
 
Ikt. sz.: OTB/48-1/2013. 

OTB-15/2013. sz. ülés 
(OTB-103/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 
2013. május 27-én, hétfőn 10 óra 42 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 532. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



 2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/11114. számú 
törvényjavaslat 5 

Módosító javaslatok megvitatása 5 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének 
megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról szóló T/10682. számú 
törvényjavaslat 30 

Módosító javaslatok megvitatása 30 

Módosító javaslatok megvitatása 35 

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 35 

A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő nemzedékek 
számára történő objektív bemutatásáról szóló H/10960. számú határozati javaslat 38 

A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett 
rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról szóló 
H/11032. számú határozati javaslat 39 

A napirend módosítása 42 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/11114. számú 
törvényjavaslat 43 

Módosító javaslatok megvitatása 43 

Egyebek 43 

 



 3 

Napirendi javaslat  
 

1. Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11114. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák 

működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10682. szám)  

(Ertsey Katalin és Osztolykán Ágnes (független) képviselők önálló indítványa) 

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. Módosító javaslatok megvitatása:  

a) 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)  

b) 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)  

c) 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)  

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott   
Bodó Sándor (Fidesz) megérkezéséig Sági Istvánnak (Fidesz)  
Brájer Éva (Fidesz) Pánczél Károlynak (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) megérkezéséig Németh Zoltánnak (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig dr. Hoppál Péternek (Fidesz)  
Földi László (KDNP) megérkezéséig Michl Józsefnek (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Tarnai Richárd (KDNP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Klinghammer István államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Madarász Hedvig főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Dr. Tőrös Szilárd elnök (Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 42 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket! Kérdezem, hogy a 
kiküldött négy napirendi ponthoz képest van-e valakinek eltérő javaslata, kíván-e valaki 
napirendi vitát folytatni? (Senki nem jelentkezik.) Nincs jelzés. Kérem, hogy aki a napirenddel 
egyetért, az emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm, egyhangúnak tűnik.  

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
T/11114. számú törvényjavaslat 

Módosító javaslatok megvitatása 

Első napirendi pontunk az oktatás szabályozására vonatkozó törvénymódosító csomag, 
az ehhez benyújtott módosító javaslatokat vitatjuk meg, illetve most osztunk ki három 
anyagot, ez három javaslat a részemről, amely három bizottsági módosító javaslatra 
vonatkozik, ezeket az ajánlásban szereplők után, a végén vitatnánk meg. Talán annyit ezekről 
a javaslatokról, hogy az egyiket Pálinkás elnök úr kezdeményezte nálam, ez a kutatók 
akkreditációjára vonatkozó javaslat, hogyha jól emlékszem; a másikat az Igazságügyi 
Minisztérium kezdeményezte, ez a Közszolgálati Egyetem speciális szabályaira vonatkozó 
sor; a harmadik pedig a közoktatási részhez egy sorozat, amelyet egyeztettünk a közoktatási 
államtitkársággal, majdnem teljes egészében azt a javaslatot nyújtom be, amelyet a 
közoktatási államtitkárság kért, talán egy vagy két ponton javaslok attól eltérést, de ezt majd 
alkalomadtán tisztázzuk.  

Vegyük akkor először az ajánlásban szereplő módosító javaslatokat! Az első Pósán 
László képviselő úr javaslata, amely összefügg a 2. ponttal. Az alelnök úr nincs itt, idővel 
majd jön, és idővel érvelne is a javaslata mellett. Stilisztikainak tűnik a javaslat. Kérdezem a 
kormány álláspontját, hogy mi a véleménye a javaslatról.  

 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Van-e kérdés, észrevétel, vita az 1. és a 2. ajánlási ponttal 

kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki az, aki egyetért vele? 
(Szavazás.) Köszönöm, egyhangú.  

A 3. pont szintén Pósán alelnök úr javaslata… (Osztolykán Ágnes: A második!) Nem, a 
2. pontról szavaztunk, mert összefüggés volt az 1. és a 2. között, tehát a 3. pont következik: 
’13. január 1-jétől megszerzett pénzbeli juttatások tekintetében kell alkalmazni az új szabályt. 
Mi a kormány álláspontja? 

 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel a 3. módosítóval kapcsolatban? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Úgy látom, szavazhatunk. Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 
Egyhangúlag támogattuk.  
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A 4. pont Berényi László képviselő úr javaslata az Útravaló-ösztöndíjprogram 
részletszabályairól. Mi a tárca álláspontja a 4., Berényi-féle javaslatról?  

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, tárcaálláspontot 

tudok mondani minden esetben a köznevelés részéről. A 4. és az 5. javaslat szövegezésében 
lényegében és rendkívül erősen összefügg, egyetlenegy fogalomban tér el a kettő, ha 
javasolhatnám azt, hogy a kettőt így együtt értelmezze a bizottság. Önmagában mind a kettő 
elfogadható lenne, de az 5-ös egy kicsit pontosabb, ugyanis ott az utolsóelőtti sorban a „nem 
tart fenn” szerepel, míg a 4-esben, Berényi képviselő úr javaslatában pedig „nem rendelkezik” 
szöveg van, és inkább az 5-öst javasolnánk. Mindazonáltal elvileg mind a kettő ugyanazt 
fejezi ki. 

 
ELNÖK: Világos. Akkor technikai értelemben a 4-est nem. Van-e kérdés, észrevétel? 

(Jelzésre:) Hiller István. Parancsolj, István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném megkérdezni a főosztályvezető úrtól, 

hogy ez bármely kör lehetőségeit szűkíti-e, vagy kizárólag bővít ez a módosítás? 
 
ELNÖK: Sándor? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, bővít.  
 
ELNÖK: Tehát egyúttal nincs szűkítő hatása. (Brassói Sándor: Nem, nincs.) A válasz 

az, hogy nincs.  
Van-e más kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk a 4-esről! A 4-est a tárca nem 

támogatta. Ki az, aki igen? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) A bizottság tartózkodott. 

Az 5-öst a tárca támogatja. Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs kérdés. 
Szavazzunk! Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk az 5-öst.  

A 6. javaslat Sági István indítványa.  
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. …Szakképzési évfolyam… Ez egy fontos pont, 

ahogy így nézem, mert jelenleg a törvényeinkben, ideértve a köznevelési és a szakképzési 
törvényt, egy iskolatípus definiálatlan, ez az az iskolatípus, amely a 12. évfolyam után csak 
szakképző évfolyamot működtet. Ezek hagyományosan köznevelési intézmények voltak, 
amíg a szakképzés szabályozása a közoktatási államtitkársághoz tartozott. Miután kettévált a 
Czomba Sándor által irányított szakképzési és foglalkoztatási államtitkárság és a közoktatási 
államtitkárság, ez a csak szakképzési évfolyammal rendelkező iskolatípus mint Mohamed 
koporsója lebeg a két törvény között. Ezt én sem tartom megnyugtatónak, hiszen közeledik a 
szeptember.  

A képviselő úr az eddigi magyar hagyományhoz illeszkedve inkább a köznevelési 
törvény keretei között definiálja ennek az iskolatípusnak vagy intézménytípusnak a szabályait, 
bár kétségtelenül szólna érv amellett is, hiszen ott nem terjed ki rá a nemzeti alaptanterv, csak 
az OKJ, az országos képzési jegyzék, hogy ezt a szakképzési törvény tegye meg, az azonban 
nincs megnyitva. Jogesztétikai szempontból mind a két megoldáshoz lehet megjegyzéseket 
fűzni, de a jogbiztonság szempontjából valahol érdemes és kell szabályozni. Mivel a 
köznevelési törvény meg van nyitva, ezért a képviselő úr kap az alkalmon. Én támogatom az ő 
ez irányú törekvéseit, azaz a módosító javaslatát.  
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A tárca az előbb elmondottak miatt – talán jól kifejtettem a tárca szempontjait is – nem 
tudja támogatni a képviselő úr javaslatát.  

Van-e kérdés a javaslathoz? Kíván-e valaki vitatkozni róla? (Senki nem jelentkezik.) 
Szavazhatunk? Úgy ítélem meg, hogy igen. Szavazzunk? Ki az, aki támogatja Sági képviselő 
úr javaslatát? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottságunk támogatta.  

A következő Osztolykán Ágnes javaslata. Ágnes, hozzá kívánsz-e szólni?  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Nem, köszönöm.  
 
ELNÖK: Nem. Mi a tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. (Jelzésre:) Tamás, Sós Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Én indokot szeretnék kérni.  
 
ELNÖK: Sándor, parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tehát hogy miért nem 

támogatjuk Osztolykán képviselő asszony javaslatát. (Dr. Sós Tamás: Igen.) Azért nem 
támogatja a tárca, mert a pedagóguskarra vonatkozó rendelkezéseket nem vezetné be a 
módosításba, a tárcavezetés számára pedig a pedagóguskar működése, létrehozása egy fontos 
szempont, ennek megfelelően nem ért egyet a javaslattal.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Én változatlanul szeretném szóba hozni, mert a múltkori 

bizottsági ülésen, azt gondolom, egyértelműen megfogalmazódott, hogy itt szakmai kifogások 
vannak ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban, konkrétan ezzel a ponttal kapcsolatban, és nem 
volt meggyőző, amit itt a bizottsági ülésen hallottunk, sőt, azt gondolom, amit a plenáris 
ülésen hallottunk, az sem.  

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

a 7. módosító javaslatról, amely a pedagóguskarra vonatkozó rendelkezések elhagyását 
javasolja. Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Számos nem 
szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 8-as Sági István képviselő úr javaslata, amely összefügg a 22-essel. István, kívánsz-
e érvelni mellette? (Dr. Tőrös Szilárd jelentkezik.) Szót fogok adni, majd egy mikrofon elé 
kellene ülni. (Sági Istvánnak:) István, parancsolj! 

 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Van olyan felsőoktatási 

intézmény, amely ilyen kéréssel élt, illetve szeretne közreműködni a pedagóguskar 
működésénél, és jelezte felénk ezt az igényt, tehát szeretnénk kibővíteni a kört, mert ők, az 
általuk fenntartott intézmények nem érintettek ebben a kérdésben. 
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ELNÖK: Világos. (Dr. Tőrös Szilárnak:) Parancsolj! (Az elnök Takács Gabriellával 
egyeztet.) Bocsánat, szavazzunk akkor – elnézést, szólt Gabriella –, hogy szót adjunk-e a 
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete elnökének, dr. Tőrös Szilárdnak, hiszen ennek a 
pontnak a kapcsán nyilván érdemes megtudni az ő véleményüket. Aki egyetért vele, kérem, 
most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Egyhangúlag megszavaztuk.  

Elnök úr, Szilárd, parancsolj! 
 
DR. TŐRÖS SZILÁRD (Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az elmúlt hónapokban az oktatási kormányzat 
felismerte, hogy a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetével kell, illetve érdemes tárgyalni – 
gondolom, ezt az államtitkár úr is meg tudja erősíteni. Éppen ezért nagyon váratlanul ért 
minket ez a módosító javaslat, ugyanis a pedagóguskarról eddig a Felsőoktatási Dolgozók 
Szakszervezetével semmilyen egyeztetés nem történt, nyilvánvaló, hiszen elsődlegesen az volt 
az elképzelés, hogy ez a közoktatási intézményekre vonatkozik, és ott természetesen a 
Pedagógus Szakszervezettel már voltak előzetes egyeztetések.  

Ez a salátatörvény, amelyet most itt a tisztelt bizottság tárgyal, tulajdonképpen igen 
magas fórumon volt véleményezve, hiszen a Felsőoktatási Kerekasztal ülésén Klinghammer 
államtitkár úr kérte, hogy az ezzel kapcsolatos véleményünket mondjuk el. Akkor, abban a 
fázisban egyáltalán nem voltak még benne azok a paragrafusok, amelyek a köznevelési 
törvény módosításával a pedagóguskarról szólnak, így ott ez nyilvánvalóan szóba sem 
kerülhetett tehát. Megítélésem szerint ez a magyar pedagóguskar egy sokkal fontosabb kérdés, 
semhogy ezt egy ilyen salátatörvényben vezessék be, méghozzá az érdekeltek egy részének a 
megkérdezése nélkül.  

Sági képviselő úr javaslata tulajdonképpen, úgy gondolom, ahogy azt az indoklásban 
is írta, egy jó szándékú kiegészítés, mert hiszen, ahogy mondta, megkeresték, és volt ilyen 
jellegű felvetés. Ugyanakkor nekünk számos szakmai kérdésünk és problémánk van ezzel a 
módosítással. Először is a pedagógusképzéssel foglalkozó egyetemek, főiskolák jelentős 
részénél van etikai kódex, amely értelemszerűen mindenkire, így az egyetem, főiskola szerves 
részét képező gyakorlóiskolákra is vonatkozik. A gyakorlóiskolák a felsőoktatási intézmények 
irányítása és felügyelete alatt állnak szakmailag és módszertanilag egyaránt. Ez azt jelenti, 
hogy számos olyan kérdés felvetődik, hogy hogyan foglalkozzanak a hallgatókkal, a 
diákokkal, és tulajdonképpen a pedagógiai kutatásnak is egyfajta színterei bizonyos 
értelemben a gyakorlóiskolák. Így megítélésünk szerint a funkciójukat veszítenék el, vagy 
legalábbis a tevékenységük rendkívüli módon elnehezedne, hogyha a magyar 
pedagóguskarnak a jelenlegi jogszabályi vonatkozásai kötelező erővel vonatkoznának rájuk.  

A gyakorlóiskolákban tulajdonképpen autonómiához szokott vezetők, illetve 
pedagógusok vannak, hiszen a felsőoktatásnak a részei, és az oktatás, a kutatás 
vonatkozásában az alaptörvény jelenleg is deklarálja a felsőoktatási intézmények 
autonómiáját. Így tulajdonképpen a pedagógusok mentalitását tekintve is idegen ez a magyar 
pedagóguskarra vonatkozó felvetés, és, mondom, attól félünk hogy komoly károkat okozna.  

Végül egy utolsó megjegyzés, hogy tulajdonképpen a magyar pedagóguskar, ha jól 
értjük a funkcióját, talán egyfajta kamara jellegű tevékenységet folytatna, és éppen ezért 
érdekes, hogy pont azon a területen, ahol ez a fajta szakmai vezetgetés a legszükségesebb 
lenne, mondjuk az alapítványi és egyéb fenntartói iskolákra nem vonatkozik, ugyanakkor 
viszont a felsőoktatási intézményekhez tartozó gyakorlóiskoláknál pedig ezt a szakmai gondot 
okozná. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Hiller István. 

Parancsolj, István! 
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Csak röviden szeretném kifejteni a véleményünket. 
Mi sem támogatjuk ezt az ötletet. Akárhogy is nézzük, nyilván úgy van, ahogy a képviselő úr 
mondja, hogy megkeresték, de hogyha végiggondolja a magyar felsőoktatás szerkezetét és 
azokat a középiskolákat, amelyek egyetemeink fenntartásában vannak, azt a Klebelsberg 
intézet fenntartásában lévő közoktatási intézményekkel egy kar alá mosni, az több hátrányt 
hoz, mint előnyt. Nem látom, hogy a mérleg két serpenyőjébe betesszük az érveket, és én 
próbálok most úgy gondolkodni, mint hogyha ennek az egész pedagóguskarnak lenne valami 
értelme. Zárójelben megjegyzem, hogy nem nagy leleplezés, hogy szerintem nincsen, zárójel 
bezárva, de ha mégis lenne, akkor sem látom… ez a felsőoktatási intézmények által 
fenntartott középiskolák, illetve az azokban tanító pedagógusok számára, akiknek a 
fenntartója értelemszerűen az adott felsőoktatási intézmény, ez kavarodást hoz. Azt javaslom 
tehát a többségnek, hogy ne fogadja el ezt a kérést, amit a képviselő úr a módosító 
indítványban tolmácsol. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A gyakorlóiskolákban dolgozók eddig is két terület 

határán, egyfajta részhalmazban foglaltak helyet, vagy ők maguk alkották ezt a halmazt, eddig 
is vonatkozott rájuk a közoktatási törvény számos pontja és némileg – az egyetem jellegéből 
vagy a felsőoktatási intézmény jellegéből fakadóan – a felsőoktatási törvény pár passzusa is, 
munkájukban mégis meghatározóan köznevelési, közoktatási intézmények ezek, még akkor 
is, hogyha múlhatatlanul fontos a szerepük a tanító-, illetve a tanárképzésben, a 
pedagógusképzésben. Az igen vagy a nem nyilvánvalóan attól függ, hogy magát a 
pedagóguskart jónak, lehetőségek, jogok bővülésének vagy rossznak, korlátozó, a szólás vagy 
a kutatás szabadságát korlátozó struktúrának véli-e valaki. Meg kell mondjam, hogy ezt a 
benyújtott törvénytervezetből kiolvasni nem lehet, ez nem dicsérete a törvénytervezetnek 
részemről, egy higgadt megállapítás, és nyilván aszerint tud valaki igent vagy nemet mondani 
a javaslatra, hogy lehetőséget vagy korlátot lát-e benne, de hogy indokolt a képviselő úr 
javaslata, vagy hogy a felvetés nem indokolatlan, azt én is alátámasztom. Én magát az 
alapjavaslatot, a pedagóguskar szükségességét nem látom semmilyen módon alátámasztva, 
ezért nem tudnék nagyon érvelni amellett, hogy a kiterjesztés megtörténjen, de hogyha ennek 
lesz valami értelme, akkor indokolatlan lenne abból kizárni a gyakorlóiskolában dolgozó 
pedagógusokat. Igyekeztem nagyon udvariasan, de mégis érthetően fogalmazni.  

