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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 38 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Két 
napirendi pontunk van. Van-e valakinek javaslata a napirendre? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor 
szavazzunk! (Dr. Sós Tamás jelentkezik.) Van, parancsolj! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): A különfélék között szeretném szóba hozni, hogy a múlt 

héten mondjuk körülbelül 26 ezer ember nem kapta meg időben a bérét, pedagógusok és 
szakdolgozók. 

 
ELNÖK: Szerintem az egyebek keretében ezt megteheted. (Dr. Sós Tamás: Jó.) Akkor 

van-e a napirend két pontjától eltérő javaslat? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk a 
napirendről! Aki egyetért vele, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Aki nem ért egyet vagy 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag fogadtuk el. 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló T/13406. számú törvényjavaslat 

Köszöntöm Sipos Imre helyettes államtitkár urat és Brassói Sándor főosztályvezető 
urat, az előterjesztő képviselőit. A napirendi pontunk a nemzeti köznevelés 
tankönyvellátásáról címet viselő törvény. Elnézést kérek, talán magyarázattal tartozunk, hogy 
miért nem háromnegyed órával hamarabb kezdtük a bizottsági ülést. A Házszabály szerint 
három óra kell minimum a napirendre-tűzéstől a módosító javaslatok beadására. Ez 17 óra 05 
perckor telik le. Addig az általános vitára való alkalmasságot vitatjuk meg, és akkor kezdjük 
el a módosító javaslatok megvitatását. 

Tessék parancsolni, helyettes államtitkár úr! 

Sipos Imre helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) szóbeli 
tájékoztatója 

SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 
törvény lényegi elemeit szeretném ismertetni. 

A tervezet rögzíti, hogy a tankönyvek és azok tartalmi megfelelőségének biztosítása 
állami feladat. Az állam ezen belül ezen feladatait az alkalmazott tankönyvek, valamint a 
pedagógus kézikönyvek vonatkozásában az előállításra, a pályázat útján történő kiválasztásra, 
jóváhagyásra, kísérletitankönyv-fejlesztésre, illetve nyilván közreműködőkre terjeszti ki. Ezen 
feladatellátás vonatkozásában az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv 
működtetését, a miniszter által kiírt tankönyvfejlesztési pályázat eredményeit, illetve a 
miniszter által kezdeményezett kísérletitankönyv-fejlesztés eredményeit rögzíti a törvény. 
Mindezen három elem biztosításával kívánja az állam a biztonságos tankönyvellátást 
megoldani. 

A törvény rögzíti - ahogy azt a korábbi tankönyves törvény is tette -, hogy a törvény 
alkalmazásában milyen fogalmakat használ, a különböző tankönyvek, mint használt tankönyv, 
közismereti tankönyv, munkafüzet és így tovább, ezeket nem ismertetném, pontról pontra 
definiálja ezeket a tankönyvfajtákat. 

A tervezet meghatározza a tankönyvellátásban közreműködő szervezeteket, így 
különösen ami új elem, az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv. Ennek 
konkrét feladatait rögzíti a törvénytervezet. 
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Ezen kívül természetesen rögzíti a már részben ismert folyamatot is, amely a 
Könyvtárellátó feladatait határozza meg a tankönyvterjesztés során. 

A törvény 3. §-ában a tankönyvvé nyilvánítási eljárást, a tankönyvjegyzéket, a 
tankönyvrendelést és a tankönyvellátás alapvető szabályait rögzíti, így konkrétan azt, hogy 
miként értelmezünk, miként definiálunk egy könyvet tankönyvként, tehát mi a tankönyvvé 
nyilvánítás módja, kinek van erre lehetősége, ki kezdeményezheti, így például a könyvkiadást 
folytató jogi személy, a miniszter, illetve a szakképzési tankönyvek esetén a szakképesítésért 
felelős miniszter. 

Rögzíti a tervezet azt is, hogy milyen formában és milyen tankönyvek tudnak a 
tankönyvjegyzékre felkerülni. Itt külön a szakképesítésért felelős miniszter jogosítványait is 
kiemelném a tervezetből. 

Ebben a folyamatban a kísérletitankönyv-fejlesztésre is felhívnám a figyelmet, hiszen 
ennek is van egy külön útja a tankönyvvé nyilvánítás során. 

A törvény 4. §-ában az állami pénzügyi felelősségvállalás szabályait rögzíti. Itt a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény több hivatkozása jelenik meg a törvényben, amely 2014. 
szeptember 1-jétől azt rögzíti, hogy az általános iskola első két évfolyamán már ingyenesen 
biztosítja az állam, és aztán később majd felmenő rendszerben a tanulók számára a 
tankönyveket, és megmarad az a - nevezzük - rászorultsági alapon járó tankönyvtámogatás a 
3-12. évfolyamig valamennyi tanuló számára, amely rendelkezés most is életben van. 
Ezeknek a fenntartásáról, megtartásáról rendelkezik ez a szakasz. 

Ezen kívül még kiemelném azokat a rendelkezéseket, amelyek az úgynevezett 
felhatalmazó rendelkezések: felhatalmazást kap a kormány azokra az elemekre, amelyek a 
különböző szervezetek jogállását, feladatkörét, összetételét, működését rögzítik majd, és 
felhatalmazást kap a miniszter a tankönyv, pedagógiai kézikönyv jóváhagyási eljárásra 
kiadására, az iskolai tanulói tankönyvtámogatás elveinek, felhasználási szabályainak 
megállapítására, az országos és az iskolai tankönyvellátás és a tankönyvrendelés szabályaira. 

A jogszabály kiemeli még a jelenleg is érvényben lévő, működő Szakképzési 
Tankönyv- és Taneszköz Tanács összetételére, illetve működési rendjére vonatkozó miniszteri 
felhatalmazást is, valamint nyilván értelmező, illetve záró rendelkezésekkel zárul. 

Röviden összefoglalva: az állami szerepvállalás növelése, illetve az állam által 
biztosított tankönyvellátás az ismertetett törvénytervezetből ily módon foglalható össze. 
Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. A képviselő hölgyeké, uraké a lehetőség, hogy 

hozzászóljanak. Sós Tamás kért szót. Parancsolj, Tamás! 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Elsősorban 
kérdéseim lennének. Az első, hogy milyen elemzés előzte meg ezt az előterjesztést. 
Kiértékelték-e azt, hogy már mekkora zavar volt ez évben a tankönyvellátással kapcsolatban? 
Olyan információk vannak, hogy mondjuk a rendszerváltás óta ekkora zavarok nem voltak, 
mint az idén. Ha ez így folytatódik, jövőre még nagyobb lesz. Mekkora pénzre van szükség az 
átállás során? Milyen összeggel kalkulálnak, milyen plusz összeggel?  

A következő kérdésem arra irányul, hogy valójában ez a tankönyvpiac mekkora piac? 
Ez 14 milliárd, 16 milliárd?  

Az EU-s elveknek ez mennyiben felel meg vagy mond ellent? Várhatóan nem először 
születik olyan törvény a parlament előtt, amely mondjuk szembemegy európai uniós 
irányelvekkel, például itt az áruk szabad áramlásával. Azt gondolom, hogy ez a törvény is 
ilyen. 
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Én azzal is zárom, mert nem akarok hosszan beszélni, hogy véleményem szerint, 
mivel felszámolja a tankönyvpiacot, ennek inkább árfelhajtó szerepe lesz, tehát azt gondolom, 
hogy drágább lesz, többe fog kerülni összegészében. Talán azzal zárom, hogy véleményem 
szerint mindazoknak a pedagógiai elveknek, neveléstudományi elveknek is ellentmond, 
amikor arról beszélünk, hogy tudásalapú társadalom, meg arról beszélünk, hogy a 
pedagógusnak jó lenne, ha szabadsága lenne, mozgástere lenne. Tehát azt gondolom, itt egy 
indokolatlan mértékű centralizáció megy végbe. Egy jól működő rendszert, amit biztos, hogy 
kellene meg lehetne is korrigálni, tulajdonképpen önök felszámolnak. Az iránt érdeklődöm, 
hogy ezt mivel magyarázzák? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Osztolykán Ágnes kért szót. Parancsolj, Ágnes! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Én nem ígérem, hogy 

rövid leszek, mert ha önök azt gondolják, hogy vasárnap be lehet nyújtani egy 
törvényjavaslatot, amit hétfőn, mint akiket a tatár kerget, azonnal el kell fogadni és szavazni 
kell róla, azt gondolom, hogy egy ilyen horderejű kérdésnél ez egyszerűen nonszensz. 

Nincsenek itt azok az emberek, akiknek az életét, a munkáját fogja érinteni ez a 
törvény. Egy eldugott hétfő este, háromnegyed 5-kor beszélünk olyan dolgokról, amelyeknek 
nagyon komoly hatásuk lesz. Egyszerűen nem értem és egy iszonyatosan pökhendi és cinikus 
dolognak tartom azt, hogy egy ilyen horderejű kérdést ilyen keretek között kívánnak rendezni. 

Nem tudom, hogy mennyire vették a fáradságot, hogy beszéltek olyan emberekkel, 
akik ebből élnek, akik hosszú évek óta tankönyvterjesztéssel foglalkoznak. Én értek minden 
kritikát, egyet is értünk, hogy igen, voltak olyan tankönyvek, amelyeknek a minősége nem 
biztos, hogy megfelelő volt. De hogy ha valami nem jól megy, akkor azt nem szétverni kell, 
hanem azt gondolom, hogy javítani kellene a dolgokon. 

