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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. 
Többször módosult a napirend az elküldése után, és még tetézem a helyzetet, én is 
módosítanám még egy kicsit, legalábbis a sorrendet. Michl képviselőtársunk azt kérte, hogy a 
második és a harmadik napirendi pont cseréljen helyet, mert neki egy másik bizottságban kell 
lennie délben. Nem tudom, a gyermekek védelmével kapcsolatos módosítás előterjesztői itt 
vannak-e. (Jelzésre:) Igen. Amint elhelyezkedtek az asztalfőn, azt szeretném kérni, hogy az 
első napirendi pont legyen a köznevelés. Meg tudják várni? (Jelzésre:) Köszönjük szépen. 
Tehát az lenne a módosítás, hogy a harmadik helyről az első helyre kerülne Michl képviselő 
úr javaslata. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 

Most pedig kérem, hogy egyben az egész napirendet szavazzuk meg. (Szavazás.) 
Köszönöm. Egyhangúlag elfogadtuk. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13134. szám) (Michl József (KDNP) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

Kezdjük is akkor a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslattal. Előterjesztője Michl József képviselő úr. Tessék, parancsolj! 

 

Michl József hozzászólása 

MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen a cserét külön is, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítására nyújtottam 
be egy javaslatot és kérem, hogy a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való 
alkalmasságról döntsön a bizottság. 2013. szeptember 1-jével hatályba lépett törvény legtöbb 
rendelkezése új rendelkezés, és ezek között sok olyan van, amely kapcsán a bejáratás során 
több olyan szempont merült fel, amelyet érdemes megvizsgálni és bizonyos apró javításokat, 
módosításokat tenni. Ezzel a nekibuzdulással készült ez a törvénymódosítási javaslat. Több 
észrevétel érkezett közvetlenül hozzám is, amelyeket a minisztériumba továbbítva ők is 
jelezték, hogy vannak olyan pontok, amelyeken időszerű lenne javítani, és ezért készült aztán 
így el az egységes javaslatom. 

A benyújtott törvényjavaslat többségében olyan jogszabály-értelmezési kérdésekre ad 
választ, amelyek ugyan a szabályozás logikájából levezethetők, kikövetkeztethetők, de 
megnyugtató rendezésük érdekében további pontosításokra, kiigazításokra, 
egyértelműsítésekre van szükség. Így például az intézményvezetői megbízásoknál több 
alkalommal is előfordult elsősorban óvodák esetében, amelyek továbbra is az 
önkormányzatok fenntartásában működnek nagyobbrészt, hogy az intézményvezetői 
szakképzettség hiánya miatt többször akadályba ütközött a vezető kiválasztása. Ez elsősorban 
kisebb településeken, a kisebb óvodáknál fordulhat elő. Ezért egy áthidaló kivételes 
megoldásra tennék javaslatot, ami azt jelenti, hogy amennyiben az intézményvezetői 
megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó 
sem rendelkezett pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettséggel, ebben az esetben legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló 
intézményvezetői megbízást lehessen adni olyan személynek is, akinek ugyan pedagógus 
szakvizsgája van, de nem szerezte meg az intézményvezetői szakképzettséget, viszont 



- 7 - 

vállalja, hogy két év alatt megszerzi. Ebben az esetben lehessen őt megbízni az intézmény 
vezetésével. 

Hasonlóan a gyógypedagógusokat érinti az az észrevétel, hogy már olyan sokféle 
szakképzettség, megnevezés kering a rendszerben, hogy ezeket érdemes egyértelműsíteni a 
törvény szövegében, vagyis inkább mindet belefoglalni. A 3. mellékletet eszerint javaslom 
módosítani. 

Aztán olyan észrevétel van, ahol adatkezelési kérdésről van szó, így például a 
kormányhivatal az, amely a pedagógusok minősítő vizsgáját szervezi. Ennek okán az ő 
számukra is a személyes adatok hozzáférhetőségét biztosítani kell. Vagy egy másik ilyen 
javaslat még, amelyet kiemelnék, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar esetében a területi szervek 
ne egységesen három főt javasoljanak, hanem ezer pedagógusonként egy főt, legfeljebb 
tizenöt főt lehessen delegálni az országos küldöttgyűlésbe. Tehát több ilyen apró javaslat az, 
amely a javaslatomat, a 17 paragrafusból álló törvényjavaslatot alkotja. Köszönöm szépen, 
elnök úr. Ha lesznek kérdések, akkor válaszolok azokra. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Tisztelettel köszöntöm a főosztályvezető urat. Kérdezem, 

hogy mi a tárca álláspontja a benyújtott javaslatról. 
 

Brassói Sándor (EMMI) hozzászólása 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy a képviselő úr az indoklásában alátámasztotta, a javaslat 
számos ponton segíti a jogértelmezést. Segíti azt, hogy ami a törvényből amúgy következik, 
de a különböző jogalkalmazói szinteken adott esetben nem egyértelmű különböző 
megfogalmazások miatt, az időközben történő jogszabályi változások, párhuzamosan futó 
több más jogszabályok változása miatt, ezeket valóban helyre teszi. Ténylegesen nagyon 
komoly értéke az előterjesztésnek az, hogy a pedagógus életpálya bevezetésével elinduló 
minősítési rendszerhez szükséges adatkezelési szabályokat tartalmazza, amiket törvényben 
szükséges rendezni, továbbá azt, hogy a bolognai rendszer elindult, a számos új 
gyógypedagógus-képzésben megjelent főiskolai, egyetemi, tehát bachelor vagy master szintű 
képzettségeket, végzettségeket, szakképzettségeket a helyére teszi.  

Ezek eddig is értelmezhetőek voltak, tehát a jelenlegi hatályos törvényből levezethető, 
csak nagyon bonyolult indoklással és mind a jogalkalmazó, mind a jogszabály-előkészítő 
tárca is úgy érezte, hogy indokolt lenne ezeket kibővíteni. Ezeket a dolgokat rendezi, 
ugyanúgy azokat a problémákat, amelyeket a képviselő úr felvázolt, hogy például pedagógus 
szakképzettség, szakvizsga szükségeltetik a köznevelési, oktatási intézményvezetői vagy a 
köznevelési intézmények vezetői megbízásaihoz, és bár a jogszabály teljesen egyértelműen 
rendezi, ugyanakkor vannak olyan helyzetek, olyan települési környezetek, ahol egyszerűen 
nincs ilyen jelentkező. A többszöri pályázati kiírás alapján például az önkormányzatok 
jegyzik elsősorban az óvodák oldaláról, és amit a javaslat kezel, ezzel az átmeneti idővel 
egyszóval megoldja azt, hogy jogszerűen rendezhető az intézményvezetői pályázatok alapján 
az új megbízott vezető megbízása. 

Vannak olyan technikai jellegű javaslatok, amelyeket a képviselő úr említett, például a 
halmozottan hátrányos helyzetű definíció megváltozott a Gyvt. miatt. Azok a szabályok 
hatályba léptek 2013. szeptember 1-jével, ezáltal átkerültek a korábbi közoktatási törvényből 
a gyerekek védelméről, a gyámügyi igazgatásról szóló törvénybe. Ezzel összhangba kellett 
hozni az Nkt.-t, úgyhogy ezt külön köszönjük a képviselő úrnak, hogy eleget tett ennek és 
kezdeményezte ezeket a javításokat. A tárca részéről támogatjuk a javaslatot. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselő urakat, hölgyeket, hogy kívánnak-e 
hozzászólni. Az általános vitára való alkalmasságról van szó. (Jelzésre:) Sós Tamás kért szót. 
Parancsoljon! 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztő 
Úr! Az alapvető problémám itt is az, ami - úgy gondolom - az elmúlt három esztendőt 
végigkíséri, hogy gyakorlatilag hogy alakul a döntéshozatali folyamat. Megmondom őszintén, 
jobban örültem volna, ha a tárca hozza ide az előterjesztést. Tisztelem, becsülöm a képviselő 
urat, és tudom, hogy nagyon sokat tesz ezért a területért, de ilyenkor mindig tele van egy ilyen 
folyamat ellentmondásokkal, hisz ez annak a beismerése is, hogy elég lóhalálában készülnek 
ezek a törvények, utána számos korrekció van, tehát nagyon nagy hibaszázalékkal történnek. 
A kérdésem arra irányul, hogy ne legyen újabb és újabb ilyen korrekciós folyamat, hogy 
milyen szűrőn ment keresztül ez az anyag. Milyen szakmai szervezetekkel, 
érdekképviseletekkel egyeztették ezt, hogyan történt? Erre adtak-e időt, vagy gyakorlatilag 
elhatározták a közelmúltban, és az összegyűjtött anyagot napokon belül behozták ide? Ez 
történt? 

A másik kérdésemre gyakorlatilag már részben válaszoltak - amely a 7. oldalon volt -, 
hogy mit jelent az, hogy halmozottan hátrányos helyzetű. Úgy gondolom, hogy tudom, de ez a 
szó - a hátrányos helyzetű - változott. Gyakorlatilag erre már részben válaszoltak. Alapvetően 
ilyen típusú dilemmáim vannak. Azt én is úgy gondolom, hogy több dolog pontosításra került, 
ami fontos, de hogy így történik, én a magam részéről ezt nem igazán tudom elfogadni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dúró Dóra kért szót. Parancsolj, Dóra! 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként én is szeretném ezzel 

az eljárási résszel kezdeni: november 22-én nyújtott be a képviselő úr egy javaslatot, ami 
pénteken volt, és most hétfő délelőtt van, tehát nulla munkanapunk volt arra, hogy erről 
egyeztetést folytassunk vagy a saját szakmai kabineteinkben vizsgáljuk. Ezt nem tartom 
méltányosnak velünk kapcsolatban még akkor sem, ha egyébként nem egy nagy terjedelmű 
törvényjavaslat, és tényleg nagyrészt technikai módosításokat tartalmaz. 

Egy kérdésem lenne. Az intézmény nevének megállapítását a miniszter hatáskörébe 
rendeli. Tudok olyan példát Pest megyében, ahol átnevezték az iskolát és mind a szülők, mind 
a pedagógusok, a nevelőtestület, az intézményvezető sem tartotta jónak és megtartotta volna 
az iskola régi nevét. Valamennyire lesz-e a miniszternek kötelessége, hogy a helyiekkel 
egyeztetést folytasson, vagy ha az ő véleményükkel nem egyezik meg a miniszter döntése, 
akkor tudnak-e valamit tenni ezzel kapcsolatban, illetve hogy ezt megváltoztassa a miniszter? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) 
Nekem lenne még hozzászólásom. A Házbizottság ülésén is előjön majd, de több 

frakció is vitatta ma délelőtt a tervezetet. Így elképzelhető, hogy ezt majd javasoljuk más, 
kormány által előkészített és még idén benyújtandó törvénnyel együtt beterjeszteni, jelesül a 
tankönyvtörvény vetődött fel a Ház működőképessége, ütemes működőképessége érdekében. 
Lehet, hogy lesz egy ilyen javaslat. Mindazonáltal tartalmában természetesen vitassuk meg, 
ítéljük meg, de egy ilyen technikai javaslattal majd élnek szerintem a Házbizottság ülésén a 
kormánypárti frakciók.  