Szavazhatunk? (Általános helyeslés.) Úgy látom, hogy mindenki kész a 
véleményformálásra. A tárca véleményét még nem kérdeztem meg.  

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem támogatja a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja a javaslatot. Kíván-e valaki még hozzászólni? (Senki 

nem jelentkezik.) Nem. Szavazzunk Sági István képviselőtársunk 8. számot viselő 
javaslatáról! Ki az, aki egyetért vele? Számoljuk meg! (Szavazás.) 5 igen, köszönöm. Ki az, 
aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 6 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 8 tartózkodás. 
Nem kapta meg az egyharmadot sem, ha jól számolom. Köszönöm.  

A következő a 9. sorszámot viselő javaslat, Pósán képviselő úr indítványa, amely a 
„lehet” szót iktatja be, és összefügg a 16. és a 21. ponttal. Laci, kívánsz-e hozzászólni? (Dr. 
Pósán László: Nem.) Egy fontos „lehet” szóról van itt szó. (Derültség.) Mi a tárca 
álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem támogatja a 

javaslatot.  
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Osztolykán 
alelnök asszony igen. Ágnes, parancsolj! 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Szeretném megtudni, hogy miért nem támogatja 

a tárca.  
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca azért nem 

támogatja, mert a „lehet”-tel kvázi a javaslatnak az a tartalma vész el, amely a kari tagság 
kötelezőségét határozza meg a törvény által, ezért nem. A tárca, illetőleg a kormány úgy 
nyújtotta be a javaslatot, hogy az állami fenntartású, önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézményekben a kari tagság a törvény erejénél fogva, ex lege kötelező, és ha lehet, akkor 
nem lenne kötelező. Ezért nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e még valaki érvelni, hozzászólni, vitázni? (Senki nem 

jelentkezik.) Mindenki megfontolta a javaslatról a véleményét, akkor szavazhatunk. Ki az, aki 
támogatja Pósán képviselőtársunk javaslatát? Aki igen, az, kérem, most szavazzon. Számoljuk 
meg! (Szavazás.) 13 igen. Aki nem? (Szavazás.) 2 nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 
1 tartózkodás és 2 nem mellett a képviselők támogatták a 9. számú javaslatot.  

Sági István képviselőtársunk indítványa egy elhagyásra tesz javaslatot: szakmai 
ajánlást adhat-e a kar, és erre azt mondja, hogy ne adjon vezetői megbízással kapcsolatos 
pályázati eljárás során szakmai ajánlást. István, kívánsz-e érvelni mellette? 

 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Nem.  
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja a javaslatot. Kíván-e valaki szavazni? …Bocsánat, 

kíván-e valaki érvelni, vitázni? (Révész Máriusz jelzésére:) Máriusz, melyik volt, a szavazás 
vagy a…? (Révész Máriusz: Inkább kérdeznék.) Kérdezz, parancsolj! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni a minisztérium 

képviselőitől, hogy hogyan képzelik el ennek a mechanizmusát. (Közbeszólások. – Derültség.)  
 
ELNÖK: Nem hallottuk a kérdést az asztalnak ezen a felén.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Itt 10. pontban a d) pontban le van írva, hogy a 

pályázati eljárás során a pályázó kérésére szakmai ajánlást adhat. Mi lesz ennek a 
mechanizmusa, tehát pontosan hogyan és ki? A pályázó ezt kéri, és akkor utána mi fog 
történni? Hogy fog történni ez az egész?  

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A köznevelési vagy 

korábban közoktatási terület intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos eljárási szabályait a 
vonatkozó kormányrendelet szabályozza jelenleg is, meg a jövőben is az fogja szabályozni, 
jelenleg a 138/1992. kormányrendelet, és új kormányrendeletet kell kiadni a pedagógus-
előmeneteli rendszerrel kapcsolatban, és szeptember 1-jétől hatályba kell hogy lépjen. 

A jogszabály meghatározza, hogy magának az intézményvezetői pályáztatási 
eljárásnak a során melyek azok a kötelező feltételek, amelyeket a pályázónak be kell csatolni 
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a pályázat során, amelyről a pályázat kiírója döntést fog hozni a határidőn belül. Itt a szöveg 
arról szól, hogy a maga a pályázó, aki egy intézményvezetői pályázatot kitölt, és annak meg 
akar felelni, kérheti azt, hogy ő a pályázat során becsatoljon egy kari támogatást, tehát itt 
maga a szövegezés erről szól, és ehhez adhat a pedagóguskar vonatkozásában a területileg 
illetékes szerv egy szakmai ajánlást, ha úgy ítéli meg, hogy adni kíván. Ez tehát egy lehetőség 
ahhoz, hogy a pályázat kiírója egy szemponttal több alapján, tehát megalapozottabban 
döntsön a pályázók köréről. Maga a kar tehát több pályázónak is adhat szakmai ajánlást, ha 
úgy ítéli meg, és megteheti azt is, hogy egyiknek sem ad.  

 
ELNÖK: Adja magát egy másik kérdés, hogy vajon a mostani vezetői eljárásokban be 

lehet-e csatolni más szervezet ajánlását. 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ajánlást bármennyit be 

lehet csatolni, amennyiről a pályázó úgy gondolja, hogy becsatolja, teszik ezt most is.  
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Máriusz, aztán Ágnes! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Elméletben értem, a gyakorlatban nem tudom 

elképzelni, mert mondjuk egy pályázatra bead pályázatot három pályázó, aki mind a 
pedagóguskarnak a tagja, és akkor melyik lesz az a grémium? A karnak van – mit tudom én – 
százezres nagyságrendben tagja, ki fogja az ajánlást adni? Minden pedagógus elolvassa…? 
Nem értem, úgyhogy ebből kifolyólag, mert mindenféle bonyodalmakat látok, én támogatnám 
képviselőtársam javaslatát, mert szerintem nem teljesen tiszta, hogy a pedagóguskar nevében 
ki lesz az, aki illetékes lesz támogató nyilatkozatokat adni vagy nem adni, mindenféle 
pluszbonyodalomnak a forrása, hogy öt pályázóból kinek adnak, kinek nem. Úgyhogy 
szerintem ez a javaslat előreviszi az ügyet.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Sándor, főosztályvezető úr, parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A kar jogi személy, tehát a 

jogi személy részéről az alapító okiratban, az alapszabályban meghatározott személy, 
személyek adhatnak ki ajánlást, nyilván az alapszabályban kell rendezni azt, hogy egy ilyen 
esetben a kar területi szerve adja ki az ajánlást, nem pedig a kar bármely tagja. Ez részünkről 
egyértelmű volt, de hogyha ezt indokolt pontosabbá tenni, akkor nyitottak vagyunk ilyen 
javaslat befogadására. 

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

jelzés. Szavazzunk! Ki az, aki támogatja Sági István javaslatát? Aki igen, kérem, most 
szavazzon, és számoljuk meg! (Szavazás.) 7 igen, köszönöm. Ki az, aki ellene van? 
(Szavazás.) 2 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 8 tartózkodás. Nem támogatta a 
bizottság, de az egyharmadot megkapta.  

Sági István 11. sorszám alatti javaslata következik. István, kívánsz-e hozzászólni? 
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Mivel nem tisztázott, legalábbis 

számomra nem volt világos, hogy a területi szervként mi az az egység, bármekkora lehet ez a 
területi szerv, itt egy főt jelölt meg, én javasoltam ezt három főben meghatározni, és hogy ezt 
a három főt a területi küldöttgyűlés válassza meg. Egy kicsit bővül az az alap, amelyből 
kikerülnek így a tagok. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mi a tárca álláspontja? 
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BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nagyon egyetértünk a 

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

egyetért a 11-es javaslattal? (Szavazás.) A bizottság egyetértett vele. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Van-e tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás van. 

A 12. pont Sági képviselő úr javaslata. István, kívánsz-e hozzászólni?  
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Nem, köszönöm. 
 
ELNÖK: Nem. (Osztolykán Ágnes: Mi az a területi küldöttgyűlés?) Most írtuk le. Nem 

tudjuk, mi a terület, de van neki küldöttgyűlése. (Az elnök Osztolykán Ágnessel egyeztet.)  
Mi a tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elfogadjuk és támogatjuk 

a javaslatot.  
 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni? (Osztolykán Ágnes: Én kívánok!) Parancsolj, 

Ágnes! Osztolykán Ágnes! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Ne haragudjon, 

főosztályvezető úr, de nekem egyáltalán nem világos, hogy mit értünk a területi küldöttgyűlés 
alatt. Amikor azt kérdezzük, hogy mi a mechanizmus, és hogyan épül fel ez a dolog, akkor 
arra egy ilyen furcsa, elkenő válasz van, miközben itt olyan részletszerű módosításokról 
beszélünk, amelyeket önök támogatnak, valószínűleg önök ezt így végigbeszélték talán Sági 
képviselő úrral, de számunkra nem világos, hogy mit jelent a terület, és hogy mit jelent a 
küldöttgyűlés. Legyen szíves, világítsa ezt meg! Köszönöm.  

 
ELNÖK: Sándor, parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A megyei szintet. 
 
ELNÖK: A megyei szint a tárca tervei szerint. (Dr. Hiller István: Legalább lesz 

valami jelentősége a megyének, lesz neki területi küldöttgyűlése! Már megérte!) Világosabban 
látnak a képviselők.  

A tárca támogatta a javaslatot. Más kérdést nem látok, szavazzunk! Ki az, aki egyetért 
a javaslattal? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 13 pont Sági képviselő úr javaslata: területi etikai bizottság. Mi a tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Mint hallottuk, ez 

feltehetően megyét jelent. (Osztolykán Ágnes: Megyei etikai bizottság.) Nincs kérdés? (Senki 
nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki 
ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 nem és 3 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta.  

A 14. pont Pósán László javaslata: minimum 3 tagú legyen ez a bizonyos etikai 
bizottság. Mi a tárca álláspontja? 
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BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki egyetért vele? 

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

A 15. pont Pósán László javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki egyetért vele? 

(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
6 tartózkodás mellett elfogadtuk.  

Pósán László következő javaslatáról már szavaztunk az összefüggései miatt, és a 21-es 
is ilyen lesz majd.  

A 17. pont következik: az országos szakértői vizsgaelnöki névjegyzék köteles 
értesítést küldeni a karnak. (Derültség az MSZP-s képviselők soraiban.) Mi a tárca 
álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja az elhagyást. Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) 

Alelnök úr, Laci, parancsolj! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy ez egy 

nyilvános lista, nyilvános névjegyzék, ebből a szempontból bárki bármikor hozzáférhet. Nem 
igazán értem, hogy miért kellene akkor kötelezően megküldeni, hogyha bárki bármikor hozzá 
tud férni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Esetleg neked is küldhetnek, ha ráérnek. (Derültség.)  
Van-e egyéb kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) A tárca nem támogatja az 

elhagyást. A bizottság támogatja-e a módosító javaslatot? (Szavazás.) Aki ellene van? 
(Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 18. pont Pósán László javaslata szintén elhagyást indítványoz. Laci, kérlek, 
világítsd meg nekünk a javaslat lényegét.  

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Ez a rész felsorolja, hogy miről kellene adatokat 

közölni, és az idegennyelv-ismeretnél hozza be azt, hogy önkéntes adatszolgáltatás alapján. 
Ennyi a kiegészítésem. 

 
ELNÖK: És elhagyásra is teszel javaslatot, ha jól értem.  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Igen, mert ezek meg nyilvános adatok.  
 
ELNÖK: Világos. Mit mond a tárca? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem támogatja, 

merthogy a karon belül különböző tagozatok létrehozását célozza meg a jogalkotó, és 
amennyiben ezek az információk nem állnak a kar vezetésének a rendelkezésére, akkor 
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ezeknek a tagozatoknak a legitimitása megkérdőjelezhető, mert nem áll hozzá rendelkezésre 
megfelelő adat. Ezért szükségesek ezek az adatok.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsolj, László! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy amikor az 

általános vitára való alkalmasságról volt szó, akkor a tagozatokkal kapcsolatban emlékeim 
szerint az hangzott el, hogy ez egy lehetőség a tanárok számára. Amennyiben ezeket az 
adatokat pedig oly módon kell megküldeni, ahogyan most hallottuk, akkor az azt jelenti, hogy 
a tagozat kötelező. Szeretném akkor tudni, hogy a tagozat lehetőség a karban a tanárok 
számára, vagy kötelező a tanárok számára, mert azért ez valószínűleg nem mindegy. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Tudunk-e a kérdésre válaszolni? (Jelzésre:) Tudunk. 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az előterjesztés alapján a 

63/F. § (7) bekezdése alapján… (Osztolykán Ágnes: Bocsánat, de nem halljuk!) Bocsánat! 
Tehát az új, javasolt 63/F. Nkt.-paragragus (7) bekezdése szerint a kar szakmai tagozatai 
felsorolásra kerültek. Ezeket a tagozatokat a kar létrehozza, továbbá – a következő bekezdés 
alapján – további tagozatokat és altagozatokat hozhat létre. Maga a pedagógus a karba való 
bekerülést követően a tagozatnak a tagja lehet, ugyanakkor ahhoz, hogy tagja lehessen, az 
adatokat szükséges ismerni, úgyhogy ezért van szükség az adatok elkérésére. Nem kötelező 
tehát a tagozati tagság önmagában, de a kari tagság igen.  

 
ELNÖK: Világos. Itt van az a „lehet”, amiről az előbb már vitatkoztunk, sőt 

döntöttünk is, itt adott a „lehet”. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) A 
kérdésem, hogy ha nincs ez a felhatalmazás, akkor nem tarthatja nyilván a kar ezeket az 
adatokat?  

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A személyes adatokról 

szóló törvény és minden jogszabályunk alapján az ilyen adatok nyilvántartásához, 
adatkezeléséhez törvényi felhatalmazás szükséges. Ha nincs a törvényben, akkor a kar nem 
kezelheti az adatokat.  

 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor tehát nem tarthat magánál ilyen adatokat a kar, ha nem 

kap erre törvényi felhatalmazást. Köszönöm.  
Szavazzunk a 18. javaslatról! Ki az, aki támogatja az elhagyást? Aki igen, kérem, most 

szavazzon. (Szavazás.) 2 igen, köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta a 18-ast.  

A 19. pont alapszabályban rögzített adatokról szól – ez nyilván összefügg az előzővel. 
(Dr. Pósán László: Logikailag kapcsolódik hozzá.) Igen, csak logikailag. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Pont az előbb elmondottak 

miatt nem támogatjuk, hiszen ez egy ilyen szubdelegálás.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni, vitatkozni? (Senki nem jelentkezik.) 

Szavazzunk a javaslatról! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada nem 
támogatta. 
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A 20. pont Sági István javaslata: ez az a bizonyos dolog, hogy a kar érdekével 
ellentétes módon nem használhatja fel. Kívánsz-e mellette érvelni, István? Parancsolj! 