Én is azt gondolom, mint amit Sós Tamás képviselő úr már elmondott, hogy az EU 
versenyjogi szabályozása szerint ez egy piacszűkítő intézkedés. Ha jól tudom, akkor a 
szabályozásban benne van, hogy az intézkedés bevezetése előtt több év türelmi időt kellene 
adni. Mit fognak ezek az emberek csinálni, hogy ha létrejön a monopol tankönyvkiadó? 
Akkor holnaputántól bezárnak és majd elmennek kapálni vagy amihez éppen kedvük van, 
mert máshogy nem biztos, hogy nagyon fognak érteni.  

Azt már végigbeszéltük, és azt gondolom, hogy én tavaly is elmondtam, hogy az, hogy 
itt a miniszter mindenhatóságot kap azt illetően, hogy itt hogy legyen könyv, mi legyen a 
könyv, mi lehet a tankönyv, az szintén nonszensz. 

Nem gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű és primitív szabályozás volt, ami itt 
működött, ez egy nagyon bonyolult szabályrendszer volt, ezt önmaguk is elmondták. Azt 
gondolom, hogy most ezt tulajdonképpen szétszedni azzal, hogy itt újravarrják a kabátot, és 
majd a miniszter mindent el fog dönteni, az sajnos, nekem is csak azt juttatja az eszembe, 
pedig ha egy kicsit visszanézik az elmúlt három és fél évünket, akkor én nem mondom azt, 
hogy nem voltam soha - hogy is mondjam - túlzó és elragadtatott, de mindig próbáltam a 
szakmai elvekhez hűnek maradni. De most már tényleg nekem is csak az tud az eszembe 
jutni, hogy itt ezt azért csinálják, hogy olyan gyerekek jöjjenek ki ebből a rendszerből, 
amilyen ideológiájú gyerekeket ez a kormányzat be kíván rakni a rendszerbe bemenetkor, és 
akkor kijövetkor megkapjuk a kocka Fidesz-ideológiájú gyereket, aki olyan tankönyvből 
tanul, amiről a miniszter megmondja, hogy az micsoda? 

Lennének kérdéseim is. Hogy akarják ezt az egészet megvalósítani, hogy ez egy állami 
ellátás legyen, hogy ha jelenleg csak a kiadóknak vannak könyvei? Ezt így nem igazán értem. 
Tehát el fogják venni tőlük ezeket a könyveket, einstandolják vagy hogyan lesz? (Dr. Pósán 
László: Azok a Pál utcai fiúk.) 
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Mint oly sokszor, engedjék meg, hogy megint maguktól idézzek, abból a kormány-
előterjesztésből, amit Brassói Sándor főosztályvezető úr készített el, és gondolom, hogy 
helyettes államtitkár úr is látta. Itt azt vezetik fel ebben az anyagban, idézem, most nem a 
televízióban teszem először, hanem itt. (Kucsák László: Köszönjük.) „Az EMMI álláspontja 
szerint nincs olyan komoly indok, ami a tankönyvkiadó költségvetési szervként való 
működése mellett felhozható, miközben a költségvetési szervek jellegüknél fogva nem 
alkalmasak a gazdasági jellegű tevékenységek hatékony ellátására.” Fel is sorolják, hogy 
miért, de egyet emelnék ki belőle. „A költségvetési szervek nem áfaalanyok, emiatt a 
költségvetési szervként működő kiadónál mindenképpen jelentős többletköltség keletkezik.” 

Ezt megint nem én mondtam, nem én találtam ki, nem az én szakértőim írták le, 
hanem önök írták egy kormány-előterjesztésben, és azt gondolom, hogy ha nem akarjuk itt 
átverni magunkat meg a világot, akkor legalább ezen a helyen, az oktatási bizottságban 
mondják már el nekünk, hogy ezt miért csinálják? Ha önmaguk is tudják azt, hogy ez az egész 
egy átverés, egy humbug, akkor miért csinálják? 

A másik, amire nagyon kíváncsi lennék, hogy mondják már meg, hogy ki lesz ez az 
állami költségvetési szerv, aki tankönyvkiadóként fog működni? A Nemzeti Tankönyvkiadó, 
az Apáczai Kiadó vagy ahogyan ebből az anyagból ilyen félig-meddig kiolvasható, az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet akarják Nemzeti Tankönyvkiadóvá tenni? Mert azt 
gondolom, hogy az oktatási bizottságnak, a parlamentnek, azoknak az embereknek, akiket ide 
küldtek - minket is ideküldött valaki, nemcsak a Fideszt kétharmaddal -, nekünk is 
kötelességünk megtudni és elmondani az embereknek, hogy mi van emögött. Mert lassan már 
az az érzésem, hogy maguk mindent államosítanak, majd szóljanak, ha a gyermekeinket is 
államosítani kívánják. Egyszerűen felháborító az eljárás, minden, ami ekörül mozog, és azt 
gondolom, az, hogy legalább tiszta lapokkal játsszanak, az a minimumelvárás. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e más hozzászóló? Farkas Gergely! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én se tudom mással kezdeni, mint 

az eljárásbeli aggályainkkal. Tegnap délután 1-2 órakor még nem volt olvasható ez a 
törvényjavaslat, ennek ellenére 24 órával később körülbelül már tárgyalnunk kell, véleményt 
kell mondani. Tehát mi is szánalmasnak tartjuk ezt a fajta eljárásrendet, és szomorúnak, hogy 
ilyet megenged a Házszabály és egyáltalán a kormánypárt megenged magának. Már csak azért 
is, mert itt nemcsak mi fogjuk megsínyleni ezt a tárgyalási rendet, hanem az érintettek is, 
ahogy lehetett is hallani arról, hogy semmilyen egyeztetés nem történt itt a Tankönyves 
Vállalkozók Országos Testületével vagy éppen a Tankönyvesek Országos Szövetségével. 
Kérdezném is, hogy egyáltalán valakivel történt-e egyeztetés, vagy ez teljes egészében az 
államtitkárságon belül történt? 

Nagyon komoly kérdéseket vet fel ez a javaslat, amit itt láthatunk. Maga a 
törvényjavaslat életbe lépésével, január 1-jével a tankönyvvé minősítő eljárások azonnali 
hatállyal megszűnnek. Ez már rögtön felvet több kérdést is, például tudhatjuk, hogy vannak 
tankönyvsorozatok, amelyek innentől kezdve felmenő rendszerben nem lesznek 
használhatóak, hiszen onnantól, hogy megszüntetik mondjuk a most újonnan kiadott, ebben az 
évben az elsős évfolyamos könyveket, jelenleg zajlik a második vagy éppen a hatodik vagy 
tízedik osztályos könyveknek a minősítése. Ezeket megszüntetik, tehát ezek nem fognak 
elkészülni. Innentől kezdve az első évfolyamos könyveket sem lehet tovább használni, hanem 
egy másfajta könyvet kell megrendelni a következő osztályban, a következő évfolyamra 
ezeknek a diákoknak. 

Ugyanakkor azt is felveti, hogy szintén sok esetben megrendeltek tartós könyveket, 
vagy a könyvtárak vásároltak ilyen könyveket. Ezek esetében is, hogy ha nem tudnak erre 
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épülni ezek a tankönyvek, amelyeket most megrendeltek, akkor ez a későbbiekben szintén azt 
eredményezheti, hogy újfajta tankönyvekre lesz szükség. 

Önmagában már ezek is ilyen százmillió forintos kidobott pénzt jelentenek, illetve az 
is, hogy a minősítő eljárásokat meg kell szüntetni, ilyen esetben vissza kell fizetni az eljárási 
díjakat. 

Itt két példát mondtam, hogy milyenfajta pazarlásokhoz és pénzkidobáshoz vezet ez a 
hirtelen hatályba lépő törvény. Ennek alapján kérdezem, hogy ezeket önök végiggondolták-e, 
lesz-e bármiféle fedezet ezeknek az összegeknek a kifizetésére? Már csak azért is, mert a 
költségvetés tárgyalásán, a főösszegek elfogadásán már túl vagyunk. Kérdezem, hogy itt a 
pazarlás kapcsán felmerülő költségekre, illetve az egyéb, átállással kapcsolatos költségekre 
van-e a jövő évre fedezet a költségvetésben? 

Osztolykán képviselőtársam feszegette már ezt a kérdést, hogy egyáltalán nem világos, 
hogy miként is fog ezután zajlani a tankönyvek kiadása, ki és hogyan fogja kiadni ezeket a 
könyveket. Az az igazság, hogy az egész törvény egy biankó csekk a kormány részére, itt az 
5. § másról sem szól, csak bekezdéseken keresztül sorolja fel, hogy a kormány, a miniszter, a 
szakminiszter milyenfajta felhatalmazásokat kap, hogy majd valamit megalkotnak. Tehát 
tulajdonképpen semmiféle elképzelést nem tudhatunk, hogy konkrétan miként fog zajlani a 
tankönyvkiadás. 

Nem tudom, hogy erről van-e valami információ, amit megoszthatnak velünk? 
Tényleg ebben az említett december 10-ei kormányülés tervezetében két eljárás, két változat 
már olvasható volt: a Nemzeti Tankönyvkiadó, illetve az OFI felhasználása ilyen célokra. 
Van-e valami döntés ez ügyben, vagy mégis mi várható? 

Komoly vitát váltott már ki ebben az elmúlt egy napban is a két tankönyv 
tantárgyanként, évfolyamonként, mely azért sem logikus számunkra, hiszen önök pont azt 
hangsúlyozták ebben a törvényben, hogy beépítenek a rendszerbe egyfajta 
minőségellenőrzést, tehát hogy tényleg csak kiváló tankönyvek kerüljenek a gyerekek elé. 
Viszont a kettő meg nem logikus, hogy ha egyszerűen beépítenek egy ilyen rendszert, ami 
lehetővé teszi, hogy tényleg önök által, a miniszter által jóváhagyott tankönyvekből legyen 
tankönyv, akkor miért van szükség arra, hogy korlátozzák két darabban a tankönyvek számát? 
Ha két ilyen tankönyv lesz, akkor majd annyit hagy jóvá a miniszter, de lehet, hogy éppen 
három, négy, vagy akár öt is. Akkor miért van szükség erre a két tankönyv/tantárgy/évfolyam 
szabályozásra? Mi ezt rossznak tartjuk, és erre adtunk is be módosító javaslatot, hogy ezt 
töröljük el, és majd a miniszter vagy akinek döntési jogköre lesz, ő majd dönteni fog arról, 
hogy mit ítél meg olyan könyvnek, ami tényleg a gyerekek elé kerülhet. 