Amennyiben ez megtörténik, de egyébként is az előterjesztő kiegészítheti az általa 
csiszolandónak, javítandónak tartott pontokat, én kettő ilyet vetnék fel. Már mindegyik szóba 
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került az államtitkársággal való egyeztetés kapcsán, de újból megfontolásra javaslom, hogy a 
magántanulói státusz megnyugtató rendezése érdekében érdemes megnézni a szöveget, mert a 
gyakorlat azt mutatja, hogy vannak olyan intézményvezetők, akik a magántanulói státuszt 
nem úgy értelmezik, ami a jogalkotó, illetve az államtitkárság szándéka, egészen pontosan a 
külföldön dolgozó szülők gyermeke fenntarthassa tanulói jogviszonyát a hazai intézményben. 
Az erre szolgáló akadálymentes státusz, magántanulói státusz létesítése indokolt. Lehet, hogy 
kell egyértelműsíteni a szerintünk amúgy egyértelmű szöveget. 

A másik már nehezebb, mert mérlegelést kíván, alaposabb mérlegelést. A 
mindennapos testnevelés szabályozásának a versenyengedéllyel rendelkező kitételét érdemes 
felülvizsgálni. Itt is a gyakorlat mutatja nekünk, hogy néhány intézményvezető a kelleténél 
talán merevebben értelmezi ezt a kifejezést, és nem enged el a mindennapos testnevelésről 
olyan gyerekeket, akik egyesületben sportolnak, rendszeresen sportolnak, de nem versenyzők, 
hanem egyesületi sportolók. Lehet, hogy amikor mi a versenyengedély kifejezést beleszőttük 
a jogszabályba, akkor azt gondoltuk, hogy ez egy jó minőségi megkülönböztető a 
hobbisportolókhoz képest, bár az sem megvetendő szerintem, de itt rendszeres egyesületi, 
szakosztályi versenyzésről, sportolásról szól a gyakorlat, és ez nem feltétlenül kötődik össze 
versenyzéssel. Javaslom még egyszer, hogy ezt kiegészítés céljából fontoljátok meg. 

Van-e más kérdés? (Nincs jelentkező.) Akkor az előterjesztőé, illetve a tárcáé a szó. 
Tessék, parancsoljatok! 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. Olyan egyeztetések folytak e 

törvényjavaslat előkészítése során, amilyet egy képviselő meg tud tenni. Rengeteg észrevétel 
érkezik hozzám is, ahogy a bizottsági képviselőtársaimhoz is tudomásom szerint, közülük is 
többen megkerestek bizonyos kérdésekkel, így állt össze ez a téma. Természetesen a 
minisztériummal egyeztettem azokat a kérdéseket, hogy ők hogy látják, azokat tettük bele, 
ami náluk is felvetődött. (Németh Zoltán megérkezik a bizottsági ülésre.) 

A gyermekvédelem kérdése, illetve a hátrányos helyzet definíciója a gyermekvédelmi 
témakörbe került át, tehát most már az Nkt.-nak nem a témája, ezért nem is található ez a fajta 
definíció itt olyan módon, ahogy a képviselőtársam azt keresi.  

Dórának pedig azt tudom mondani, hogy annyit változott az a paragrafus, a 9. §, 
amelyiket szóba hozta, hogy a b) pontból az a) pontba került be a nevének megállapítása 
megfogalmazás. Azért is elsősorban a b) pont, mert elsősorban az óvodáról van szó, és ez 
mind a kettőre érvényes volt korábban is, az intézmény nevének a megállapítása és a bekezdés 
úgy kezdődik, hogy a fenntartó. Tehát attól függően, hogy valóban ki annak az intézménynek 
a fenntartója, egyéb kérdéshez nem kívántam hozzányúlni, de továbbra is fennáll, hogy a 
településen a fenntartó minden esetben egyeztet. A vita azon volt közöttünk, és ezt még 
tovább is lehet finomítani, ha van erre jó javaslat, hogy milyen ereje legyen a településnek, 
ahol az adott intézmény van, hogy hogyan nevezzék el az adott intézményt. Ez volt a 
kérdésfelvetés. 

Elnök úr javaslatait pedig részemről teljes nyitottság fogadja. A mindennapos 
testneveléshez nekem is volt korábban egy javaslatom, amit a sportbizottság sajnos nem 
támogatott, és máshol sem talált támogatásra. Ez a két pont most, amit elnök úr felvetett, nem 
szerepel a javaslatsorban, de miután megnyitjuk a törvényt, azt gondolom, a bizottság döntése 
alapján van lehetőség beilleszteni ezeket a kérdéseket. 

 
ELNÖK: Brassói Sándor főosztályvezető úr! 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Egyetlenegy kiegészítésem lenne a képviselő asszony kérdésére válaszolva és kiegészítve a 
képviselő úr által adott választ. A jelenlegi törvényszöveg alapján is tulajdonképpen 
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egyértelmű kell, hogy legyen, hogy a Klebelsberg Központ által fenntartott iskolák esetében a 
név jóváhagyását nyilvánvalóan a miniszter teszi meg, bár nem ő a fenntartó. Ennek 
egyszerűen az az oka, hogy ahogy a normaszöveg, úgy az a) pontban úgy rendelkezik, hogy a 
központ által fenntartott köznevelési intézmény kivételével, ezért valóban úgy tűnik a 
szövegből, hogy ott ezekben az esetekben a fenntartó, tehát a KLIK elnöke gyakorolja a 
fenntartói jogokat, dönt a névről. De mivel a névváltozással megváltozik a KLIK alapító 
okirata, az intézmények felsorolása, azt pedig az irányító szerv, tehát a miniszter hagyja jóvá. 
Ilyen értelemben egy ilyen közbülső lépcsővel a fenntartó, a KLIK-elnök jár el, de a 
jóváhagyást jelenleg is a miniszter adja az összes KLIK-es intézmény szakmai 
alapdokumentuma, beleértve a nevet is, meghatározásánál. Maga a jogszabály, a javaslat, amit 
a képviselő úr benyújtott, semmiféle praktikus gyakorlati változást nem fog okozni, 
egyszerűen ezt a kérdést úgy teszi helyre, hogy teljesen egyértelművé válik, hogy a központ 
által fenntartott köznevelési intézmények esetében természetesen a központ által fenntartott 
kivétellel nem a fenntartó fog dönteni, hanem a miniszter dönt. Tehát ennyi. 

Egyébként amit Pokorni elnök úr mondott, igen, mind a két kérdés olyan, ami 
rendezhető adott esetben a törvényben. Visszaemlékezve a 2013 tavaszi ülésszakban egyszer 
már tárgyalt Nkt.-módosításra, pontosan a mindennapos testnevelés heti öt órája alóli 
felmentés szabályainál előkerült már ez a megoldási javaslat a bizottsági vita során, és akkor 
mi a tárca részéről támogattuk ezt a megközelítést. Igazából a társbizottságok, illetőleg végső 
soron a Ház döntése volt az, hogy ez akkor ne kerüljön bele. Azt gondolom, ezt meg fogja 
vitatni az államtitkárság és államtitkár asszony, hoznak egy döntést, illetőleg a másikban is, 
de elvi síkon nem zárkóztunk el akkor sem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van már pár hónap, fél évnél is több tapasztalatunk, tehát 

ez most már jó alap arra, hogy a társtárcák szempontjait árnyaljuk ilyen szempontból. Én azért 
hozom ezeket szóba, mert persze első helyen kijelölt bizottságként dönthetünk úgy, hogy az 
úgy házszabályszerű, ha ezeket a pontokat összefüggésében tárgyalva kiegészítjük az eredeti 
előterjesztést, de mégiscsak az a megnyugtatóbb, ha az előterjesztés maga megnyitja ezeket a 
pontokat. Ha a Házbizottság kérését elfogadja az előterjesztő és a tankönyvtörvénnyel együtt 
újból benyújtásra kerül, akkor ez alkalom erre, de ezt most nem kell szerintem megvitatnunk. 
Ha már lúd, legyen kövér, egy harmadik pontot is idehoznék, ez a gyógypedagógiai 
intézményekben nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak pótlékainak a kifizetése. 
Megint csak egy nagyon szűk, de fájó probléma. Járni jár, de nem definiáljuk jogszabályban 
kellően ezt a dolgot. A gyógypedagógiai intézményben nem pedagógus munkakörben 
foglalkoztatottak pótlékainak számítása, illetve kifizetése az elmúlt hónapok, szeptember óta 
eltelt pár hónap által felvetett gond. Ez is egy olyan ügy, amiről azt gondolom, most itt ebben 
a polírozó javaslatban kellene rendezni. Nem kérek rá reakciót, inkább csak felvetem. 
Beszéltünk róla, jeleztük már a tárcának korábban is. 

Nos, a tárgysorozatba-vételről szavazunk először. Képesek vagyunk a szavazásra? 
(Jelzésre:) Igen, képesek vagyunk rá. Aki igent akar mondani, kérem, most emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Köszönöm. Aki nemmel szavaz, jelezze! (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Kettő. 

Szavazás 

Az általános vitára való alkalmasságról szavazunk. Aki igennel akar szavazni, kérem, 
most jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki nem szavaz igennel? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Öt. A bizottság többsége általános vitára alkalmasnak tartotta a javaslatot. 

Lezártuk a napirendi pontot. Köszönjük szépen Michl Józsefnek, Brassói Sándornak a 
közreműködést.  



- 11 - 

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13091. szám) (Általános vita) 

Most következik az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája. Tisztelettel köszöntöm Salgó László 
főosztályvezető urat, illetve Daragóné Szombathelyi Zsófia asszonyt. Jól olvastam a neveket? 
(Jelzésre:) Tökéletes, köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 

Salgó László (KIM) hozzászólása 

SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az egyes törvényeknek a gyermekek védelme 
érdekében történő módosításáról szóló T/13091. számú törvényjavaslat három fő 
irányvonalban módosítja a gyermekek védelme érdekben a jogszabályokat, elsősorban a 
bizottság hatáskörébe tartozó törvényeket emelném ki. A legfontosabbnak ezek közül a 
foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó rendelkezések módosítását tartom, amely kimondja, 
hogy a gyermekek nevelését, felügyeletét végző munkáltató nem létesíthet foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyt olyan személlyel, akit a gyermekek nevelésére, gondozására vonatkozó 
tevékenységtől eltiltottak. Ez a rendelkezés már szerepel a hatályos büntető törvénykönyvben, 
tehát a foglalkozástól eltiltás szabályai már megteremtődtek a jogrendszerben az új büntető 
törvénykönyv hatályba lépésével, tehát 2013. július 1-jétől, azonban ezek a rendelkezések 
jelenleg nem teljesen nyomon követhetőek. Tehát ha a bíróság valakit eltilt foglalkozástól, 
akkor ez nem jelenik meg az erkölcsi bizonyítványban. Ha például én el vagyok tiltva a 
gyerekek nevelésétől, de mondjuk el akarok menni egy tanári állásra, akkor gyakorlatilag a 
bevalláson múlik, hogy a felvételi eljárás keretében erre fény derül-e vagy nem. Ezért az 
előterjesztés javaslatot tesz arra, hogy az erkölcsi bizonyítványban megjelenjen a 
foglalkozástól eltiltás szabályozása, és ha a munkáltató pedig ilyen személlyel áll 
jogviszonyban, akkor meg kell szüntetni azt a jogviszonyt. 

