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Napirendi javaslat  
 

1. A Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről szóló jelentés 

(J/11399. szám)  

(Általános vita)  

 

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:   

a) A tankönyvek árának csökkentéséről szóló határozati javaslat (H/11203. szám) 

(Dúró Dóra és Farkas Gergely (Jobbik) képviselői önálló indítványa)  

b) Az erdei iskolák környezettudatos nevelésben való hangsúlyosabb részvételéről 

szóló határozati javaslat (H/11311. szám)  

(Osztolykán Ágnes (független) képviselő önálló indítványa)  

c) A pedagógus-életpályamodell és béremelés 2013. szeptember 1-jével történő 

bevezetéséről szóló határozati javaslat (H/11372. szám)  

(Karácsony Gergely (független) képviselő önálló indítványa)  

 

3. Egyebek  

 



 4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke  
Bodó Sándor (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
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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)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Bodó Sándor (Fidesz) megérkezéséig Pánczél Károlynak (Fidesz)  
Brájer Éva (Fidesz) Cseresnyés Péternek (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Németh Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
Kucsák László (Fidesz) megérkezéséig dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Michl Józsefnek (KDNP)  
Sági István (Fidesz) megérkezéséig Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Augusztinyi Szandra főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Mihály Erzsébet igazgató (Bethlen Gábor Alap)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 9 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit! Elnézést a késésért! Három napirendi pontunk van, 
amelyből a második, az önálló indítvány tárgysorozatba-vétele három alpontot is tartalmaz. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi pontokkal kapcsolatban. (Senki nem 
jelentkezik. – Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.) Nincs. A második napirendi ponttal 
kapcsolatban, ha odaérünk, majd lesz észrevétel. (Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.) Mi 
napirendre vesszük, ahogy kell.  

Akkor szavazzunk a napirendről, a három pontról! Ki az, aki egyetért vele? 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyhangúlag 
elfogadtuk a napirendet. 

A Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről szóló J/11399. 
számú jelentés (Általános vita) 

Az első napirendi pontunk a Bethlen Gábor Alap tavalyi tevékenységéről szóló 
jelentés, amelynek az általános vitára való alkalmasságáról kell hogy döntsünk. Tisztelettel 
köszöntöm vendégeinket: Augusztinyi Szandra főosztályvezető és Mihály Erzsébet igazgató 
asszonyt. Jól van nekem felírva? (Mihály Erzsébet bólint.) Jól. Tessék parancsolni! 

 

Mihály Erzsébet (Bethlen Gábor Alap) szóbeli kiegészítése 

MIHÁLY ERZSÉBET igazgató (Bethlen Gábor Alap): Tisztelettel köszöntöm önöket! 
Mihály Erzsébet, a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásfinanszírozási igazgatója vagyok, és 
a következőkben igyekszem röviden összefoglalni a Bethlen Gábor Alap 2012. évi 
működésére vonatkozó beszámoló tartalmát, olyanképpen, hogy az összefoglaló első felében 
a számszaki, számviteli adatokat foglalom össze, a beszámoló második részében pedig 
röviden – megszámoltam, körülbelül tíz pontban – a szakmai tevékenységről adok rövid 
tájékoztatást.  

A számszaki résszel indítva: az alap 2012. évi bevételei a következőképpen alakultak: 
11 572 millió forint költségvetési támogatást kaptunk, amely kiegészült 100 millió forint 
támogatással a Foglalkoztatási Alapból. A rendkívüli kormányzati intézkedések keretéből 
több forrása, bevétele is volt az alapnak, 727,4 millió forint a 2012. évi oktatás-nevelési 
támogatások teljesítésére, 400 millió forintos keretet kapott a Sapientia Alapítvány által 
működtetett Erdélyi Magyar Tudományegyetem Partiumi Keresztény Egyetem felsőoktatási 
rendszer működtetésére és fejlesztésére, 145 millió forintot kapott a Magyarság Háza 
kialakítására, programjainak a tervezésére. Elszámolásokból, felhasználásokból keletkezett 
maradványunk 34,4 millió forint, és 716,6 millió forint a számviteli értelmezés szerint 
kötelezettségvállalással terhelt 2011. évi maradvány. Ez összesen 13 940 millió forint bevételt 
eredményezett.  

Ezeknek a kiadásait – ezt a továbbiakban részletesen bemutatom – két nagy csoportra 
bonthatjuk, az egyik az alapkezelő működési támogatása, ami az előző évihez képest 
változatlan összegben 810 millió forintos keretösszeg, az összes többi pedig 
támogatástartalom, mint ahogy arra vonatkozóan a célalapok vonatkozó jogszabályi 
rendelkezései, valamint a Bethlen Gábor Alap törvénye is kimondja azt, hogy az alapból 
csakis támogatás nyújtható.  

A támogatások nyújtásának, felhasználásának, szakmai tartalmának a részletezését 
megtettük a jelentésben, röviden összefoglalva eljárásrendenként sorolom fel. Elsőként – 
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ahogy tavaly is említettem már itt – az egyik legnagyobb tevékenységünk a státusztörvény 
14. §-ának a végrehajtásához kapcsolódik, jelesül a Kárpát-medencei oktatási-nevelési 
intézményekbe beiratkozottak és ezáltal a támogatásra jogosultak finanszírozása. Ez a 2012. 
évben több mint 245 ezer pályázati ügyet, támogatási ügyet jelent, a teljesülése több mint 
5,5 milliárd forint, egészen pontosan 5 515 191 ezer forint. Ebben, ahogy az már bizonyára az 
önök számára is ismert, nagy segítségünkre vannak a határon túli szakmai szervezetek, az 
alapkezelő nem is tudná ezt a nagy mennyiségű pályázati ügyet csak itt, a központban kezelni. 
A határon túli pedagógusszervezetek, szakmai szervezetek segítik a munkánkat olyan módon, 
hogy tulajdonképpen az alap kollégiuma és az alap bizottsága részére az ő 
közreműködésükkel tesszük meg a támogatási javaslatot, valamint a támogatások 
eljuttatásában, egyáltalán az ügykezelés megszervezésében is oroszlánszerepet vállalnak.  

A beszámolóban is a soron következő, egyébként eljárásrendjét tekintve egy speciális 
támogatásunk az úgynevezett egyedi eljárásrend keretében nyújtott támogatások. Ez alatt 
mindösszesen azt kell gondolni, hogy nem pályázati konstrukcióban nyújtott támogatások. Ezt 
szintén két nagy csoportra bonthatjuk. Az egyik a nemzeti jelentőségű intézmények 
támogatása, amelyet a Magyar Állandó Értekezlet tagszervezeteinek iránymutatása alapján a 
Bethlen Gábor Alap bizottsága határoz meg minden év elején, és ezeknek a nemzeti 
jelentőségű intézményeknek nem pályázati konstrukcióban nyújtjuk a támogatást, hanem 
mintegy biztosítva az évi rendszeres támogatás, kiszámítható működés természetű 
tevékenységet, úgynevezett egyedi eljárásrendben. Ahogy az ebben a beszámolóban is látható, 
ez 5,5 milliárd forint keretösszegig teljesült. 

Minden régióból igyekeztünk néhány kiemelt nemzeti jelentőségű ügyet bemutatni, 
különösen nagy hangsúlyt fektetve a felsőoktatási intézmények támogatására, valamint a 
szórványkollégiumok támogatására. Azt összességében elmondhatjuk, hogy ennek az 5,5 
milliárd forint keretösszegnek körülbelül a 80 százaléka az oktatási szférában teljesült. 

Ezen belül megemlítendő, szintén a Magyar Állandó Értekezlet iránymutatásai alapján 
megjelentetett meghívásos pályázat az erdélyi szakmai szervezetek részére öt tárgyban, 185,7 
millió forint keretösszeg erejéig 106 intézményt támogattunk, szakmai és kulturális 
tevékenység, felsőoktatási kiadvány megjelentetése, színház, valamint ahhoz kapcsolódó 
tevékenység folytatása, valamint szórványkollégiumi működés finanszírozása tárgyában. 