Még egy módosítót nyújtottunk be, az előző tankönyvellátással kapcsolatos 
törvényben ugyanis az is szerepelt, hogy a szerző is kezdeményezheti a tankönyvvé 
nyilvánítást. Ez ebből most kikerült, ennek az okát szeretnénk megkérdezni, számunkra 
ugyanis ez nem logikus, hogy miért is volt ez probléma korábban önöknek.  

A hatálybalépés egy nagyon komoly kérdés, és tényleg az előretekintés szempontjából 
gondolom, mindannyiunk érdeke az, hogy elkerüljük a hasonló zűrzavarokat, mint ami az 
elmúlt hónapokban a köznevelésben tapasztalható volt a tankönyvellátás kapcsán. Viszont 
azzal, hogy önök ezt két hét alatt hatályba is léptetnék, mindezt teszik úgy, hogy a részletek 
még a törvényben sincsenek szabályozva, az érintettekkel nem egyeztettek, és lehetne még 
sorolni a hátulütőket, mindez nagyon komolyan felveti annak a kérdését, hogy vajon, fel tud-e 
állni egy olyan rendszer, ami szeptembertől tudja biztosítani a tankönyvellátás rendjének 
folytonosságát, és hogy tényleg ne legyen fennakadás véleményünk szerint. Ezt annak 
tükrében is mondjuk, amit itt az elmúlt hónapokban tapasztaltunk, hogy nem lesz képes a 
rendszer arra, hogy felálljon ilyen gyorsan. Mi tehát egyértelműen azt tartanánk jónak, hogy 
ha bármilyen irányba el is indul a kormány, akkor azt ne ilyen gyors határidővel tegye, hanem 
minimum egy év késéssel, és a 2014-15-ös tankönyvellátásban még ne álljon be ez a változás. 
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Röviden ezeket szerettem volna felvetni, és azzal kellett volna kezdenem, hogy egy 
dologgal tudunk egyetérteni a kormány tekintetében, hogy tényleg szükség van arra, hogy 
bizonyos szempontból itt a tankönyveket megrostálják és minőségi kiadványok kerüljenek a 
diákok elé. Ezt mi is a kezdetektől fogva mondjuk, de a módszerekben és főleg ennek a gyors 
törvényalkotásnak a tekintetében, illetve mindazoknak a tükrében, ami már ismertté vált ebből 
a törvényből, azokkal nem tudunk egyetérteni, és nagyon veszélyesnek és rossz irányúnak 
tartjuk ezt a fajta törvénymódosítást. 

 
ELNÖK: Ángyán József képviselőtársunk kért szót. Parancsolj! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyenesen 

szeretném kérdezni: lát-e az előterjesztő olyan gazdasági érdekcsoportot, ami ezt a piacot 
próbálja megszerezni?  

Miniszter úrtól nem véletlenül próbáltam arra vonatkozóan véleményt kérni, hogy 
vajon, a politikát mennyire befolyásolják azok a háttérérdekek, gazdasági érdekcsoportok, 
amelyek itt, ott, amott beavatkozni látszanak a törvényhozásba vagy a rendeletekbe. Számos 
olyan példát láttam, és cáfolják, legyenek kedvesek és erősítsenek meg engem abban, hogy 
nem erről van szó, hogy egy-két példát is mondjak, ahol az állam a monopóliumát vagy 
koncesszióban odaadja, vagy előbb monopolizálja azt, ami eddig nem volt állami 
monopólium és azt adja koncesszióba. 

Az alaptörvény módosításánál, más területről hozva a példát, ez történt az integrált 
mezőgazdasági termelésszervezéssel, ahol amint sikerült ezt kideríteni, 7 régiónak 
megfelelően 7 nagy tőkeérdekeltség kapná koncesszióba majd a teljes mezőgazdaság 
integrációját, ami a vidék végét jelenti. 

De ugyanez az állami monopólium, koncesszióba adási konstrukció működik például a 
dohánymonopóliummal kapcsolatban, ahogy látjuk, de ugyanilyen monopolhelyzet átadásáról 
van szó a mostani kaszinótörvénnyel, a szerencsejátékkal kapcsolatban. 

Tehát szeretném megkérdezni, hogy egyrészt mekkora piacra gondolnak itt az 
előterjesztők, körülbelül mekkora ez a piac? Van-e emögött olyan érdekcsoport - erősítsék 
meg vagy cáfolják -, ami ezt a fajta monopóliumot akarja megszerezni, egyáltalán 
gondolkodik-e az állam arról, hogy azért államosítja a tankönyvpiacot, hogy aztán az 
bizonyos érdekcsoportoknak monopolhelyzetet teremtve számukra, állami monopóliumot 
koncesszióba adva továbbadja ezt a fajta piacot. 

Lehet, hogy én rémeket látok, de kérem, erősítsék meg, hogy erről szó nincs ebben az 
esetben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Más hozzászólásra való jelentkezést nem látok. Erősítés 

érkezett a kormányzati oldalnál, Halász Zsolt főosztályvezető-helyettes, és gondolom, 
államtitkár asszony is, ha megtisztel bennünket, akkor nyilván majd a kérdésekre válaszol, 
illetve a módosító javaslatok vitájában részt vesz. 

Tessék parancsolni, elhangzott számos kérdés, felvetés, vélemény, némelyik elég 
sarkos, hegyes is volt. Helyettes államtitkár úr, tessék parancsolni! 

Sipos Imre helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) válaszai 

SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 
szépen a véleményeket, kérdéseket, észrevételeket. Mennék ezek sorrendjében, illetve nyilván 
lesz olyan, ami esetleg később hangzott el, de már az első válasznál érinteném. 

Természetesen nagyon komoly előkészítő munka és elemzés előzte meg ezt az 
anyagot. A kormány is tárgyalta. Számos olyan információ áll rendelkezésünkre, amelyek 
alapján ezt az anyagot el tudtuk készíteni. Ebben egyébként pontosan kiemelném azt a 
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változást, amely változás ez év szeptember 1-jétől következett be a tankönyvterjesztésben, 
hiszen pont ebből adódóan álltak a tárca rendelkezésére olyan információk, amelyek soha nem 
álltak rendelkezésére. Amíg csak az önkormányzatok, az iskolák, a helyi fenntartók látták a 
tankönyvellátás problémáit csak lokalizáltan, addig a szaktárca nyilván nem ismerhette azokat 
az adatokat, hogy mi a helyzet a tankönyvellátásban. 

Többször elmondtam, most is elmondom, hogy a korábbi években is előfordult nem 
egyszer olyan probléma, hogy a tankönyvek kiszállításával lehetett gond. Ezeket mindig helyi 
szinten kezelték az ottani érintettek. Idén ugyanez volt a helyzet, azzal a különbséggel, hogy 
ezt országos szinten a KELLO-nak és a tárcának kellett kezelni. 

Hogy mekkora piacról van szó, ez itt most már két kérdésben is elhangzott. Ez 17 
milliárd körüli összeg. Ebből a 17 milliárd forintból egyébként az előbb említett rászorultsági 
alapon biztosított tankönyvellátásra az állam 7-8 milliárd forintos összeget biztosított idén is 
és az elmúlt években is. Ez az összeg nyilván azzal, hogy folyamatosan lépnek be azok az 
évfolyamok ebbe a rendszerbe, akik majd ingyenesen jutnak tankönyvekhez, maga az állami 
szándék, a kormány szándéka szerint növekedni fog. 

És akkor itt azonnal válaszolnék az utolsó kérdésre: én nem látok semmiféle olyan 
érdekcsoportot, amely itt szóba jönne. Maga a képviselő úr által említett összehasonlítást 
pedig azért nem tartanám teljes mértékben relevánsnak, hiszen itt egy olyan állami feladatról 
van szó, amely állami feladatot maga az állam kíván a saját rendszerén keresztül, a saját 
intézményhálózatán keresztül ellátni. Erre számos példa van a világban. 

Visszatérve a többi felvetett kérdésre: az EU-s elvekkel kapcsolatos kérdésre is 
pontosan ugyanez a válasz, hogy egy teljes generációt, egy 1-8 évfolyamos generációt kíván 
az állam ingyenes tankönyvellátásban biztosítani, ezért is van szükség ennek a törvénynek a 
bevezetésére. 

A pedagógiai elvek, tankönyvek száma kérdésre hadd térjek ki. Ez több észrevételben 
is elhangzott. Azt gondolom, hogy a tankönyv minőségét és annak tartalmát nem azoknak a 
mennyisége határozza meg, tehát kettő tankönyv is lehet kiváló és öt könyv is lehet rossz. 

Nyilván mindenkinek az a célja, hogy nagyon jó minőségű és tartalmában a nemzeti 
alaptantervhez illeszkedő tankönyvek legyenek a magyar köznevelésben, és a két tankönyv 
értelmezéséhez azt azért még hadd tegyem hozzá, hogy nyilván különböző 
tankönyvféleségekre van szükség a sajátos nevelési igényű gyermekeknél, egy nemzetiségi 
oktatásban vagy kéttannyelvű oktatásban. Tehát nem úgy értendő, hogy ez a kettő tankönyv, 
mondjuk az ötödik évfolyam matematika tankönyvéből csak két darab lehet, viszont meg kell 
nézni azokat az egymástól eltérő pedagógiai szándékokat és elveket és a köznevelés 
rendszerét, hogy milyen típusú tankönyvekről beszélünk, és ezt ezzel a számmal 
értelemszerűen szorozni kell. Ily módon gyakorlatilag ezen keresztül a pedagógiai elvek azt 
gondolom, hogy biztosítottak lehetnek a későbbiekben is. 