 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Igen, köszönöm. Nem az elvvel nem értek egyet, hanem egy 

kicsit tágnak tartom, én konkrétabban meghatároznám, hogy mi az az információ, amit esetleg 
nem adhat ki. Ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm, de ugyanakkor az indítvány az elhagyásra tesz javaslatot. Mi a 

tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem támogatja, és 

csak emlékeztetem a tisztelt bizottságot, hogy a magyar kormány a tisztviselői kar 
tekintetében egy ilyen tartalmú, szövegezésű törvényszöveget már egyszer elfogadott az 
Országgyűlés, amely a kar működésével összefüggésben az adatok kezeléséről szólt.  

 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Osztolykán Ágnes. Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Ha jól látom, akkor itt 

nemcsak adatkezelésről, hanem információátadásról, -továbbadásról is szó van.  
 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Sándor, 

parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem kívánok, köszönöm.  
 
ELNÖK: Nem kíván. Valóban, itt az 5. pont minősített adatokról szól, aminek nyilván 

megvan a maga szabálya, a minősített adatot nyilván nem a kar kezeli, hanem ezek az 
intézmények, tehát nem a kar adja a minősített adatot, az bizonyos, hogy ő nem minősít ilyet, 
hanem azt a közintézmények minősítik, és annak a szabályai nyilvánvalóan adottak. Ilyen 
értelemben ezeket megerősíti ez a passzus. A 6. pont pedig a karról magáról, a karon belül 
keletkezett adatokról, információkról szóló, és a tagoknak azt a tilalmat állítja, hogy azt a kar 
érdekeivel szemben, működésének veszélyeztetésével nem hozhatják nyilvánosságra – ez 
tehát egy más természetű, lazább információhalmaz. Mindkettőnek az elhagyására tesz 
javaslatot Sági képviselő úr.  

Kívánnak-e a képviselők hozzászólni? (Jelzésre:) Máriusz, igen? (Révész Máriusz 
bólint.) Parancsolj! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Röviden. Az 5. pont elhagyása szerintem bizonyos 

szempontból rontana a helyzeten, tehát az rendben van. A 6-oson lehet gondolkodni, mert az 
az, amiről szerintem az Ági beszélt. Így egyben szerintem semmiképpen nem jó elhagyni.  

 
ELNÖK: Világos. Egy irat minősítésének megvannak a szabályai, tehát én itt ezt 

tautológiának érzem, szerintem az ki van fejtve máshol.  
Más nem kíván hozzászólni, szavazzunk a javaslatról! A 20. pont Sági képviselő úr 

javaslata. Ki az, aki egyetért az elhagyással? Aki igen, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 
7 igen, köszönöm. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 7 tartózkodás. A bizottság egyharmada támogatta a javaslatot.  

A 21. pontról, Pósán képviselő úr javaslatáról szavaztunk az előbb az 
összefüggéseinél.  
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A 22. pontban szereplő Sági-féle javaslatról is szavaztunk már. Hogyan szavaztunk 
róla? (Közbeszólások: Nemmel.) A 8-asnál nemmel szavaztunk róla.  

A 23. pont Sós Tamás javaslata, amely összefügg a 25. ponttal, a szenátus jogköreiről 
szól. Tamás, kívánod-e kiegészíteni? 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Igen. 
 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Azt gondolom, sokak nevében fogalmazódik meg ez a 

javaslat. Gyakorlatilag a szabad rektorválasztás rendszerének a visszaállításáról szól mind a 
két pont. Azt gondolom, ebben a körben nem kell különösképpen hangsúlyoznom az egyetemi 
autonómia jelentőségét, évszázados hagyományait, különösképp annak fényében, hogy a 
Magyar Rektori Konferencia 2013. május 13-án egy állásfoglalást adott ki ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban. Ez a két módosítás gyakorlatilag a Magyar Rektori Konferencia állásfoglalásán 
alapul.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): További 

egyeztetések szükségesek a rendelkezés átalakításához. A tartalmi irányával azonosulunk, de 
társadalmi egyeztetés, tehát a kerekasztal előtt még nem volt. Ezért most azt kell mondanom, 
hogy nem, de ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben, a kerekasztal-egyeztetés után nem 
fogjuk elfogadni. Most nem volt meg a kerekasztal-egyeztetés, mint annyi más esetben, 
amikor kivettük azokat a paragrafusokat, amelyekről nem egyeztettünk, ebben sem 
egyeztettünk, bár a tartalmával, amit a képviselő úr mondott, egyetértünk, de a válaszunk 
nem.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Osztolykán Ágnes. 

Parancsolj, Ágnes! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Szeretnék felolvasni 

önöknek egy sort a Magyar Narancsból, amely az egyetemi autonómiáról szól (Közbeszólások 
a fideszes képviselők soraiból: Jaj, istenem! Nem kellene!): „A hír azért érhette mégis 
meglepetésként a közvéleményt, mert a miniszter és a Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciája közötti január 21-ei részmegállapodás 5. pontja azt fogalmazza meg, hogy a 
kormány biztosítja a rektorválasztás korábbi rendszerét.”. Akkor ez hazugság? 
(Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból.) 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Pósán László, parancsolj! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Csak arra szeretném felhívni a 

figyelmet – Osztolykán Ágnes költői kérdését most eleresztve a fülem mellett –, hogy az 
alaptörvény világosan megmondja, hogy a felsőoktatási intézmények autonómiája és 
gazdálkodási köre és hatásköre szempontjából hol húzódnak a határok. A gazdálkodás 
szempontjából az a fajta autonómia, amit eddig, az elmúlt 20 évben megszoktak az 
intézmények, az a fenntartói oldalra nézve nem járható. Amivel kapcsolatban az egyeztetések 
zajlanak, az az a kérdés – és ezt kell értelemszerűen kellően és alaposan körüljárni –, hogy a 
gazdálkodás oldaláról nézve az a személy, akit nevezzünk kancellárnak vagy bárhogy, akinek 
ez lenne a feladata, a későbbiekben hogyan és mint illeszthető be az egyetemi rendszerbe, 
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mert a jelenleg hatályos szabályok szerint a rektor az, aki egy személyben felelős mindenért. 
Ebből a szempontból szükségeltetik a törvény idevonatkozó passzusainak az átalakítása, 
megváltoztatása, ennek következtében az is szükségeltetik, hogy a megfelelő konszenzus a 
szereplőkkel kialakítható legyen. Ehhez kért az államtitkár úr időt, ha jól értettem, és erre 
mondta azt, hogy szeptember-október táján ezt a kérdést vissza kívánják hozni a Ház elé. Én 
azt gondolom, ez elég világos válasz volt. Ebből a szempontból jó tehát, ha az ilyen 
természetű javaslatokat most mérlegeljük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd jelezzek itt, ennél a pontnál valamit, mert itt 

kezdődik a felsőoktatási rész. Valóban, ebből a diskurzusból is kiderül, hogy folyik egy 
kerekasztal-tárgyalás, a kormányon belül is egy intenzív egyeztetés folyik, hiszen például a 
gazdasági főigazgató kinevezéséért a gazdasági tárca a felelős az EMMI-vel való konzultáció 
után. Balog miniszter úr azzal keresett meg a múlt héten, hogy azt kéri, hogy függesszük fel 
ennek a résznek a vitáját, és ősszel, a többi kérdéssel egyszerre hozzuk ezt be, hiszen nem 
olyan régen, talán múlt hétfőn fogadta el a parlament az alkotmánymódosítással összefüggő 
törvénymódosítást, most elkezdtük ezt a kis csomagot, majd szeptemberben lesz egy nagyobb 
csomag. Jogos szempont az is, hogy ezt a kettőt adott esetben vonjuk egybe. Ez technikailag 
máshogy nem valósulhat meg, mint úgy, hogy egy bizottsági módosító javaslattal az összes 
felsőoktatási pont elhagyására teszünk majd javaslatot. De – hogy ne legyen az életünk 
egyszerű – ma reggel a tárca egy része azt jelezte, hogy mégiscsak jobb lenne, ha a 
felsőoktatási kis csomag végigmenne. Ezért – még nem látjuk pontosan a kormány végleges 
szándékát – vitassuk végig ezeket a részleteket, és a legvégén, némi inkoherenciát tanúsítva 
egy olyan felhatalmazást is kérek, hogy a bizottság nyújtson be egy, az összes felsőoktatási 
passzus elhagyására vonatkozó módosítót, néhány kivételt javasol ez alól az államtitkár úr, 
amely az illetéktörvényre vagy az Akadémia szempontjából fontos pontra vonatkozik, 
amelyek nem érintik ezt a kis csomag, nagy csomag dilemmát. Érthető, amit mondok? 
(Közbeszólások: Abszolút!) Akkor nyugodt vagyok, mert én lassan jutottam el ide, de ti 
gyorsabban felfogjátok ezt. (Dr. Hiller István: Mi még nem értettük meg, hogy mit nem lehet 
megérteni. – Derültség.) Jó. 

Akkor itt van előttünk egy javaslat, amely a rektorválasztásra vonatkozik. A tárca egy 
empatikus nemet, egy együttérző nemet mondott a javaslatra. A bizottság álláspontját 
kérdezem. Ki az, aki támogatja Sós Tamás javaslatát? Aki igen, kérem, szavazzon. 
(Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A 
bizottság egyharmada sem támogatta. 

Pósán képviselő úr 24. javaslata következik. Kívánsz-e mellette érvelni, Laci? 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Nem, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Egy, a vezetői megbízásokról szóló pontot iktat be, illetve tesz a 

korábbi helyére a javaslat. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja ezt a javaslatot. Van-e kérdés, észrevétel a javaslattal 

kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Aki egyetért vele, kérem, 
most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 25. pontról, Sós Tamás javaslatáról az előbb már döntöttünk, mert összefüggéseiben 
jártunk el.  

A 26. pont Sági István javaslata. Kívánsz-e érvelni, István?  
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SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Igen. Szintén jelzés érkezett felém, hogy van, ahol 

akadályozza a munkát, hogy egy vezető több teljes munkaidőre létesített vezetői jogviszonyt 
lát el, és a feladatát esetleg nem tudja megfelelően ellátni – ezért javaslom ezt. De hogyha 
más törvény ezt szabályozza, csak esetleg ez anélkül van érvényben, akkor én ettől eltekintek. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

álláspontja az, hogy nem, tudniillik ezt a szándékot ugyancsak társadalmi egyeztetés 
keretében kívánjuk megvitatni. Az is egy ilyen empatikus nem tehát, hogyha igénybe vehetem 
ezt a fogalmat az elnök úr után.  

 
ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni, vitatkozni? (Jelzésre:) Hoppál Péter. 

Parancsolj, Péter! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Ellenvéleménnyel élnék, tisztelt bizottság. Ismerek 

olyan helyzetet, ahol egyébként szétszedett többcélú közoktatási intézmény nagyon alkalmas 
vezetője külön megbízás keretében irányítja a róla leválasztott intézményrészt, és teljesen 
hatékonyan, az önkormányzat és a szülők megelégedésére működik a rendszer. Én láttam 
tehát erre pozitív példát is, úgyhogy én nemmel fogok szavazni.  

 
ELNÖK: Világos. (Dr. Pósán László közbeszólására:) Pósán alelnök úr jelzi, hogy 

felsőoktatás, közoktatás talán nem mindig ugyanúgy működik, bár ott is vannak 
gyakorlóiskolák, mint azt az előbb megvitattuk és hallottuk. Készek vagyunk a döntésre? 
(Általános helyeslés.)  

Sági képviselő úr a tilalmat kívánja felállítani, a tárca még nem foglal ebben állást, 
ezért nemet mond. A bizottságból ki az, aki támogatja a javaslatot? Aki igen, kérem, most 
szavazzon. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
1 nem, a bizottság többsége tartózkodott, a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 27. pont a bekezdés nyitó szövegrészének módosítását javasolja, egy új 8. § iktat 
be…, ja, nem, egy 7-est, a 8-ast kihúzza, és ezért visszaszámoz, de ez nyilván összefügg 
valamivel. Nekem rejtélyes egy kicsit, hogy mi az, amit kihagy, hogy mi van abban az 
egykori 8. §-ban.  

 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ez egy elírás, 

elnök úr.  
 
ELNÖK: Elírást korrigál a javaslat.  
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
 
ELNÖK: Támogató. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) 

Szavazzunk! Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) A bizottság egyetértett vele.  
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A 28. pont Pósán László javaslata: a művészeti felsőoktatásban ’18. december 31-ig 
különböző művészeti díjak használhatóak legyenek, gondolom, az akkreditációra… (Dr. 
Pósán László: Igen, nyugdíjba ment, és akkreditáció…) Világos. Először a tárca álláspontját 
kérdezzük meg. Mit mond a tárca? 

 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elnök úr, ha 

ezt, amit kaptunk, úgy lehetne pontosítani, hogy nemcsak a művészeti egyetemi 
felsőoktatásra, hanem a művészeti képzést folytató felsőoktatásra is vonatkozik – Kaposvári 
Egyetem, színészképzés, de a pécsi egyetemen is van –, és ha be lehetne venni azt, hogy 2019. 
január 1-jétől érvénybe lép, de ez azt jelenti, hogy akkor érvényes. Akkor tehát mondjuk – ez 
egy gonosz megjegyzés – nem lehet ’18 őszén valakit úgy alkalmazni, hogy nincs meg neki a 
doktorija, a DLA, és ő arra hivatkozik 2019. január 1-jén, hogy két hónap alatt nem tudta 
elérni. Tehát ha ezt a két dolgot bele lehetne dolgozni, akkor igen, de ebben a formában, 
elnézést kérek, nemet kell rá mondani. De kérem, hogy módosítsák, ha lehet.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az első probléma szerintem, hogy a művészeti felsőoktatás nem 

intézményt jelöl, hanem egyes intézményeken belül is lehet egy olyan szak, amely művészeti 
felsőoktatásról szól, teszem azt a SOTE-n is lehet, bár nehéz elképzelnem, a plasztikai 
sebészetet nyilván nem tekintjük ilyennek (Derültség.), de nem akarok ironizálni. Szerintem 
tehát fogalomtisztázással ez megoldható.  

A második pedig kifejezetten jogalkalmazási kérdés, hogy ez alkalmazási feltétel, 
tehát szerintem kizárható egy olyan felmentés, amit te mondasz, István, hogy valaki januárban 
azzal kér felmentést, hogy csak két hónapja volt. Ismert ez a törvényi passzus, tehát joggal 
megtagadható egy ilyen felmentési kérelem.  

(Jelzésre:) Hiller István kér szót. István, parancsolj! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Amiről az államtitkár úr beszél, az szerintem teljesen 

világos és tiszta. Nekem kérdésem és problémám mással van, mert az egész elképzelést 
támogathatónak tartom, sőt fontosnak, de a dolognak a másik oldalánál, ami tehát nem az 
oktatásra, hanem a művészeti díjakra vonatkozik, gondot látok. A doktori fokozat egy, 
törvényben és különböző rendeletekben egzakt módon meghatározott eljárással elnyerhető, 
egységes fokozat, itt pedig a művészeti díjak egymással hierarchiában állnak. Ez úgy néz ki, 
hogy a legmagasabb elismerés ma a Kossuth-, illetve a Széchenyi-díj. A Kossuth-díjjal 
hierarchikus viszonyban állnak a művészeti díjak, sőt olyan, hogy művészeti díj, nincs is, 
mert különböző művészeti díjak is hierarchikus viszonyban állnak egymással, például a 
színészeknél a Kiváló, illetve az Érdemes Művész egy hierarchia, és a Kossuth-díj is 
hierarchia, hierarchikusan áll. Ezért most valami olyasmit tervezünk, hogy egy egységes 
doktori fokozat akármennyi ideig is kiváltható egymással hierarchiában álló elismerésekkel, 
ami szerintem nem helyes.  

Nagyon támogatom, hogyha azt mondjuk, hogy a doktori fokozat kiváltható Kossuth-
díjjal egy meghatározott ideig, de a Kossuth-díjnál alacsonyabb fokozatú a Kiváló, és a 
Kiválónál alacsonyabb fokozatú az Érdemes – mind a kettő művészeti díj. Miért lehetne 
egyenlőségjelet vonni akkor, hogyha a doktori fokozat egy egységes, és ez most ugyanolyan 
értékű lesz Kossuth-díj esetén, a Kiváló Művész esetén, az Érdemes Művész esetén? Tehát az 
Érdemes ugyanúgy kiválthatja, mint aki a két fokozattal feljebb lévő Kossuth-díjat kapott. Ez 
szerintem nem helyes, egyébként a doktori fokozat értékét és presztízsét is rontja, csökkenti, 
amortizálja. 