A másik, amit kiemelnék, az a gyermekbarát internetre vonatkozó rendelkezések. Ez is 
egy széles javaslatcsomag, amely a gyerekeket próbálja megóvni a káros internetes 
hatásoktól. Kiemelném azt, hogy a közintézmények, a köznevelési intézmények, a 
gyermekotthonok az internetes kapcsolatban lévő gépekre kötelezően szűrőszoftvert kötelesek 
telepíteni, tehát ily módon biztosítják, hogy a gyermek a káros tartalmakkal ne érintkezhessen. 
Egyébként a javaslatcsomag megteremti azt, hogy az internetes szolgáltató ingyenesen 
letölthetővé kell, hogy tegye a lakossági előfizetők részére is ezeket a szűrőszoftvereket. A 
javaslatcsomag azt a helyzetet próbálja elérni, hogy a gyermekeket gyakorlatilag teljesen ki 
tudjuk zárni ezektől a káros tartalmaktól. 

A javaslatcsomag harmadik tartalma a megelőző pártfogás intézményének a 
bevezetése, amely főleg azon esetekre szolgál, ha a gyermek, gyermekkorú vagy a fiatalkorú 
valamilyen bűncselekményt követett el, de még nincs jogerősen elbírálva, akkor a megelőző 
pártfogó a gyermekvédelmi intézményrendszer keretében magatartási szabályokat állapít meg 
részére, ezáltal a helyes útra terelje a gyermek fejlődését. Nagyon szépen köszönöm. 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy kis segítség kéne. Ez az eltiltás, tehát hogy nem lehet 
közalkalmazott az, akivel szemben büntetőeljárás folyik, melyik paragrafus? Mi a száma? 

 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ez a 

közalkalmazottakról szóló törvény 20. §-a, tehát a mostani 2. §. A törvény 2. §-a, és a 2/D 
pont mondja ki, hogy közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető. 
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ELNÖK: Világos. A kérdésem arra vonatkozik, hogy a büntetőeljárás alá vont 

személy esetében az ártatlanság vélelme érvényesül-e. 
 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ez 

már a jogerős büntetőbírósági ítéletet követően jelenik meg. 
 
ELNÖK: Tehát nem az eljárásról van szó, hanem az ítélettel sújtott közalkalmazottról, 

mert a gyanú még csak gyanú. 
 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, természetesen. Az ártatlanság vélelme megilleti mindaddig, amíg a bíróság jogerősen 
nem hoz ítéletet. 

 
ELNÖK: Tehát csak a bíróság által kimondott ítélet jogosít arra, hogy eltiltsunk 

valakit (Salgó László: Igen.) a munkája gyakorlásától. 
 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, tehát hogy megszűnjön a munkaviszonya. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kucsák László képviselő úr, parancsolj, Laci! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelettel köszöntök mindenkit. Az elnök úr által 

felvetetthez szeretnék kapcsolódni. Ez a logika milyen módon lesz tovább vihető azon nem 
állami fenntartású intézményekbe, amelyekben nem a Kjt. az irányadó? Köszönöm. 

 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

javaslatcsomag nemcsak a közalkalmazottakról szóló törvény módosítását tartalmazza, hanem 
a munka törvénykönyvét vagy például a kormánytisztviselői törvényt is, tehát minden 
jogviszonyra kimondjuk, hogy nem létesíthető ilyen jogviszony. 

 
ELNÖK: Cseresnyés Péter, parancsolj! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Szeretném megkérdezni a következőt. Az internetes 

tartalmak szűrőprogramja tudomásom szerint ingyenes, kimondottan a pornográf oldalakra 
gondolok. Ez ingyenes. Jól tudom? 

 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

szűrőprogramot a lakosság részére ingyenesen a szolgáltató rendelkezésre bocsátja, míg a 
köznevelési intézmények pedig ők maguk kötelesek ezt a szolgáltatást biztosítani 
gyakorlatilag a használóknak, tehát a gyerekeknek. Azonban annak érdekében, hogy ez a 
köznevelési intézménynek plusz költségvetési igényt, terhet ne jelentsenek, ezért a javaslat 
úgy fogalmaz hogy azon internetes szolgáltatók, amelyek úgy fejlesztenek ki a lakosság 
részére ingyenesen biztosítandó szűrőszoftvert, hogy azokat a köznevelési, illetve az egyéb 
közintézmények rendelkezésére is bocsátják ingyenesen, azok a Nemzeti Média Hatóságtól 
támogatásban részesülhetnek pályázat keretében. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést, az előbb nem hallottam vagy nem figyeltem a 

válaszra, amit Kucsák képviselő úr kérdésére adott. 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): A munka törvénykönyvében és egyéb kapcsolódó 
jogszabályokban is irányadó. 

 
ELNÖK: Köszönöm, tehát az is szerepel a benyújtott jogszabálytervezetben. Nem 

akarok vitatkozni, pláne nem ebben az ügyben, mert ez a gyermekek védelme érdekében van, 
és ezek a felsorolt ügyek borzalmasak, van itt minden, emberkereskedelem, tiltott toborzás, 
szexuális erőszak stb., stb. A szöveg úgy fejeződik be, hogy bűncselekmény elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll. Ez nem azt mondja, hogy el van 
ítélve, hanem hogy gyanúsított. Hosszú ez a 2/d bekezdés, felsorol minden borzalmas 
bűncselekményt, amit csak el tudunk képzelni. Nem akarok bakafántoskodni, de ezekkel a 
jogelvekkel ez hogyan harmonizálható? Mondhatjuk azt is, hogy ha valakiről ezt beszélik a 
szomszédjai, azt is eltiltjuk és törvénybe iktatjuk, csak éppen a jogászok fognak minket 
kiátkozni a római jogból. 

 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

megalapozott gyanú azt jelenti, hogy bírósági szakban jár, tehát bírósági szakban van az 
eljárás, tehát már büntetőeljárás folyik az érintett ellen. Ez pedig nem a megszüntetésre 
vonatkozik, hanem a létesítésre. Ha valaki mondjuk tanár és ilyen büntetőeljárás folyik ellene, 
akkor ott szükséges a jogerős bírósági ítélet, és a létesítésnél vonatkozik rá, gyakorlatilag 
büntetőeljárás folyik a meghatározott bűncselekmények miatt. A nyomozás során is kellő 
garanciákat biztosítottak, hogy a nyomozás csak megalapozott gyanú ellen és a megalapozott 
személy ellen folyhat, és bírósági eljárás pedig csak akkor folytatható, ha ez a megalapozott 
gyanú az ügyészség szerint már olyan szakba lépett, hogy nagy valószínűséggel rá 
bizonyítható. 

 
ELNÖK: Végül is a beterjesztő az igazságügy-miniszter, tehát biztos tudja, hogy 

hogyan kell ezt olvasni. Köszönöm szépen, megnyugtató volt, amit mondott. 
Van-e más kérdés? (Jelzésre:) Gergely, parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak néhány rövid kérdésem lenne 

az ártalmas internetes tartalmakkal kapcsolatban. Itt nevesítve van a gyermekvédelmi internet-
kerekasztal. Hallhatnánk néhány szót arról, hogy konkrétan mit kell elképzelni ezen új 
testület, kerekasztal alatt? Kik fognak ebben részt venni? Fontos jogköröket delegál hozzájuk 
ez a törvénymódosítás. 

A másik az, hogy felléphetnek költségvetési igények ezeknek az új intézkedéseknek a 
hatására. A jövő évi költségvetésben van-e valami erre vonatkozóan betervezve? Ez lenne a 
második kérdésem. Tulajdonképpen ezekre szeretnék csak választ kapni, így gyorsan átnézve. 

 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

gyermekvédelmi kerekasztal az NMHH szervezetének a része, az NMHH elnöke nevezi ki, 
illetve húsz tagja lenne, akiket egyrészt civil szervezetek adnak, másrészt az NMHH, illetve a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által delegált tagok. A fő feladat az ajánlások 
megfogalmazása lenne, és például ezen ajánlások alapján kell a szolgáltatóknak a 
gyermekvédelmi szűrőszoftvereket kialakítaniuk. A gyermekvédelmi internet-kerekasztal már 
január 1-jén hatályba lép a vonatkozó rendelkezés szerint, az NMHH-val konzultálva soron 
kívül felállítják a kerekasztalt, amely ajánlásokkal segíti majd a szolgáltatókat, és a 
szolgáltatók ez alapján július 1-jére előállítják a szűrőszoftvereket, amiket rendelkezésre 
fognak bocsátani. Tehát a fő profiljuk gyakorlatilag ez lenne. 

A költségvetési kihatások vonatkozásában az előterjesztés a kormányzati oldalra 
költségvetési kihatást nem generál, hanem elsődlegesen az internetszolgáltatóknak lesz a 



- 14 - 

felelőssége, illetve a feladata, hogy ilyen szűrőszoftvereket előállítsanak és ezeket a saját 
költségükön megtegyék. Amint mondtam, hogy ha ők vállalják, hogy a köznevelési 
intézményeknek ingyenesen tovább adják a szűrőszoftvereket, akkor az NMHH pályázati úton 
támogatást nyújt. Tehát gyakorlatilag ezek is redukálhatók, az NMHH pedig tájékoztatás 
alapján a költségvetésében biztosította a pályázati támogatás költségvetési forrását. 
Köszönöm szépen. 

 

Szavazás 

ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Egyéb kérdésjelzést nem látok. Az általános vitára 
való alkalmasságról döntünk. Kérem, hogy aki igennel kíván szavazni, most jelezze! 
(Szavazás.) Ki az, aki nemmel kíván szavazni? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. 
A bizottság többsége általános vitára alkalmasnak tartotta a javaslatot. Köszönjük szépen 
főosztályvezető úrnak, illetve Szombathelyi Zsófiának a részvételt. További jó munkát 
kívánok! 

Bizottsági előterjesztőt, előadót kell állítanunk, illetve aki a kisebbségi álláspontot 
képviseli. Kucsák László képviselő urat javaslom a többségi vélemény megfogalmazására. 
István, Tamás, kívántok-e kisebbségi véleményt megfogalmazni?  

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nem. 
 
ELNÖK: Nem kívánnak kisebbségi véleményt megfogalmazni. Akkor László, te 

képviseled a kisebbségi álláspontot is. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Semmi akadálya. 
 

A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének 
bemutatkozása. Előadó: Szabó László elnök, Fogyatékosok Országos Diák- és 
Szabadidősport Szövetsége 

ELNÖK: A harmadik napirendi pontunk a Fogyatékosok Országos Diák- és 
Szabadidősport Szövetségének bemutatása. Tisztelettel köszöntöm Toponáry Gábor 
ügyvezető elnököt - remélem, a neveket jól olvasom; ki kellene fáradni, ha van elég szék, 
akinek nincs, akkor mellettünk -, Szoboszlai Csaba alelnököt, Tóth László elnökségi tagot, 
Árva János elnökségi tagot, Varga Pál felügyelő bizottsági elnököt, Dechert Áron fejlesztési 
igazgatót, Czifra Kinga projektmenedzsert, Joó Attila irodavezetőt és Szabó Lászó főtitkárt, 
az elnököt. Ez egy régi moszkovita kifejezés, a főtitkár (Derültség.), vissza is vonom. 
Parancsolj, Laci! Ha vetíteni akarunk, akkor a Brassói Sándor főosztályvezető által felhajtott 
lapocskát le kell hajtani. (Megtörténik.) Tökéletes! 