Nyilván nem az a cél, hogy ne szakavatott, kiváló szakemberek, tankönyvszerzők, 
nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusok írják ezeket a tankönyveket, hanem mondjuk 
másutt írattassanak meg, ebből adódóan azt gondolom, hogy ezeknek a tankönyveknek a 
szakmaiságát magának a pedagógustársadalomnak a bevonása kell hogy jelentse. Attól, hogy 
ez állami feladatként jelenik meg, hogy egy költségvetési szerv fogja ezt a munkát 
koordinálni, ez a költségvetési szerv a már említett kísérletitankönyv-fejlesztésnél is például 
nyilván megkezdte kiváló tankönyvíróknak, illetve pedagógusoknak a bevonását ebbe a 
munkába. Sőt, egy új lehetőség azoknak az esetleg szunnyadó pedagógusoknak, akik már 
eddig is készültek arra, hogy tankönyveket írjanak, de nem volt lehetőségük megjelenni abban 
a világban, ami eddig a tankönyvellátásról szólt, most itt lesz egy újabb lehetőség, amivel 
beléphetnek és színesíthetik a magyar tankönyvkínálatot. 
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Azt köszönöm, hogy többen elismerték, hogy szükség volt erre a lépésre, hiszen 
jelenleg mintegy 5000-féle tankönyv található a hivatalos tankönyvjegyzéken, és nyilván azért 
ezeknek a kontrollálására, felülvizsgálatára szükség van. 

A miniszteri mindenhatóságra szeretném jelezni, hogy mind a törvény, mind a készülő 
rendelettervezetek nyilván megadják azt a lehetőséget majd, hogy egy bizonyos szervezet 
bírálja el a tankönyvjegyzékre való felkerülésnek a lehetőségét. Tehát itt nincs szó arról, hogy 
a miniszter ránéz egy tankönyvre és megmondja, hogy jó vagy sem (Osztolykán Ágnes: 
Hanem?), ezután is szakemberek fogják megmondani, hogy az az illető tankönyv jó vagy 
sem. (Osztolykán Ágnes: Ki fogja kinevezni? Én?) Ezt azok a rendeletek, amelyek előkészítés 
alatt vannak, fogják biztosítani. 

A szakmai szabadságról pedig, ahogy már említettem, pont a pedagógustársadalom 
bevonásával, illetve a tantervekhez való illeszkedéssel azt gondolom, hogy lehet 
visszatérnünk. 

A gazdasági társaság vagy költségvetési szerv: valóban nem tagadjuk, hogy abban az 
előterjesztésben, amelyet képviselő asszony idézett, az EMMI tett egy javaslatot a gazdasági 
társasági formában való működtetésre, de nyilván más tárcák, a közjogi terület, a gazdasági 
tárca is mindezeket megvizsgálta. Az az EMMI javaslata volt, különböző egyeztetések során 
született az a megoldás, hogy költségvetési szervként, állami feladatot állam által garantáltan, 
költségvetési szerv oldja majd meg. Ennek a költségvetési szervnek a kijelölését pedig a 
kormányrendelet fogja rögzíteni, én ezt a költségvetési szervet jelen pillanatban ezért nem 
nevezném meg, a kormányrendelet fogja ezt meghatározni. 

A minősítési eljárások vonatkozásában nyilván ezeket újra lehet indítani. A képviselő 
úr által elmondott problémát, hogy gyakorlatilag kettesével kell hogy nézzük, tehát az 1-2., 3-
4.  és így tovább - évfolyamokat kell együtt néznünk, ezt nyilván mi is pontosan tudjuk. Azt is 
tudjuk, hogy a tartós tankönyv milyen formában fordul vissza a rendszerbe. Ebből adódóan 
ezt a helyzetet pontosan ismerjük, nem szeretnénk, hogy ha ebből fennakadás lenne a 
következő tanévben, tehát ezzel számolunk, és rendeleti szinten úgy kívánjuk szabályozni, 
hogy ezeknek a használatára és a minősítési eljárásoknak ezeknél a könyveknél az újraindítási 
lehetősége meglegyen. 

A két tankönyvre vonatkozóan már több érvet elmondtam, még egyet hadd tegyek ide. 
Egy nagyon komoly kritika éri nagyon gyakran a magyar köznevelést, mégpedig annak az 
átjárhatóságára vonatkozó kritika. A különböző településekről vagy egyáltalán egy városon 
belül különböző intézménytípusból átkerülő gyermekek azzal szembesülnek, hogy iksz 
tankönyvcsaládból tanítottak az egyik iskolában, zé tankönyvcsaládból tanítottak a másik 
iskolában, és bizony, nem minden esetben van koherencia a kettő között. Ez is egy olyan érv e 
mellett a folyamat mellett, amelyet még meg kell hogy említsek az előzőeken kívül. 

A „szerző is kezdeményez” kérdésre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy nyilván - 
és ezt már említettem - a szerzők bevonását, sőt ennek a területnek az élénkítését szeretnénk 
elérni. De mivel maga egy szerző, egy pedagógus önmagában nyilván nem képes arra, hogy 
ezt az egész folyamatot végigmenedzselje és nem tud eljutni oda önállóan, hogy az ő, 
egyébként valószínűleg kiváló szellemi termékéből tankönyv legyen, ezért a szerzőket 
kiadóhoz csatoltan, illetve nyilván a létrehozandó költségvetési szervhez csatoltan szeretnénk 
ebbe a folyamatba beiktatni. 

A hatálybaléptetés gyorsasága és az eljárás gyorsasága valóban azért van, merthogy 
előttünk van egy újabb tanév, hiszen a következő szeptember nagyon hamar itt lesz. Erre 
vonatkozóan, ha ezeket a folyamatokat szeretnénk meglépni, a kísérleti tankönyveket ebbe a 
rendszerbe szeretnénk behozni, a kísérleti tankönyveknek lehetőséget adni, a már említett 
szerzőket és az egésznek a vérkeringését egy kicsit felélénkíteni, akkor ezzel bizony, sietnünk 
kell, és nyilván dolgozunk azon, hogy mind a kormányrendelet, mind a miniszteri rendeletek 
minél előbb napvilágot láthassanak. Köszönöm szépen a figyelmüket. 
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm. 5 óra múlt 12 perccel, lezárult a módosító javaslatok leadása. 
Szavazunk az általános vitára való alkalmasságról, és utána elkezdjük a módosító javaslatok 
megvitatását. Van-e még valakinek észrevétele a szavazás előtt? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki egyetért az általános vitára való 
alkalmassággal. Kérem, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. (Osztolykán 
Ágnes: Ez most mi volt? Meg kellene számolni!) Az ellenzéki alelnök asszony azt kéri, hogy 
számoljuk meg az igen szavazatokat. Kérem, hogy aki egyetért (Osztolykán Ágnes: 
Egyértelműen tegye fel a kezét!), az tegye fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Ágnes, 
megszámolnád, ha megkérhetlek? (Osztolykán Ágnes: Meg. 13 igen.) Jó. Ki az, aki nem ért 
vele egyet? (Szavazás.) 6 nem. Ki az, aki tartózkodott az ügyben? (Nincs jelzés.) Köszönöm. 

Az általános vitára való alkalmasságról döntöttünk, a bizottság igennel szavazott. 

A módosító javaslatok megvitatása 

Következik a módosító javaslatok megvitatása. Próbálom majd a sorrendet megtartani. 
Az első Karácsony Gergely, független képviselő javaslata, amelyben a törvény egészét 
megtartja, pusztán egy szócskát üzen, hogy nem kell alkalmazni Magyarország területén. Ez 
egy ultraliberális javaslat, hiszen a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényt egyébként 
megszünteti a törvény, tehát ebben az esetben semmilyen szabályozás nem érvényesül ebben 
a szférában. Ezért voltam bátor ezt így jellemezni.  

Kérdezem, hogy van-e képviselő, aki érvelni kíván a javaslattevő nevében. (Nincs 
jelzés.) Nincs ilyen jelzés. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e álláspontja Karácsony 
Gergely módosító javaslatáról. 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Nincs. Szavazzunk a módosító javaslatról! Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
egyharmada sem támogatta. 

A következő a 3-as, Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselőtársaink javaslata. Gergely 
itt van, tehát röviden érvelni tud mellette. Parancsolj, Gergely! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm. Az SNI-s gyerekek esetében, ha jól 

tudjuk, akkor ez benne volt az előző törvényjavaslatban, még sincs a mostaniban benne. Mi 
bízunk benne, hogy ez csak egy hiba, ezért szeretnénk ezt korrigálni, de kíváncsian várjuk, 
hogy miért is történt ez a változás az új törvényjavaslat esetében. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e az előterjesztőnek álláspontja?  
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk, az 1. pontot a rendelet rendezni fogja. 
 
ELNÖK: Még egyszer? Nem hallottam. 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tehát nem 

támogatjuk, de az első részét a módosító indítványnak a rendeletben mi is kívánjuk rendezni. 
 
ELNÖK: Tehát rendeleti szabályozást… 
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SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Rendeleti 

szinten szabályozni fogjuk. 
 