Az egyedi eljárásrendet ezzel így röviden összefoglalva és zárva egyben, rátérek a 
nyílt pályázati rendszer működtetésére. Ennek is két pillére van. Az egyik az úgynevezett 
központi pályázat, amely nyilván munkanév, amely alatt azt értjük, hogy Magyarország 
minden környező területéről pályázatot nyújthattak be azok, akik magyar közösségeket érintő 
közoktatási feladatokat, felsőoktatási feladatokat, egyházközségek, intézmények 
működtetését, eszközfejlesztést, hagyományőrzést, kulturális örökség ápolását, valamint írott 
és elektronikus sajtó megjelentetését vállalták fel. 

Népszerű pályázati felhívásról van szó, jellemzően az év első negyedévében hirdetjük 
meg és az ügy kezelése elhúzódik egészen a harmadik negyedévig. Ez már tavaly is nagyon 
népszerű volt, 1487 ügyet támogattunk, ebből 530 a központi pályázaton, 957 a regionális 
pályázati felhívásokon és többszöröse volt a beérkezett pályázati igény. Minden esetben a 
Bethlen Gábor Alap kollégiuma javaslattételére a Bethlen Gábor Alap bizottsága bírálta el 
ezeket a pályázatokat. 

Jellemzően és a legnagyobb százalékban kulturális hagyományőrző tevékenységet 
folytató szervezetek kaptak támogatást, ezt követte az eszközfejlesztés, beruházás, és sorban, 
ha ezt így lehet mondani, a támogatás intenzitása, a média és könyvkiadás támogatása, 
valamint a szakképzési programok támogatására irányult. 

A beszámolóban itt is régiónként, pályázati célonként, felhívási tárgyanként 
részletesen igyekeztünk szemelvényeket adni a pályamunkákból, illetve a támogatás nyomán 
teljesülő, megvalósuló programokból. Ezekbe most részleteiben nem is mennék bele, a soron 
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következő pályázati konstrukcióban nyújtott támogatásunk változatlan jelzővel illetem, ahogy 
tavaly is, hogy az Alap tevékenységének, az Alapkezelő tevékenységének a zászlóshajója a 
Határtalanul program. Változatlan keretösszeg állt rendelkezésre 2012-ben is, 435 millió 200 
ezer forint, melynek terhére 433 pályamunkát támogatott a Bethlen Gábor Alap bizottsága. Ez 
több mint 17 ezer diák és kísérőtanáraik utaztatását tette lehetővé hetedik osztályosok számára 
elérhető tanulmányi kirándulás, szakképző iskolák közötti együttműködés, valamint 
gimnáziumi együttműködés keretében. 

A Határtalanul programról sokszor adtunk már jelentést, ha a későbbiekben kérdés 
lesz, akkor szívesen válaszolok. 

Rátérek a dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra, amely a 2012. évben indított 
támogatási programunk. A Budapesti Ügyvédi Kamara kezdeményezésére, együttműködve a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal indítottuk el ezt a pályázati programot. 
Kifejezetten az a célja, hogy a szülőföldön jogászképzésben részt vevő hallgatók számára 
biztosítson egyfajta magyarországi kitekintést, tanulmányaik bővítését a magyarországi 
jogrendszer megismerésével, és szakmai gyakorlat biztosítása neves magyarországi ügyvédi 
irodáknál, ezáltal elősegítve a nemzetpolitika stratégiai keretdokumentumban foglalt vállalást, 
miszerint jogbeli, számbeli és tudásbeli gyarapodást is segíteni kíván az Alap. 

25 fő részére havi 50 ezer forintos támogatást nyújtottunk, éppen a hetekben zárjuk ezt 
a programot, és az a visszajelzés mind az ügyvédi irodák, mind az oktatási intézmények és a 
hallgatók részéről, hogy a program nagyon sikeres és különösen hasznos volt a 
tanulmányaikat a szülőföldön végző jogászhallgatók részére.  

2012-ben is volt, mint tudják, tematikus év a támogatáspolitikát illetően. 2012 a 
külhoni magyar óvodák éve volt, amely azt tűzte ki célul, hogy különösen az oktatási 
intézmények tevékenységének támogatásában, valamint az óvodai oktatás minőségi 
javításában igyekszik olyan támogatást nyújtani, olyan programokat szervezni, amelyek 
érdemben hozzájárulhatnak a határon túli magyar közoktatás minőségi javításához. Ennek 
szellemében több továbbképzést is szerveztek a program megvalósítói, illetve ami konkrétan 
az alapot és az alapkezelő 2012. évi tevékenységét illeti, az a Humán Jövő Nonprofit Kft.-vel 
közreműködésben szervezett határon túli pedagógusképzés, amely két modulban valósult 
meg: egyrészt a Magyarországon ilyen jellegű tevékenységet folytató intézmények, 
módszertani központok közreműködésével, másrészt határon túli, hasonlóképpen 
módszertani, illetve közoktatási, nevelési tevékenységben szakmai jártasságot nyert 
szervezetek közreműködésével. Ez mindösszesen egy elkülönített, közel 100 millió forintos 
keretösszeg erejéig teljesült részben Magyarországon, részben a határon túl. A program 
értékeléséből azt tudjuk elmondani a pedagógusszervezetek visszajelzése alapján, ebben az 
évben már a harmadik tematikus évet meghirdetve, hogy tapintható, érzékelhető az, hogy ez a 
tudás, ez a módszertan beépül a közoktatási programot kialakító szervezetek munkájába.  

Az Erzsébet-tábor Határok nélkül elnevezésű programjában szintén volt 
közreműködése az alapkezelőnek. Célul tűztük ki azt, hogy mintegy ezer gyerek utaztatását, 
táboroztatását igyekszünk valamilyen támogatással, hozzájárulással segíteni. Ebből a 
szállítási, személyszállítási költségek támogatása valósult meg, és 851 fő tudott részt venni 
határon túlról az Erzsébet-tábor tavalyi programjában.  

Gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési támogatások tekintetében a 2012. év 
tulajdonképpen a Corvinus Zrt. által korábban kezelt gazdaságfejlesztési ügyek átvételét és 
ügykezelését, valamint az ott már korábban kötelezettségvállalással terhelt összegek átvételét, 
számviteli kezelését jelentette. Folyamatban van egy újfajta gazdaságfejlesztési és 
vállalkozásösztönzési program kialakítása. A 2012. év vonatkozásában azt tudjuk elmondani, 
hogy az átvett feladatok kezelése, illetve újrahangolása valósult meg.  

Nem utolsó sorban – és ezzel zárom is a beszámoló ismertetését – meg kell említenünk 
a teljes 13, közel 14 milliárd forint támogatástartalomra vonatkozó monitoring- és ellenőrzési 
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tevékenységünket, ezt minden évben az Állami Számvevőszék, illetve a könyvvizsgáló 
tételesen számon kéri. Míg korábban két vagy három határon túli ellenőrzés zajlott 
dokumentáltan, a tavalyi évben sikerült ezt az ellenőrzésszámot százat meghaladó 
nagyságrendre növelni, illetve beépítettük a mindenkori fejlesztési támogatásokba azt, hogy 
az eljárásrendet megelőzze egy olyan műszaki és tervtartalmi, tervdokumentációs ellenőrzés, 
amely nélkül az alap bizottsága elé nem terjesztünk támogatástartalmat, ilyen módon tehát 
egyfajta szabályozás irányába léptünk el.  

Köszönöm szépen, a magam részéről ennyi lett volna a rövid ismertetés. Ha kérdések 
vannak, akkor állok rendelkezésre. Köszönöm a figyelmüket. 

 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen Mihály Erzsébet igazgató asszonynak. Kérdezem a 
főosztályvezető asszonyt, hogy majd a kérdések kapcsán kér-e szót esetleg (Augusztinyi 
Szandra: Igen, állok rendelkezésre.), így elöljáróban nem.  

Van-e kérdés, észrevétel a képviselő hölgy és urak részéről? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincsen. Máriusz? (Révész Máriusz: Nincs.) Nincs? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Nekem 
lenne egy kérdésem, amit a rosszalló pillantások ellenére is meg fogok fogalmazni. 
(Derültség.)  

A Határtalanul-programot mi többször vitattuk, néztük, nyilván ön is készült erre. 
Mennyi pénz kell ahhoz, hogy ne 14 ezer, hanem 90 ezer gyerek menjen? Segítsen nekünk a 
költségvetési vitára felkészülni! 