Szabó László (Fodisz) hozzászólása 

 
SZABÓ LÁSZLÓ elnök (Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 

Szövetsége): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a 
Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége - rövidítve Fodisz - munkáját, 
tevékenységét bemutathatom a bizottság előtt. Egy rövid prezentációval készültünk, amely a 
munkánkat foglalja össze, és néhány - nem is tudom - problémát, kérdést, javaslatot is 
szeretnénk felvetni. 

Szeretném önöknek bemutatni Barbarát. Barbara 12 éves, a Parkinson-kór egy 
speciális esetével küzd és enyhén értelmi fogyatékos. A szülei elhagyták. Pécs mellett egy 
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nevelőszülői családban él. Nagyon szépen mond verset, még érthető, amit beszél, de ez nem 
lesz hosszú ideig így. A nyáron a Baranya megyei szervezetünk sporttáborában töltött el egy 
hetet a kortársaival együtt, és ezt az aranyérmet, ami a nyakában van, azért kapta, mert a 
bocchia-versenyen olyan szépen gurította el a golyót, hogy majdnem el is találta a célt vele. 
Azok a diákok, akikkel a szervezetünk foglalkozik, azok közül persze Barbara egy 
kiemelkedő eset, nem mindannyian élnek olyan körülmények között családi és testi, szellemi 
okokból, mint ő, de azt hiszem, hogy az ő élete és az, amit próbálunk segíteni, szépen 
szimbolizálja a tevékenységünket. 

A következő képen egy két héttel ezelőtti eseményünk fotóját láthatják. Ők értelmi 
fogyatékos diákok, döntően középsúlyos értelmi fogyatékos diákok, akiknek sorversenyt 
rendezünk minden évben, egy országos bajnokságot. Tizenhárom csapat vett részt a döntőben 
két héttel ezelőtt Egerben. Akik nyertek, őket látják itt a dobogó tetején, ők Tornanádaskán 
egy speciális intézményben tanulnak. Egyikőjük nem cigány, a többi mind az. A díjat, amit itt 
éppen átvesznek, egy rendkívül hangulatos, egészen felemelő és szívszorongató esemény 
végén kapták meg, amikor legyőzték a 12 másik csapatot, akik hasonló körülmények között 
élő diákokból álltak össze és hasonló intézményekből érkeztek. 

A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége öt évvel ezelőtt 
alakult. Korábban is voltak már olyan kezdeményezések, amelyek az ő integrációjukat, a 
számukra szervezett programokat foglalták keretbe, de maga a szervezeti rend, maga a 
szervezeti körülmény ekkor jött létre. A mai magyar köznevelésben nagyjából 80 ezer 
fogyatékos diák tanul, legalábbis nagyjából ezeket a számokat ismerjük mi. Döntő részük 
természetesen integrált körülmények között, de vannak olyanok, akik szegregált oktatási 
intézményekben tanulnak. 

A mi tevékenységünk döntően az integrált intézményekre terjed ki. Támogatunk és 
szervezünk olyan programokat is, amelyek a szegregált fogyatékos intézményekben zajlanak 
mozgássérültek, hallás-, látáskárosodottak, illetve értelmi fogyatékosok számára, de ez a 
kisebb rész, ővelük sokkal nehezebb akár egy ilyen közösségi eseményt is megvalósítani, 
mint azokkal, akik integrált intézményekben vannak. 

Tehát 2008-ban, öt évvel ezelőtt jött létre a szervezet és jutott el odáig öt év alatt 
mostanáig, hogy kimondhassuk azt, hogy az a legfőbb célunk, amit próbálunk most már a 
lehető legnagyobb százalékban elérni, hogy az intézményekben tanuló fogyatékkal élő diákok 
számára széles körűen biztosíthassuk a sport és a mozgás lehetőségét. Önök pontosan értik 
nyilván, hogy itt a lényeg nem a sporton és a mozgáson van. A lényeg a közösségi életen van, 
azon van, hogy ezek a diákok együtt legyenek, együtt a társaikkal, együtt néha, ha lehet, 
akkor ép társaikkal is, és különösen együtt a nevelőikkel, azokkal, akik azon dolgoznak nap 
mint nap, hogy élhető életet biztosítsanak e diákok számára. 

Néhány szám a tevékenységünkről. Minden megyében és Budapesten van 
szervezetünk, amelyek eseményeket szerveznek. Kétszáz szakemberünk dolgozik ezeken az 
eseményeken - ők döntően testnevelő tanárok természetesen -, akik az intézményekben 
tanítanak. Négyszázötven eseményt bonyolítunk le - döntően természetesen a megyei 
szervezetünk - egy évben 150 különböző versenystruktúrában, versenyrendszerben. Van 300 
olyan rendezvénye a megyei szervezeteknek, amelyek nem versenyszerűek, hanem pusztán 
szabadidősport, pusztán rendezvények, ezek az események összesen 8 ezer fiatalt szólítanak 
meg az ország 50 helyszínén ebben a kilenc sportágban, amit itt látnak. 

A következő évtől, 2014-től a Fodisz versenyrendszere úgy fog működni, hogy csak és 
kizárólag online módon lehet nevezni ezekre a versenyekre, illetve minden eredményünk, 
eseményünk, dokumentumunk, fotónk, videónk online módon kerül dokumentálásra. Ezzel 
elérjük azt is - szerintem egyedülálló módon egyébként a magyar sportszférában -, hogy 
pontosan darabra és percre, másodpercre meg fogjuk tudni mondani, hogy hány gyermekkel 
milyen tevékenységet végeztünk és ők milyen eredményeket értek el ott. Nem akarom 
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önöknek részletezni a Fodisz jelenlegi tevékenységhálóját, de meglehetősen széles körben 
próbáljuk a tehetséggondozást, a szabadidősportot, a diáksportot, a diákolimpiai 
versenyrendszert megvalósítani. 

Néhány szót, ha megengedik, a költségvetésünkről. Én nem azért jöttem ide, és nem 
azért kértük ezt a lehetőséget és kaptuk meg köszönettel, hogy siránkozzunk pénzügyben. A 
Fodisz költségvetése a 2013. évben meghaladja 82 millió forintot, és ebből mi meg tudjuk 
valósítani a programjainkat. Nyilván jó lenne, ha ez több lenne, mert mindig van hova tenni 
ebben a szférában a pénzt, de tulajdonképpen mi belátjuk a saját lehetőségeinket. Fejleszteni 
szeretnénk. Azt szeretnénk, ha egyre több diákot érnénk el, hogy egyre több programot 
biztosítsunk számukra. Ezt igazolni is szeretnénk, azonban ha ezt megtesszük, és szerintem 
ezt meg tudjuk tenni, akkor szeretnénk, ha ehhez mérten nyújtana támogatást a költségvetés. 
Elég jó esélyekkel és eredményekkel pályázunk, és vannak olyan piaci támogatóink is, akik a 
gazdasági szférából érkeznek. Igyekszünk azt a lábunkat is megerősíteni, ami azt biztosíthatja, 
hogy ne feltétlenül csak az állami költségvetés emlőin próbáljuk a tevékenységünket 
finanszírozni. 

Fél éve vagyok ennek a szervezetnek az elnöke. Áprilisban volt a tisztújító 
közgyűlésünk. A legfontosabb céljai a tisztújításnak szerepelnek ezen a dián. Ezek közül az 
első az, ami miatt tulajdonképpen ennek a meghívásnak és ennek a lehetőségnek is nagyon 
örülünk és köszönjük. Én hiszek abban, hogy a legnagyobb erő amögött a munka mögött, 
amit elvégzünk, akkor van, ha minél nagyobb nyilvánosságot tudunk biztosítani a 
munkánknak. Hiszek abban, hogy ha önök vagy bárki más döntéshozók, de a nagy 
nyilvánosság is, bárki a televízión, a rádión, az online sajtón keresztül látja Barbarát vagy a 
tornanádaskaiakat, akkor sokkal jobban el fogja fogadni azt, hogy a fogyatékosok itt élnek 
közöttünk, ugyanolyan szép, sikeres és örömteli életre vágynak, mint amilyenre ép társaik. 
Ezért az egyik legfontosabb dolgunk szerintem az, hogy a lehető legnagyobb nyilvánosságot 
biztosítsunk számukra és mutassuk be az élethelyzetüket, a problémáikat. Természetesen a 
céljaink között szerepel az, hogy ebből a mintegy 80 ezer diákból ne csak a mostani 10 
százalékot, hanem ennél többeket is tudjunk elérni. 

A következő diákon a fejlesztési irányaink vannak. Ha megengedik, akkor ezekben 
nem merülnék el. Ezek inkább sportszakmai kérdések, hogyan tudunk például abban is 
előrelépni, hogy azok a tehetségek, akik feltűnnek ezeken a versenyeken, tovább léphessenek 
a fejlett vagy - mondjuk talán fogalmazhatok így - az élsport irányába. Van egy 
megállapodásunk a Paralimpiai Bizottsággal, ami arról szól, hogy a jövőben az ő 
szakembereik is részt vesznek a versenyeinken, hogy megtalálják azokat a tehetséges 
fiatalokat, akikből aztán a paralimpiai rendszerben sikert elért sportolók lehetnek, ami 
természetesen a - hogy mondjam - a presztízs és a siker mellett egy anyagi biztonságot vagy 
legalább időleges anyagi biztonságot is jelenthet számára. Ez az együttműködés eddig nem 
nagyon volt meg, mint ahogy egyébként a fogyatékossportban a szervezetek közötti 
együttműködés rendszere sem különösebben kialakult. 