ELNÖK:… lát a kormány jónak. Van-e kérdés, észrevétel? Gergely, parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Van-e valami akadálya, hogy ezt törvényi szinten 

tegyük meg, ezáltal egy nagyobb biztosítékot adva ennek? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Azért nem 

tartjuk lehetségesnek, mert ez jól láthatóan egy kerettörvényi jelleg, amit a kormány 
benyújtott. Tehát a kormány elvárása az volt, hogy egy rövid, lényegi törvény legyen, aminek 
az egyes elemeinek a kibontását a vonatkozó felhatalmazók alapján a kormányrendelet vagy 
miniszteri rendelet tartalmazza. Tehát ebbe a törvényi szerkezeti, keretrendszeri műfajba ez a 
szabályrendszer nem illik bele, ugyanis bármely minisztérium, bármely miniszter a 
költségvetésben a részére megállapított tárcaköltségvetés terhére bármikor kiírhat pályázatot. 
Figyelemmel arra, hogy az SNI-tankönyvellátás is - akárcsak a nemzetiségi - az állam 
feladata, ennek a keretrendszerén belül az állam alapvetően a három célra, a három feladatra, 
amit az 1. § felsorol, fogja megszervezni ezt a feladatot. Tehát külön ezt ilyen szempontból 
törvényi szinten nem indokolt nevesíteni, adott esetben a végrehajtási miniszteri rendeletbe ez 
megfontolandó, hogy beemelésre kerüljön. 

 
ELNÖK: Van-e egyéb kérdés, hozzászólás, vita? (Nincs jelzés.) Szavazzunk a 

javaslatról! Tehát Dúró Dóra, Farkas Gergely javaslata a 3. § (10) bekezdése. Ki az, aki 
egyetért a javaslattal? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 13 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság egyharmada sem támogatta. 

Szintén Dúró Dóra, Farkas Gergely javaslata, a 3. § (4) bekezdés, illetve egy törlés a 4. 
§-ban. Parancsolj! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Ez lenne az, hogy ne maximalizáljuk kettőben az 

évfolyamonként, tantárgyanként tankönyvként bejegyzett könyveket. Itt visszakérdeznék, 
hogy jól értettem az előbb, hogy itt példaként azt mondta a kormány képviselője, hogy 
matematikakönyvből - példaként ez hangzott el - nem lesz például két tankönyv, hanem ennél 
több? 

Tehát én ezt rosszul hallottam, vagy tényleg lesz lehetőség arra, hogy ha jó minőségű 
könyvekről beszélünk, akkor adott esetben akár kettőnél több tankönyv is legyen egy 
bizonyos évfolyamon, egy adott tantárgyból, mondjuk egy gimnáziumban? 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, olyan 

értelemben jól hallotta, hogy kerettantervi tantárgyanként, modulonként. Tehát ahogy 
említettem, hogy például a sajátos nevelési igényű gyermekek számára más könyv kell hogy 
készüljön, mint mondjuk a matematikát emelt szinten tanuló gyermekek számára. De ha az 
adott területet, tehát ha kerettantervi egységet nézek, akkor az adott egységhez kettő 
tankönyvet rendelünk. 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Csak még egy kérdés, szintén az előbb hallhattuk, 

hogy elhangzott, hogy teljesen mindegynek tartják, vagy mind a kettő előfordul, hogy két jó 
tankönyv vagy öt rossz tankönyv. Én csak azt a kérdést szeretném feltenni, hogy az miért 
elképzelhetetlen, hogy három jó könyv van például vagy négy? Tehát ez elképzelhetetlen 
önök szerint? 
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SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Említettem 

az átjárhatóság kérdését, nyilván nem elképzelhetetlen, de az átjárhatóság miatt fontosnak 
gondolnánk. 

 
ELNÖK: Sándor, parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Egyébként pedig, ha a miniszter által kiadott kerettanterveket, illetőleg a miniszter által már 
engedélyezett kerettanterveket nézzük, akkor maga a benyújtott törvényjavaslat úgy fogalmaz, 
hogy kerettantervi tantárgyanként, modulonként. Tehát ahány kerettanterv van kiadva a 
miniszter által, illetőleg jóváhagyásra került, gondoljunk itt akár a Waldorf-kerettantervre, a 
Zöld Kakas Líceum kerettantervére, a képességfejlesztő kerettantervekre, az értékközvetítő 
kerettantervekre, van 19-féle, ezen kerettantervek mindegyik tantárgyához kettő. Ugyanakkor 
a miniszter által kiadott kerettantervek között is például, ha megnézzük, a természettudomány 
vonatkozásában nemcsak egy kerettantervet adott ki a miniszter, vagy például akár a 
matematikát, adott ki emelt szintű matematika tantervet a gimnáziumoknak. 

Tehát minden esetben kettőt. Összességében ez azt jelenti, hogy ha azt mondjuk, hogy 
matematika, mondjuk egy középiskolában, akkor ez egy meglehetősen nagyobb számú 
tantárgyi kerettantervet fog jelenteni, lehetőséget, amivel nyilván lehet élni, illetve kell is élni. 

Tehát ez nem azt jelenti, hogy összességében a matematikából kettő lesz. 
 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? Parancsolj, Gergely! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Annyira nem akartam, de… 
 
ELNÖK: Égett a lámpa, azt véltem, hogy… 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Elnézést, elfelejtettem kikapcsolni. De tényleg a 

logikát nem értem abban, hogy ha egy kézbe összpontosul egy törvénynek a módosítása, 
miszerint 2, 3, 5, iksz darab, és egy kézben összpontosul az, hogy mit minősítenek 
tankönyvvé, akkor mi a logika abban, hogy megszabják a kettőt maximumként? Tehát miért 
nem elég az, hogy önök, úgyis van behatásuk erre, majd amikor ott lesznek, akkor kettőt vagy 
hármat hagynak jóvá, ha úgy gondolják, akkor mindegyikből kettőt, de lehet, hogy lesz egy 
olyan alkalom, amikor önök is úgy gondolják, hogy érdemes lett volna hármat írni a 
törvénytervezetbe, mert ott három jó könyv van. Tehát mi ebben a logika? 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elmondtuk 

az érveinket. 
 
ELNÖK: Ángyán József képviselő úr! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (független): Egyfajta gondolkodásra késztet, amit Gergely 

elmondott, és kérdezni szeretném, hogy nem egyszerűen arról szól a történet, hogy aki ezeket 
a könyveket kiadja, ugyanannyi gyerek van, tehát ugyanannyi tankönyv fog ezen a piacon 
fogyni, ha kevesebb könyvet adnak ki, akkor egy könyvből több példányszám, és ennek 
következtében több profit keletkezik?  

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
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SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az állam 
ingyenesen biztosítja a könyveket. 

 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (független): De akik előállítják a könyveket, nem az állam 

fogja előállítani a könyveket, bocsánatot kérek. Ott nyilván, ha kevesebb könyvről van szó 
nagyobb példányszámban (Osztolykán Ágnes: Azért ennyire sötétnek ne nézzen már minket 
senki!), akkor egy könyvön nagyobb a haszon. 

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr! 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az állami 

költségvetési szerv fogja előállítani a könyveket. 
 
ELNÖK: Én is hozzászólnék ehhez a ponthoz. Egy hasonló tárgyú vagy tartalmú 

módosító javaslatot én is javaslok a bizottságnak, mint bizottsági módosító javaslatot, hogy 
vitasson meg. Ennek a lényege az, hogy nem kettő, hanem legalább kettő, de lehet több. Itt 
valóban ez egy alapvető kérdés, hogy az a célunk, hogy korlátozzuk, vagy pedig feltételezzük, 
hogy az állam valamely szerve képes normát állítani, egy szintet megszabni, aminek az 
emelése biztosan hallatlanul fontos dolog, a szintnek mindig emelkednie kell, és akik elérik 
ezt a szintet, ők engedélyt kapnak. 

Három tökéletesen megfelelő, gyönyörűen kimunkált, jó színvonalú tankönyv 
engedélyezését miért akarjuk törvénnyel lehetetlenné tenni? Emellett egyébként egy érv 
szólna, épp az, amit Ángyán József felvetett, csak fordítva, csak nem úgy, ahogy te mondtad, 
Jóska, hogy több lesz a profit. Lehetne azzal érvelni, hogy a példányszám adott, iksz gyerek 
van, 93 ezer születik mostanában, ne osszuk sokfelé, így tudjuk olcsóbbá tenni a 
tankönyveket. 

De azért mögöttünk van egy pár évtized, tízezer példány fölött nincs különbség, tehát 
nincs különbség a tekintetben, hogy egy tankönyvet 10 vagy 15 ezer példányban nyomtatunk 
ki. A papírár itt már lineáris, a szerkesztői, előkészítő, fejlesztői munkák olyan kis súllyal 
esnek itt már a példányszámban latba. 

Tehát a korlátozás mellett szólhat az, hogy talán könnyebben átlátható az irányító 
hatóság, az engedélyező hivatal számára. Ez lehet egy érv, bár szerintem meg tudnak ezek 
birkózni, hiszen amúgy is szemrevételezi ezeket a könyveket, hiszen benyújtják, tehát a 
munka megvan vele. Nem spórol energiát a véleményező szervezet, bárki is legyen az. 

Mellette szóló érv azért mégiscsak az, hogy sokféle módon szerveződnek iskolák, 
osztályok, tanulócsoportok, nem akarok nagyon demagóg lenni azzal, hogy sokféle gyerek 
van. Itt ülünk, én most épp a cipőket nézem, nemcsak 37-es és 42-es cipőt gyártunk, hanem ez 
egy differenciáltabb rendszer, a magyar cipőipar. Bár kétségtelen, hogy meg lehetne oldani, 
hogy van kicsi meg nagy, és akkor mindenki választhatna a kettő közül. De nem, lábra 
szabjuk a cipőket, hogy ne szorítson, meg ne lötyögjön, ne rúgjuk le. 