 
MIHÁLY ERZSÉBET (Bethlen Gábor Alap): Köszönöm szépen a kérdését. Úgy 

tudom, hogy eljuttattuk az erre vonatkozó szakmai anyagot a megfelelő testületekhez, bízom 
benne, hogy a tisztelt elnök úr is kézhez kapta. Az előzetes számítások alapján ennek a 
többszöröse, pontosan a tízszerese, tehát 4 milliárdos összeget meghaladó támogatás 
szükséges ehhez. Ma 96 ezer diák tanul a 7. évfolyamon, és hogy egyáltalán arról lehessen 
beszélni, hogy legalábbis ilyen támogatástartalommal, hogy a szállás- és utazási költséget 
támogatjuk, és együttműködés keretében egyfajta produktum is létrejön, ahhoz szerény 
becslésünk szerint 4 milliárd forintot meghaladó költségvetési főösszeg szükséges. És akkor 
ebben a normatív jelleg – erre fel kell hívnom a figyelmet – nagyon általánosan értendő, 
hiszen nekünk pályázatiforrás-adatok álltak rendelkezésre, és így pontosan tudjuk, hogy 
jellemzően olyan iskolák pályáznak, ahol be tudnak mutatni önrészt. De hogyha normatív 
jellegűnek nevezzük, tehát minden iskolát, vagyis azokat is, amelyek semmilyen önrészt nem 
tudnak hozzárendelni egy ilyen programhoz, azokat is belevonjuk ebbe a kalkulációba, akkor 
bizony magasabb ez az összeg. A pályázati adatokból kalkulálva, ha jól emlékszem, 4,3, amit 
megküldtünk, de mindenképpen 4 milliárd forint főösszeget meghaladó keretre lenne szükség.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ha azt a célkitűzésünket, amit ’10-ben 

megfogalmaztunk, tartjuk, akkor a 7. osztályos gyerekek pályázataira, ahol 11 793 gyerek vett 
részt, ha jól értem, plusz az utazó tanárok létszáma, tehát durván 13 ezer ember utazik ebből, 
mert a tanárok, az utazó tanárok száma is nő a gyerekekével együtt, tehát az erre szánt 
összeget a sokszorosára kell emelni, nagyjából 4,5 milliárd forintot kellene elérnie ennek az 
összegnek (Mihály Erzsébet: Így van.), számításba véve azt, hogy most azok pályáznak, akik 
hozzá tudnak tenni, és hogyha szeretnénk a rossz helyzetben lévő, szegényebb településeken 
működő iskolák gyerekeit is bevonni ebbe a programba. Köszönöm szépen.  

Van-e más kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs jelzés.  
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni. Ki az, aki a vitára való 
alkalmasságra igent akar mondani? Aki igen, az, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) 
Köszönöm. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett a bizottság túlnyomó többsége az általános vitára való alkalmasságról döntött.  

Előadó kell? (Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.) Nem kell, de lehet előadót 
állítanunk az általános vitára, a többségi véleményt megfogalmazók majd mérlegelik, hogy ki 
lesz az. A kisebbség is állíthat előadót… (Az elnök Takács Gabriellával egyeztet.) 
Ellenszavazat nem volt (Osztolykán Ágnes: Nem volt, tartózkodtam.), tartózkodás volt – akkor 
majd mérlegeljük ezt a dolgot. Köszönöm szépen.  

Nagyon szépen köszönjük az igazgató asszonynak és a főosztályvezető asszonynak, 
hogy szóban kiegészítették az írásos beszámolót, és köszönjük azt az anyagot is, amelyet – 
ahogy kollégáim jelezték – nyáron megkaptunk a Határtalanul-program értékelésével 
kapcsolatban. Köszönjük. (Mihály Erzsébet és Augusztinyi Szandra: Köszönjük.) 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: 

Térjünk át akkor a második napirendi pontunkra, ami a döntés képviselői önálló 
indítványok tárgysorozatba-vételéről. 

A Házszabály szerint a bizottságnak napirendre kell tűznie záros határidőn belül. Ez a 
határidő, a tankönyvek árának csökkentéséről szóló jobbikos képviselők által benyújtott 
javaslat Házszabályban foglalt napirendre-vétele holnap jár le, az erdei iskola 11-én és a 
pedagógus életpályamodell bevezetéséről szóló, Karácsony Gergely képviselő úr önálló 
indítványa pedig 18-án. 

A tankönyvek árának csökkentéséről szóló H/11203. számú határozati javaslat 

Mi ezt most napirendre vettük. Mindazonáltal tájékoztatom a bizottságot, hogy Dúró 
Dóra és Farkas Gergely írásban kérték, hogy ugyan napirendre vettük, de ők kérik, hogy ezt 
később vitassuk meg, mert nem tudnak jelen lenni ezen a bizottsági ülésen. Ez természetesen 
egy akceptálható kérés, de erről a bizottságnak döntenie kell, hogy most akarja lefolytatni 
ennek a vitáját vagy pedig az írásban hozzánk eljuttatott kérésnek eleget téve, ezt majd egy 
későbbi alkalommal teszi. Jól fogalmazom meg a dilemmát? Jól. (Révész Máriusz: Ügyrend!) 
Révész Máriusz ezzel az ügyrendi problémával kapcsolatban, parancsolj! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az ügyrendi problémával kapcsolatban felvetek egy 

újabb ügyrendi problémát, hogy a határozati javaslat egy olyan eseményre vonatkozik, amin 
már túl vagyunk. Tehát arra vonatkozik a határozati javaslat, hogy szeptember 1-jétől 
csökkentsük a tankönyvek árát ebben az évben. (Kucsák László: 2014-ben, nem?) Erre az évre 
vonatkozott a javaslat. Mivel már most túl vagyunk, el lehet halasztani, csak a szülők már 
kifizették a tankönyvárakat, tehát én azt gondolom, hogy most is, és a következő ülésen is 
egyféle döntést tudunk hozni ebben az ügyben. 

Ezért javaslom, hogy tárgyaljuk meg most, hiszen már most időn túli. Dóráék 
mentségére szolgáljon, hogy ők ezt május 17-én, vagy nem emlékszem már a dátumra, tehát 
régebben beadták, de most a szeptemberi tanévkezdés már elmúlt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás ezzel kapcsolatban? (Nincs 

jelzés.) Akkor Máriusz javaslata az, hogy tűzzük ezt napirendre és ne halogassuk, az érveit 
kifejtette. Foglaljunk akkor állást. Ki az, aki most akarja ezt napirendre tűzni? Kérem, az most 
szavazzon! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki halasztana? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 7 tartózkodás. 
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Akkor napirendre vesszük Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők önálló 
indítványát, melynek a címe a tankönyvek árának csökkentéséről. Előadók hiányában, mivel 
ők nincsenek itt, röviden a tartalmát vegyük magunk elé. Valóban a javaslat két pontból áll, 
mely szerint a parlament felszólítja, felkéri az emberi erőforrások miniszterét, hogy úgy 
alakítsa a 2013-2014. éves tanév kezdetére a rendeletet, illetve a tankönyvpiaci törvény 
alapján a jogkörében eljárva, hogy azok 13 százalékkal csökkenjenek. Ez valóban okafogyott, 
és a terjesztési ár is csökkenjen 7 százalékra. (Révész Máriusz: 20 százalékról 7 százalékra.) 
Függetlenül attól, hogy ezek kis példányszámúak-e vagy nagyok. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kíván-e valaki hozzászólni ehhez a javaslathoz? A tárgysorozatba-vételről kell 
döntenünk. (Nincs jelzés.) Nem kíván hozzászólni senki. Szavazzunk! Ki az, aki egyetért 
vele? Kérem, az most emelje fel a kezét! (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Ki az, aki nem ért 
vele egyet? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. 

A bizottság többségének nem szavazatával nem kapta meg a tárgysorozatba-vételhez 
szükséges szavazatokat. 

Az erdei iskolák környezettudatos nevelésben való hangsúlyosabb részvételéről 
szóló H/11311. számú határozati javaslat 

Második pont. Az erdei iskolák környezettudatos nevelésben való hangsúlyosabb 
részvételéről szóló határozati javaslat, Osztolykán Ágnes alelnök asszony javaslata. Van 
előterjesztőnk is. Parancsolj! 

