kellene menni abba, hogy a pedagógus hogyan viselkedjen. 
Például megjelenésünkben és magaviseletükben méltósággal teljesítjük, azaz 
munkahelyünkön oly módon öltözködjünk, viselkedjünk, beszéljünk, erősítsük a 
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munkahelyünk és általában az állami szervek megbecsülését és ezáltal javítsa azok 
feladatellátási képességét. Érdemes elolvasni ezt az anyagot, mert a pedagógusok etikai 
kódexe ennek az elvárásnak megfelelően fog elkészülni. Majdnem azt kell, hogy mondjam, 
hogy biztosak vagyunk benne. Elnézést kérek, hogy ilyen sokáig feltartottam önöket. 

A következőt szeretném javasolni. Kérem, fontolják meg - miszerint egyelőre egy 
politikai döntést kell önöknek hozni -, hogy szükséges-e most ezt az állami vagy Magyar 
Pedagógus Kart megalakítani. Nem kellene vele egy kicsit várni és ezt az egészet jobban 
átgondolni és jobban kidolgozni? Elcsépelt dolog: ma a közoktatásnak ennél sokkal égetőbb 
és sokkal nagyobb problémái vannak. Úgy látom, hogy a tanév vége felé, egy nagyon-nagyon 
fárasztó tanév vége felé a magyar pedagógustársadalmat nem szabadna ezzel terhelni. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Valóban fontos volt, hogy ezeket az észrevételeket, a két 

nagy érdekvédelmi szervezet elnökének a hozzászólását még a szavazás előtt meghallgattuk. 
Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. 

Szavazás 

Szavazzunk! Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Aki úgy 
gondolja, hogy több törvényt, adótörvényeket, felsőoktatást és a közoktatást, a köznevelési 
törvényt is érintő átfogó módosítás általános vitára alkalmas, kérem, most emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nemmel kíván szavazni? (Szavazás.) Négy. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Három. A bizottság elfogadta, általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Előadót kell állítanunk. Csütörtökön kezdődik a vitája, és akkor zárul is. Felhívom a 
figyelmet, hogy aki módosító javaslatokat kíván beadni, csütörtökön nagyjából a kora 
délutáni órákig teheti meg, az általános vita lezárultáig. Többségi és kisebbségi előadót 
egyaránt szeretnék kérni. Csütörtökön amúgy is oktatási nap van, hiszen a nemzeti szocialista 
vészkorszak, a diktatúrák intézményesített gonoszságát bemutató Terror Háza, valamint a 
recski munkatábor tárgyát, témáit vitatjuk délelőtt, majd kis személyszállítás és atomenergia 
után jön az oktatási törvénycsomag, és a családi napköziket is napirendre tűzi a Ház 
csütörtökön, elkezdődik ennek is az általános vitája. 

No, akkor várom a jelölteket bizottsági előadónak. Ágnes? (Jelzésre:) Osztolykán 
Ágnes lesz a kisebbségi előadó. A többségi előadó pedig - nem mer senki sem felém nézni, 
nehogy félreértsem a pillantást. (Derültség.)  

Köszönöm szépen a meghívott vendégeinknek a részvételt. Talán annyit még érdemes 
megjegyezni, hogy több jelzést is kaptunk, hogy majd kérik, hogy bizottsági módosító 
javaslat szülessen. A felsőoktatás területét érintően már a kezemben van egy 17 paragrafusból 
álló, a közszolgálati egyetemre vonatkozó speciális szabályozó csomag, amely feltehetően 
bizottsági módosítóként kerül az asztalunkra. A köznevelés, a közoktatás területén pedig van 
néhány paragrafus, amiről az államtitkár asszonnyal beszéltünk, többek között olyanok, 
amelyek a szakszervezetekkel kötött megállapodásból fakadnak, pedagógusfoglalkoztatás, a 
munkaügyi kérdések nem kerültek be ebbe az előterjesztésbe, de a megállapodás szerint jó 
lenne, ha benne lennének, és itt is a bizottsági módosító javaslat tűnik jó megoldásnak. Erre 
érdemes készülni jövő hétfőn, tehát nemcsak az előttünk lévő szövegekre, hanem lesz két 
javaslatom egy-egy hosszabb bizottsági módosítóra. Ezt megpróbáljuk elküldeni a hétvége 
előtt a bizottsági tagoknak, hogy ezt mindenki tanulmányozni tudja. A napirendi pont 
tárgyalását lezárom. (Jelzésre:) Ágnes! 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Mielőtt elmennek az urak, szeretnék felvetni 