Miért gondoljuk azt, hogy egy gyerek tanulási útja, tanulási stratégiája, képességei 
tekintetében nem jár legalább ilyen differenciált megközelítés, mint mondjuk a lábunknak? 

Tehát ha látunk jó színvonalút, akkor adjunk módot a törvényben arra, hogy akár 
legyen három vagy négy is. Látom, sikerült egy kis vitát provokálnom. Parancsolj! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök én is 

mindenkit. Nem igazán vita, hanem az előző felvetés kapcsán én még annyit szeretnék 
hozzátenni, hogy egy ilyen verzió esetén, tehát végignézve a bizottsági módosító javaslatokat, 
mondjuk a szerzők szempontjából is azért nyitna lehetőséget, és nem korlátozna. Ha a kettő, 
mint maximális lehetőség jelenik meg, akkor ebben az esetben számomra felvetődik az a 
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kérdés, hogy mennyi idő az, ameddig egyéb szerzői produktum nem tud megjelenni, illetve 
kopogtatni kell a kapun, hogy eljusson addig, hogy beemeltessék az adott évfolyam, adott 
tantárgyának tankönyvei közé, adott esetben a kétféle tankönyv közé. 

Tehát én is azt gondolom, hogy ezt érdemes mérlegelnünk, hogy akkor ez a „legalább 
kettő” megfogalmazás legyen, ami egy pozitív irányt, egy lehetőséget jelöl ki. Ugyanakkor 
természetesen azt a lehetőséget sem zárja ki, hogy a legalább kettő az kettő lesz éppen az 
adott esetben, a másik esetben akár három. Tehát én mondjuk a tankönyv-előállítás, 
tankönyvszerzés szempontjából ezt egy vállalható és kívánatos módozatnak tekintem. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Jó. Gergelyék javaslata mentén fejlett ki ez a diskurzus, mindazonáltal én 

alapvetően az általunk benyújtott vagy általam javasolt bizottsági módosító mellett érveltem. 
Tárgyában gyakorlatilag ugyanaz, de formailag én azt tanácsolnám, hogy azt vegyük magunk 
elé. De természetesen most ennek a módosító javaslatnak a vitájánál vagyunk. Tessék 
parancsolni, van-e bármilyen egyéb észrevétel, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs.  

Nekem még egy dolog jutott az eszembe, hogy azért próbáljuk ezt az új világot így 
folyamatában magunk elé képzelni. Engedélyezünk két könyvet, megvan a kettő minden 
tantárgyból, és azt gondoljuk, hogy azért a világ változik, jó esetben jó irányba. Tehát hogyan 
tudjuk azt biztosítani, hogy majd valaki veszi a fáradságot, hogy egy új tankönyvet fejlesszen 
ki, hogy jobb legyen? 

Tehát tartok tőle, hogy ha a kettő ilyen plafonként, maximum bent van, akkor senki 
sem lesz abban érdekelt, motivált, hogy új könyv fejlesztésére időt, energiát szánjon, és 
ezáltal azt biztosítsa, hogy idővel azért a tankönyvek változzanak, javuljanak, netán 
fejlődjenek, jobbak legyenek. Ha nem, akkor mindig az a kettő lesz, amit most 2013-ban vagy 
2014-ben jóváhagytunk. Ami nem biztos, hogy azért hosszú távon megnyugtató. 

Tudom, a kormány szerve a maga bölcsességében majd ad megbízásokat, és a 
fejlesztést a maga hivatali rendjében célul tűzi ki, munkatervében szerepelteti. Ez jó dolog, de 
ne zárjuk azt ki, hogy lesznek olyan fejlesztők, akik maguk is generálnák ezt a folyamatot, és 
megpróbálkoznak azzal, hogy hátha egyszer bejutnak abba a megbecsült, jó minőségű 
tankönyvi körbe, a „legfeljebb kettő” vagy „legalább kettő” körbe. Hogy ha dinamikájában 
nézzük vagy próbáljuk magunk elé képzelni ezt a világot.  

Na jó, itt vagyunk most, akkor szavazzunk! Máriusz még szót kér. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én értem a bizottsági 

megfontolásokat, viszont itt is azt gondolom, hogy az élet talán még annál is bonyolultabb, 
mert én egyetértek azzal, hogy vannak olyan tantárgyak, ahol simán lehet kettőnél több könyv 
is, viszont ha előírjuk, hogy kettő, esetleg lehetnek olyan kis vagy viszonylag csekély 
óraszámban vagy csekély iskolában tanított tantárgyak, ahol talán a két tankönyv előírása 
indokolatlan. Tehát miközben alapvetően egyetértek, hogy ezt a kettőt érdemes lenne 
végiggondolni, hogy ne töröljük-e el a körből, aközben annak az előírását, hogy minimum 
kettőnek kell lenni, bizonyos kis óraszámú, vagy mondjuk most a nemzeti alaptantervben van 
mondjuk kerékpáros ismeretek vagy kerékpáros közlekedés szerepel most… (Brassói Sándor: 
Kerettantervben.)… kerettantervben, igen. 

Csak azt akarom mondani, hogy például egy ilyen tárgyra nem biztos, hogy érdemes 
lenne kettőt előírni. Tehát ebből a szempontból lehet, hogy… 

 
ELNÖK: Hogy jobb Gergelyék javaslata, ha jól értem, te amellett érvelsz. 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Abból a szempontból igen, hogy a kötelező kettő 
előírása talán indokolatlan, de a „legfeljebb kettő” számomra is azt gondolom, hogy nem 
szerencsés. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha rivalizál egymással a két javaslat, a probléma ugyanaz, és annak a 

megoldását keressük, Dúró Dóra és Farkas Gergely javaslata azt mondja, hogy hagyjuk el ezt 
a mondatot, illetve talán még egy (7) bekezdést is idevesz. Meg kellene nézni, hogy abban 
pontosan mi is van. A másik, az általam jegyzett javaslat a „legalább” és „legfeljebb” szavak 
cseréjére tesz javaslatot, de valóban felveti azt a kérdést, amit Máriusz az asztalra tett, hogy ez 
ott is előírja a kettőt, ahol esetleg nem kell, mondjuk a közlekedési ismeretek hetedikeseknek 
kerékpárral altárgynál lehet, hogy indokolatlan két verziót kidolgozni vagy kidolgoztatni. 

Parancsolj! 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Mivel a 

módosítások sorrendjében haladunk, mi a 4. számú módosítóra mondjuk azt, hogy nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Világos, de Máriusz meg támogatja, tehát ezért kell erről vitatkoznunk, és 

elgondolkoztatta a többieket is ez ügyben. 
Van-e még hozzászólás ezzel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Érthető mindenki számára 

a dilemma, igaz? Mi van a 7. § (3) bekezdésének második mondatában, megkérdezhetem, 
Gergely? Amit elhagyni javasoltok? 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Felolvasom. Az e törvény hatálybalépését követően új 

tankönyv a tankönyvjegyzékre a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számban vehető fel. 
Tehát egy visszautalás. 

 
ELNÖK: Visszautalás erre. Világos. Tehát ez a pont eleve ezt a számbeli korlátozást 

kívánja elhagyni. Jó.  
Azt a kérdést, amit Máriusz az asztalra tett, azt a kérdést, azt a következményt ez nem 

hordozza, tehát nem kell mindegyikből kettő, de lehet kettőt vagy többet is kifejleszteni. 
Tehát ez az itt felmerült kérdések szempontjából a jobb javaslat. Én is támogatom Dúró Dóra 
és Farkas Gergely javaslatát. 

Van-e más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazzunk! Ki az, aki 
támogatja a 4. számú javaslatot? Kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, 
aki ellene van? (Szavazás.) 2 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 

A bizottság többsége támogatta. 
Következik Dúró Dóra és Farkas Gergely javaslata, az 5. számú, a szerző beiktatása. 

Parancsolj, Gergely! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Utaltam erre is már az általános vitánál, és azt a 

magyarázatot kaptam, hogy a kiadón keresztül, ha jól emlékszem, kezdeményezheti a szerző. 
Ez engem annyira nem győzött meg, hogy miért is kellene elvonni tőle ezt a jogot, hogy 
önállóan kezdeményezhesse. Igazából csak a szerzőnek jelent ez egy plusz terhet, hogy 
minden esetben a kiadóval való egyezség után teheti ezt meg, ha önállóan bármilyen oknál 
fogva erre lenne lehetősége, mi ezt jónak tartanánk továbbra is. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető-helyettes úr! 
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 
jelenlegi eljárásrendben is alapvetően az a helyzet, hogy vagy egy piaci alapon működő kiadó 
az, aki tankönyvet fejleszt, előállítja a saját fejlesztői gárdájával, és a fejlesztés során egyrészt 
előkészíti ezt tartalmi szempontból, illetőleg mivel a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban egy 
nagyon részletes kötészeti, nyomdai eljárásrend van előírva a tankönyvi megfeleltetés 
számára, ezért maga a benyújtott tankönyv tulajdonképpen tankönyv formátumban, 
kinyomtatva kerül be a tankönyvvé nyilvánítási eljárásba. 

Tehát az a szerző, aki jelenleg tankönyvet szeretne írni, az mondjuk úgy, hogy keres 
magának egy kiadót, akivel megállapodik, elkészíti neki a kéziratot, és utána ezt a kéziratot 
gyakorlatilag a kiadói, nyomdai apparátus készíti el olyan állapotba, hogy az benyújtásra 
kerül az eljárásba. 

Tehát ezt a folyamatot széttördelni arra, hogy csak kéziratot nyújtsanak be, az 
önmagában azért okoz problémát, hiszen egy tankönyvvé nyilvánításnál rengeteg jogot kell 
bemutatni a lektoroknak, tehát a tankönyvvé nyilvánítás feltétele az összes szerzői jog és 
egyéb jogi elemnek a bemutatása, a képek például, a grafikonok, az ábrák. 