Osztolykán Ágnes (LMP) szóbeli kiegészítése 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Biztosan emlékeznek, hogy 
amikor az elmúlt ülésszakban jöttek olyan határozati javaslatok, amelyek arra irányultak, 
hogy a diákok az iskolai oktatás részeként látogassanak meg bizonyos történelmi vonatkozású 
helyeket, akkor mi elkezdtünk gondolkodni azon, hogy az LMP, mint az a párt, aki 
Magyarországon először behozta a közgondolkodásba a zöld gondolatot, az hogyan tudna egy 
ilyen javaslattal előállni. 

Természetesen tudjuk, hogy eddig is volt erdeiiskola-program, de itt a különböző 
változásoknak köszönhetően, biztosan önök is tudják azt, hogy nagyon sok iskolában 
egyszerűen nincs forrás arra, hogy erdei iskolába vigyék a gyerekeket, és számos olyan iskola 
van, ahol a helyi tantervekből kikerültek az erdei iskolák. 

Úgy szól a megfogalmazás, ha jól emlékszem, hogy a pedagógiai programban rögzített 
célokért nem lehet pénzt szedni a szülőktől. Mi egy kicsit bátrabbak lennénk ebben, mert azt 
mondanánk, hogy ha ilyen fontos kiegészítő tevékenységről lenne szó, mint az erdei iskola, és 
ez a pedagógiai program része, akkor itt lehessen pénzt kérni a szülőktől, a tehetősebb 
szülőktől, a rászoruló szülőknek viszont az állam kellene hogy támogatást adjon. Azt 
gondolom, önök is tudják nagyon jól, hogy főleg a városi iskolákban a gyermekeknek a 
természetközelisége eléggé megkérdőjelezett. Tudom, hogy sokat változott már a helyzet az 
elmúlt időszakokhoz képest, de azt gondolom, hogy a környezettudatosságra való nevelés és a 
fenntarthatóság egy nagyon fontos elvként kellene hogy megjelenjen a közoktatásban. Ezért 
azt gondolnánk, hogy létre kellene hozni egy úgynevezett nemzeti erdei iskola programot, és 
ebben a programban az államnak egy kiemelt felelősséget kellene vállalnia, hogy ne váljon 
tulajdonképpen ez a fontos és nemes cél a pénz vagy finanszírozás martalékává. 

Kérem, hogy támogassák a határozati javaslatomat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkárság képviseletében tisztelettel köszöntöm 

Brassói Sándor főosztályvezető urat. Az előbb, a tankönyvesnél is valószínűleg meg kellett 
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volna kérdeznem a kormány álláspontját, ezt megúszta a kormány ennél a pontnál. Így utólag 
nem fogom ezt most már pótolni, de úgy ítéltem meg, hogy a képviselők határozott 
véleménnyel rendelkeznek a javaslatot illetően. 

Ezzel kapcsolatban azonban nem felejtettem el a kormány képviselőjének a 
véleményét kikérni. Parancsolj! 

Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) véleménye 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A rövid tárcaálláspont – merthogy tárcaálláspontot tudok 
mondani – az, hogy nem támogatjuk. Egy kicsit hosszabbat is mondanék, mert nyilván a téma 
is megérdemli azt, hogy egy pár gondolatban szót ejtsek erről. 

Már maga a NAT 2003-2004-es felülvizsgálata is megerősítette a környezeti nevelést 
és magát azt, hogy a környezettudatos gondolkodás, a fenntartható fejlődés megerősödött az 
akkori szabályozókban, és el is indult egy komoly erdeiiskola-program 2003-ban, ami 2007-ig 
haladt előre. Ebben az időben a tárca részéről az volt a szándékunk, hogy ezt az állami 
forrásokból elindított, meglökött, előrelendített erdeiiskola-programot maximálisan 
felvértezzük minden olyan eszközzel, ami utána ezt a dolgot már önjáróbbá tudja tenni. 

Ennek a keretei között létrejött egy komoly tárcaközi bizottság a zöldszervezetek, 
illetőleg a társadalmi szervezetek részvételével, tárcairányítással, létrejöttek azok a 
segédletek, tehát kimondottan Az erdei iskola hasznos könyve, amely kifejezetten egy 
módszertani segédlet volt az összes iskola számára, és ezt meg is kapták az intézmények, 
annak érdekében, hogy erdei iskola programot szakszerűen tudjanak működtetni. Létrejöttek 
azok a pedagógus-továbbképzések, amelyek biztosították azt, hogy az erdei iskoláztatás 
valóban egy szakmailag elfogadott, egységes állami keretrendszer keretei között működjön, és 
ne úgy működjön az erdei iskola, hogy mindenki ráragasztja magára, hogy ha most ő kimegy 
a folyópartra három napra, akkor az egy erdei iskola. Ennek a szakmai, szaktudományos 
keretrendszerét a tárca kialakította, ehhez egy külön programirodát működtetett négy éven 
keresztül.  

Magához a programhoz kapcsolódott egy elég jelentős akkreditációs rendszer, amely 
azt célozta, hogy az erdei iskoláztatásban érintett civil szervezeteket, egyéni vállalkozásokat, 
alapítványokat betereljük egy szakmai keretrendszerbe, és minősítést kapjanak. Ez a 
minősítés jelleg még mindig működik, és a minősítés során több mint 130 olyan erdei iskola 
szakmai szolgáltató rendelkezik minisztériumi tanúsítvánnyal, amely azt igazolja, hogy az 
elég részletes helyszíni bejárás, az előírt keretrendszernek való megfelelés alapján alkalmasak 
arra, hogy szakszerű erdei iskola programot működtessenek.  

Ez a program a kezdetektől indítva: 2000-től, hiszen még az elnök úr minisztersége – 
mármint Pokorni Zoltán elnök úrra mint volt miniszterre gondolok – alatt indult el az első 
állami erdei iskola pályázati program, és 2008-ra csengett le olyan értelemben, hogy utána 
fejezeti forrás nem terveződött rá. Ennek az oka az volt, hogy nem az volt a célja több 
kormányzatnak, hogy beépítsen egy állandó keretösszeget arra, hogy mechanikusan 
kipályázzák az iskolák ezt a támogatást, hanem az, hogy megteremtsen minden szakmai és 
társadalmi partnert bevonó infrastrukturális feltételt ahhoz, hogy az intézmények önállóan, 
saját szándékuk alapján tudjanak ehhez intézményi vagy akár más intézményi támogatásból is 
lehetőséget teremteni. Ennek a szabályozása jelenleg az intézményi pedagógiai programokban 
adott, az iskolák számára lehetőség van arra, hogy az erdei iskoláztatást beépítsék az éves 
munkatervbe és a pedagógiai programba, és lehetőség van arra is, hogy akár az intézmény 
költségvetéséből, akár pedig az intézmény mögött működő alapítványok támogatásából vagy 
bármilyen más szervezet támogatásából ilyet szervezzenek, anélkül, hogy a szülőkre 
többletterhet hárítanának. A tárca részéről mindvégig azt az elvet képviseltük, hogy az erdei 
iskoláztatás is egy olyan program, amelyért, hogyha beépül a pedagógiai programba, és 
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kötelező minden tanuló számára, akkor azért térítést a szülőtől soha nem lehet kérni, és ezen 
kötelező a részvétel. Maga a szakmai szabályrendszer tehát ilyen értelemben megalkotásra 
került. 

Ez a javaslat, amely itt előkerült, gyakorlatilag egyrészt ennek a programnak a 
kidolgozását célozná meg, a másik az, hogy a korosztályt, a 8-12 éves korosztályt egyébként 
elfogadhatónak tartanánk, mert annak idején magának a tárcának és a szakmai szervezeteknek 
a részéről is a 8-12 éves korosztályt preferáltuk a rendszerben, az azonban, hogy legalább öt 
napot, az már egy kicsit túllépett a korábbi szakmai javaslatokon.  

A javaslatot alapvetően azért nem támogatjuk, mert ma már a legtöbb helyen vagy sok 
helyen meg kellett hogy teremtődjön ennek a helyi szervezeti rendje, és ahol ezt komolyan 
gondolták, ott valóban ma is viszik erdei iskoláztatásra a tanulókat, ahol pedig nem fordítottak 
erre kellő erőforrást vagy figyelmet, ott, azt gondoljuk, ettől még önmagában ez nem fog 
olyan hatékony eredményt produkálni, amit esetleg egy ilyen gazdasági helyzetben történő 
állami ráfordítással arányba lehetne tenni. Úgyhogy összességében ezért gondoljuk azt, hogy 
most ez a javaslat nem időszerű.  