Határozzuk meg azt a pontot, amivel kiváltható! Szerintem a Kossuth-díj a 
legmagasabb, akkor azzal legyen kiváltható, de ne engedjük amortizálni a fokozatot! 
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Egyébként magát az eljárást meg a gondolatot teljesen támogathatónak tartom. (Dr. Pósán 
László: Jogos!)  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Péter, parancsolj! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Azzal a kiegészítéssel, a Hiller képviselő úr által 

elmondottak azon kiegészítésével, hogy zenei vonatkozásban a Liszt Ferenc-díj is ebbe a 
kategóriába tartozik. (Dr. Hiller István bólogat.) 

 
ELNÖK: Közben próbáltam felidézni a régi ismereteimet, hogy az F kategória volt a 

nyerges vontató, a D a kamion, a B a személygépkocsi, de mindenki vezethetett 50 köbcentis 
kismotort. (Dr. Hiller István: Így van!) Tehát vannak analógiák a fejünkben, de hogy ez itt 
alkalmas-e vagy sem, azt nem tudjuk. Jövő hét hétfőre alkotható egy ennek megfelelő 
javaslat, ehhez azonban kell az államtitkárság együttműködése, mert láthatóan itt… (Az elnök 
Takács Gabriellával egyeztet.) Bocsánat, nem jövő hétfőre, hanem csütörtökig kellene ezt 
megtenni, a kapcsolódó módosítókról akkor szavazunk, van rá tehát két-három nap. Kérem, 
hogy akkor ennek megfelelően kellene ezt cizellálni. Mindenesetre jogilag nem oszt, nem 
szoroz, hogy ezt támogatjuk-e vagy sem, igaz? (Dr. Pósán László: Ha bizottságiként 
behozzuk, akkor nem.) Bejöhet bizottságiként. (Dr. Pósán László: Akkor viszont érdemes 
lenne visszavonni.) Fontold meg! (Dr. Pósán László: Visszavonom.) A képviselő úr 
visszavonta a javaslatát, bízva abban, hogy születik egy szofisztikáltabb bizottsági javaslat, 
vagy akár kapcsolódót csütörtökig te magad is benyújthatsz még ehhez. (Közbeszólások. – Dr. 
Pósán László: Inkább bizottságiként!) Csak ehhez lehet. Akkor bizottságiként jöjjön be!  

A 29. pont Pósán képviselő úr javaslata. Úgy tűnik, ez is szerkesztési… 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Technikai 

jellegű, a válaszunk az, hogy igen. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. És a bizottság támogatja, kérdezem. (Szavazás.) Ki az, aki 

nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett támogatta a 
bizottság.  

A 30. pont is ilyennek tűnik. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Technikai 

jellegű, igen. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! A bizottság mit mond? Igen? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

A 31. pont az oktatási azonosítóról szól. Mit mond a tárca? 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Pontosító 

kiegészítés, a válaszunk az, hogy igen. 
 
ELNÖK: Van-e vita? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett a bizottság támogatja. 

A 32. pont következik. Mi a tárca álláspontja?  
 



 21 

DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Egyetértünk, 
technikai pontosítás, igen. 

 
ELNÖK: Van-e vita? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki egyetért vele? 

(Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 33. pont következik: értesítési cím, oktatási azonosító. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Technikai 

pontosítás, egyetértünk, igen. 
 
ELNÖK: Van-e vita? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki mellette van? 

(Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodás mellett elfogadtuk. 

A 34. pontról mi a tárca álláspontja? 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Technikai 

pontosítás, egyetértünk, igen. 
 
ELNÖK: Van-e vita? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Ki az, aki mellette van? 

(Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodás mellett elfogadtuk. 

A 35. pont következik. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

egyszerűsíti a nem állami, egyházi felsőoktatási intézményhez csatlakozást, igen.  
 
ELNÖK: Van-e vita? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodás mellett elfogadtuk. 

Kérem, hogy keressétek meg az ülés elején kiosztott bizottsági módosítókra vonatkozó 
javaslatok közül a „Tudományos Akadémia”-val kezdődőt! Az elnök úr kezdeményezte 
nálam, hogy ezt nyújtsuk be. Parancsolj, Pálinkás József elnök úr! Jóska, tiéd a szó. 

 
DR. PÁLINKÁS JÓZSEF, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke: Köszönöm 

szépen. Tisztelt Bizottság! Azért kértem ezt a törvénymódosító javaslatot, mert 
Magyarországon a vendégkutatói alkalmazás során a közalkalmazotti törvény nagyon 
bonyolulttá teszi a kutatók besorolását, és ez a módosító lehetővé teszi azt, hogy az Akadémia 
kutatóintézeteiben vendégkutatóként alkalmazott kutatók esetében a Doktori Tanács, az 
Akadémia Doktori Tanácsának közreműködésével az Akadémia elnöke dönthessen arról, 
hogy az illetőt a vendégkutatói időszak alatt milyen közalkalmazotti kategóriába lehet 
besorolni. Ez nagyon nagy mértékben megkönnyíti a magyar tudományos életben azt a 
mobilitást, ami most már hál’ istennek Magyarország felé is megnyilvánul. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Köszönöm. 

Először a kormány álláspontját kérdezném meg. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

támogatja. 
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ELNÖK: A kormány támogatja. (Jelzésre:) István, Hiller István, parancsolj! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Minden olyan javaslatot és törekvést, amely a 

külföldi és hazai tudományosság előmozdítását szorgalmazza, mi támogatunk, ez egyszerűbbé 
teszi. Jöjjenek minél többen, és teremtsük meg a feltételeket, hogy minél gyorsabban és 
könnyebben azt végezhessék, amiért érkeznek, úgyhogy mi ezt támogatni fogjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha jól tudom, a magyar kutatóknak külföldön nem kell egy ilyen 

procedúrának alávetniük magukat.  
 
DR. PÁLINKÁS JÓZSEF, az Magyar Tudományos Akadémia elnöke: Ez így van. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel a javaslattal kapcsolatban? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla, hogy bizottsági módosító javaslatként benyújtjuk-e ezt! 
Ki az, aki támogatja ezt? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk a javaslatot. Köszönöm.  

A következő javaslat a Közszolgálati Egyetemmel kapcsolatos, „lőfegyverek” az első 
szava, azt a stószt keressétek meg! Számos törvény vonatkozott arra a jogi testre, amely a 
Közszolgálati Egyetemet szabályozta, láthatóan a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény 
is idetartozik, ez nyilván a rendőrök és a katonák képzése miatt fontos. A Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium – mint az egyetem gazdája a kormányzati szférán belül – 
kezdeményezte ennek a javaslatnak a benyújtását, ők azonosulnak ezzel. Nem tudom, hogy 
volt-e mód átfutni ezeket a javaslatokat, amelyek, számos ponton kivételt állapítanak meg a 
főszabályhoz képest. Ez nem példa nélküli a rendészeti és katonai képzés tekintetében, az 
államigazgatási képzésben ez nem volt gyakorlat korábban, az szorosabban tagozódott az 
általános felsőoktatási struktúrába. A tárca álláspontját kérdezem, hogy cseréltek-e eszmét 
egymással a minisztériumok ennek a javaslatnak a sorsát illetően. 

 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elnök úr, most 

kaptuk meg a javaslatot. Első átolvasásra én támogatom, de jelzem, hogy szó szerint csak 
átolvastam, és nem volt módon a kollégáimmal sem megbeszélni.  

 
ELNÖK: Világos. A részletes vitáig, illetve a végszavazásig még módjában áll a 

tárcának kialakítania a végleges álláspontját, ez tehát egyelőre egy első olvasatban kimondott 
igen.  

Van-e kérdés a javaslattal kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk akkor! 
Aki támogatja a javaslat benyújtását, az, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Aki 
ellene van? (Szavazás.) 2 nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság 
támogatta a javaslat benyújtását.  

A harmadik ilyen csomag a „9. §” számmal kezdődik, a köznevelési törvény 
módosítására vonatkozik. Nem titok, hogy a közoktatási államtitkársággal konzultáltunk 
ennek a javaslatnak az elkészítésekor, ezért majd a segítségedet kérem, Sándor, hogy ennek a 
részleteit vitassuk meg. Az első, azaz itt a 9. sorszámot viselő a pszichológusok pedagógus 
munkakörbe sorolásával függ össze… (Dr. Pálinkás József távozni készül.) Elnök úr, minden 
jót, szervusz, Jóska! (Dr. Pálinkás József: Köszönöm szépen!) Nincs mit. Nyilvánvalóan 
annak érdekében, hogy ők a pedagógus-életpálya részesei lehessenek, pedagógus munkakörbe 
kell őket sorolni. Ezzel összefügg az, hogy akkor a többi pedagógushoz hasonlóan meg kell 
szabni a munkaidejük azon részét, amely órával, kötelező foglalkozással – az ő esetükben ez a 
gyerekekkel való foglalkozás –, illetve a fennmaradó, ilyen szempontból nem kötelezően 
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szabályozott, hanem maga által beosztott időkeretet jelenti. Én úgy látom, hogy ez elég laza, 
az iskolapszichológusi munkakörhöz illeszkedő felosztást tartalmaz.  

A 8. pont a munka törvénykönyvére vonatkozik, de, Sándor, átadnám neked a szót, 
mert te szakavatottabban tudod ezeket ismertetni. Kérlek, segíts, pontonként fussunk át a 
javaslaton! 

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A javaslatnak több pontja 

van, amely általunk, a tárca részéről mindenképpen támogatott lenne. Az egyik mindenképpen 
az, hogy a köznevelési törvénynek a kihirdetett szövegébe bekerült a finanszírozott létszámba 
az óvoda-, iskolapszichológus, ami tulajdonképpen még nem volt benne a kormány által 
benyújtott, 2011. évi javaslatban, az Országgyűlés oktatási bizottsága részéről került be ez a 
finanszírozott óvoda-, iskolapszichológus munkakör, és tulajdonképpen a törvényben két 
helyen, két mellékletben is szerepel. Maga a javaslat pontossá és egyértelművé teszi, hogy a 
köznevelési intézményben, tehát óvodában, iskolában a finanszírozott létszám keretei között 
dolgozó óvoda-, iskolapszichológus pedagógus munkakörben dolgozik egyrészt, másrészt 
pedig azzal, hogy – ahogy az elnök úr is mondta – pedagógus munkakörben dolgozik, 
vonatkozik rá az életpálya szabályrendszere, előmeneteli rendszere, harmadrészt pedig a 
pedagógusmunkaidő-szabályozás is. A pedagógusoknál a 40 óra, 32 óra, illetőleg a 22, 26 
órás időtartamok jelentkeznek, viszont a pszichológusoknál nem jelentkezne semmiféle 
időtartam, csak a 40 óra; hogy azon belül hány órában foglalkoztatja őt egy igazgató, hány 
órában ad neki feladatot egy óvodavezető, ebből mennyit tölt el a problémás gyerekkel, 
tanulóval való egyéni tanácsadással, vagy adott esetben a beérkező szülővel való tanácsadási 
folyamattal vagy a tanuló személyiségtesztelésével, ez nem derül ki. Úgyhogy a pszichológus-
érdekképviselettel, tehát a Magyar Pszichológiai Társaság prominenseivel konzultáltunk erről, 
és velük egyeztetve alakult ki ez a szöveg, ami viszonylag pontossá teszi azt, hogy a 40 órán 
belül 22 órát tölt el a gyerekkel, tanulóval való közvetlen tanácsadási folyamattal, azon felül 
pedig a 32 órán belül bejönnek azok a feladatok, amelyeket el kell látnia, ezen belül külön a 
pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos, közvetlen konzultáció is, hiszen ott egy adott 
tankerületben ennek a feladatnak az ellátására szükség van. Egyrészt ezt a szabályt 
tartalmazza a javaslat, amely ilyen szempontból világossá teszi az óvoda-, iskolapszichológus 
foglalkoztatását.  

A másik az ezzel kapcsolatos létszámkérdés. A bizottsági módosító javaslat 9. § (3) 
bekezdése szól erről, hiszen itt a mellékletből beemeli ide, ebbe a szövegbe a nevelő-oktató 
munkát segítőből az óvoda-, iskolapszichológust, ahol 500 főig fél, 500 fő fölött pedig a 
jelenleg kihirdetett és még hatályba nem lépett rendelkezés szerint további fél munkakör 
jelenik meg. Ez a javaslat egy kicsit mintha nem lenne pontos egyébként ebben a 
szövegezésben, mert a 9. §-ban, amely a 61. § (3) bekezdését módosítja, az utolsó mondatban 
olyan szövegezés van, amelyből tulajdonképpen az következik, ami a jelenlegi szövegezésből, 
ami a tárca részéről természetesen rendben van, csak nem tudom, hogy ez volt-e a cél, 
merthogy itt az utolsó mondat azt jelenti, hogy az e feletti gyerek-, tanulólétszám esetén, 
illetve – az „illetve” szót esetleg érdemes lenne kivenni a szövegből, ezt megfontolásra 
ajánlom – minden további 500 fő gyerek, tanuló esetén. Ha itt az a cél, hogy további fél 
munkakörrel bővüljön, akkor érdemes lehet esetleg beírni a „további”-t, nyilván a bizottság 
döntése, hogy ebben milyen állást foglal el. Vagy össze lehet vonni a két mondatot. Ez az 
egyik dolog.  

A másik, hogy az óvodapedagógusok vonatkozásában a kihirdetett törvényben 
pontosan az szerepel, hogy 32 óra az a kötött munkaidő, ami az óvodapedagógus 
munkaidejére vonatkozik, és a fennmaradó 20 százalékra, heti 8 órára vonatkozóan nem 
rendelkezhet az intézményvezető. Ebben a bizottsági módosító javaslatban pont az szerepel, 
hogy ezen a 32 órán felül legfeljebb heti 4 órában még nevelést előkészítő, azzal összefüggő 
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feladatot el lehessen látni, továbbá helyettesítésre be lehessen osztani az óvodapedagógust. Ha 
ez a szabály nincs benne, akkor a 32 óra benntöltése után az óvodapedagógus nem köteles 
semmiféle további feladatot ellátni, még egy óvodapedagógiai értekezleten való részvételre 
sem kötelezhető, ami nem lenne szerencsés. Úgyhogy ez a szabály ebből a szempontból 
pontosítja és segíti az óvodai feladatellátás megszervezését.  

 
ELNÖK: Van még 13. §, a gyakornok kivételével.  
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Madarász Hedvig 

főosztályvezető-helyettes asszonynak adnám át a szót.  
 
DR. MARADÁSZ HEDVIG (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Én is tisztelettel 

köszöntöm a bizottságot! Az új 13. § a szakszervezetekkel kötött kormánymegállapodás egy 
pontját hajtaná végre, méghozzá azt a pontot, amely arról szól, hogy nem a szakmai gyakorlat 
alapján, hanem a Kjt.-ben meghatározottak szerint lépne előre háromévente a pedagógus. Az 
eredeti szöveg szűkebb, mert csak kifejezetten a pedagógus munkakörben eltöltött éveket 
venné figyelembe.  

A következő a középfokú végzettségű pedagógusok illetményalapját rendezné. Ez is 
egy hiánypótló rendelkezés, mert jelenleg a középfokú végzettségű pedagógusok is az 
előmeneteli rendszer hatálya alá tartoznak, viszont illetményalapot nem határozott meg a 
törvény, e nélkül valóban nem lesz végrehajtható a törvény.  

 
ELNÖK: A tisztánlátás végett fontos elmondani, hogy ez utóbbira a tárca a 

kormányzati fegyelmen belül nem tett javaslatot, ezt én javaslom a bizottságnak. Itt 
középfokú végzettségű óvónők vannak alapvetően, és van néhány középfokú végzettségű 
szakoktató, durván 4 ezer ember. 160 ezer emberre vonatkozik a pedagógus-életpálya, 
4 ezerre nem vonatkozna – ezt én nem tartom jónak, vonatkozzon rájuk is! Ez a javaslat egy 
hierarchiát állít fel, hiszen az illetményalap 200 százalékával indul, aztán 180, és ez, ha jól 
emlékszem, 140 százalék, tehát különbséget tesz végzettség alapján, de mégsem veti ki őket 
teljes egészében a pedagógus-életpálya bérezési rendszeréből. Ez durván körülbelül 4 ezer 
embert érint, tapasztalt, óvónőképzőt, középfokú óvónőképzőt végzett, idősebb kollégákról 
van szó, akik nyilván megállták a helyüket, azért vannak ott, ahol vannak. Itt én indokoltnak 
látom ezt, még akkor is, hogyha spórolni kell minden fillérrel.  