Talán a lényegre térvén néhány olyan ügy, amit szeretnék önöknek elmondani, hogy 
mik azok az oktatáspolitikai kérdések, amelyekben segítségre és együttműködésre várunk. Az 
egyik ilyen - vagy kettő ilyen - mindenféleképpen érinti a közoktatás vagy köznevelés 
átalakítását, a Klebelsberg Központ létrejöttét. Folyamatos tárgyalásban vagyunk a KLIK-kel 
és remélem, hogy heteken belül a végére jutunk annak az együttműködési megállapodásnak, 
amelyben világossá tudjuk tenni az új intézményfenntartói rendszerben, hogy e 
versenyrendszer, amit működtetünk és amit ebben a kiadványban is olvashatnak valahol a 
közepe táján - ahol pontosan látható, hogy milyen sérültségi kategóriákban mikor, hol, milyen 
típusú versenyt bonyolítunk le, ez a KLIK számára is elfogadott -, mondjuk úgy, sztenderd 
versenyrendszer legyen és versenyek legyenek. Vagyis világos legyen az intézményfenntartó 
számára, hogy amikor a testnevelő tanárok elviszik a diákjaikat ezekre a versenyekre, akkor 
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azt - fogalmazok így, nem biztos, hogy helyesen - jogszerűen, pontosan egy versenyrendszer 
mentén csinálják, és ehhez nyilvánvalóan finanszírozást is kell adni. Ki kell tudnia fizetni az 
intézményfenntartónak a buszköltséget, az étkezés költségét, a szállás költségét, és ne 
állhasson elő az a helyzet, amit bizony sok testnevelő tanárunk még néhány hónapja is 
mondott, hogy ha elvitte a diákjait ezekre a versenyekre, akkor sokszor nemhogy plusz pénzt 
kapott volna érte vagy kifizették volna a költségeit, hanem azokat az óráit, amiket nem tudott 
azért megtartani, mert az ország másik végében versenyeztette a gyerekeit, még le is vonták a 
fizetéséből. Tehát nyilván ezt a helyzetet nem lehet így fenntartani. Remélem, hogy a KLIK-
kel ebben megállapodásra jutunk, de nyilván minden olyan - talán nem a nyomásgyakorlás 
szót használnám -, mondjuk segítség vagy támogatás, ami a bizottság részéről érkezhet, 
hasznos lehet.  

A következő ilyen ügyünk - ami szerintem egy oktatáspolitikai kérdés - az, hogy a 
fogyatékos diákolimpián sikerrel szereplő diákjainkat, a diákolimpiai versenyrendszerüket 
meg lehessen emelni egy szinttel, és talán nem túlzás, de ha az, akkor majd mondják, olyan 
szintre eljuttatni, mint amilyen szinten megbecsültségben az országos tanulmányi versenyek 
vannak. Ez sok mindenben tetten érhető lehetne, például abban, hogy az a minimális számú 
fogyatékos diák, akinek van esélye egyébként a köznevelésből fellépni a felsőoktatásba és 
mondjuk a sport területén valami nagyszerűt alkot, ő esetleg valamilyen pluszpontokkal 
kapjon ehhez támogatást, valamilyen segítséget ahhoz, hogy eljusson a felsőoktatásba. Nekem 
nincsenek számaim arról, hogy a magyar felsőoktatásban hány fogyatékos vesz részt és hány 
százalékát alkotják ők a teljes hallgatói létszámnak, de tartok tőle, hogy nem lenne szükség a 
százalékok bemutatásához mind a két kezem ujjaira. Ehhez persze, hogy növekedjen ez a 
szám, szükség volna arra, hogy a fogyatékos diákok sportversenyeit, sportrendszerét 
valamilyen plusz megbecsüléssel támogassa az állam. 

Néhány jövőbe mutató vagy a jövőben megvalósuló programunkra is szeretném 
felhívni a figyelmüket. Nagyon fontosnak tartottuk és elindítottuk azt, hogy utánpótlásképzést 
indítsunk el a testnevelő tanárok körében is, hogy minél kevesebb olyan testnevelő tanár 
legyen a magyar köznevelés rendszerében, aki megijed attól, ha egy fogyatékos diákot lát. Ha 
bejön húsz fiú az osztályba és az egyiknek hiányzik az egyik kézfeje, vagy bejön a 
tornaterembe és az egyiknek hiányzik az egyik kézfeje, akkor ne az legyen a reakció, hogy te 
ülj le a padra és majd valami történik veled, és ez még a jobbik eset. A rosszabbik az, ha 
kiküldi a folyosóra vagy a könyvtárba, hanem legyen módja, legyen indíttatása, legyen tudása 
ahhoz, hogy bekapcsolja a fogyatékos diákot is a sportrendszerbe, legyen ez akár órai 
testnevelés, akár az iskola sportprogramja, akár a Fodisz által szervezett versenyrendszer. 
Szeretnénk létrehozni ugyanúgy, ahogy a Magyar Diáksport Szövetség is - egyébként minden 
közigazgatás támogatta eddig -, a jó tanuló, jó sportoló rendszert. Szeretnénk ugyanezt 
kiterjeszteni a fogyatékos diákokra is. Kapjanak megbecsülést országos szinten azok a 
fogyatékos diákok, az ő testnevelőik, az ő intézményeik, az ő egyesületeik, akik kifejezetten a 
fogyatékossport területén dolgoznak. 

Nincs a fogyatékos-diáksportban nemzetközi együttműködés, legalábbis nemzetközi 
szervezet semmiképpen. Az elmúlt fél évben négy országgal, a szlovákokkal, csehekkel, 
németekkel és a lengyelekkel sikerült felvenni a kapcsolatot ahhoz, hogy létrejöjjön egy 
nemzetközi együttműködés is. Minden évben Zánkán van a nagy országos döntőnk. Néhány 
képet ebben a prezentációban onnan láthattak. Jövő évben először német fogyatékos diákokat 
hozunk Zánkára, hogy együtt sportoljanak, egymás ellen is versenyezzenek. Én nagyon 
büszke lennék arra, ha Magyarországról indulhatna egy nemzetközi szervezet létrehozásának 
az ötlete. 

Rengeteg sok figyelemfelkeltő akciót szerveztünk és fogunk szervezni. Talán a 
legsikeresebbel hadd zárjam ezt a prezentációt. Talán önök is emlékeznek rá, néhány héttel 
ezelőtt volt a Budapest Maraton - szponzornevén Spar Maraton -, ahova meghívtunk több, 
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mint 80 mozgás-, látás-, hallássérült és értelmi fogyatékos diákot az ország különböző 
részeiről, és meghívtunk közéleti személyiségeket, és arra vettük rá őket, hogy fogják meg 
egy-egy fogyatékos diák kezét, és kocogjanak velük 600 métert, nyilván nem egy maratont, 
csak 600 métert. Ezen a képen azokat a diákokat látják ezekben a bordó pólókban - amelyek 
önök előtt is vannak, hiszen a bordó a fogyatékos-diáksport színe -, akik nagy örömmel fogták 
meg mondjuk Benedek Tibornak, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónknak, az egyik 
legnagyobb támogatónknak a kezét és kocogták le vele ezt a 600 métert rengeteg kamera, 
fotós és újságíró kereszttüzében és előtt. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm a 
figyelmet. Arra kérem a bizottságot és az országgyűlési képviselőket, hogy azt a munkát, amit 
Barbara és társai érdekében folytatunk, támogassák, segítsék és kövessék jó érzésekkel. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Képviselő Hölgyek és Urak! Van-e kérdés, észrevétel, 

megjegyzés? (Jelzésre:) Pánczél Károly képviselő úr következik. Parancsolj! 
 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Nagyon 
röviden csak két mondatot szeretnék mondani, ami egy köszönet és elismerés a szervezet felé, 
illetve egy nagyon rövid kérdést szeretnék feltenni. Köszönöm szépen elnök úr beszámolóját 
és a kollégáinak a megjelenést. Mindenféleképpen voltak a képek között megrázóak is. Azt 
gondolom egyébként, hogy egy ilyen nagy rendszer, mint a köznevelés rendszere és sok más 
hasonló nagy rendszer, az átlagra készül, és az átlagot tudja kezelni, sem a tehetséget, sem a 
felzárkóztatásra várót nem, a nehezebbre valamiféle speciális eszközök szükségesek, mint 
például jelen esetben a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. 
Úgyhogy mindenféleképpen elismerésre méltó, amit önök tesznek, és a 10 százalék gyerek 
sem kevés a 80 ezer gyerekből. 

A kérdésem arra vonatkozik, hogy a sportágak között szerepelt olyan, ami azok közé a 
látványsportok közé tartozik, amit az új adójogszabályok által lehet támogatni, gondolok a 
TAO-ra. A kérdésem az, hogy a Szabadidősport Szövetségnek van-e lehetősége arra, hogy a 
társasági adó egy részére pályázzon akár a labdarúgás sport területén, és azzal még valamiféle 
plusz forrásokat hozzon be a Diáksport Szövetség munkájába. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kucsák László képviselő úr! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Nagyon röviden én is szeretném elismerésemet 

kifejezni és sok sikert kívánni a továbbiakban már csak azért is, mert nálunk a kerületünkben, 
Budapest XVIII. kerületében a speciális oktató-fejlesztő intézmény keretében igen sok és 
sokféle mozgásos programon, sportágban vesznek részt igen eredményesen a diákok. Én ott 
rendre-másra azt tapasztalom, hogy mennyire fontos élmények ezek nekik, a felkészülés, a 
megmérettetés és utána, ha a speciális olimpián érmeket szereznek, mert szerencsére ez így 
alakul. Ráadásul emellett még egyéb területeken is jelen vannak és örömet szereznek a 
közösségnek. Magam is úgy gondolom, csatlakozva Pánczél képviselőtársamhoz, hogy ez egy 
rendkívül fontos tevékenység. Dicséretes, hogy valamivel több mint 80 millió forintból meg 
tudják oldani mindezt, és ha rajtunk múlhatna, akkor nyilván igyekszünk segíteni abban, hogy 
ezt ilyen módon is előre lehessen mozdítani. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy 
ez aztán tényleg valóban szép kihívás, és a sok Barbara és egyéb keresztnevű fiatal 
kiválóságnak pedig olyan élmények ezek, amelyek anyagilag nem is írhatók le, hanem annak 
a jelentősége messze túlmutat önmagán. Még egyszer elismerésem mindazoknak, akik ebben 
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tevékenykednek, és további nagyon sok sikert kívánunk ehhez a munkához mindannyiunk 
érdekében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hogy a fogyatékos gyerekek diákolimpiai eredményeit a 

tanulmányi versenyeredményekkel egy kalap alá vegyék a középiskolai végzettségnél, 
különösképpen a felsőoktatási intézménybe való bejutásnál, ez egy nehéz küzdelem lesz már 
csak azért is, mert magát az egyéb felvételi pontokat árnyaló eddigi támogatási rendszereket is 
időről időre a felsőoktatás igyekszik lenullázni. Magyarán csak a felvételi eljárás, illetve a 
korábbi osztályzatok számítsanak és semmi egyéb, akár olimpiai bajnoki címért se járjon 
pontszám vagy kedvezmény. Ebbe nem is mennék bele nagyon. 

Azt viszont nem értem, miért vitakérdés az, hogy ha egy testnevelő tanár fogyatékos 
gyerekek versenyére kísér valakit, akkor neki nem jár ugyanaz, mint amikor ép gyerekek 
versenyére kísérik a gyerekeket. Nincs elismerve ez a verseny, nincs akkreditálva. Tehát mi a 
vita alapja? Ez olyan evidensnek tűnik, verseny verseny, kísérő tanár kísérő tanár, túlmunka 
túlmunka, függetlenül attól, hogy ép vagy sérült gyereket kísérünk el a versenyre vagy 
készítünk fel. Mi az alapja a problémának? Kérlek, hogy ezt világítsd meg nekünk.  

Van-e más kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Elnök úr, parancsolj! 
 
SZABÓ LÁSZLÓ elnök (Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 

Szövetsége): Köszönöm szépen a támogató szavakat elsőként, nem engem illet, hanem azokat 
a kollégákat, akik dolgoznak a gyerekekkel nap mint nap.  