Köszönöm szépen.  
 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Természetesen nem vitathatja el senki a Lehet Más a Politika politikai mozgalomtól a 

zöldügy iránti elkötelezettségét, ugyanakkor itt többen felhúzták a szemöldöküket, hogy 
Herman Ottót is behúztátok az LMP soraiba. (Derültség.) Természetesen mi is mint kripto-
elempések (Derültség.) indítottuk el ezt a programot annak idején. (Derültség.) Tehát ez 
folyik. Ezt a ti igényeitek szerint nevezhetnénk akár nemzeti erdei iskolai programnak is, ha 
akkor ez eszünkbe jutott volna, de nem csomagoltuk be ilyen celofánba. Ugyanakkor az 
állami intézményfenntartó rendszer és az önkormányzati intézményfenntartás hordoz 
magában, legalábbis az indulásakor hordozott magában megoldandó kérdéseket – hogy ne 
nevezzem ezeket problémának vagy bizonytalanságnak, hanem megoldásra váró kérdéseknek 
–, és valóban én is azt az alapelvet tartom iránymutatónak, hogy amennyiben a pedagógiai 
program részét képezi, akkor ez ingyenes, és akkor finanszírozandó. Az a kérdés, hogy 
hogyan finanszírozzuk ezeket: mi a fenntartó KLIK vagy KIK által fizetendő összeg vagy 
rész, és mi az, ami a működtető önkormányzatra hárul, hiszen általában maguk a helyszínek, 
az erdei iskolák napközis táborban vagy máshol kialakított tantermek – ez nagyon változó, 
nagyon sokszínű – nem állami tulajdonban vannak, hanem megmaradtak az önkormányzati 
sokszínűség kebelén belül.  

Sándor, hogy néz ki ez a helyzet? Tudom, hogy ez az elmúlt év során kérdés volt az 
államtitkárságon belül, milyen irányba halad ez a dolog?  

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, hogy 

visszakérdezek: most arra gondol az elnök úr, hogy adott esetben az erdei iskoláztatásokhoz 
szükséges infrastruktúra kinek a tulajdonában van? 

 
ELNÖK: Nem, hanem hogy ki fizeti.  
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ki fizeti – világos.  
 
ELNÖK: Ki mit fizet? Ki fizeti a pedagógust? Ki fizeti a villanyszámlát? Ki fizeti a 

kis kémcsövet? (Brassói Sándor: Értem.) Ez a kérdés.  
 



 13 

BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Erre szerintem nagyon 
egyszerűen lehet talán válaszolni. Az erdei iskola programban, amely a pedagógiai program 
része, lévő pedagógusmunka teljes egészében az állam által finanszírozott, tehát az 
intézményfenntartó központ által. Hogyha ez az infrastruktúraigény és ez az erdei iskoláztatás 
úgymond egy olyan infrastruktúrában kerül megszervezésre, mondjuk egy szünetben, amely a 
KLIK tulajdonában van, és oktatási célra használatos, akkor nyilván azt is az állam fizeti. 
Hogyha ez egy olyan infrastruktúrában kerül megszervezésre, amely mondjuk egy alapítvány, 
gazdasági társaság vagy akár egy önkormányzat tulajdonában van, akkor a KLIK vagy 
bármely más, nem állami fenntartó, hiszen róluk is beszélünk ebben az esetben, akár egyházi, 
akár alapítványi fenntartású iskola erdei iskoláztatásáról is, akkor a fenntartó, illetőleg a nem 
KLIK-es intézmények esetében az intézmény mint önálló költségvetési szerv és annak 
vezetője folytat tárgyalást arról, hogy milyen térítésért biztosítja az erdei iskoláztatáshoz ezt 
az infrastruktúrát, és hogyha megállapodtak, akkor ennek a fedezetét az intézmény 
költségvetéséből, a KLIK költségvetéséből vagy a fenntartó saját hozzájárulásából fedezi. De 
arra is lehetőség van, hogy önkormányzatok adott esetben – mivel adott esetben a saját 
gyerekeiknek erdei iskoláztatásáról lehet szó –, ha van egy balatoni üdülőtelepük, amely az 
önkormányzat tulajdona, térítésmentesen biztosítja a fenntartó az állam részére az 
infrastrukturális feltételt ehhez.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nagyjából az a véleményem, hogy itt sok mindent 

mondhatunk, de a helyzet az, hogy a KLIK a tanárok óradíját tényleg fizeti, azért a gyereknek 
nem kell fizetnie, de erdei iskola akkor van, hogyha a szállásköltséget és az étkezés költségét 
minimum, meg még egy-két helyi program költségét a szülővel kifizettetjük, vagy a szülő 
kifizeti. Mi is fizettünk, meg minden általam ismert esetben így van ez. Lehet azt mondani, 
hogy a KLIK állja a költségeket, de az nagyjából azt jelenti, hogy az erdei iskolák száma, 
mármint az abban részt vevő gyerekek száma 90 százalékkal csökkenni fog, mert ez a 
gyakorlat. Az alapítvány, a különböző vállalkozások, amelyek ezzel foglalkoztak, nyilván 
nem tudják ingyen étkeztetni a gyerekeket, nyilván nem tudják ingyen biztosítani a szállást és 
a foglalkozást nekik, azt valakinek ki kell fizetnie.  

Én örülnék, hogyha a KLIK-ben lenne ilyen költségvetési sor, de félek, hogy ez távol 
van ebben a pillanatban a realitástól. Én nem látnám azt egy rossz gondolatnak, meg kell 
mondjam, hogy erre egy valamilyen pályázati pénzforrást találjunk, ami ha nem is a teljes 
ingyenességet jelentené, de azt azért segítené, hogy legalább a rászoruló gyerekek el tudjanak 
menni ingyen, a többi gyerek pedig esetleg kedvezőbben.  

Tehát szerintem persze szép gondolat, hogy a pedagógiai programban szereplő 
programokra ingyen kellene biztosítani a gyerekeknek a részvételt, de szerintem a mai magyar 
valóság ettől nagyon-nagyon messze és távol van. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető úr jelezte, hogy szólni kíván. 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Én csak 

egy kiegészítést tennék a Révész Máriusz képviselő úr által elmondottakhoz. Tehát azért van 
a jogszerű működés és az, ami távol áll ettől. Tehát régóta kommunikálja a mindenkori 
minisztérium azt, hogy nem szedhető a pedagógiai programba beépített kötelező iskolai 
foglalkozásokért semmiféle szülői pénz, hozzájárulás. 

Ennek ellenére ezt a korábbi rendszerben, tehát nem most, hanem 2013 januárja előtt a 
legtöbb önkormányzati, alapítványi iskolában efölött szemet hunytak. Tehát pénzt szedtek, 
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bár nem volt lehetséges. Amikor közzétettük, hogy nem lehet és kifejtettük ez irányú 
állásfoglalásunkat, ettől függetlenül pénzt szedtek érte. 

Tehát én különválasztanám a pénzszedést ettől a dologtól, mert az soha nem volt 
jogszerű. A másik az, hogy nemcsak a KLIK-es intézményekről beszélünk, itt nem a KLIK 
költségvetéséről van szó, hanem a KLIK mellett mondtam a nem állami intézmények 
költségeiről is. Az Országgyűlés úgy döntött most a rendkívüli ülésszakban, hogy lehetővé 
teszi azt vagy tette már azt, hogy az intézményi tanácsok kötelezően létrejöjjenek az iskolák 
vonatkozásában. Az iskolák vonatkozásában az intézményi tanács alapítványt hozhat létre. 

A legtöbb iskolának jelenleg is van alapítványa egyébként, ahogy megnéztük, a 
legtöbb intézmény, a legtöbb iskola mögött több alapítvány működik, amely az iskola 
működését támogatja. 