Itt térek én el, vagy itt javaslom, hogy a bizottság térjen el a kormányon belül 
kialakított konszenzusos véleménytől, illetve az elején, az 500 fő kapcsán, és azért itt tegyük 
tisztába, hogy hány iskolapszichológust kell foglalkoztatni! 500 főig egyet, igaz? 
(Közbeszólások: Felet!) Nem, felet? (Közbeszólások: Felet!) És utána? (Közbeszólás: 501-től 
már egyet.) 501-től egyet… Sándor, segíts ebben, mert ezt mindig is bonyolult volt 
elképzelnem.  

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem, ez nem annyira 

bonyolult. A kihirdetett törvényben az szerepel, hogy 500 tanulólétszámig, gyermeklétszámig 
fél fő, ez van a kihirdetett 2011. évi törvényben, 500 fő felett pedig egy teljes állás, a javaslat 
pedig arra tesz… 

 
ELNÖK: És ott megáll. 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): …, és ott megáll, így van, 

tehát 501 és 5001 tanuló esetében ugyanúgy egy fő. És itt felmerült az a… 
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ELNÖK: Mi pedig azt mondjuk, hogy ötszázanként egy féllel legalább nyomjuk meg.  
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, ez a bizottság 

javaslata.  
 
ELNÖK: Ne felejtsük el, hogy még érvényben van az egy megye, egy tiszk elképzelés, 

ahol 5-6 ezer fős intézmények sem kizárhatók – hogy ez így lesz-e az idők végezetéig, azt 
nem tudjuk, de most van ilyen törvényi szabály, amely 5-6 ezer fős intézményeket tételez fel, 
tehát ez nem teljesen okafogyott. Ráadásul egy kalandos szektor a szakképzés, tehát ott elfér a 
pszichológusi segítség.  

Itt a gazdasági tárcával, a költségvetésért felelős gazdasági tárcával valóban úgy 
állapodott meg az államtitkárság, hogy csak fél, én javaslom, hogy ettől a józan eszünk 
alapján térjünk el, és mondjuk azt, hogy ötszázanként fél, ez hozzátartozik az őszinteséghez – 
ahogy azt a kocsmában mondanák.  

Van-e más kiegészítés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Van-e kérdés ezzel 
kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.)  

A táblázat – hiszen azt nem vettük végig –, mondjuk így, a realitásból indul ki, abból a 
realitásból, ami most van. Az eredeti köznevelési törvény számos ponton fogalmazott meg 
fejlesztési célokat, növelte ezeket a létszámokat. Ezeknél a tárca kéri, nyilván nem feladva 
azt, hogy ezek helyes és üdvös célok, hogy ilyen és ilyen létszámokat érjünk el, de a realitás 
az, hogy a kormányzati szférán belüli zárolás, minden egyéb ezeket a fejlesztéseket elnapolja, 
tehát visszailleszti oda ezeket a számokat, amelyek most vannak, vagyis nem vesz el a 
valóságból, de a tervhez képest visszalép – talán így tudom a legrövidebben összefoglalni. Jól 
foglalom össze?  

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Teljesen, teljesen jól. 
 
ELNÖK: Tehát voltak szándékok, hogy szeptembertől, jövő januártól ilyen és ilyen 

számban alkalmazzunk különböző munkakörben kollégákat; ezek szép szándékok, nem is 
tagadjuk meg őket, csak azt mondjuk, hogy amikor ilyen módon kell spórolnia az 
államigazgatás egészének, akkor ezeket a fejlesztéseket nem most időszerű végrehajtani.  

Ezeket tartalmazzák a táblázatok.  
Ha visszaidézem a tavalyi vagy a tavalyelőtti vitát a köznevelési törvénnyel 

kapcsolatban, ezek azok a pontok, amelyeket Máriusz olyan ékesszólóan dicsért és ecsetelt 
mint szakmai előrelépést a köznevelési törvényben – emlékszel rá talán te is.  

Van-e kérdés, észrevétel ezzel a csomaggal kapcsolatban? (Jelzésre:) Laci, parancsolj! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Egyetlenegy kérdésem lenne. A 16. sorszámú 

rovatban van, hogy: ápoló kizárólagosan sajátos nevelési igényű gyerekeket, tanulókat ellátó 
kollégiumban 24 órás ellátásra és egy fő. Csak az a technikai kérdésem, hogy ilyen esetben a 
váltásokat hogyan lehet megoldani.  

 
ELNÖK: Van-e erre kérdés? …Van-e erre válasz? Bocsánat, összevissza beszélek. 

(Derültség. – Kucsák László jelzésére:) Laci, amíg a válasz megszületik, addig te is 
fogalmazd meg a kérdésedet! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy 

ha már… (A kormány képviselői egymás között egyeztetnek.) A zsűri nehéz helyzetben van, 
tehát várnék egy picit. (Derültség.) Tehát ha lehet, főosztályvezető úr, én is hozzátennék még 
egy kérdést. Ha már az elnök úr által említett korrekció a táblázatból kiolvasható, akkor én a 
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11. tétellel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy arra való tekintettel, hogy a korábbi, 
bővebb kerethez képest egy szűkebb keresztmetszetet jelenít meg ez a táblázat, itt nem 
tudnánk-e a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő vagy felelős műfaját valamilyen módon 
nem a fenntartói döntéstől függővé tenni, hanem valamilyen módon egyértelműen 
hozzárendelni az ellátandó feladatokhoz. Ez is egy korábban már lefutott vita tulajdonképpen, 
de ha már itt – ronda szóval – visszakorrigálunk, akkor talán indokolt lehetne ezt a műfajt a 
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, felelős tevékenységét nem vagylagossá, esetlegessé 
tenni, hanem valamilyen módon, mondjuk úgy, normatívvá tenni, létszámhoz kötni, és ilyen 
módon továbbéltetni, továbbléptetni minden egyes intézményünkben, mert félő, hogy most, a 
tanév végével, a következő tanévre átkanyarodva hol továbbvihető lesz, hol pedig nem, lévén 
hogy fenntartói döntéstől függ, és nem tudjuk, a Klebelsberg intézet ebben a vonatkozásban 
milyen irányban gondolkodik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Nem könnyű a helyzet, mert 

egyrészt valóban érzékelhető annak, aki beszélget iskolákkal, hogy némi korrekcióra azért 
szükség lenne, ugyanakkor hónapok óta azon dolgoznak az iskolák, hogy ezen adatokkal, 
amelyeket a törvényben elfogadtunk, megtervezzék a következő évet. Most megint azt 
kérdezem akkor, hogy hogyan lehet ilyet tenni. Hogyha elfogadunk egy ilyet, miért nem 
fogadtuk el fél évvel ezelőtt? Lehetett tudni. Most megint abban a helyzetben vagyunk, hogy 
most, nagyjából a tanév végén, amikor befejeződik a munka, azt mondjuk: bocsánat, 
dolgoztatok fél évet, mostantól majd nyáron akkor át kell alakítani az egészet nagyon sok 
tekintetben, amivel az elmúlt hónapokban dolgoztatok. Ugyanakkor, azt hiszem, az 
iskolaigazgató mondta el nálunk – nem tudom a számokat pontosan, de valahogy így néz ki –, 
hogy 52 státusza volt, és a táblázat alapján ez 62-re nőne. Nyilvánvaló, hogy ha még azt is 
szeretnénk, hogy béremelés is legyen, nem kicsi, akkor vannak kétségek, hogy ez működni 
fog-e. Egyrészt tehát a korrekció jogos, de miért júniusban kell ezt majd elfogadni? 
Számomra ez teljesen érthetetlen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez utóbbi megjegyzés szerintem valamennyiünk szívéből 

szól, ugyanakkor nem hiszem, hogy a főosztályvezető úrnak kell erre választ adnia. Jelzésnek 
tekintjük ezt inkább. Viszont volt két praktikus kérdés, Pósán Lászlóé és Kucsák Lászlóé. 
Nem tudom, hogy azokra tudtok-e válaszolni.  

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. Visszafelé haladnék, 

és hozzákapcsolnék még két elemet, csak hogy a bizottság egy kicsit alaposabban is lássa ezt 
a kérdéskört.  

A kihirdetett törvényben a rendszergazda úgy szerepelt, hogy intézményenként, ami 
azt jelentette, hogy ennek alapján egy kis létszámú óvodában is teljes állásban kell működtetni 
egy rendszergazdát. Ezért gondoltuk azt, hogy ezeket indokolt rendbe tenni, és az 
erőforrásokat inkább oda csoportosítani, ahova indokolt. Ugyanígy van a pedagógiai 
felügyelőnél, tehát nem kell feltétlenül, sőt nem kell egy alapfokú művészeti iskolában egy 
pedagógiai felügyelő, elegendő lenne ezeket a munkaköröket…, pedagógiai asszisztens, 
bocsánat, meghatározott intézménytípusba beépíteni. Ebben tehát tényleg van egy ilyen 
racionalizálási gondolat.  

A másik a pedagógiai felügyelő munkakör… 
 
ELNÖK: A kollégium. 
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BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): …a kollégiumokban, ami 
egy 2007. évi törvénymódosítással került be magába a törvénybe, az Nkt.-ba pedig nem került 
be ez a munkakör. Azzal, hogy most ez ide bekerül, azokban az intézményekben, ahol 
alkalmaznak pedagógiai felügyelőt, ott megteremtődik ennek a jogalapja. Ez tehát nem mond 
semmi többet, mint azt, hogy akik vannak, azoknak ezzel az Nkt. alapján is legálissá válik a 
foglalkoztatotti létszáma. Ennyi még a kérdéseken túlmenően kiegészítésképpen.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő kapcsából igazából némiképp 
átstrukturálódott a köznevelési intézmények körüli gyerek-, ifjúságvédelmi feladatrendszer, és 
a szociális, gyermekvédelmi szakellátás rendszere erősödött, a másik oldalon pedig bekerült – 
pontosan a problémás gyerekek vonatkozásában – egy felkészültebb szakember 
alkalmazásának a lehetősége, gondolok itt pont az óvoda-, iskolapszichológusra, akinek ezzel 
kapcsolatban ténylegesen jóval magasabb ismeretei és gyakorlati tudása van, mint adott 
esetben egy nem ilyen területre specializálódott, de az intézményvezetőtől ezt feladatba kapó 
olyan pedagógusnak, aki egyébként egy szaktanár, de most gyermekvédelmi feladatot kell 
hogy ellásson. Itt tehát ilyen értelemben indokoltnak látta a tárca azt, hogy ha már ott bekerül 
egy valós szakember, akkor erre felvértezett, tudással rendelkezik, akkor a gyermek-, 
ifjúságvédelmi felügyelő alkalmazása legyen fenntartói döntés függvénye, ha a fenntartó dönt 
erről, alkalmazza, akkor pedig belekerül a finanszírozott létszámba. Ezt tehát így nem 
támogatnánk továbbra sem.  

 
ELNÖK: Egy pillanatra álljunk meg, Sándor! (Kucsák Lászlónak:) László, mivel 

bérfinanszírozás van, ha a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alkalmaz ilyen 
embert, akkor finanszírozza az államkincstár, igaz? Erre ad lehetőséget, nem teszi kötelezővé, 
de a lehetőséget erre a törvény megadja. Ennyit tudok hozzátenni. Azt, hogy a KIK-en belül 
az elnöktől milyen utasítás érkezik az igazgatókhoz, a tankerületi igazgatókhoz, természetesen 
nem tudjuk, de az elnöknek nyilván több szempontot kell mérlegelnie, adott esetben nemcsak 
a sajátját, hanem az államháztartás egészéét is, és ezt nem tartom kizártnak. (Kucsák László 
jelzésére:) Laci, parancsolj, ehhez a ponthoz akarsz hozzászólni, azért gondoltam, hogy 
álljunk meg egy pillanatra.  

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Igen. Nem akarom nagyon nyújtani ezzel a bizottsági 

ülés időtartamát, de én továbbra is fenntartom azt, hogy ismerve a jelenkor tapasztalatait az 
iskoláinkban, mindenféleképpen indokolt lenne, hogy ott, helyben, abban a közösségben, 
abban a körben ez a fajta tevékenység továbbra is jelen legyen. A jelenleg még olvasható 
verziója a törvénynek egyébként a különféle státuszokra vonatkozóan tartalmaz egy kínálatot, 
egy lehetőséget, ehhez képest a tárcánknak a szándékával, úgy tűnik, legalábbis – finoman 
fogalmazva – megegyező módon ez szűkebb lenne. Én azt gondolom, hogy akkor viszont 
ennyit mindenféleképpen indokolt lenne megtenni, mondom, abból a tapasztalatból kiindulva, 
ami az egyes oktatási intézményekben az ott jelentkező, gyermekvédelemmel, 
ifjúságvédelemmel összefüggő területen előjövő problémák kezelésében segíthet. És ha ez 
más intézményben is jelen van, akkor ez jó.  

A Klebelsbergnél az a helyzet, hogy, igen, a fenntartó döntésétől függ, a fenntartó egy, 
országszerte egy, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ dönthet ebben a változatban arról, hogy ilyen kategória lesz 
vagy sem. Ha dönt, akkor nyilván az alma iskolában, a körte iskolában és a görögdinnye 
iskolában is egyaránt úgy kell legyen – hogy településeket ne mondjak ezzel kapcsolatban. 
Szerintem, az én megítélésem szerint ezzel a kategóriával lehetőségként kalkulálni nem elég, 
hanem kevés.  

Még egy, hogyha idebökhetem, hogy ha pedig az óvodáknál a jelenleg olvasható 
verzióhoz képest a rendszergazda lehetőségét úgy szűkíti, hogy nullára veszi, akkor itt is 



 28 

lehetne legalább egy közbenső megoldásban gondolkodni. Igen, kis létszámú óvodában 
valóban talán nem feltétlenül indokolt egy rendszergazda foglalkoztatása, de néhány 
óvodánként, bizonyos létszámot alapul véve indokolt lehet, különösen ha belekalkuláljuk, 
hogy milyen adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségei vannak az intézményeknek, amit azért 
nyilván elég jól tudunk, akkor ezzel szerintem számolni kellene.  

Én tehát arra tennék javaslatot, hogy ha még van rá mód, akkor ezt a bizottsági 
módosítót is indokolt lenne talán kapcsolódó módosítóval ellátnunk még, mert mi is most 
találkoztunk ezzel először, és itt a táblázattal összefüggésben azért megfogalmazódtak az ezt 
az elképzelést árnyaló vagy cizelláló felvetések is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Óvodai rendszergazda. Vannak nagy, integrált óvodák, sőt van olyan 

önkormányzat, ahol egy óvoda van, és tagóvodák vannak. Azért világosan látjuk, hogy ez a 
fenntartó vagy működtető önkormányzat munkaszervezeti döntése, és valójában ott nem egy 
óvodán belüli feladatot lát el a rendszergazda, hanem ez egy működtetői feladat. Elképzelhető 
tehát, hogy egy olyan városban, ahol egy intézménybe szervezték az összes óvodát, ott van 
rendszergazda, de az nem pedagógiai feladatot, hanem vagyongazdálkodási, irodai feladatot 
lát el, tehát azt a polgármesteri hivatalnak kell fizetnie. Ügyeskedhetünk, hogy rátoljuk ezt a 
költségvetésre, de nem tartom… Értem a szempontot, csak ha igazságot kell osztani, akkor, 
azt gondolom, ez nem oda tartozik, hanem ez a működtetőhöz tartozik, és akkor ne akarjuk 
kifizettetni mint szakmai feladatot, mert, valljuk be, az óvodában inkább tiltani kellene az 
internetet, nem pedig fejleszteni (Közbeszólás: Úgy van!), legalábbis az én saját mániám 
szerint, de tudom, hogy ebben megosztó az én álláspontom.  

(Kucsák Lászlónak.) Laci, ha kívánod, én megszavaztatom ezt a szempontot, kérlek, 
mérlegeld, és ha akarod, akkor jelezd, jó? (Kucsák László bólogat.) Jó. 

A másik, amit Pósán Laci kért. Jelezd, kérlek, hogy sikerült-e rá válaszolni… Még 
nem, mert félbeszakítottam.  