A társasági adó kérdésében: nem. Ez a gyors és egyszerű válasz. Jellemzően a 
fogyatékos diákokkal foglalkozó egyesületek nem olyanok, amelyek részt vesznek a maguk 
sporttevékenységével a Magyar Labdarúgó Szövetség, a kézilabda, a kosárlabda stb. 
versenyrendszerében, ezért ilyen típusú támogatást nem tudnak igényelni. A szövetségünk, a 
Fodisz sem TAO-igénylő, mint ahogy egyébként néhány sportági szakszövetség vagy akár a 
Magyar Olimpiai Bizottság az. Arra nem tudok választ adni, hogy lehet-e olyan a 
labdarúgásban vagy a másik négy látványcsapatsportágban lévő egyesület, amely egyébként 
részt vesz az MLSZ rendszerében, aki valahogy foglalkozik fogyatékosokkal és akkor 
valamennyi pénz a TAO-n keresztül juthat hozzájuk. Erre vonatkozóan nincsenek adataim, de 
tartok tőle, hogy nem ez a tipikus és a jellemző. 

Annyi történt, hogy mi mindegyik sportági szakszövetséggel, nemcsak a 
látványcsapatsportágakkal, hanem a többiekkel is elindítottunk egy egyeztetési folyamatot, 
ahol én nem kértem többet tőlük, nem kértem pénzt és nem tudom én, elnökségi tagságot és 
ilyen hatalmi pozíciókat, hanem annyit kértem csak, hogy amikor csinálják a különböző 
képzési programjaikat, az edzőiknek a konferenciáikat, nem tudom, bármi olyan eseményt, 
ami a sportágat tudás szempontjából előreviszi, akkor ott a fogyatékos-diáksport valamilyen 
módon jelenjen meg, hadd menjünk el ugyanúgy, mint ide, hadd mondjuk el, hadd legyen 
lehetőség arra, hogy az egyes sportágakban lévő szakemberek szembesülnek azzal, hogy 
egyébként fogyatékos diákok is szívesen csinálnák azt a sportágat. Valamelyik sportági 
szakszövetségnél támogató dolgokra találtunk és együtt tudunk működni, van, ahol ez elment 
a fül mellett és nem sikerült igazából előrelépni, de nem adom fel, a küzdelmek acélozzák az 
embert. 

A felvételi pontokkal kapcsolatban nyilván pontosan értem, hogy a küzdelem nem lesz 
egyszerű. Klinghammer államtitkár úr stábjával már felvettük a kapcsolatot. Jeleztük ezt, ők is 
ráncolták a homlokukat, hogy úristen, hogy lehetne ezt, de én úgy érzem, hogy a pozitív 
hozzáállás megvan a dologhoz. Nem vagyok meggyőzve arról, hogy itt ne lehetne pozitívan 
diszkriminálni a fogyatékos diákokat, bár manapság, nem tudom, a lányoknak se kell fizetni, 
ha be akarnak menni a szórakozóhelyre vagy nem tudom, micsodába, valami hasonlót 
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olvastam. Lehet, hogy a pozitív diszkrimináció mostanában nem olyan jó, de én a fogyatékos 
diákok mentén ezt el tudom képzelni. 

A testnevelő tanár ügyében egészen pontosan arról van szó, hogy az 
intézményfenntartó-váltás közepette a Klebelsberg Központ, illetve az egyes tankerületi 
vezetők számára nem volt világos, hogy a fogyatékos diákolimpiai rendszert milyen módon 
finanszírozták eddig a fenntartók és hogyan kellene nekik finanszírozni. Nem volt erre 
vonatkozóan, mondjuk úgy, központi eljárási algoritmus, de ebben előreléptünk, ebben 
határozottan előreléptünk, tehát ezt szerintem érti most már a Klebelsberg Központ, hogy 
pontosan milyen versenyrendszerről van szó és neki hogyan kell biztosítani ehhez a 
forrásokat. 

Egész egyszerűen az volt, hogy ez ilyen testhiba volt, vagy nem is tudom, mi, egy 
ilyen rendszerhiba volt az ő számukra az első hónapokban. Nem volt világos, hogy van ez a 
versenyrendszer is, erre elmennek testnevelő tanárok, és ez költségeket generál, és ez nem 
volt beépítve az algoritmusba. Miután mi egy országos hálózatot működtetünk és a 
tankerületek folyamatosan kapták a testnevelő tanároktól és az iskolaigazgatóktól az erre 
vonatkozó jelzéseket, és mi is jeleztük az országos szövetség szintjén, ezért ez kezd kisimulni. 
Ezért mondtam, hogy azért ez még nincs teljesen kisimulva, szeretném, ha ebben egy 
egységes eljárásrend lenne, és ezt talán a Klebelsberg Központtal kötendő megállapodásunk 
rendezni tudná, de minden támogatásra és minden ezzel kapcsolatos jobbító szándékra 
szükségünk van. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt gondolom, ebben csak meg tudjuk erősíteni a 

szövetség szándékát, hogy az intézményváltás, illetve a fenntartóváltás kapcsán ne 
szenvedjenek semmi módon hátrányt sem a gyerekek, sem a velük foglalkozó pedagógusok. 

Ha a bizottság kívánja, ez ügyben akár állást is foglalhatunk, hogy ezt javasoljuk 
megfontolásra a KLIK-nek. Van-e ellenkező javaslat, hogy ne szóljunk ebbe bele, vagy a 
véleményünket ilyen módon fejezzük ki? (Nincs jelentkező.) 

Szavazás 

Akkor a javaslat úgy szól, hogy támogatjuk azt az egyeztetést, ami a Fodisz, illetve a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a fogyatékos diákok sportversenyei, illetve 
az arra a gyerekeket felkészítő, illetve elkísérő testnevelő tanárokkal kapcsolatos szabályozás 
és pénzügyi kérdések megnyugtató lezárására folyik vagy történik. Ez ügyben javasoljuk az 
Intézményfenntartó Központ elnökének a Fodisz által felvetett szempontok megfontolását. 
Támogatólag tesszük ezt. 

Aki ezzel az általam elmondott tartalommal - kérem, most ne a szóismétlést és a 
vesszőhibát nézzétek - egyetért, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Van-e ellenszavazat? 
(Szavazás.) Van-e tartózkodás? (Szavazás.) Nincs ilyen jelzés. Ezt egyhangúlag elfogadtuk. 
Természetesen ezt el fogjuk küldeni a Fodisznak, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központnak és az államtitkár asszonynak, hogy tájékoztassuk erről. 

Van-e más egyéb kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Én is hadd köszönjem meg 
valamennyiünk nevében a szervezet munkáját, az abban dolgozókét, az itt ülőkét is 
természetesen és számos testnevelő tanár munkáját. Jó munkát kívánok! Köszönjük, hogy 
eljöttek. (Szabó László: Köszönjük szépen.) 

A Nemzeti fejlesztés 2030 - az Országos fejlesztési és területfejlesztési 
koncepcióról szóló határozati javaslat (H/13094. szám) 

A következő napirendi pontunk a Nemzeti fejlesztés 2030, az Országos fejlesztési és 
területfejlesztési koncepcióról szóló határozati javaslat általános vitája. Ezzel kapcsolatban 
várjuk vendégünk, Tipold Ferenc főosztályvezető, Kohán Zoltán és Borbély Mátyás urakat. 
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Jól olvastam ezek szerint a neveket. Köszönöm szépen. Határozati javaslatot terjesztett be a 
kormány a parlament elé. Ezzel kapcsolatban az általános vitára való alkalmasságról kell 
döntenünk. Önök nyilván nem fogják használni ezt a vetítőgépet, ezért lehet, hogy ki is lehet 
ezt húzni, és akkor nem fenyeget a fény annyira bennünket. (Megtörténik.) 

Tessék parancsolni, főosztályvezető úr! 
 

Tipold Ferenc (NGM) hozzászólása 

TIPOLD FERENC főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az önök előtt fekvő országos 
fejlesztési és területfejlesztési koncepció széles körű szakmai és társadalmi egyeztetés 
eredményeként alakult ki. Szeretném jelezni, hogy a dokumentum egyeztetésében több mint 
hatvan szervezet vett részt, többek között a Magyar Tudományos Akadémia illetékes 
intézménye. Több mint 1300 javaslat, vélemény érkezett a koncepcióhoz, több mint húsz 
fórumot tartottunk, melyben a társadalmi szereplőkkel, illetve a területi szereplőkkel 
egyeztettük a dokumentumot. Ez a munka körülbelül két évet vett igénybe, természetesen a 
kötelező köröket megfutottuk, az SKV-t, a stratégiai környezeti vizsgálatot, ezek mind 
megvoltak. 

Ez az első olyan dokumentum, amely az ágazati és a területi fejlesztéseket egybefogja. 
Ez idáig természetesen volt az ágazati fejlesztéseknek, mind pedig a területi fejlesztéseknek 
koncepciója. Most ezt a két dokumentumot, ha szabad ezt a szót használni, egybegyúrtuk, de 
nem mechanikusan, hanem gyakorlatilag az intézkedéseknek egymás kiegészítése, a hatásaik 
erősítése szempontjából. 

Ez egy valódi stratégia. Abban az értelemben értem ezt, hogy gyakorlatilag egyrészt 
irányt szab az ágazati tervezéseknek, másrészt irányt szab az uniós tervezéseknek mind a 
partnerségi, mind pedig az operatív programok kidolgozásának, illetve természetesen az 
európai területi együttműködési programok kidolgozásának is. Ezenkívül iránytűként szolgál 
a megyei tervezés számára. Tudjuk nagyon jól, hogy a megyék az önkormányzati törvény 
módosítását követően a területfejlesztés középszintű szereplőjévé váltak. 

A dokumentum egy jövőképet fogalmaz meg az ország számára ’20-30-ig, amely 
Kelet-Közép-Európa gazdasági és szellemi központjaként határozza meg Magyarországot. 

Ami talán a legfontosabb, az a népesedési fordulat. Négy átfogó cél szolgálja ennek a 
jövőképnek a megvalósítását. Talán a legfontosabb itt ez a népesedési fordulat, egészséges, 
megújuló társadalom, illetve az értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlesztés, 
természetesen ezenkívül további átfogó célok szolgálják a jövőkép elérését. 2030-ig - 
lebontva az átfogó célokat - 13 specifikus cél van, ebből 7 ágazati és 6 területi szempontú, és 
mint említettem, az uniós tervezésnek is iránytűjéül szolgál, ebből adódóan több nemzeti 
prioritást tartalmaz. 

Sajnos a népesedési trend csökken, ebből adódóan nyilván az általános iskolákban 
tanulók száma is csökken, amíg sajnos végigmegy, ha szabad így fogalmaznom, mindenféle 
képzési szinteken. Ezenkívül még hozzájárulnak a lemorzsolódások is, idézőjelbe téve ezek a 
korai iskolaelhagyók például. Magyarország az Európa 2020 stratégiával párhuzamosan a 
nemzeti reformprogramjában vállalta, hogy a lemorzsolódások, illetve a korai iskolaelhagyók 
számát csökkenti. Természetesen nagyon fontos, hogy a tehetséggondozási programok 
megléte, több program is szolgálja a tehetséggondozást, nagyon fontos, hogy ez egy 
piacérzékeny tehetséggondozás legyen. A köznevelés egy közszolgálat, a társadalmi 
leszakadás csökkentéséhez is hozzájárul. 

Nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a dokumentum véleménye szerint a 
természettudományi tárgyaknak, a reáltárgyak oktatására, illetve a nyelv oktatására, a 
pedagógusképzés nagyon fontos. Szeretném jelezni, hogy ez a fejlesztéspolitika oldaláról az 
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EFOP-on belül, az emberi erőforrás operatív programon belül ESZA-ból támogatott 
tevékenység lesz, úgyszintén a versenyképes Közép-Magyarországnál operatív program. 
Tehát mind a fejletlenebb, mind a fejlett térségekben kiegészíti egymást. 

A szakképzés esetén úgy ítéli meg a dokumentum, hogy a szakképzés és a 
munkaerőpiac szakemberigénye között az olló egy picit nagy, ezt mindenféleképpen zárni 
kellene, illetve a kétkezi munka becsületét helyre kell állítani. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát növelni kell szintén a dokumentum 
szerint. Egyébként csak jelzem, hogy ugyanúgy, mint ahogy a korai iskolaelhagyóknál, az 
Európa 2020 stratégiával párhuzamosan a nemzeti reformprogramban Magyarország által 
vállalt célértéket rendelünk hozzá. 

Fontos még az egész életen át tartó tanulás. A K+F, tehát a kutatásfejlesztés és 
innovációban egyelőre a teljesítményünk sajnos EU-átlag alatti, a régión belül viszont 
viszonylag jó pozíciót foglalunk el, a kutatóintézetek, az intézeteink minősége jó, a 
mérnökök, tudósok száma megfelelő, a szabadalmak és szellemi termékek száma szintén. 
Elkészült a K+F, tehát a kutatásfejlesztési és innovációs stratégia. Szintén egy olyan dolgot 
kell itt megemlíteni, ami kapcsolódik az EU 2020-hoz, illetve a nemzeti reformprogramban 
vállalt célkitűzés, tehát a K+F ráfordítás bruttó hazai termékének viszonyított szintjéhez 
növekedni kell, ezt 1,8 százalékra kell felvinni. Természetesen itt már értünk el 
eredményeket. A GINOP-on belül - ez a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
- kiemelkedő szerepet kap a K+F. Egyértelmű, hogy a külföldre ment tudósainkat vissza kell 
hívni, természetesen a tapasztalatcserére továbbra is szükség van, és olyan nagyobb 
projekteket mindenféleképpen jó lenne uniós forrásból is támogatni, mint az ELNI. 
Köszönöm szépen. Röviden ennyit szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. A képviselő urakat és hölgyeket illeti a szó. (Jelzésre:) 

Hiller István, parancsolj! 
 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Főosztályvezető Úr! Van az emberben némi szkepticizmus egy ilyen dokumentummal 
kapcsolatban, mint általában az ilyesmire figyelő közvélekedéssel kapcsolatban is. Meg kell 
mondjam, hogy az ilyen jellegű tervezést az általános vagy majdhogynem általános 
véleménnyel szemben fontosnak tartom. Szerintem helyes, ha távlati gondolkodás és valódi 
stratégiaképzés folyik. Nem gondolom, hogy minden részlete úgy fog megvalósulni, nem 
nagyon tudok egyébként egyetlenegy olyan történelmi tervet sem bármikor, mondjuk a 
magyar történelemben, amely úgy valósult volna meg, ahogy annak idején elképzelték volna. 
De ha már legalább valamennyire befolyásolni tud hosszabb vagy közepes távú fejlődést, már 
megérte. 

Abban, amit kötelességszerűen el tetszett mondani éppen az oktatás kapcsán, az ember 
szívesen elmondaná a valóságot, de két okból sem húzom az időt. Mi ezt már sokszor 
megvitattuk itt, újat nem nagyon tudnék mondani, ön meg nem oktatással foglalkozik, tehát 
nyilván nem érinti közvetlenül. Azt az egyetlenegy példát azért mégiscsak elmondanám, hogy 
tudja, ahol a válság óta az Európai Unión belül vagy az Európai Unión kívül, de Európában az 
oktatási rendszerhez hozzányúltak, ott mindenhol a tankötelezettséget megemelték, kivéve a 
mi országunkat, ahol meg csökkentették. Ilyen példa sehol máshol nincsen. Ez kevésbé 
szolgálja azt a távlati célt, mint amit az előbb a stratégia kapcsán ön elmondott, de hosszan 
emellett nem nagyon szeretnék érvelni, csak megemlítem. 

Annál már igen, hogy ha stratégiáról van szó, akkor érdemes azokat a hangsúlyokat, 
amelyeket ön is említett - az Akadémiától kezdődően sok mindenki más nyilván 
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véleményezte, most az országgyűlési képviselők elé került - egy határozati javaslatnál 
megemlíteni, mert nyilván mindegyiket fontosnak tekintjük. Én ezt komolyan gondolom, ha 
az országunk jövőjét évtizedes távlatban, irányokban befolyásolni akarjuk. 

Ehhez meg azt vetném fel, és egyben ez javaslat is, nyilván majd az általános vitában a 
plenáris ülésen kifejtem, csak jelezni szeretném, hogy sok minden fontos dolog van ebben a 
dokumentumban. Elolvastam, és nem is gondolom, hogy ami benne van, azt nagyon érdemes 
lenne kritizálni, legfeljebb a stratégia döntésképességét, merthogy az nem megy, hogy minden 
fontos. Az egy nagyon szép világ, egy nagyon gazdag világ, ahol egyébként minden fontos 
célra azt tudjuk mondani, hogy fontos és hasonlóképpen kell pártfogolni, de irreális. Ezért 
bizony bizonyos sorrendiséget fel kell vállalni, még akkor is fel kell vállalni, ha ez 
természetesen konfliktusokat hoz. Ha általában akarunk minden jót, az egy nagyon szép ügy, 
csak megvalósíthatatlan. Ezért érdemes lenne valóban lefolytatni egy olyan vitát ezzel 
kapcsolatban, hogy bár nem értek hozzá, de látom Ángyán professzort itt a bizottság 
tagjaként, milyen jövője van, a politikában milyen elképzelésünk van arról, hogy a magyar 
agrárium milyen szerepet tölt be, hogyan gondolkodunk erről. 

Ami meg értelemszerűen az én ismereteimhez közelebb áll, az oktatásügy, ott egy 
kicsit konkrétabban szeretnék fogalmazni, nem szem elől tévesztve a stílust vagy ennek az 
egésznek a formáját. Nyilván más a közoktatási vagy a jelenlegi kormány által 
köznevelésinek nevezett törvény egy paragrafusa és más egy távlati stratégia, de kérem, 
fontolják meg. Én szeretném, ha ebből módosító javaslat formálódhatna. A következő az 
elképzelés. Abban az esetben, ha az országunk gazdasági növekedése meghaladja a 3 
százalékot, azt gondolom, hogy fontos, hogy a növekmény, a százalék felét 
oktatásfejlesztésre, oktatási célokra fordítsuk. Amennyiben három éven keresztül 
folyamatosan az évi növekmény meghaladja a 3 százalékot, ebben az esetben a növekmény 
újabb részének újabb negyed százaléka oktatási, közoktatási célokat szolgáljon. Adjuk 
feladatnak a mindenkori kormánynak, hogy ezt a növekményt, ami egyébként távlatosan 
megfelelő körülmények esetén rendelkezésre áll, egy hasonlóan kimondottan 
oktatásfejlesztési célok stratégiájaként dolgozza ki. Nem hiszem, hogy egy ilyen határozati 
javaslatnál kellene meghatározni mondjuk a belső szerkezetét ennek a növekménynek, hogy 
tudniillik milyen arányban gondoljuk infrastrukturális fejlesztésre, milyen arányban 
pedagógiai innovációra és nem szeretném ezt részletezni, van elképzelésem róla, de most nem 
arról beszélünk.  

Azt azonban, hogy egy alkalommal el kell döntenünk, és ebben természetesen lehet 
mutatni a korábbi időszakra, viszonylag jó lelkiismerettel beszélek, mert abban a kormányban 
is ezt mondtam, csak abban a kormányban miniszter voltam, ebben a kormányban meg nem 
vagyok benne, sőt ellenzéki vagyok, így aztán a szókincsem bősége az ellenzékinek 
megfelelően némiképpen színesebb, de az irányt valóban szeretném felvetni. Nem azt 
gondolom, hogy amit mondok, az holnap következzék be. Mindannyiunknak jó, gondolom, ha 
tartósan az országunk gazdasági növekedése egy bizonyos szintet elér, sőt azt túllépi. Ezért a 
javaslatomat, azt gondolom, a bizottsági ülésen elsőként, aztán a plenáris ülésen is szeretném 
elmondani, ott részletesebben kifejteni. Arra tisztelettel kérem a kormánypárti képviselőket, 
hogy ennek a vitájára akár módosító formájában biztosítsák a lehetőséget. Aztán hogy 
magának az egésznek a szakmai tartalma mi, azt majd akkor határozzuk el, de egy 
stratégiában ennek a megjelenítését mint egyfajta döntés felvállalása, fontosnak tartom. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. A lehetőség adott, hogy az országgyűlési határozati 

javaslathoz lehet módosító javaslatokat benyújtani. Ha jól látom a napirendet, az általános vita 
szerdán folyik. Ebben az időszakban ez nyilván megtehető. 
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Ez egy uniós tervezési szint? Tehát a jövő évvel induló hétéves tervezéshez szükséges 
dokumentumról van szó? 

 
TIPOLD FERENC főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt nem az 

Unió írja elő, hanem a parlament döntött ennek a dokumentumnak a kidolgozásáról nyilván 
azzal a céllal, hogy a nemzeti fejlesztési elképzeléseket határozza meg, és nyilván ebből a 
szempontból egyrészt befolyásolja az uniós tervezési dokumentumok kialakítását is és a hazai 
fejlesztési források felhasználását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés? (Nincs 

jelentkező.) Hiller István elmondja majd a módosító javaslatát. 
Nekem van néhány megjegyzésem, és nem tudom, hogy majd módosító javaslat 

formájában benyújtom-e vagy sem, de mindenesetre most szóvá teszem. A szakképzés 
kapcsán a hiányszakmákról szólnék. Tudom, hogy ez egy bevett kifejezés, a hiányszakma, de 
fontos hangsúlyozni, hogy ilyen nincsen. Hiányszakma nincs. Gyűlölt szakmák vannak, 
amiket nem akarnak végezni a gyerekek, mert olyanok a munkahelyi körülmények, olyan a 
bérezés, olyan a munkahelyi kultúra. Taníthatunk mi akárhányat ösztöndíj segítségével, 
képzési kapacitás növelésével, akkor sem fog oda menni, mert feketén, dérben, koszban, 
fagyban nem szeret lenni. Gazdasági, munkaerő-piaci problémákat nem tudunk megoldani 
képzési eszközökkel. Elfecsérelt erőfeszítés. Azt munkaerő-piaci problémaként kell kezelni. 
A szakképzés gyakran találkozik ezzel. Olyat kérnek rajta számon, amit nem ott kell 
megoldani, hanem például a nem feketefoglalkoztatás kikényszerítésével, a minimálbér, a 
jóléti juttatások szigorú számonkérésével. Akkor elmegyek majd oda is - mondja. 
Hiányszakma - ez tévút, a szó egy fogalmi tévutat jelent. 