Tehát ezek az alapítványi gazdálkodásból származó bevételek, pályázati pénzek 
lehetővé teszik azt, hogy az alapítvány kuratóriumi döntése alapján ezt a forrást az iskolában, 
ha úgy döntöttek, hogy kötelező az erdeiiskola-program, akkor ennek a finanszírozására 
fordítsák, és ebből viszont egy ilyen rövidebb, 5 napos erdei iskolát vagy 3 napos erdei iskolát 
ennek a korosztálynak meg lehet finanszírozni. Ahol pedig nem úgy döntöttek, ott nem 
építették be, tehát nem volt kötelező. 

Tehát ezekkel összenézve, nyilvánvalóan azt kell mondanom, hogy ideális lenne az, 
hogy ha rendelkezésre állna a magyar állam éves költségvetésében 700 millió forintos 
költségkeret arra, hogy a rászoruló iskolák számára erdeiiskola-pályáztatás történjék, de ez 
nem a köznevelési államtitkárságnak a döntése, ehhez egy országgyűlési javaslat, illetve 
döntés kell, ha ilyen van, nyilván amúgy a keretrendszert ki lehet rá alakítani. Részben már 
adott is és működik, költségvetési szempontból úgy tudom, hogy nem olyan a jelenlegi 
peremfeltétel, hogy ilyen többletdeterminációk bekerüljenek. Ebből a szempontból a tárca 
részéről, az államtitkárság részéről ezt az álláspontot közvetítem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Osztolykán Ágnes! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Igazából Révész Máriusz 

képviselőtársam elmondta, amit én akartam, annyival egészíteném még ki, hogy a valóság az, 
hogy az iskola beleírja a helyi tantervébe, majd az önkormányzatból szólnak, hogy erre nincs 
pénz, és akkor kiveszik a helyi tantervből, és akkor nincs erdei iskola. 

Azt gondolom, hogy ha megnézi ezt a határozattervezetet, akkor látja, hogy mi 
igazából felvetettünk egy problémát, ami lehet, hogy jogszabályilag úgy tűnik, hogy abszolút 
rendezve van, de az élet megint eltér a jogszabályoktól. Ha megnézi a 3. pontot, akkor még 
igazából keretek közé se kívánjuk szorítani a kormányt, hanem azt mondjuk, hogy teremtse 
meg a szükséges jogszabályi, finanszírozási és intézményi feltételeket. Tehát azt gondolom, 
hogy itt egy sokkal nagyobb mozgástér lehetne ebben. 

Én értem, hogy lehet azzal takarózni, hogy itt a jogszabállyal minden rendben van, 
lehet azt mondani, hogy vannak erdei iskola szakmai szolgáltatók, csak meg kell nézni a 
valóságot, és a valóság sajnos, nem ez. A valóság az, hogy a tehetős önkormányzatok és a 
tehetős iskolák ezt meg tudják csinálni, de én tudok Kőbányán is olyan iskolát, ahol volt 
erdeiiskola-program eddig mindig, és azt hiszem, hogy a tavalyi tanév volt az utolsó olyan 
tanév, ahol még volt erdei iskola, és a következő tanévben, vagyis mostantól már nincsen. Ott 
is, ahogyan Máriusz mondja, ha a szülők összeülnek és kifizetik ezt a pénzt, akkor van 
erdeiiskola-program, mert ahogyan mondja, valóban a pedagógusaink képzettek ezen a téren, 
tudják, hogy mit jelent az, hogy erdei iskolában kell tanítani ezeket a gyerekeket. De nagyon 
nehéz egy olyan közegben, ahol mondjuk van egy 28 fős osztály, abból mondjuk a fele ki 
tudná fizetni azt a 35-40 ezer forintos erdei iskola költséget, de ott van a másik fele, akinek ez 
nagyon komoly megterhelést jelent. 
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Mi ennek az életszerűségén elgondolkodva tettük ezt a határozati javaslatot, amit 
biztosan lehet így számos dologgal kiegészíteni és én nem vontam kétségbe és nem 
kérdőjeleztem meg azt, hogy ez egy jól kitalált dolog, de az életben a működése sajnos, nem 
úgy van, mint ahogy ezt a jogszabályok mutatják. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Még számos kérdés adódik, még azért egyet hadd vessek 

fel. Van az elfogadott pedagógiai programoknak egy olyan kategóriája, hogy elfogadja a 
fenntartó, legyen ez állami, KLIK-es vagy alapítványi? És ez a szülők vagy a gyerekek 
számára választható? 

Azt kell feltételeznem, hogy van, például az osztálykirándulások feltehetően ilyenek, 
hogy része a pedagógiai programnak, de nem kötelező rajta a részvétel. Így oldódik meg ez a 
jogi helyzet, hogy végül is a szülők vagy befizetik vagy nem. Jól látom, hogy így állunk 
jogilag? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Többféle 

gyakorlat jutott a mi tudomásunkra is. Amennyiben ez az erdei iskola tanítási időben történik, 
márpedig legtöbb esetben ott történik, akkor tanítási napot vesz igénybe. Ha tanítási napot 
vesz igénybe, akkor a tanítási időben tananyagot sajátítanak el. Ha tananyagot sajátítanak el, 
abból vizsgázni kell. 

Tehát ebből következően nem lehet kizárni az ilyen programból valakit azért, mert ő 
nem fizetett. Akkor lehet kizárni, ha egy ilyen programban úgymond sítábor van, és ott nem 
tanulnak, és akkor ezt valamikor lecsúsztatják. 

Tehát itt jön be az, hogy valaki fizet, mert van pénze és elmegy, valaki nem fizet, és 
helyette neki az iskolában azalatt valamilyen más foglalkozást tartanak. 

Az erdei iskola nem ilyen, nem lehet ilyen szakmailag, tehát pont az a lényege, hogy 
egy osztályközösség, egy adott évfolyam szakmailag, tanítási időben nemcsak 
természettudományos ismeretekből, hanem az adott település vagy a folyópartnak a 
néprajzából, etnikumából, bármiből kell felkészülést kapjon egy környezeti struktúrába 
helyezve, a fenntarthatóság szemléletére építve. 

Tehát éppen ezért ha szakmailag jól csinálják, akkor nem fordulhat elő ez a dolog, 
amit elnök úr mondott. Ha ezt nem így gondolták, akkor sok minden előfordult, olyan is 
előfordul, hogy valaki pályázott most úgy igazgatónak, hogy eddig se lehetett volna igazgató 
nyolc éven keresztül, mégis kinevezte valahová egy fenntartó, képviselő-testület, mert nem 
vett róla tudomást. Tehát ebben sok minden megtörtént a magyar köznevelésben, bocsánat a 
más gondolatért, változik a rendszer. 

 
ELNÖK: Világos. Most az állami intézményfenntartó közvetlenül a minisztérium alá 

rendelve, nyilván nem fog szemet hunyni, ahogyan esetleg az önkormányzatok ezt megtették. 
(Révész Máriusz: Nem lesz erdei iskola.) Mi lesz a gyakorlat? (Osztolykán Ágnes: Nem lesz.) 
Én értem, amit Sándor mond, azáltal, hogy magához húzta a fenntartást az állam, ezeknek a 
kérdéseknek az eldöntésének a felelősségét, súlyát is magához húzta. 

Míg egy jegyző vállát meg lehetett veregetni, hogy jól csináltad vagy paskolni, hogy 
rosszul csináltad, ez az Intézményfenntartó Központ elnök asszonyával nem tehető, neki 
szigorú jogszabályok szerint kell eljárnia, és nyilván így is fog eljárni. 

Most itt ülünk tízen, és tízféle opciónk vagy feltételezésünk van arra, hogy mi fog 
történni akkor, hogyan fogja az iskolák nagy részét fenntartó Klebelsberg eldönteni ezt a 
kérdést. Szerez rá pénzt, ténylegesen ingyenessé teszi, nem szerez rá pénzt, alternatívvá teszi, 
és azt mondja, hogy ott szocializáció folyik és nem tananyag-elsajátítás, az is fontos, és ennek 
különböző variációi vannak. 

Tehát van bennünk ilyen értelemben kérdés.  
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(Jelzésre:) László! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék ennek 

kapcsán felvetni, hogy ha az intézményfenntartó központ keretében valósulnak vagy 
valósulhatnak meg ezek a programok, akkor az felveti azt a kérdést is… 

 
ELNÖK: Az ő irányításával. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Tessék? 
 