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, ott a melléklet 

tartalmazza, hogy a nevelő-oktató munkát segítő ápolók létszáma kollégiumban mennyi 
50 főig, 51 és 500, valamint 500 tanuló felett, ehhez képest jelentkezik további létszámként a 
kizárólag sajátos nevelési igényű gyerekeket, tanulókat ellátó kollégiumban a 24 órás ellátás 
keretei között ez a létszám. Értem tehát én a képviselő úr felvetését, ez az, ami a Kt. korábbi 
szabályai alapján a működési kereteket megteremtette. Ez a javaslat nem ment se azon túl, se 
az alá.  

 
ELNÖK: Tehát a meglévő, valóságos alkalmazotti arányokat rögzíti a táblázat. 

(Brassói Sándor bólogat.) Jó. 
Szemügyre véve a benyújtandó javaslat 1. pontját, amely a 9. § számot viseli, ott az 

utolsóelőtti sorban valóban van egy fölösleges „illetve” – már belebonyolódtunk ezekben az 
„illetve”-kbe. Ott elegendő egy vessző, tehát: „500 fő gyermek, tanuló után”, és ott nem kell 
„illetve”, és ha jól látom, ez azt fejezi ki, amit akarunk, hogy 500-ig fél, utána megkezdett 
500-tól fél, és minden egyéb 500-nál fél, tehát lineárisan megy, és nincs teteje. Jó.  

Kucsák Laci jelezte, hogy az óvodai rendszergazdát megfontolja, hogy tartsuk-e fenn, 
adott esetben több intézményenként. Szavazzunk róla, Laci?  

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni, hogy szerepel-e ez még a 

napirendünkön a héten. 
 
ELNÖK: Tessék? 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Szerepel-e ez még napirendünkön a héten? 
 
ELNÖK: Szerepel. Akkor addig fontold meg! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Hogyha lehet, addig, jó? Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm.  
Akkor ezzel a kis korrekcióval, hogy a második „illetve”-t kihúzzuk, szavazhatunk a 

javaslat egészéről? (Általános helyeslés.) Kérem, hogy akkor szavazzunk. Aki egyetért vele, 
az, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van, az most emelje fel a 
kezét! (Szavazás.) Aki tartózkodni kíván, az most jelezze! (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta, tehát benyújtjuk ezt a javaslatot.  

Jeleztem, hogy a folyamatok gyorsasága miatt elképzelhető, hogy szükségünk lesz egy 
olyan bizottsági javaslatra, amely kiveszi a felsőoktatási módosítókat, mert ezt a kormány 
egyben, ősszel akarja megvitatni. Viszont van pár olyan, amit az államtitkár úr fontosnak tart, 
azaz most itt szóban kérnénk egy olyan módosító javaslatot, amelynek a lényege az, hogy a 
bizottság úgy dönt, hogy a benyújtott törvényjavaslatból a felsőoktatásra vonatkozó passzusok 
elhagyását javasolja, kivéve azokat, amelyeket az államtitkár úr most jegyzőkönyvbe mond 
nekünk.  

 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelettel kérem a T/11114. számú törvényjavaslatból, amit megkaptak, az 
1. § megtartását, az 1. §-ét, kérem a 3-ast és a 4-est, a módosítókkal együtt – ez az 
Akadémiára vonatkozó 3-as, 4-es, a módosítókkal együtt, amit ma elfogadtunk.  

 
ELNÖK: Világos.  
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Kérem 

tisztelettel az 5-öst és a 6-ost, kérem a 33-ast, a 33-asból az 1-est.  
 
ELNÖK: A felvételi rendszert, mert az még az ideihez kell, igen. 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. És 

kérem – elnézést kérek, egyen átugrottam – a 7. §-t, az OTKA-ra vonatkozó paragrafust. 
Tehát 1., 3., 4., 5., 6., 7. és a 33. 1-est… 

 
ELNÖK: Valamint az ehhez benyújtott módosítókat.  
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen.  
 
ELNÖK: Nem szívesen… Nem annyira szakmai, inkább a kormány kérését 

respektálandó, amely ezt egy körben kívánja vitatni, a többi, itt most fel nem sorolt passzust a 
Felsőoktatási Kerekasztallal folytatott egyeztetés során. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor a javaslatom az, hogy az előbb ismertetett 
paragrafusok kivételével egy, a felsőoktatási passzusokat törlő bizottsági módosító javaslat 
beadásáról döntsünk. Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért… 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Egy kérdésem lehetne? 
 
ELNÖK: Persze! Laci, parancsolj! Nem szavazunk, kérdezünk.  
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DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni, hogy ha szeptemberben 

ezt újra elővesszük, akkor ezeket a passzusokat újra be kell nyújtani ezek szerint, vagy pedig 
akkor… 

 
ELNÖK: Amiket most törlünk? 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Azokat újra, egy nagyobb csomag keretében.  
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elnézést 

kérek, én úgy gondolom, hogy azok, amelyeket én felsoroltam, életbe lépnek, a többi kapcsán 
pedig tisztelettel jelzem, hogy azokat szeptemberben, szeptember végén szeretnénk egy 
nagyobban rendezni, a rektorok, a kancellária, az egyetemek támogatását, tehát a 
finanszírozást, ezeket a kérdéseket egy felsőoktatási stratégiába beágyazva szeretnénk 
benyújtani, és ezeket akkor kellene. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az alelnök úr megkapta a kérdésére a választ, köszönjük szépen.  
Kérem akkor, hogy aki az előbb ismertetett javaslattal egyetért, annak a benyújtását 

támogatja, az most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett benyújtunk egy ilyen javaslatot.  

Még egyszer a pozícióját illetően ennek a javaslatnak: elképzelhető, hogy a 
kormányon belül az a megállapodás születik, hogy ez a kis csomag mégis menjen végig, 
akkor ezt a javaslatot vissza fogja vonni a bizottság – csak hogy világos legyen.  

Köszönöm, ezt a napirendi pontot ezennel lezártuk.  

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

Módosító javaslatok megvitatása 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra – hogy szalad az idő! (Derültség.) –, a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény óvodák működőképességének megőrzésére, a családi napközire 
vonatkozó, Ertsey Katalin és Osztolykán Ágnes képviselők által benyújtott javaslatra, illetve 
az ahhoz benyújtott módosító javaslatok megvitatására. Két módosító javaslat érkezett ehhez. 
Az első Sági István képviselő úr javaslata, amely úgy szól, hogy: „Munkája során figyelembe 
veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.”. Kérdezem a 
javaslattevőket, az előterjesztőket, hogy… Bocsánat, István, ki akarod egészíteni a javaslatot? 
Parancsolj! 

 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Elnök úr, képviselőtársaim javaslata, a második ezt 

bővebben és precízebben tartalmazza, hasonló témájú, úgyhogy én visszavonnám az elsőt.  
 
ELNÖK: Én nem javaslom, hogy visszavond, mert annak a c) pontja vitára ad okot.  
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Értem, jó.  
 
ELNÖK: A Fidesz-frakció ezt megvitatta, és a c) pont kitétellel nem értünk egyet.  
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SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Igen, akkor ezt most módosítom. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Kérlek, hogy tartsd fenn a te javaslatodat. 
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Igen, fenntartom. 
 
ELNÖK: Mert különben nem lesz olyan, amely ezt az elemet behozza.  
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, vettem az adást.  
 
ELNÖK: Köszönöm.  
Az előterjesztőt, az eredeti javaslat szerzőjét kérdezem tehát. Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Egyetértünk Sági képviselő úr ezen 

javaslatával. 
 
ELNÖK: A kormány vagy a tárca álláspontját kérdezem a kiegészítésről. 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A jelen formájában a tárca 

nem támogatja Sági képviselő úr javaslatát. A tárca, az államtitkárság alkalmasabbnak tartotta 
volna a másik módosító indítvány támogatását, amely Michl képviselő úré.  

 
ELNÖK: A tárca tehát nem támogatja Sági képviselő úr javaslatát, az előterjesztő 

támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. A két módosító javaslat között az a 

különbség, hogy az 1. javaslat, Sági Istváné egy kicsit puhább, kevésbé merev feltételeket 
támaszt, és nem is csak a település tekintetében, hanem abban is van különbség, hogy az 
egyik azt mondja, hogy: „Figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában 
foglalt követelményeket.”, ami egy gyengébb megfogalmazás, mint az, hogy: „megvalósítják 
a kettő között”. Én azért érvelnék Sági képviselőtársam javaslata mellett, mert azt gondolom, 
hogy egy családi napköziben a gyerekek összetétele más lehet, mint egy óvodában, tehát az 
egy teljesen reális lehetőség, hogy a családi napközben van három bölcsődés gyerek, van két 
hároméves meg két négyéves, és akkor ki is jön a dolog, tehát nem biztos, hogy száz 
százalékosan mindenben az óvodai nevelési alapprogramnak megfelelően kell tevékenykedni. 
Az a megfogalmazás, amit Sági képviselőtársam beadott, hogy: „figyelembe veszi”, az 
szerintem ebben az esetben elégséges. Úgyhogy én elsősorban ezt a javaslatot tudom 
elfogadni. Végszükség esetén, ha a végszavazásnál a kormány csak a második javaslattal 
hajlandó elfogadni a törvényt, akkor elgondolkodom rajta, ezzel együtt itt az 1. módosítást én 
teljesen ideálisnak látom, tehát arra biztatnám a bizottságot, hogy azt támogassa.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni Sági képviselő úr 

javaslatához? (Senki nem jelentkezik.) Döntsünk róla! Ki az, aki támogatja azt? Aki igen, 
kérem, az most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Hárman tartózkodnak, a bizottság megszavazta.  

A következő javaslat Michl József képviselőtársunk indítványa. Kívánsz-e, Jóska, 
hozzáfűzni valamit? Parancsolj! 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt 

javaslom, hogy három ponton módosítsunk az eredeti javaslaton. Abból indultam ki, ami a 
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szövegben is meg a beadott javaslat indoklásában is szerepel, vagyis hogy a családi napközit 
az óvodába járási kötelezettséggel azonosnak szeretné tudni, vagyis hogy annak a kiváltására 
legyen alkalmas a családi napközi, ebből indulnak ki a javaslattevők. Ezt a szempontot 
figyelembe véve fogalmazódott meg ez a módosítás. Azért látom, hogy a c) pont szükséges 
hozzá, hogy ez valóban a kiváltásra szóljon, tehát amennyiben nincs megfelelő óvodai 
férőhely azon az adott településen, akkor családi napközit szintén be lehessen vonni ennek a 
használatába.  

A másik dologról az imént volt szó. Én azt gondolom, helyesebb ebben az esetben, 
hogyha ragaszkodunk ahhoz, hogy az óvodai nevelésnek az országos alapprogramjában 
foglalt célkitűzéseket meg is csinálja ez a családi napközi, tehát ne csak ajánlás legyen, hanem 
eszerint végezze a feladatát.  

A legelső dolog pedig az, hogy én azt javaslom, hogy a 4. életév betöltéséig legyen 
erre lehetőség, vagyis hogy két esztendő legyen a gyerekeknek a nagyobb csoportban, az 
óvodában való fejlesztés lehetőségére. Ezért azt javaslom képviselőtársaimnak, hogy az 
eredeti 5. életév helyett a 4. életévet támogassuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mi az előterjesztő véleménye? 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Látjuk benne a jó szándékot, de Sági képviselő 

úr javaslatát jobbnak találjuk, és igazából Michl képviselő úr javaslatát azért nem 
támogatnánk, mert mi azt gondoljuk, hogy az, hogy egy évet legyen a gyermek a családi 
napköziben, és akkor utána indulhat újra a cirkusz, hogy akkor négyévesen hova, hova nem 
fér be, nem jó, mi ezért gondoltuk azt, hogy akkor 3 éves korától 5 éves koráig ott maradna a 
családi napköziben, és 5 éves korban meg az iskola-előkészítési évet kötelező az állami 
óvodában eltölteni, mi tehát ezért gondoltuk azt, hogy az 5 éves kor maradjon benne. Én azt 
gondolom, hogy egy kisgyerek életében az egy év egy nagyon gyorsan eltelő időszak (Dr. 
Hiller István: Hát még később milyen gyorsan telik!), és nem nagyon tud szerintem 
akklimatizálódni, tehát azt, hogy két évig maradjon egy családi napközis formában, azt mi 
sokkal indokoltabbnak tartjuk, és azzal sem értünk egyet ugyan, hogy az 5. életévben át kell 
mennie, de a törvény kötelező erejét elfogadjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt az 50 pluszosok megjegyezték, hogy később még 

gyorsabban el egy év, három év környékén az úgy hosszabbnak tűnt, ha fel tudjuk ezt idézni. 
(Dr. Hiller István: Jól beszél az elnök úr! – Derültség.) 

Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Jóska, parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Nagyon röviden. Értem, amit Osztolykán Ágnes mond, 

viszont én nem abból indultam ki, hogy a gyereket 3 éves korában viszik el a szülei, hanem 
abból indultam ki, hogy a családi napközit általában még korábban megkeresik, éppen az a 
célja a családi napközinek, hogy már egészen kicsi kortól segítsen, tehát kvázi a bölcsődét is 
kiváltsa a család szempontjából. Ezért gondolom azt, hogy az esetek nagy részében nem egy 
évet fog ott tölteni a gyermek, hanem már eleve többet. Nem akarok nagyképűsködni, hogy az 
unokám is családi napközibe járt kétévesen (Derültség.), viszont az ő esetében a felvételt 
megnyerte már az óvodába, tehát így lehetősége lesz szépen átmenni az óvodába, és 
természetesen kiválóan érzi magát a családi napköziben is a bölcsőde helyett. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Ágnes, parancsolj! 
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OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Én ezt értem, egyet is tudunk érteni ebben a 
dologban, és én nagyon örülök, hogy az ön unokája családi napközibe jár, de pont azért tettük 
ezt a javaslatot, arra a problémára válaszolva, hogy 3 éves kortól kötelező lesz az óvodáztatás. 
Mi tehát megpróbáltunk egy olyan keretben maradni, amit nem mi próbálunk a rendszerre 
ráerőltetni. 

 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja Michl 

képviselő úr javaslatát, az a), b), c) pontokkal együtt megteremti azt a garanciát, hogy az 
érintett gyerekek, tanulók vonatkozásában kell az alapprogrammal összefüggésben 
szabályozni a működést, és azokat a végzettségi, szakképzettségi feltételeket, amelyek a 
gyerek biztonságos szocializációját és iskolára történő felkészülését tudják támogatni. 
Úgyhogy ezért ezt a javaslatot támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm. Nagyon röviden. A 3 éves óvodáztatást 

azért vezettük be, hogy a szocializációs hátrányokkal… 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (független): Tudom, Máriusz, tisztában vagyok vele.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen. Most azt kell mérlegre tenni, hogy a családi 

napközi alkalmas-e ezen hátrányok ledolgozására vagy sem. Az én tapasztalatom alapján, 
meg ami Kőbányán a látókörömben van, a válasz egyértelműen az, hogy igen; nem mondom, 
hogy mindent pontosan látok, ami az országban folyik, de a válasz az, hogy igen. Ebben a 
pillanatban tehát nem az a fő kihívás, hogy jó-e vagy sem, hanem nagyon sokszor a családi 
napközibe járó gyerekek szülei fel vannak háborodva, hogy a 25-27 fős óvodai csoportba kell 
mennie a gyereknek, amikor meggyőződésük, hogy szakmai szempontból a gyereküknek jobb 
fejlődést biztosítanak a családi napközik. Énszerintem tehát alapvetően a családi napköziben 
5 éves korig lehet fejleszteni a gyerekeket, és fejlődnek is.  