valamit. A múltkori ülésen beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne a normativitást belevenni 
bizonyos pályázati eldöntő, külön megállapodást kötő ügyek kapcsán, és akkor volt egy 
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ígéret, hogy kapunk erről egyfajta tájékoztatást. Az volt a mondás, hogy semmilyen olyan 
iskola nincs, ami fontos feladatot lát el, viszont nem részesült különmegállapodásban. Én 
ezeket megnéztem, és van egy olyan iskola, amely óriási bajokkal küzd, de nem kapott 
különmegállapodást, nem kötött vele az államtitkárság vagy a minisztérium 
különmegállapodást. Ilyenkor mit lehet tenni? Ez a kérdés. 

 
ELNÖK: Valóban kaptam egy írásos tájékoztatót, ha jól emlékszem, a köznevelési 

megállapodásról. Ezt át fogom küldeni. Átküldöm, Ágnes, de nem emlékszem, nem tudom 
felmondani fejből, hogy mi volt benne. Át fogom küldeni. Megérkezett a kérésünknek 
megfelelően a válasz. Elnézést, hogy nem küldtem át. Az én hibám. (Jelzésre:) Máriusz, 
parancsolj! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A másik javaslattal kapcsolatban mi a helyzet? 
 
ELNÖK: Napirendre tűzzük Ertsey Katalin javaslatát csütörtökön közvetlenül ezután. 

Tehát csütörtök délelőtt szimbolikus ügyek lesznek - holokauszt, Recsk, Terror Háza -, kora 
délután oktatás, felsőoktatás, közoktatás, családi napközi. Tehát csütörtökön nem árt, ha 
szabaddá teszitek magatokat. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én épp a parlamentbe akartam jönni.  
 
ELNÖK: Máriusz, arra kérlek, hogy ismertesd mint többségi előadó a szavazás 

eredményét (Derültség.) a tisztelt Házzal. (Révész Máriusz: Németh Zoli szeretné. - 
Derültség.) Észrevettem, hogy kevesen érveltek határozottan a javaslat mellett, de a többség 
dolga, hogy a bizottsági döntést közölje a Házzal. Máriusz, megkérhetlek erre? 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ööö… (Derültség.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Derültség.) Hálás vagyok érte.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem van olyan, aki ma nem jött el a bizottsági 

ülésre. 
 
ELNÖK: A munkafázisok egyeztetése később történik meg. Jegyzőkönyvbe foglaljuk 

tehát, hogy van bizottsági többségi és kisebbségi előadónk. Köszönöm szépen. 
Vendégeinknek köszönöm a részvételt. A bizottsági tagokat még arra kérem, hogy 

maradjanak egy percre. 
Kérem, hogy a csütörtöki vitára készüljenek fel a pártok, a frakciók, hiszen 

mindenkinek van javaslata. 

Egyebek 

E-mailben tájékoztatást adtam arról, hogy a tavalyi évben mire költöttem a bizottsági 
szakértői keretet. Itt két nehezen megfejthető bt. szerepelt. Az egyik Porogi András 
megbízását jelenti, a másik pedig Környei László megbízását jelenti. Ők segítették az én 
munkámat az elmúlt évben, 2012-ben a bizottsági felkészülésnél. Ha valakit részletesebben 
érdekel, hogy mik voltak azok a munkák, amelyekben részt vettek, szívesen vagyok ebben 
partner. Természetesen a szabályok szerint az alelnök, az ellenzéki alelnök jussa volt a keret 
40 százalékának a felosztása. Elküldtük e-mailben azt is, hogy ő kinek adta, kinek szánta ezt a 
szakértői keretet. E-mailben, írásban kaptatok tájékoztatást. 

Van-e egyéb „egyebek”? (Nincs jelentkező.) Akkor csütörtökön találkozunk. 
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(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 17 perc)  
 

 Pokorni Zoltán 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