ELNÖK: Az ő irányításával, igen. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Igen, de akkor az felveti azt a kérdést, hogy iksz 

településen, az alma iskolában akkor megfogalmazzák, rögzítik vagy rögzítették a pedagógiai 
programban, z településen, a körte iskolában nem, és akkor a nagy állami intézményfenntartó 
központ ebben azokat az elveket, amelyeket egyébként a törvények meg egyebek kapcsán is 
megfogalmaztak, hogyan tudja megvalósítani. Szerintem ha valamilyen irányba érdemes 
lenne vinni ezt a dolgot, akkor az az, hogy egy, akár mondjuk a határon túli kapcsolatépítésre 
szolgáló pályázathoz, kirándulásokhoz, egyéb programokhoz hasonló módon egy ilyen 
pályázati keret létrehozása nyithatna szerintem utat arra, hogy valóban ahol ebben 
gondolkodnak, esetleg hagyománya is van a dolognak, ott rá lehessen erre mozdulni. Hogy 
mennyire lehet azt most rögzíteni, hogy mely korcsoportoknál minimálisan hány alkalom, 
meg egyebek – ugyan ezek fontos kérdések –, mérlegelendő, viszont legalább egy ilyen 
pályázati lehetőséget megnyitni, az szerintem megfontolásra érdemes gondolat 
mindenképpen, mert nyilván abban itt szerintem mindannyian egyetértünk, hogy ezek a 
programok, ha valóban úgy működnek, ahol azt a főosztályvezető úr is elmondta, sokat adnak 
hozzá a hétköznapi, mindennapos gyakorlathoz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Mint gyakorló apa mondom el a saját tapasztalatokat. 

A 35-40 ezer forint némi túlzás, az én gyerekemnek 20 ezer forint volt az ötnapos tavaly, de 
ha kiszámoljuk, akkor ez osztályszinten azt jelenti, hogy az erdei iskola mondjuk 400-
500 ezer forint. Mivel mondjuk a mi iskolánkban három párhuzamos osztály van, és mondjuk 
alsóban csak a 2., 3. és 4. osztályt számolom, ennyi pénz az iskolai alapítványban nyilván 
nincs. Elő lehet tehát írni, és mondhatjuk azt, hogy ez törvényi szinten megoldott, de ha ezt 
így gondoljuk, akkor ennek nyilvánvalóan egy következménye lesz: nem lesz erdei iskola. 
Szerintem egyébként ez egy rossz válasz erre a problémára.  

Nálunk úgy volt tavaly megoldva, azt hiszem, hogy szeptembertől elkezdődött a 
gyűjtés, mit tudom én, havi 1500 forintot be kellett fizetnie minden gyereknek. Két gyerek 
nem tudta kifizetni, a szülői munkaközösség megszavazta, hogy a papírgyűjtésből meg az 
egyéb módon összegyűjtött osztálypénzből nekik is ki fogják fizetni, ne maradjon ki senki, az 
egyik gyerek eljött a kettőből, a másik elmaradt. Nagyjából szerintem ez a realitás. 
Előírhatjuk, hogy központilag kell kifizetni, de – még egyszer mondom – ha csak az alsót 
számoljuk csak 9 osztállyal és 500 ezer forinttal, az 3,5 millió forint – pedig még néhány 
felsős osztály is meg –, akkor nyilvánvalóan nincs egy iskolában ennyi. A KLIK 
költségvetését csak nagyvonalakban látom, de viszonylag komoly kétségeim vannak, hogy 
iskolánként ki tud-e osztani 3,5 millió forintot erdei iskolák támogatására.  

Innentől kezdve szerintem két dolog van: fontosnak tartjuk, hogy legyen erdei iskola, 
és akkor be kell látni, hogy ez sehogy máshogy nem tud megvalósulni, csak úgy, hogyha a 
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szülők befizetnek; illetve azt kell megoldani, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek, akiknek a 
szülei nem tudják ezt kifizetni – úgy, ahogy Sándor elmondta –, ne maradjanak ki ebből. Erre 
szerintem az, hogy valamiféle pályázattal vagy valamilyen módon segítsük azokat az 
iskolákat, amelyek ezt szervezik, jó lenne, ráadásul hogyha az erdei iskolák bedőlnek, mert 
akkurátusan betartjuk a jogszabályokat, akkor ebben az esetben egy csomó táborhely, 
akkreditált erdei iskola rövid úton tönkre fog menni. Ez a helyzet. Szerintem egyébként ez 
egy jól kiépített hálózat, szerintem ez egy érték, és ha engem mint szülőt megkérdeznek, azt 
mondom, de mondhatom, hogy a fiaim osztálytársainak a szülei is azt mondják, hogy ezt a 
havi 1500 forintot vállalják egy év folyamán, mert látják ennek az egésznek az értelmét, 
nagyon színvonalas, jó programok voltak. Ez még mindig sokkal jobb, mint ha nem lenne.  

 
ELNÖK: Sándor, parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Még egy gondolat hozzá, 

természetesen értve a felvetéseket. Annak idején, még 2004-ben, szerintem 2004-ben, 2003-
ban, 2004-ben, 2005-ben ezt mi kiszámoltuk abban a tárcaközi bizottságban, és éves szinten 
körülbelül egy olyan 400-500 millió forintos költségvetési igénye van egy olyan pályázatnak, 
amely reálisan tényleg tudja eredményezni azt, hogy a pályázókhoz képest nemcsak egy 
nagyon kis, apró töredék lesz kedvezményezett, hanem egy olyan csoport, egy olyan 
szélesebb kör, amellyel már tényleg érdemes erdei iskoláztatást csinálni. Ez az egyik. A másik 
pedig az, hogy akkor is, a korábbi pályázatokban is alapvetően a hátrányos helyzetű térségek 
és iskolák vonatkozásában próbáltunk elsősorban támogatást biztosítani.  

Most a helyzet annyiból megváltozik, hogy azok az iskolák, amelyekben ez az 
intézményi tanács létrejön, és iskolai alapítványt hoznak létre, van lehetőség arra, hogy a 
szülői közösség nem így, cash-ben betéve a nem létező, jogilag nem létező osztálykasszába, 
kifizessen egy iskolai osztálykirándulást, hanem az iskolában létrehozott alapítványon belül a 
Klebelsberg, vagy nem a Klebelsberg, hanem egy alapítványi vagy egy magániskola vagy egy 
egyházi iskola erdei iskoláztatásához hozzájáruljon, és akkor ezzel az is lehetővé válik, hogy a 
szülői közösség, ha valóban úgy érzi, hogy ezt a dolgot az erejéhez képest támogatni kívánja, 
a beszedett forrásokból lehetséges az, hogy az összes tanuló számára adnak az erdei 
iskoláztatáshoz támogatást, vagy csak a hátrányos vagy csak valamelyik tanulói csoportnak. 
Én azt elfogadom, hogy egy pályáztatás ezen nyilván segít, nem mondhatom azt, hogy ezt 
támogatjuk, mert költségvetésileg nem látjuk ennek a forrását, de hogyha az a szándék, és az 
átmegy, hogy létrejöjjön egy ilyen támogatási rendszer – csak mondom, hogy viszonylag 
hamar ki lehet ezt kidolgozni, létre lehet hozni –, kell egy pályáztató intézmény és egy olyan 
állami keret, amellyel el lehet indulni, a szülők meg mellé teszik azt a keretet azoknál a 
gyerekeknél, akik nem hátrányos helyzetűek, vagy úgy gondolják, hogy tudják támogatni. 
Megoldás tehát valóban sok van, de ehhez azt kell látni, hogy jelenleg nincs fejezeti 
előirányzatú forrásunk arra, hogy ezt a dolgot most reálisan el tudjuk indítani.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Van-e még kérdés, maradt-e fenn észrevétel? (Senki nem jelentkezik.)  
Nekem van egy javaslatom a bizottság számára: azért kérjünk tájékoztatást ez ügyben, 

itt nem fogjuk tudni most ennek minden szálát kibogozni. Én minimum kettéválasztanám a 
dolgot. Az egyik pont, amit jó lenne áttekinteni és nekünk elmagyarázni az államtitkárság 
által, hogy azokban az iskolákban, ahol most az elfogadott pedagógiai programban szerepel az 
erdei iskola, milyen módon érvényesülnek azok a tiszteletreméltó elvek, amelyeket 
valamennyien vallunk az ingyenességről, illetve a gyerekek közötti megkülönböztetés 
tilalmáról. Lehet, hogy jó út erre az alapítvány, a tanácsok által létrehozott alapítvány, de 
azért nem látom teljesen megnyugtatónak, mert ezek önállóan döntenek, aztán vagy úgy 
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döntenek, ahogyan mi szeretnénk, vagy nem. Itt végül is van egy állami felelősség, 
elfogadtunk egy programot, kimondtunk elveket, ezt nem lehet annak a függvényévé tenni, 
hogy az alapítvány, a szülők, a polgármester, a tiszteletes úr belátja-e ezt, vagy nem látja be, 
mert lehet, hogy nem, és akkor nem érvényesülnek ezek az elképzeléseink. Ez az egyes számú 
problémakör.  