A felsőoktatásban, támogatom, egyetértek, a gazdálkodás lehetőségeinek 
szélesítésével ma sok esetben a jogszabályaink költségvetési intézményként kötik az 
egyetemeinket, nem tudnak magánforrásokat bevonni, még annyit sem, amennyi egyébként 
elérhető lenne számukra, noha ma is a felhasznált költségvetésük nagyobb hányadát ők 
szerzik és nem a költségvetésből kapják. Még akkor is persze igaz ez, ha ennek az általuk 
szerzett forrásnak a nagy része pályázati pénz és nem tiszta magánforrás. 

Írnak a tehetséggondozásról. Nekem úgy tűnik, hogy a tehetséggondozás alatt azt 
értik, amiről egyébként a Tehetség Társaság, a tehetségpontok rendszere szólni szokott. Erről 
is azt gondolom, hogy tévút. Nem a tehetséget kell gondozni. Minden gyereket kell 
differenciáltan gondozni, hogy megtalálja, mi a tehetség benne. Nincs elkülönült elit 
tehetséggondozás. Lehet ilyet, általában a volt szocialista országok elkülönült elit 
tehetséggondozó rendszereket üzemeltettek. Ehelyett differenciált egyéni fejlesztés kell 
minden gyerek számára. Ez a kívánatos irány. Ezt nem zárja ki az önök megfogalmazása, de 
nem is tételezi. Lehet egy nagyon rossz iskolaszerkezetben szűk elitizáló tehetségfarmot 
csinálni, nem javaslom, ezzel szemben az egész rendszert egy differenciáltan, személyes 
gondoskodást lehetővé tevő rendszer irányába kellene tolni. Ennek vannak feltételei. A 
feltételekről, ha úgy tetszik, az eszközökről nyilván ez az anyag nem szól, és nem tudom, 
hogy kell-e egy ilyen tervezési dokumentumnak szólnia, de jobban örülnék, ha szólna. Ez az 
egyik ilyen eszköz az egész napos iskola. Az egyik ilyen, hogy a pedagógusképzésben és a 
továbbképzésben egy differenciált tanulásmódszertant oktatunk, nem tanításmódszertant. Mi, 
akik itt ülünk, mind tanításmódszert tanultunk, de hogy hogyan kell tanulni és miféle 
módszerei, stratégiái lehetnek a tanulásnak, azt nem tudjuk, vagy nem tanultuk. Nem azért 
tudjuk, mert tanultuk. 

Az óvodai férőhely bővítéséről írnak, ami helyes, és az egy probléma. Ha a születési 
adatokra nézünk, akkor azt látjuk, hogy ez a probléma hat év múlva, öt év múlva feltehetően 
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nem lesz. Most viszont nagyon súlyos, ez kétségtelen. Erről itt többet vitatkoztunk az elmúlt 
hetekben. Nem akarom ezt hosszan mondani. 

A jövő problémái kapcsán: nyilván a tervezés a jelen gondjaira igyekszik megtalálni a 
választ, de feltételezhetjük, hogy az előttünk álló ’30-ig tartó időszakban lesznek új 
problémák. Ebből az egyik például az új típusú migráció megjelenése Magyarországon. Eddig 
az elmúlt húsz évben a migráció alapvetően a határon túli magyar ajkúak Magyarországra 
jövetele volt, ezért nem okozott kulturális és oktatási problémákat, ha úgy tetszik, kihívásokat. 
Ez a folyamat lassan lezárul, és megjelenik az a nem magyar ajkú migrációs probléma, ami 
Nyugat-Európában hosszabb ideje jelen van. Az előttünk álló két évtizednyi időszakban 
bizonyos, hogy ez elér minket, és fel kell rá készülni, az oktatási rendszernek kiváltképpen, 
mert nem lesznek - hogy is volt a mondás, mi sem lettünk törökké, ők se lesznek - magyarrá, 
tehát nem tudjuk teljesen honosítani őket. Ezért meg kell tanulnunk ezt a nagyon színes 
másságot kezelni az oktatási rendszerünkben. Erre a kihívásra szerintem időben fel kell hívni 
a rendszer figyelmét, alapvetően az oktatási rendszerét, mert gyerekestől fognak érkezni, 
gyerekek fognak születni, másrészt a felnőttképzés rendszerét, mert munkaerőképzésről van 
szó. Én ezeket a megjegyzéseket fűztem volna hozzá. Nyilván egy ilyen stratégia az 
absztrakciós szintje miatt mindig csúszkál a konkrét és az általános megjegyzések között. 

Talán még a roma felzárkóztatás kapcsán egyetlenegy utolsó megjegyzés: a roma 
felzárkózás vagy felzárkóztatás legnagyobb gondját én a szektoriális megközelítésben látom, 
tehát azokat az integrált problémákat, amelyek a valóságban megjelennek, a mi rendszerünk 
nagyon nehezen tudja kezelni. Általában oktatási, egészségügyi, munkahely-teremtési vagy 
lakhatási programokat viszünk, a legritkább esetben visszük ezeket egyszerre. Kidobott pénz, 
ha úgy tetszik, erőfeszítés roma oktatásra komoly milliárdokat költeni ott, ahol nincs villany. 
Nem fog a gyerek házi feladatot írni. A kettőt egyszerre kellene megoldani. Nyilván villany 
akkor lesz, ha a szülőnek van keresete. Keresete akkor lesz, ha van egészségügyi állapota, 
lakása. Tehát ezeket az integrált programokat, ha valahol, akkor itt mindenképpen szükséges 
hangsúlyozni. Ahhoz, hogy ezek működjenek, valószínűleg szakítani kell ezekkel az aránylag 
magasról, központilag irányított programokkal. Tehát helyi ágenciák kialakítása, helyi 
szereplők kinevelése lesz ebben a feladat, mert egészen egyszerűen Budapestről nem láthatók 
az arányok, és ilyen ágensek nincsenek ma helyben, létre kell hozni. Ennyit szerettem volna 
hozzáfűzni. Ígérem, hogy az általános vitában nem fogom lopni ezzel az időt, csak most 
tettem meg. 

Van-e egyéb hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Szavazás 

Általános vitára való alkalmasságról kell szavaznunk. Kész vagyunk a szavazásra? 
(Jelzésre:) Kész vagyunk. 

Aki egyetért vele, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. A bizottság többsége két tartózkodás 
mellett elfogadta. 

Előadót kell állítani, többségi és kisebbségi előadót. István, a kisebbségit vállalod-e? 
(Dr. Hiller István: Nem tudom pontosan megmondani.) Beírunk, aztán maximum kihúzunk 
később. Többségi előadó ki lesz? (Nincs jelentkező.) Mikor lesz ennek a vitája? 

 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: Nem lehet tudni. Ha most egy 

órakor átalakítás lesz a napirenden, változni fog. Figyelni kell. Nem tudom megmondani, mert 
az előző hetek tapasztalata az, hogy teljesen borul a napirend. (Dr. Hiller István: Amit 
mondanak, az egy óra múlva már nem az.)  
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ELNÖK: Akkor nem tudjuk, hogy ki a többségi előadó. (Takács Gabriella: Valakinek 
el kell mondani a szavazati arányt.) A szavazati arányról beszámol majd a bent ülő 
kormánypárti képviselő. (Takács Gabriella: De a bizottságnak jeleznie kell.) Ma vagy 
holnap? (Takács Gabriella: Amikor tárgyaljuk, ezt nem tudom még, hogy melyik nap.) Ki lesz 
bent holnap az ülésteremben? (Jelzésre:) Kucsák László! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, én szót kérnék, ezért jelentkeztem és nem 

azért, hogy vállalnám. (Derültség.) Ha lehet, ehhez kapcsolódva szólnék. 
 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Én lelkesen a téma fontosságára való tekintettel 

vállaltam az előbb a többségi vélemény elmondását, de szerdán testületi ülés lesz, ezért ha 
lehetséges, akkor kérem alternatívan kezelni. Igyekszem megoldani, de ebben a pillanatban 
ezt még nem tudom, egyeztetnem kell. Bízom benne, hogy ezt sikerül megoldani.  

 
ELNÖK: Jó, ha holnap lesz, akkor vállalod. Ha nem, akkor ki lesz bent szerdán? 

Urak? (Nincs jelentkező.) Pánczél Károly, bent leszel? (Pánczél Károly: Igen.) Akkor szerdán 
Pánczél Károly képviselő úr, kedden pedig Kucsák képviselő úr vállalta ezt a megtisztelő 
feladatot. Köszönjük szépen. 

Egyebek 

Az „egyebek” keretében van egy kellemetlen feladatunk. Az uraktól elköszönünk, 
minden jót kívánunk. Napirendre szeretnénk tűzni a költségvetési javaslatunk, a kollégiumi 
javaslatunk visszavonását. Aki a napirendre vétellel egyetért, kérem, most emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Köszönöm.  

A helyzet az, hogy annyit tudok hozzáfűzni, hogy ez az alapítványi kollégiumi 
normatíva, amit megalkottunk. Ma reggel a Fidesz-frakció ezt megvitatta, szavazategyenlőség 
alakult ki, az elnök szavazatával elutasította a javaslat támogatását, és a belső szabályzatunk 
értelmében arra kért meg bennünket, hogy ezt vonjuk vissza. Ez alapvetően a 
kormánypártiaknak szól, ti asszisztáltok hozzá egy nem szavazattal adott esetben. 

Kívánja-e ezt valaki megvitatni? (Nincs jelentkező.) Miért nem voltatok ott a 
szavazásnál? Ennyit tudok hozzátenni. 

Szavazzunk akkor a visszavonásról! Kérem a bizottság kormánypárti többségét, hogy 
aki azzal egyetért, hogy vonjuk vissza, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Ki van ellene? 
(Szavazás.) Három. A bizottság három ellenzéki nem szavazattal visszavonta a kollégiumi 
normatívára vonatkozó javaslatot. Köszönöm szépen. 

A bizottsági ülést még nem zárjuk be. Hiller István tesz fel kérdést. Parancsolj! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném kérdezni, van-e arról valami biztosabb 

fogalmunk, hogy jövő héten a miniszter úr megjelenik-e, illetve meg tud-e jelenni. Tud-e a 
bizottság erről valamit mondani? 

 
ELNÖK: Ma találkoztam vele, nem mondta, hogy nem.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Jó, értem. Majd legközelebb, amikor 

diplomáciatörténeti konferenciára megyek, akkor a szervezőket megkérem, hogy vegyenek be 
ebbe a körbe, ott szoktunk ilyen mondatokat mondani. 

 
ELNÖK: Minden jel arra mutat, hogy igen. 



- 27 - 

 
TAKÁCS GABRIELLA, a bizottság tanácsadója: A törvényjavaslatok miatt 

valószínű, hogy hétfőn is lesz bizottsági ülés. 
 
ELNÖK: Jó étvágyat, ha még valakinek van rá ideje. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 49 perc) 
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