A másik kérdés, hogy 4 éves korig vagy 5 éves korig. A családi nagyon sok olyan 
kistelepülésen segíthet, ahol egyébként a településen nincsen óvoda, nem is fogják tudni 
megoldani. Innentől kezdve jó-e, hogy mondjuk egy 4 éves gyereket a következő faluba vagy 
két faluval arrébb kell hordani? Erre a válasz az, hogy 5 éves korig szerintem jó, hogyha a 
településükön van, és abban az egy évben, az utolsó évben szerintem az óvodában, már 
teljesen szilárdan az óvodai nevelési program alapján fel lehet készíteni az iskolára. Úgyhogy 
én továbbra is azt gondolom, hogy az a javaslat, amit elfogadtunk, az az ideális. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) 

Én is érvelnék a javaslattal kapcsolatban.  
Én nem tartom jónak a javaslatot. A valóság az, hogy most vannak családi napközik, 

az 5. életévig lehetnek ott a gyerekek, mert akkor óvodába kell járniuk. Én egyetértek azzal, 
hogy ezt akkor tartsuk fenn, ha napirendre vesszük ezt a javaslatot, akkor ne kurtítsuk ezt 
négy éves korra. Ráadásul nem tudjuk még pontosan, hogy szeptemberben, jövő 
szeptemberben, ’14 szeptemberében a belépő kötelező óvodáztatás milyen létszám- meg 
kapacitáskérdéseket vet fel. Lehet, hogy ez egy jó javaslat lesz ez után a tapasztalat után, de 
most én nem ugornék neki. ’14 szeptemberét várjuk meg úgy, hogy az 5. életévtől kell átlépni 
a napköziből az óvodába! 
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Az óvodai nevelési program, kötelező legyen-e betartani, vagy vegye figyelembe? Én 
az előbb elmondottak alapján is a „vegye figyelembe”, és nem a kötelező megfogalmazást 
látom most szerencsésebbnek. Nyilván ebben is benne van az a szándék, az a célkitűzés, 
amivel egyetértünk, hogy harmonizáljon, tartalmában megfeleljen, de nem látjuk… Közel 
700 családi napközit, 700 van? (Közbeszólások: Ezer felett! – Révész Máriusz: 1100 van!) 
Ezer fölötti családi napköziről tudunk, egyelőre ezt a puhább megfogalmazást látom 
helyénvalónak.  

Végül a c) pont: „Nem áll rendelkezésre a településen a gyermek elhelyezésére 
megfelelő óvodai férőhely.”. A mi kerületünkben öt családi napközi van, és van kilenc 
óvodánk. Nem lehet megmondani, hogy rendelkezésre áll-e a gyerek elhelyezésére férőhely, 
mert ez nem megmondható. Ma úgy néz ki a rendszer, hogy akkor van elegendő férőhely, ha a 
jelentkező gyerekeket fel tudom venni; nem a megszületett gyerekeket, mert a 
megszületetteket eddig sem tudtam felvenni, eddig is csak úgy működött a rendszer, hogy 
magánóvodákba és családi napközikbe jártak a gyerekek. Ha ezek nem lennének, akkor 
nekem durván 600 gyereket kellene elhelyeznem – az hány csoport? Sok, el kell osztani. –, és 
akkor fel kellene építeni szeptemberre azt a mondjuk húsz csoportot. Most építek négyet, de 
húszat nem tudok felépíteni. Ha ez a pont benne van, akkor nekem húsz csoportot kell 
építenem. Ez nem lenne probléma, mert persze a pénz nem számít nálunk (Derültség.), van 
bőven, tehát felépítjük, a probléma inkább az, hogy ha mégis elmegy családi napközibe, akkor 
azt mondja a szülő, hogy nekem kellett volna ellátnom azt a gyereket, ő a családi napköziért 
fizetett díjat, nem tudom mit leszámlázza az én jegyzőmnek, hiszen az én dolgom lett volna 
elhelyezni a gyereket, és ha nem helyezem el, hanem elhelyezi a családi napköziben, akkor 
leszek kedves az egy főre jutó óvodai elhelyezési, üzemeltetési költséget, ami nálunk durván 
havi 40 ezer forint, átutalni neki, és abból ő kifizeti, befizeti majd a családi napközi díjat.  

Ez a logika tehát nem jó, inkább azt mondom, hogy számos megoldatlan kérdést vet 
fel, mert megfordítja a jogosultságokat. Most úgy néz ki a rendszer, hogy a gyerek megy, 
ahova akar, és aki nem akar elmenni, az jön a közpénzből fenntartott óvodába, és nekem fel 
kell vennem. Ha ezt megfordítom, és azt mondom, hogy mindenkit el kell helyezni, fenn kell 
tartani egy kapacitást, és ha oda nem akar jönni, akkor elmehet ide vagy amoda, az drága 
dolog. Ez azt jelenti, hogy nekem fenn kellene tartanom plusz húsz csoportot, amit vagy 
megtöltenek, vagy nem, ami, ez a fajta logika nemzetgazdasági szinten pazarlás. Tehát ne 
tegyük be ezt a passzust, mert az egy olyan jogi helyzetet hozna létre, amely az 
önkormányzatokat mint óvodafenntartókat pazarlásra készteti vagy kényszeríti.  

Én ezt a javaslatot tehát jó szándéktól vezérelt, de a valóságos viszonyainkat túlzóan 
megfogalmazónak tartom, vagy nem tartom jónak. Én tehát a Sági-féle javaslatot jónak 
tartom, a Michl-féle javaslatot nem támogatom.  

Ki kíván még hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk akkor a javaslatról! 
Az előterjesztő nem támogatta, a tárca támogatta. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. 
Aki igen, az, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem, az, kérem, most emelje fel 
a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

Nincs több javaslat ezzel kapcsolatban. 
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Módosító javaslatok megvitatása 

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 

A következő napirendi pontunk a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének, a 
diktatúrák…, és így tovább, és így tovább. Révész Máriusz, Ágh Péter, Menczer Erzsébet és 
Hoppál Péter képviselőtársaink javaslata vonatkozik erre. Kérdezem a jelen lévő 
javaslattevőket, hogy kívánják-e kiegészíteni szóban. (Cseresnyés Péter: Ez a recski?) Nem, 
ez a nemzetiszocialista vészkorszakra vonatkozó javaslat. Révész Máriusz? (Révész Máriusz: 
Nem.) Nem kívánja kiegészíteni. Kérdezem a javaslattevőket képviselő Steiner Pált, hogy… 
(Dr. Steiner Pál: Köszönöm szépen, elnök úr…) De ugyanakkor közelíts meg egy mikrofont! 
(Dr. Steiner Pál egy székhez lépve: Ide lehet?) Persze! (Dr. Steiner Pál: Nehogy belépjek az 
oktatási bizottságba! – Derültség. – Közbeszólás: Nem tudsz! – Dr. Steiner Pál: Semmivel 
sem jobb, mint az alkotmányügyi…! – Derültség. – Dr. Pósán László: Ez most dicséret volt 
vagy pedig…? – Dr. Hiller István: Ezt majd mi párton belül elrendezzük. – Derültség.) 
Köszönöm.  

 
DR. STEINER PÁL (MSZP): A gondolkodásunk iránya megegyezik, tisztelt elnök úr, 

de így, ebben a formában ezt a módosító indítványt az előterjesztők nevében nem tudom 
befogadni, nem tudok vele egyetérteni. Megfogalmazzuk a saját módosító elképzeléseinket, 
ami valószínűleg kontextusban lesz ezzel a javaslattal?  

 
ELNÖK: Az előterjesztő tehát a módosító javaslatot nem támogatta. A tárca 

álláspontját kérdezem, hogy támogatja-e a javaslatot – a módosító javaslatról van szó. 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Jó. A bizottsági tagokat kérdezem, hogy kívánnak-e hozzászólni, van-e 

hozzászólás, vita? 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Kérdezném a tárcát… 
 
ELNÖK: Igen, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): …Mind az előterjesztőt, mind a tárcát kérdezem, hogy 

miért, mert csak annyit tudok, hogy ebben a formában nem, de hogy mi a gond, azt nem.  
 
ELNÖK: Köszönjük… 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy dolgot szerettünk volna a javaslatban 

kiküszöbölni: a kötelező jelleget, amit illetően a parlamentben egyetértettünk, hogy az 
előterjesztők sem kötelezően értették. Ezt fogalmaztuk meg.  

 
ELNÖK: Világos, és különbontotta a pályázati finanszírozást. Valóban, a normatív 

támogatás a határon túli kirándulásokra vonatkozó 2010 nyári javaslatunkból jöhetett ide, 
akkor annak volt is relevanciája, csak közben megszűntek a normatívák, tehát most nehéz ezt 
mint követelést vagy mint célkitűzést a kormány elé állítani, mert nincs normatíva. Értem 
tehát a szándékot, hogy ne eseti, ne egyedi legyen, hanem egy rendje legyen a 
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finanszírozásnak, és ezzel én egyet is értek, de normatív finanszírozás mint olyan nincs, 
vagyis még éppen van, de az utolsó hónapjait éli.  

(Jelzésre:) Főosztályvezető úr, Sanyi, parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Azzal a részével a tárca 

részéről természetesen egyetértünk, hogy kiegészül a kirándulás, a lehetséges kirándulás 
célpontja más jelentős hazai emlékhellyel, a Holokauszt Emlékközponttal, azzal is 
egyetértünk, hogy készüljön országos program, de a jelen formájában ebben a struktúrában 
érzünk némi zavart, ugyanis december 31-ig kell a kormánynak országos programot 
készítenie, de úgy, hogy igazából nem ismeri, nem látja pontosan ennek a finanszírozási 
feltételeit, amelyekkel kapcsolatban pedig előzetesen október 30-áig kellene egyfajta 
javaslatot készítenie a kormánynak. Látva tehát az Országgyűlés költségvetési törvénnyel 
összefüggő munkáját lehet, hogy ez jobb lenne egy más időzítéssel, más struktúrával, hogy 
először elfogadja az Országgyűlés a költségvetési törvényt, abban nyilván erre a feladatra 
bekerül egy olyan keretösszeg, amelynek kapcsán a kormány egy olyan programot készít, 
amelyben egyébként választhatóan vesznek részt a diákok. A jelenlegi szöveg alapján nem 
egyértelmű, de én mintha úgy látnám, hogy ez egy minden tanuló számára kvázi kötelezővé 
váló kirándulás lenne. Mi azt az elvet követtük az államtitkárság részéről, hogy ezek 
választható programok legyenek, hogy amennyiben az iskola a különböző kirándulási keretek 
között fontosnak tartja, akkor ezzel a választással élve felhasználja a kormányzati program 
keretei között rendelkezésre bocsátott költségvetési támogatást. Ez a szöveg így, ezzel a 
módosítóval nem egészen erről szól, ezért érzünk benne egy bizonytalanságot, ezért volt 
inkább nem az államtitkársági álláspont.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Válasszunk ketté két dolgot! Az egyik az időpont. Nyilván nem 

az eredeti előterjesztésben szereplő június 30-áért küzd az államtitkárság, ha jól sejtem 
(Brassói Sándor: Így van!), hanem egy későbbi időpontot szeretne, az pedig az előterjesztők 
céljaival meg az alapcélkitűzéssel ütközik, ott nem éreznénk, de megfontolandó. A 
költségvetést illetően a tárca elkészít egy költségvetési javaslatot valamikor a nyáron, az a 
kormányon belül már ősszel, de október végére, november elejére véglegesnek tekinthető, van 
egy fix pontja: hogy mennyi pénze van erre, és akkor erre december végéig tud egy programot 
kimunkálni, ha tudja, hogy mekkora a mozgástere. Persze elvileg lehetne fordítva is, hogy 
csináljunk egy programot, aztán – kerül, amibe kerül – valósítsuk meg. Általában valahol a 
kettő között van az igazság, tehát nagyon ritka az, pláne egy ilyen külföldi utat is megengedő 
elképzelésnél, azért vannak költségvetési racionalitások. Ismerve tehát a költségvetés 
vitájának a menetét a december 31-e nekem racionálisnak tűnik.  

A másik egy megfontolandó dolog a javaslattevők számára, mert valóban azt, hogy: 
„lehetővé teszi”, illetve „felkereshessék”, mondhatjuk úgy is, de ez vonatkozhat arra is, hogy 
az intézmény, de a tanuló számára ez mégis kötelező. Ha ez a kormány kérése, akkor 
mondjuk ki valahol a szövegben, hogy a tanuló önkéntes jelentkezése alapján, vagy a tanulók 
számára önkéntes módon, hogy ezt a dolgot ne hagyjuk ilyen értelemben egy ilyen 
szemantikai holttérben, hanem egyértelműen mondjuk ki. Megfontolandó a javaslattevők 
számára egy ilyen kiegészítés, hogy a tanulók önkéntes jelentkezés alapján, amit jónak láttak.  

(Jelzésre:) Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem zárkózom el tőle, de hogyha úgy lenne, ahogy az 

államtitkárságról mondták, akkor az lenne, hogy: „felkeressék”, itt meg „felkereshessék” van, 
tehát lehetővé teszi, hogy felkereshessék. Az én meglátásom szerint ezt nem lehet úgy 
értelmezni, hogy ez kötelező, szerintem a gimnáziumban a szövegértési feladatnál nem 
adnának pontot arra, ha ebből valaki azt vonná le, hogy kötelező – de ezt csak halkan 
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mondom. Ha tehát pontosítani kell, pontosítsunk, nem zárkózom el, mert abba az irányba 
gondoltuk, de szerintem így is egyértelmű a megfogalmazás.  

 
ELNÖK: Jó. Ha jól értem, nem kezdjük el ezt a nyelvhelyességi vitát, hogy majd a 

jövőben a különböző államtitkárságok és kormányok és pénzügyminiszterek hogyan is értik 
ezt a mondatot, próbáljuk nekik megadni ezt a segítséget mi! Akkor betesztek egy ilyen kis 
passzust, hogy a tanulók önkéntes jelentkezése alapján, vagy egy ennek megfelelőt – jól 
értem, hogy lesz egy ilyen? Meddig kell ezt betenni? (Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.) 
Csütörtökig tegyetek be egy kapcsolódót (Közbeszólások: Szerdáig lehet!), szerdáig tegyetek 
be egy kapcsolódót, hogy csütörtökön tudjunk róla dönteni, azzal, hogy ez a pont legyen 
egyértelmű. Az időpontra vonatkozóan is van javaslat, Sándor? Mert valamilyen időt 
tartalmaz az előterjesztés. Az eredeti június volt, ha jól emlékszem.  

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): November 30-ig tegyen 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Ne december 31-éig, hanem novemberig.  
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, elnézést kérek, 

elnézést, elnök úr, én a második dátumot néztem, és arra gondoltam.  
 
ELNÖK: Azt, a másodikat kihúztuk.  
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ja, hogy azt kihúztuk… 
 
ELNÖK: Ja, nem, ott van az október, igen. A második, az október 30-a helyett a 

kormány november 30-át szeretne a finanszírozásra; látja a kereteit, és az alapján tud 
javaslatot tenni. Kérlek, hogy ezt fontoljátok meg. Októberben még nincs vége a 
költségvetésnek. Nyilván vannak belső tervek, munkatervek, de októberben még nem tud 
kifelé javaslatot tenni, csak november 30-án. Fontoljátok ezt meg akkor a kapcsolódóban, 
hogy a (2) bekezdésben november 30-a szerepeljen.  

(Jelzésre:) Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha ez a kormány kérése, akkor ezt beterjesztjük, de én 

nem vagyok benne biztos, hogy a pénzügyminisztérium, illetve – olyan nincs, hogy 
pénzügyminisztérium, tudom – a gazdasági minisztérium ezt fogja kérni, mert a költségvetést 
novemberre már be kell terjeszteni, tehát nyilván a költségvetés beterjesztése előtt kellene 
látni az összeget. De ha ez a kormány kérése, rajtunk nem múlik.  

 
ELNÖK: Jó. Két ilyen felvetés hangzott el a tárca vagy az államtitkárság részéről, 

fontoljátok ezt meg! Most azonban erről a javaslatról döntünk, nem arról, amely majd szerdán 
beadatik. Az előterjesztő nem támogatta, a kormány sem támogatta. Kérdezem a bizottságot, 
hogy a bizottság támogatja-e. Aki igen, az, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. 
Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

Itt ez az egy módosító javaslat volt.  
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A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő 
nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló H/10960. számú határozati 
javaslat  

A következő a KDNP javaslata. Köszöntöm Tarnai Richárdot mint javaslattevőt! A 
bizottság előtt van Révész Máriusz, Pálffy István és Steiner Pál javaslata. Nézzük akkor 
először Révész Máriuszék javaslatát: december 31-éig alkosson programot – hasonló, mint az 
előzőnél –, és ott is október 30-a a pályázati út, tehát a módosítás logikája hasonló. Kérdezem 
az előterjesztőt, hogy mi az álláspontja a benyújtott módosítóval, az 1-essel kapcsolatban.  

 
DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Mivel a megvalósítást szolgálja, ezért mint 

előterjesztők támogatni tudjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormányt, hogy mi az álláspontja. (Megszólal az 

elnök mobiltelefonja. – Dr. Pósán Lászlónak:) Vedd át az ülés vezetését, kérlek.  
 