A kettes számú, hogy számos olyan iskola van, ahol nincs benne a pedagógiai 
programban, adott esetben az intézményfenntartó központ, az államtitkárság mégis 
gondolhatja ezt fontosnak, és hogy szeretné, hogy benne legyen; milyen módon szeretne 
ennek az óhajának testet adni, mikor, ehhez mennyi pénz kell, az most van vagy nincs. 
Nyilván ha nem tudjuk, hogy mennyi kell hozzá, akkor sosem lesz – a céltalan hajósnak 
minden szél rossz. (Derültség.) Először tehát lássuk, hogy mi kellene ahhoz, hogy eljussunk 
oda.  

Én azt javaslom, hogy szorgalmazzuk ennek a kérdésnek a megvilágítását, a bizottság 
lásson, láthasson itt tisztán – ez természetesen nem alternatívája ennek a határozati 
javaslatnak, hanem csak egy mellékterméke a mostani vitának.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Először döntsünk tehát a tárgysorozatba-vételről, ha nincs más kérdés. Aki támogatja 
alelnök asszony javaslatának tárgysorozatba-vételét, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 4 
igen. Aki ellene van? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Többség. Köszönöm. 

A bizottság többsége tartózkodott, így nem kapta meg a szükséges egyharmadot. 
Most feltenném a javaslatomat erre a kérdésre, tájékoztatáskérésre vonatkozóan. Aki 

ezt támogatja, kérem, szavazzon most! (Szavazás.) Aki nem ért vele egyet? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

Akkor ezt a levelet elküldjük, majd itt a gyorsírók segítségét kérjük. Köszönöm. 

A pedagógus életpályamodell és béremelés 2013. szeptember 1-jével történő 
bevezetéséről szóló H/11372. számú határozati javaslat 

A 3. ponttal kapcsolatban Karácsony Gergely kérte, ahogyan a jobbikos képviselők is, 
hogy ne most vitassuk meg a pedagógus életpályamodell ez évi, szeptemberi bevezetéséről 
szóló határozati javaslatát, hanem ezt később tegyük meg. Van-e ezzel az ügyrendi kéréssel 
kapcsolatban észrevétel? Révész Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nekem van. Nekem az a javaslatom, hogy 

természetesen most tárgyaljuk meg, azért, mert ha az előző okafogyott volt, akkor ez pedig 
már pláne okafogyott, mert mióta beadták a határozati javaslatot, azóta a parlament ebben a 
kérdésben már döntött, egy vitát lefolytatott. Úgyhogy egy olyan kérdésben, amiről már a 
határozati javaslat beadása óta a parlament is döntött, még tovább halasztani teljesen 
fölösleges. 

Ezért azt javaslom, hogy tárgyaljuk. 
 
ELNÖK: Az ügyrendi kérdésről döntünk. Aki egyetért Révész Máriusszal, és azt 

javasolja, hogy most vitassuk meg, az kérem, hogy most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 
Egyhangúlag így döntöttünk. 

Nincs előterjesztőnk, ahogy mondtam, írásban kimentette magát. Most nem követem 
el azt a hibát, hogy nem kérdezem meg a kormány álláspontját a határozati javaslatról. 
Kérdezem a kormány álláspontját Karácsony Gergely képviselőtársunk javaslatával 
kapcsolatban, mi a véleménye. 
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az 
államtitkárság, illetve a tárca nem támogatja a javaslatot. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: A tárca nem támogatja a javaslatot. Van-e kérdés, észrevétel a javaslattal 
kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja a javaslatot? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. 

Tehát elutasítottuk a tárgysorozatba-vételt. Köszönöm. 
Az egyebek napirendi pont következik. Itt mit kell megbeszélni? 

Egyebek 

 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Azt, hogy már májusban volt egy 

felvetése Hiller képviselő úrnak, hogy Balog úr mikor jön júniusban a bizottság elé. Voltak 
próbálkozásaink, ez nem sikerült. Kértünk időpontot a tárcától, hogy akkor most kezdődik 
szeptember 1-jétől az őszi ülésszak, mikor érnek rá. Szeptember 24-25-ét, illetve október 9-ét 
jelölte meg Klinghammer államtitkár úr, a miniszter úrtól még nem. 

Ez az időpont számomra, az október 9-ei időpont azt mondatja velem, hogy a bizottság 
döntsön, hogy akkor ez már nemcsak a felsőoktatásról, hanem Balog miniszter úrnak az éves, 
2013-as meghallgatásának az időpontját kellene kitűzni, mert decemberben vagy 
novemberben megint a költségvetési vita van. Tehát egy ilyen időpontot kérjünk, vagy nem 
tudom, hogy most akkor mi legyen, ez ügyben hogyan járjunk el. 

 
ELNÖK: Világos. Volt egy ígéretünk, hogy a felsőoktatásról külön lesz megbeszélés. 

Valóban érthető okok miatt a miniszter úr kérte, hogy ez inkább kerüljön őszre. De most 
pedig belecsúszunk a rendes évi meghallgatásba. Mit kíván a bizottság? Külön a felsőoktatás 
és aztán évi, vagy az évibe beletenni a várt felsőoktatási tematikát? Hiller István kért szót. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Teljesen értve és korrektnek tartva, amit a tanácsadó 

asszony elmondott, arra szeretném emlékeztetni a tisztelt bizottságot, hogy igazából ez a 
miniszter úrnak volt a javaslata. Miniszter úrnak javaslata és kérése volt a bizottság elnöke és 
a bizottság egésze felé, hogy a tavalyi éves beszámolója részét most fölösleges ismertetni, 
mindannyiunk által ismert okok miatt ne az éves beszámoló keretében tegye, tehesse meg, 
hanem ő garantál egy később megbeszélendő időpontot, amikor a felsőoktatásról külön lesz 
szó. 

Tehát nem arról van szó, hogy bárki igénye, akár tulajdonképpen nekem is eszembe 
juthatott volna, de nem jutott, felvetése és külső igény, hanem itt a tavalyi évről szóló éves 
beszámoló egy elmaradt részéről van szó. 

Én nem szeretném, ha ezt összemosnánk az idei év beszámolójával, ami 
értelemszerűen valamikor az év végén, esetleg a jövő év elején esedékes. 

Nem lenne jó precedens, és nem is felelne meg annak a kérésnek, amit a bizottság 
elnöke, a bizottság egésze, beleértve az ellenzéki képviselőket is, elfogadtak. Kérlek 
benneteket vagy kérem a tisztelt bizottságot, hogy ezt mérlegelje, mert talán így jobban 
illeszkedik abba a válaszba, amit a tanácsadó asszonynak a minisztérium adott. 

Tehát összefoglalva: nem az én, nem a mi kérésünk volt, hanem a miniszter úr kérése 
a bizottság felé, amit annak idején teljesítettünk. 

 
ELNÖK: Elhangzott az ellenzék tiszteletre méltó képviselőjének álláspontja. Más 

jelzést nem látok. Akkor így fogunk eljárni, kérjük a miniszter urat, hogy a korábban általa 
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vállalt külön alkalomra adjon időpontot, és ettől függetlenül majd tervezzük kellő időben, 
akár már novemberre az ez évi éves meghallgatást.  

Van-e még egyebek? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor további jó napot mindenkinek! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 18 perc) 
  

Pokorni Zoltán 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva és Molnár Emese 