(Az ülés vezetését dr. Pósán László, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Mi tehát a kormány álláspontja? (Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke 

elhagyja az üléstermet.) 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az 1. szám alatt lévőt 

azért nem támogatnánk, mert helyette a 2. pontot, érintett pontot, illetőleg a Pálffy képviselő 
úr által benyújtott javaslatot támogatnánk, ami szabályozási tárgykörét tekintve mint 
tárcavélemény jobban illeszkedne az oktatásért felelős miniszter felelősségi körében kiadott 
jogszabályokhoz. Tehát egy miniszteri rendelet keretei között adnánk inkább felhatalmazást, 
ha lehetne erre ösztönözni az előterjesztőket, arra, hogy ez a Terror Háza Múzeum így 
kerüljön meglátogatásra.  

 
ELNÖK: Van-e bárkinek kérdés, észrevétele? (Senki nem jelentkezik.) Akkor 

szavazhatunk az 1. pontról, tehát Révész Máriusz, Ágh Péter és társaik javaslatáról. Aki 
támogatja, kérem, jelezze. (Szavazás.) Ellenpróbát kérek, ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Ezt egyhangúlag támogatta a bizottság.  

A 2. pont kapcsán a kormány elmondta, hogy ezt támogatná inkább. Nem tudom, hogy 
az előterjesztők részéről Richárd tud-e ezzel kapcsolatban mondani valamit. Parancsolj! 

 
DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Igen, köszönöm szépen. Mivel tartalmilag nagyon 

hasonló az elsőhöz, és azt is támogattuk, ezért a megfelelő összefésülés szükséges lesz, de 
támogatni tudjuk a 2-est is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy megjegyzés, észrevétel? 

(Senki nem jelentkezik.) Akkor szavazásra tesszük fel a kérdést. A 2. pontban Pálffy István 
képviselő úr javaslatát ki tudja támogatni? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Ellenpróbát kérek. (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
bizottság ezt is támogatta. (Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke visszatér az ülésterembe.) 

A 3. pont Steiner Pál és Lendvai Ildikó javaslata. Az előterjesztőt kérdezem.  
 
DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Köszönöm szépen. Azért javasoltuk 

képviselőtársaimmal a Terror Háza Múzeum meglátogatását, hisz mind a két diktatúra nyomai 
ott vannak, és mind a két diktatúra ugyanarra a célra használta. Ezért gondoljuk azt, hogy 
persze bővíthető a kör, a Holokauszt Emlékközpont, Recsk és még sok minden lehetséges 
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lenne, de a legkönnyebben elérhető a budapesti helyszín, egy európai színvonalú és szintű 
múzeumról van szó, és, még egyszer mondom, minden megtalálható itt, ami a diktatúrákkal 
kapcsolatos, tehát szükségtelennek érezzük, úgyhogy nem támogatjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A kormány álláspontját szeretném kérdezni.  
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Révész Máriusz szót kért. Parancsolj, Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy dolog miatt semmiképpen nem tudom ezt 

támogatni, ez a kötelező jellege, tehát ebben a módosításban benne marad az, hogy kötelező, 
mi pedig megbeszéltük, hogy kötelezőséget nem tudunk támogatni ezekben az ügyekben. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 

bizottság már elfogadott egy olyan, szintén Révész Máriusz, Ágh Péter, Menczer Erzsébet és 
Hoppál Péter nevével fémjelzett módosító javaslatot, amelyben szerepel egyébként a 
Holokauszt Emlékközpont, ez pedig a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének fiatal 
generációk – s a többi, s a többi – határozati javaslat apropóján történt. Ebből a szempontból 
így első ránézésre lehet, hogy okafogyott is a dolog, nem tudom.  

Kérdezem, hogy esetleg Steiner Pál akar-e ezzel kapcsolatban mondani valamit.  
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm, nem.  
 
ELNÖK: Nem, köszönöm. Van-e bárkinek egyéb észrevétele, kérdése? (Senki nem 

jelentkezik.) Akkor szavazhatunk a kérdésről. A kormány képviselője nyilatkozott, hogy nem 
támogatja. Ki az, aki támogatni tudja a 3. pontban lévő módosító javaslatot? (Szavazás.) 
2 igen. Ellenpróbát kérnék szépen, ki nem? (Szavazás.) 6 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
A bizottság egyharmada sem támogatja. Köszönöm szépen.  

Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Köszönjük szépen, Richárd, hogy eljöttél. 

A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által 
elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról 
szóló H/11032. számú határozati javaslat  

A c) alponttal, a recski munkatáborral kapcsolatban is van előterjesztőnk Gergely 
személyében. Itt négy módosító javaslat van. Az elsőben Máriusz a címet javasolja 
módosítani. Kívánod-e kiegészíteni, vagy hozzáfűzni valamit, Máriusz?  

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Gergely mint előterjesztő, parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): El tudjuk fogadni ezt a módosítást, annak tükrében, 

hogy egy későbbi módosító javaslat kiegészíti, hogy ne csak Recskre vonatkozzon ez a 
látogatási lehetőség, hanem a kommunista diktatúra más jelentős hazai emlékhelyeire is, mi 
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ezt el tudjuk fogadni, majd annál a módosításnál is jelezni fogom ezt, bár lesz észrevételünk 
ehhez. Ennek tükrében logikus, hogy akkor ne konkretizáljuk Recsket, hanem általánosabban 
fogalmazzuk meg a címet.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mi a kormány álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tárcaálláspontot tudok 

mondani. Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca is támogatja, tehát az előterjesztő igen, a tárca igen. A bizottság 

kíván vitatkozni? (Senki nem jelentkezik.) Vagy szavazni. Aki igent akar mondani, az, kérem, 
most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú. 

2. pont Révész, Ágh, Menczer, Hoppál. Hasonló logikájú, mint a korábbiak, ezért nem 
fogják az előterjesztők ezt ismertetni. Az előterjesztőt kérdezem, mi az álláspontja.  

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Az elvet tudjuk támogatni, de a konkrét 

megfogalmazást nem, konkrétan azért, mert a „kommunista diktatúra más jelentős hazai 
emlékhelyei” véleményünk szerint nem elég konkrét meghatározás. Itt az, hogy mi számít 
jelentős emlékhelynek, egy szubjektív dolog, innentől kezdve ellenőrizhetetlenné válik, hogy 
akkor most hova is szervezzenek kirándulásokat.  

Egy olyan kompromisszumos megoldást szeretnénk javasolni, hogy nevesítsünk ebben 
a határozati javaslatban három és öt helyet, amelyek közül az egyik értelemszerűen Recsk, de 
mondjuk megneveznénk közösen, egy közös gondolkodás után még három-négy olyan helyet, 
amelyet mi javaslunk konkrétan megnevezni, és ezekre a helyekre lehessen szervezni ilyen 
kirándulásokat. Ezt egy bizottsági módosító javaslatként vagy kapcsolódó módosító 
javaslatként tudnám elképzelni egy közös gondolkodás után, amit nem most szeretnék itt 
lefolytatni, hanem az adott keretek között. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Világos. Mit szólnál egy olyan technikához, hogy nem a bizottság fabrikálna 

egy ilyen listát, hanem mondjuk rábíznánk a minisztériumra, hogy egy rendeletben vagy 
határozatban állapítsa meg ezeknek a listáját? Tehát legyen valami rendje, valóban ne az 
osztályfőnök úr döntsön úgy, hogy a szomszéd utcában lévő emléktábla jelentős, mert ő ezt 
úgy gondolja, hanem ezt a tárca egy rendeletben vagy határozatban, tehát jogszabályban… A 
határozat jogszabály? (Brassói Sándor: Nem.) Nem, tehát akkor nem jogszabályban, hanem 
rendeletben vagy határozatban – majd el kellene dönteni, hogy melyik a jó – sorolja fel ezeket 
az emlékhelyeket, a jelentőseket. (Dr. Pósán László közbeszól.) Nem, ezt írjuk bele, hogy a 
nem tudom milyen szintű szabályozás… Milyen szabályozást szeretne a tárca, határozatit 
vagy rendeletit ennek az eldöntésére? Mert lehet törvényit is, hogy mi beírjuk a törvénybe, 
hogy ezek a jelentősek. 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Szabad egy 

technikai jellegű észrevételt tennem? 
 
ELNÖK: Persze.  
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A határozat 

közjogi szervezetszabályozó eszköz, és csak az általa irányított szervekre, magyarul csak az 
állami szférára szabályozhat.  
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ELNÖK: Akkor ez így nem lesz jó. Akkor maradjunk abban, hogy jogszabályban, 
mert akkor abban a rendeletet írjuk le, jó? Hátha még valaki törvényt akar erről, azt se tegyük 
lehetetlenné! Gergő, tehát akkor bővítsük ki azzal, hogy jogszabályban meghatározott 
jelentős… Illetve, bocsánat, Révész Máriuszt kell rábeszélni erre a kapcsolódó módosítóra… 
(Révész Máriusz: Kapcsolódót bárki beadhat!) Ez igaz. Akkor fontoljátok meg, Gergő, ti is, 
Máriusz, ti is! Én jogtechnikailag jobbnak látnám azt, hogy jogszabályban meghatározott 
jelentős emlékhelyek, akkor az csak rendeleti szint lehet, az EMMI hozhat egy ilyen 
rendeletet, vagy az igazságügy-minisztérium vagy bárki, de ha ti egy törvényt terjesztetek be 
erről, az is jogszabálynak minősül. De legyen akkor így, valóban emeljük ki, ne egyszerűen 
osztályfőnöki mérlegelés tárgya legyen ez! Kérlek, hogy ezt fontoljátok meg.  

A tárca álláspontját szeretném kérdezni a Révész-Ágh-Menczer-Hoppál-féle 
javaslatról.  

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatják az elmondottak miatt. Szavazhatunk? (Általános helyeslés.) 

A 2. számú módosító javaslatról kérdezem a bizottság álláspontját. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás és 
1 nem mellett a bizottság elfogadta.  

A 3. számú javaslat Pálffy Istváné. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.  
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Ezt nem tudjuk támogatni. Az, hogy a kormányban 

milyen munkamegosztás működik, az egy belső, saját döntésük, de alapvetően szerintem, már 
csak a rangját megadva ennek a határozati javaslatnak, a kormányt kérjük fel; hogy ők aztán 
ezt a feladatot delegálják-e az oktatásért felelős miniszternek, az már az ő döntésük, de, 
mondom még egyszer, a rangja miatt a kormányt szeretnék felkérni. A második módosítási 
része pedig ajánlásként megfogalmazva ezt a részt érinti az előző, elfogadott vagy bizottság 
által támogatott módosító javaslat, tehát ez felül is lesz írva, ha mi jól értelmezzük. Ezért a két 
dolog miatt nem támogatjuk ezt a módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca álláspontját kérdezem.  
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja a 

javaslatot, mert ahogy az általános vita kapcsán is elmondtuk a vitában, egyrészt a nemzeti 
alaptanterv nem erre vonatkozóan alkalmas jogszabály, a másik oldalon pedig a 9-12 
évfolyamos tanulói csoport vonatkozásában egy rugalmasabb, a megvalósíthatóságra is 
figyelő ajánlásként határozná meg, hogy kikre vonatkozna ez az ajánlás. Ráadásul a minisztert 
azért gondolhatta a képviselő úr nevesíteni, mert a köznevelés vonatkozásában számos olyan 
jogszabály van, amely adott intézménytípusra, tanulói csoportra vonatkozóan kötelezést vagy 
ajánlást határoz meg. Úgyhogy ezen együttes elemek alapján azt gondoljuk, hogy ez egy 
támogatható és jó szabály. Egyébként olyan kormányrendelet jelenleg nincs, és nincs is 
felhatalmazás rá, hogy ilyen típusú feladatot kormányrendeletben szabályozzunk. Ezek azok a 
szempontok, amelyek miatt nem tudnánk hova beilleszteni. Miniszteri rendeletünk pedig van, 
tehát abba ilyen szempontból a beillesztése sokkal praktikusabb és célszerűbb lenne.  

 
ELNÖK: Ez utóbbi érvhez csak annyit, hogy a parlament hoz egy határozatot, és utána 

a kormány majd hoz egy kormányhatározatot, ha kap egy feladatot a parlamenttől, és akkor 
lesz ilyen kormányhatározat. Tehát most megértem, hogy nincsen, furcsa is lenne, ha lenne, 
mert ilyen feladata sem volt eddig a kormánynak.  
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BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Rendeletet mondtam, 
elnök úr, nem kormányhatározatot. 

 
ELNÖK: Akkor majd rendeletet hoz… 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tehát külön erre hozzunk 

egy kormányrendeletet.  
 
ELNÖK: Ha egyszer a parlament erre felszólítja őt, akkor fog egy ilyet hozni bizony 

(Derültség.), gyanítom.  
Én a részleges költségtérítésen gondolkodtam el az utolsó fél szó kapcsán, hogy kis 

részben költségtérítés vagy nagy részben költségtérítés, de szerencsére nem kell ezen törnöm 
a fejemet, hanem a kormánynak.  

Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.)  
Az előterjesztő nem, a kormány igen álláspontot foglalt el. Kérdezem a bizottságot, 

hogy a bizottságnak mi a véleménye, támogatja-e Pálffy képviselő úr javaslatát. Aki igen, az, 
kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja, az, kérem, most tegye! 
(Szavazás.) 1 nem. Aki tartózkodni kíván, az most szavazhat. (Szavazás.) 7 tartózkodás. 4 
igen, 8 nem és tartózkodás, tehát pont egyharmadot kapott. A szavazásban részt vevők 
egyharmada vagy az összes képviselő egyharmada kell? (Közbeszólások: A szavazásban részt 
vevőké.) Akkor pont egyharmadot kapott a javaslat, de nem támogatta a bizottság.  

Gyöngyösi Márton képviselő úr javaslata következik, amely a kormányrendelet pontját 
30-asról 28-asra cseréli, merthogy közben megváltozott a kormányrendelet. Gergő, 
parancsolj! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Ez egy technikai jellegű javaslat, úgyhogy értelem 

szerint támogatjuk. 
 
ELNÖK: Így van. Mi a tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Magát a technikai 

vonatkozását természetesen támogatjuk, mert valóban 30. pontja a vonatkozó 
kormányrendeletnek ez a recski emlékhely, de magát az egészet nem tudjuk támogatni, mert 
akkor a korábbi bizottsági… 

 
ELNÖK: …problémák előjönnek, nemzeti alaptanterv és miegyéb. (Brassói Sándor: 

Így van.) Jó. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e Gyöngyösi Márton javaslatát. Aki 
igen? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 
támogatta Gyöngyösi Márton javaslatát.  

A napirend módosítása 

Annyi hírrel vagyok, hogy beszéltem Balog Zoltán miniszter úrral, ő azt kéri, hogy ez 
a kis csomag menjen tovább, tehát ne vegyük ki a köznevelési törvény és egyéb jogszabályból 
– a felsőoktatásról beszélek –, a kormány tehát végül is azt a véleményt alakította ki, hogy kis 
csomag most, és majd nagyobb csomag ősszel. Tehát akkor engedelmetekkel ezzel a 
felhatalmazással, amit a bizottság adott, hogy az elhagyásra nyújtsunk be módosítót, nem 
élünk, tehát azt nem nyújtjuk be. (Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.) Ne menjetek még 
sehova, mert erről szavazni kell, maradjatok, csüccs!  

Megnyitnánk az első napirendi pont vitáját. Aki ezzel egyetért, kérem, most emelje fel 
a kezét. (Szavazás.) Köszönöm, megnyitottuk.  
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Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
T/11114. számú törvényjavaslat 

Módosító javaslatok megvitatása 

Az 1. napirendi pontnál javaslom, hogy szavazzunk újra arról a kérdésről, amely a kis 
csomagot teljes egészében kilökte volna. Aki az újraszavazással egyetért, kérem, most emelje 
fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
2 tartózkodással megszavaztuk.  

Javaslom az újraszavazásnál, hogy ne nyújtsunk be a kis csomag kinyírására 
vonatkozó módosító javaslatot – tudom szabatosabban is, csak az hosszabb. (Derültség.) Aki 
ezzel egyetért, az, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? 
(Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a korábbi döntésünket 
visszavontuk. Köszönöm.  

Egyebek 

A bizottsági ülés csütörtökön 9 óra 30-kor kezdődik, majd 10-től a miniszter úr 
meghallgatásával folytatódik, jó? Tehát 9.30-tól kapcsolódók, 10-től miniszter.  

Jó étvágyat mindenkinek! (Közbeszólások: Már megy a plenáris ülés!)  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 7 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

  

Dr. Pósán László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