Tehát ezért ezeket általában egy saját szerző legtöbb esetben nem tudja megvásárolni, 
nem rendelkezik vele, hiszen ezek nagyon komoly költségvetést igényelnek. Ezért van az, 
hogy a kiadók a szerzőkkel közösen dolgozva, illetőleg a kiadó veszi meg a szerző által 
javasolt szerzői jogi produktumokat és építi be a tankönyvbe. 

A jelenlegi struktúra, ez a tervezet ugyanezt a változatot tartalmazza, tehát alapvetően 
önmagában egy szerző jellemzően nem tudna élni ezzel a lehetőséggel, úgyis csak a kiadón 
keresztül tud menni a dolog. Tehát ezért nem indokolt beemelni a szerzőt szerintünk. 

 
ELNÖK: Hadd szóljak hozzá én is. Az a szerző, aki mindezt tudja, azt úgy hívják, 

hogy kiadó. Tehát vannak ilyenek, ilyen egykönyves kiadók, amelyek szerzőkből lettek, de 
akkor ő gyakorlatilag már kiadóvá vált. A legtöbb kis kiadó egyébként így indult el, a szerző 
gondozta a maga könyvét, megállapodott a képek, tartalmak tulajdonosaival, jogi 
személyiséget alkotott, így lett valóban most már közel száz kis kiadó. Ebből igazi nagy kiadó 
5-6, a többi ilyen pár könyves, vagy pár könyvcsaládos kis kiadó, ha úgy tetszik, ilyen szerzői 
kiadó, ha lenne ilyen kategória. Parancsolj, Gergely! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Értem az indokokat, ezek után csak egyetlenegy 

kérdésem van, és ha erre „nem” a válasz, akkor én el is állok ettől a módosítótól. Az elmúlt tíz 
évben volt-e legalább egy olyan eset, amikor szerző kezdeményezte a tankönyvvé 
nyilvánítást? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

jelenlegi tankönyvjegyzéken közel 5000-féle tankönyv van, tehát mondhatni azt, hogy 
nemzetközi szinten meglehetősen tág a magyar kínálat, mondhatni rendkívül bőséges. Ez is az 
oka annak, hogy a kormányzat úgy döntött, hogy ezen változtatni kíván, mert ez az 
áttekinthetőségét, az átláthatóságát a rendszernek akkor is nehezíti, amikor egy, nem a 
mostanihoz hasonló tantervi vagy állami irányítási rendszer működik, különösen a 
mostaniban okozna gondot. De az, hogy ebben volt-e legalább egyetlenegy darab, amikor 
valamilyen kézirattal a múltban bepályázott egy szerző, én 16 éve foglalkozom ezzel a 
kérdéssel, sajnos, nem tudok erre egyértelműen igent vagy nemet mondani, az utóbbi jó 
néhány évben jellemzően és kifejezetten kiadók nyújtottak be. Tehát ha ez így megnyugtató a 
képviselő úr számára, akkor próbálok abba az irányba érvelni, hogy lássa, hogy - amint 
mondtam - a 16/2013-as EMMI-rendelet, azt megelőzően pedig a 23/2004-es OM-rendelet 
tartalmazta a tankönyvvé nyilvánítási szabályokat. Ebben körülbelül 3 oldalon keresztül írjuk 
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le a formai, a tartalmi, a tudományos és a szerkesztői elemeket. Tehát ilyenkor mindig 
készterméket nyújt be a szerző a kiadón keresztül, tehát a kiadó nyújtja be. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fenntartod a javaslatod? (Farkas Gergely: Igen.) Van-e 

más hozzászóló? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor szavazzunk az 5. számú javaslatról, Dúró Dóra 
és Farkas Gergely javaslatáról. Aki egyetért vele, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 
igen. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

Elnézést, mielőtt továbbmennénk, meg kell kérdeznem, hogy mely képviselő az, aki a 
bizottsági vitáról beszámolna a parlament plenáris ülésén, amely várhatóan este 20 óra 
magasságában következik be. (Osztolykán Ágnes: Szerintem hamarabb.) Lehet, hogy még 
hamarabb is, talán ilyenkor, december végén a többi törvény vitájánál sem annyira részletekbe 
menőek a képviselők. Házszabályi kellék, kötelező a bizottsági ülésről való beszámoló, a 
bizottság ajánlását ismertetni kell. Önként jelentkezőket várok. Mindenki kerüli a 
tekintetemet. A kormánypárti képviselőknek mondom, hogy gyufát fogunk húzni. (Révész 
Máriusz: Michl József.) Jóska elvállalta? (Michl József: Nem vállaltam el.) Csak a 
gesztusokból valaki ezt olvasta ki. Akkor hamarosan sorshúzásra kerül a sor, a gyufákat addig 
készítse elő Luca. (Derültség.) Köszönöm szépen. 

Folytatjuk a javaslatok vitáját. 
A 6-os. Ez egy csomag, ha jól látom… nem, Sós Tamás képviselő úr számos pontot 

tartalmazó csomagja, javaslata. Parancsolj, Tamás! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Itt valójában az eredeti javaslatból azt javaslom, hogy 

maradjon meg, ami valójában a finanszírozással kapcsolatos. Legalábbis itt a tanulók 
tankönyvtámogatása, az iskolai tankönyvellátás rendje kapcsán, és valójában viszont a többi 
részt nem javasolom. 

Tulajdonképpen az indoklásom ugyanaz, mint amivel az előterjesztők érvelnek. Én 
úgy gondolom, amivel az előterjesztők érvelnek, az gyakorlatilag ellentmond annak, amilyen 
előterjesztés itt van, hiszen azt mondják, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket csökkenteni 
kell, törekedni kell arra, hogy szabadpiaci mechanizmusok érvényesüljenek, ne legyen ellátási 
nehézség, és sorolhatnám. 

Úgy gondolom, hogy ez a mostani rendszer viszont rombol, és olyan mértékig 
avatkozik bele a rendszerbe, ami nem indokolt. Gyakorlatilag nem indokolt ilyen mértékben a 
tankönyvellátás jelenlegi szabályainak a megváltoztatása. Erre irányul ez az előterjesztés. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Tamás. Államtitkár úr, főosztályvezető úr? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a javaslatot. Van-e vita, hozzászólás, kérdés? Ilyenkor 

szoktad, Tamás megkérdezni, hogy miért nem. (Dr. Sós Tamás: Egy kicsit bővebben!) 
Főosztályvezető úr, parancsolj! 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Természetesen az egyik érv talán rögtön érthető lesz. Kiemelné a módosító javaslat a 
preambulumból önmagában azt a sarkalatos pontot - már nem úgy sarkalatos, hogy 
alaptörvény szempontjából sarkalatos -, hogy az állam feladata a tankönyvek tartalmi 
megfelelősége. Ez egy nagyon fontos kormányzati szándék volt, hogy ez a preambulumban is 
leképződjön, illetőleg magában az 1. § (2) bekezdésben. Tehát azzal, hogy ez kiemelésre 
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kerülne, úgymond ez szembemenne azzal a kormányzati szándékkal, ami az volt, hogy a 
köznevelési tankönyvellátás megszervezése alapvetően az állam felelőssége és feladatköre. Ez 
az egyik érv. 

A másik érv pedig az, hogy ez egy végrehajthatatlan helyzetet eredményezne, 
alkalmazhatatlan lenne a szabályozás, hiszen magában a törvényjavaslatnak az 1. § új (3) 
bekezdésébe, az (5) bekezdésének a törlése helyébe behozná a visszahivatkozást a 
tankönyvpiac rendjéről szóló törvényre. 

Tehát egyszerre két törvény szabályozná a tankönyvellátást a köznevelésben, egyrészt 
a most benyújtásra került törvény, másrészt pedig e törvényjavaslattal a kormány javaslata 
szerint hatályon kívül helyezendő törvény is, hiszen az a képviselő úr javaslata alapján itt azt 
mondja, hogy ezt kell alkalmazni. 

Úgyhogy ilyen szempontból egy kettősség jönne létre, egy köznevelési törvényjavaslat 
elfogadása esetén az a törvény is szabályozna, illetőleg a Tpr., tehát a tankönyvpiac rendjéről 
szóló törvény is hatályban maradna, és a többi jogszabályba való behivatkozásban is az 
szerepelne, ezt ezért nem tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Szavazhatunk, vagy van még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Akkor szavazzunk 

a javaslatról. Kérdezem, ki az, aki egyetért Sós Tamás képviselőtársunk nagy módosító 
javaslatával. Kérem, hogy aki egyetért vele, az emelje fel a kezét! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, 
aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) A többség. A bizottság 
egyharmada sem támogatta. 

Az előbb azt a kérdést kaptam, mint elnök, hogy a módosító javaslatok kapcsán van-e 
mód kérdezni, és meg akarom osztani a bizottsággal, hogy én úgy döntöttem, hogy nincs. Az 
általános vitában még megszavaztattam volna, hogy szót kapjanak a tankönyves vállalkozók, 
mert ott ennek van helye, itt már végül is a részletes vitában egy-egy javaslatot vitatunk, ahol 
a még oly indokolt kérdésnek sincs már igazán formailag helye. 

A végére jutottunk az egyéni képviselők által benyújtott módosító javaslatoknak. Itt 
van előttünk egy pár bizottsági módosító javaslatra vonatkozó javaslat, előterjesztés. Ezek 
közül az első egy hosszadalmasabb, 4 oldal terjedelmű csomag. 

Van egy 9 pontból álló csomag, amelyik az 1. § egyik bekezdésétől indul, a 
„Magyarország területén”elhagyását javasolja, mert ez tautológia, és így tovább. Alapvetően 
pontosító, kodifikációs szempontú javaslatról van szó. 

Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e ezt a javaslatot. 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel a képviselők részéről e javaslattal kapcsolatban? 

Osztolykán Ágnes alelnök asszony! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Azt szeretném kérdezni, hogy ez a bizottság 

javaslata vagy a tárca elfelejtette ezeket beleírni? 
 
ELNÖK: Az van aláírva, hogy Pokorni Zoltán elnök.  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Tehát akkor a bizottság javaslata. 
 
ELNÖK: Igen. Mivel ez van odaírva. (Kucsák László: Bizottsági módosító javaslat. Ez 

a műfaj.) Jó. Nyilvánvalóan konzultálunk az államtitkársággal ezekről a kérdésekről.  
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Van-e egyéb kérdés, az ilyen identifikációs problémákat leszámítva? (Nincs jelzés.) 
Nincsen. Akkor szavazzunk erről! Ki az, aki egyetért vele? Kérem, most emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem ért egyet? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. 

A bizottság támogatta ezt a javaslatot. 
Következik az összetűzött, mindenkinek így szépen össze van tűzve, tehát akkor ebben 

a sorrendben haladunk. Az 1. § (1) bekezdésének g) pontjára vonatkozó módosítás, amelyik 
úgy oldja meg azt a problémát, amiről az előbb beszéltünk, hogy kerettantervenként kettő, 
hogy ebből kiveszi az egyéb akkreditált kerettanterveket, illetve nevelési, oktatási 
programokat. Mondván, hogy ők akkor szabadon fejlesztenek a főosztályvezető úr által 
említett Waldorf vagy AKG vagy nem tudom, milyen, a Zöld Kakast említette talán, ezeknél a 
miniszter által elfogadott, egyéni akkreditált kerettantervekhez kapcsolódó programoknál. 
Őket kiveszi a törvény hatály alól, a nagy kerettanterveket hagyja alatta, ezek szabadon 
csinálnak könyveket, vagy bizonyos esetben nem csinálnak, mert a Waldorfban például nem 
csinálnak tankönyveket, illetve minden gyerek a maga tankönyvét írja. Tehát annyi tankönyv 
van, ahány gyerek, mert kézzel írott tankönyvekből tanulnak a waldorfos diákok. Ezt elég 
nehéz lenne szabályozni. 

Kérdezem az előterjesztőt, hogy mi az álláspontja a javaslattal kapcsolatban. 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Bővebb kifejtés? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Véleményünk szerint a 3. § (4) bekezdés a) pontja ezt kezeli, ott kimondja, hogy bármely 
évfolyam bármely tantárgya vonatkozásában a NAT szerint jóváhagyott kerettantervi 
tantárgyanként. Ez az, amiről itt a korábbiakban már szóltunk. 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Még ha 

hozzáfűzhetnék egy kiegészítést: itt a javaslat az „akkreditált kerettantervek” 
fogalomhasználatot alkalmazza. Az „akkreditált” kifejezés nem szerencsés, mert a 
jogszabályban nem ezt a fordulatot használjuk, hanem a miniszter által jóváhagyott 
kerettantervet, tehát nem akkreditált, még ha úgymond úgy is nevezik a gyakorlatban, hogy 
akkreditálták. Tehát így ez a szóhasználat egy koherencia-problémát, illetőleg egy 
értelmezhetetlenséget okozna. 

Másrészt pedig a g) pont vége, az „ide nem értve”, az egy olyan általános pontoknál 
veszi ki az egész tankönyvi törvényjavaslat alól a külföldi állam vagy nemzetközi szervezet 
oktatási programja alapján működő intézményeket, ami alapján rájuk egyáltalán nem kell 
alkalmazni, hiszen egy Magyarországon működő francia iskola vagy egy osztrák iskola vagy 
egy német iskola, amely a miniszter engedélye által működik Magyarországon, az oktatásért 
felelős miniszter engedélye által, ugyanakkor viszont ő a kinti, a német vagy az amerikai 
hatóságok által engedélyezett tantervet használja, a magyarországi NAT-ot, kerettantervet 
nem használja. Tehát ő magyarországi fejlesztésű tankönyvet ehhez nem is tud használni, 
annál is inkább, mert a nyelv, amit alkalmaznak, az az ő saját állami, hivatalos nyelvük. 

Ezért vettük ki az „ide nem értve”’ fordulattal ezeket a konstrukciókat. 
Az elnök úr által javasolt módosítót szerintünk - tényleg ahogy államtitkár úr is 

mondta, hogy a 3. § (4) bekezdés a) pontja teljes mértékben kezeli, hiszen azzal, hogy ha egy 
Waldorf iskolát veszünk vagy egy Waldorf-rendszer, pedagógia szerint működő intézményt, 
őneki van lehetősége arra, hogy saját kerettantervet engedélyeztessen. Ahogy 
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engedélyeztettek is egyébként, hiszen van jóváhagyott, a minisztérium által jóváhagyott 
Waldorf-kerettanterv. Ennek saját kerettanterve van, ahhoz külön tantárgyai vannak, arra 
külön benyújthatnak ők maguk, fejlesztethetnek tankönyvet. Tehát ilyen értelemben, ha 
kiemeljük ebből, akkor rájuk úgymond az egész tankönyv-támogatási rendszert nem lehet 
érvényesíteni, és szerintem ez a javaslatnak a nagyon átgondolandó eleme, hiszen ez a 
törvényjavaslat rendelkezik a tankönyvtámogatás szabályairól is. Ha itt kivesszük őket az e 
törvény hatálya alól, akkor nem kapnak állami támogatást a Waldorf-iskolában lévő tanulók. 
Tehát ezért megfontolásra javasolnánk azt, hogy inkább a 3. § (4) bekezdés a) pontjába 
férjenek bele, és akkor ezzel tulajdonképpen nem kerülnek kivételre a törvény hatálya alól. 

 
ELNÖK: Világos. A 3. § (4) bekezdés a) pontjának megfogalmazása: bármely 

évfolyam bármely tantárgya vonatkozásában a NAT szerint jóváhagyott kerettantervi 
tantárgyanként…” Nem megnyugtatóbb az a megfogalmazás, hogy kerettantervenként és 
tantárgyanként? Hiszen több kerettantervet hagyunk jóvá, nem is tudom, a szám elhangzott, 
hogy 19 vagy 17? (Osztolykán Ágnes: 19.) Kerettantervenként és tantárgyanként. Mert ez a 
megfogalmazás azt súgja, hogy van egy tantárgy, nem akarom hosszan nyújtani, tehát én 
akkor elfogadom az érvelést, de megnyugtatóbbnak, vagyis a valódi szándékot pontosabban 
kifejezőnek érzem, hogy ha ezt a toldalékot ott módosítjuk, hogy kerettantervenként és 
tantárgyanként. Érthető, igaz, a javaslat lényege? Mert ebben az esetben világosan fejezi ki, 
hogy minden miniszter által jóváhagyott kerettantervre vonatkozik az önálló tankönyv 
írásának a joga. Tessék parancsolni! 

 
DR. HALÁSZ ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Amennyiben egy ilyen tartalmú 
módosító benyújtásra kerül, az egy koherenciazavart fog okozni, mert jelenleg a 4. sorszámú, 
irományszámú javaslat már megszavazott, támogatja a bizottság, benne van a támogatott 
sorban, amelyik ezt a 3. § (4) bekezdést törölné a tervezetből. 

 
ELNÖK: Azért vagyunk együtt, hogy ezeket a koherenciazavarokat megoldjuk. Tehát 

melyiket töröltük Gergő javaslatára? Melyik mondatot? 
 
DR. HALÁSZ ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A 3. § (4) bekezdését törölnénk. 
 
ELNÖK: Az egészet? 
 
DR. HALÁSZ ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Az egészet. A bizottság javaslat, a 4-es irományszámú szerint. Ha ezt 
módosítaná a bizottság, akkor nyilvánvalóan ez valahol megmaradna, viszont ez a kettő 
ellentmond egymásnak, amit még holnap reggelig egy újabb módosítóval lehetne csak 
kezelni. 

 
ELNÖK: Akkor ezt majd újból napirendre vesszük, és lehet, hogy nem az egészet 

töröljük Gergő javaslatára, csak a „kettő” kifejezést. 
 
DR. HALÁSZ ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Merthogy ebben a rendben a zárószavazás előtti módosító javaslatra, 
indítványra nincsen lehetőség. 
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ELNÖK: Nincs zárószavazás előtti módosító javaslat, nincs koherencia, tehát mi 
vagyunk jelen pillanatban a koherencia őrei. Ez egy embert próbáló feladat, nagy 
megtiszteltetés, köszönjük. Akkor ennek megfelelően fogunk eljárni. 

Tehát itt van előttünk ez a megoldás, hogy kerettantervenként kettő, vagy nincs benne 
ez a kettő. Nézzük akkor ezt az ügyrendi kérdést. Tehát a bizottság által jóváhagyott módosító 
javaslatokról dönt a Ház többségi szavazással. Dönthet úgy, hogy nem fogadja el az általunk 
jóváhagyott javaslatot, tehát próbáljuk kitalálni, hogy mi az, ami a szakmai és politikai 
nézőpontok keskeny ösvényén átslisszanhat. 

 
DR. HALÁSZ ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Itt a nehézséget az jelenti, hogy egyszerre dönt az egész sorról a Ház.  
 
ELNÖK: Aha! Egy szavazás van. Kivételes és sürgős eljárásban nincs kormány által 

támogatott? (Dr. Halász Zsolt: Nincs.) Nincs. Bizottság által támogatott van. Ollé! 
(Derültség. - Osztolykán Ágnes: De úgyis leszavazzátok!) Most ezt kell nekünk kitalálni, hogy 
mit fog dönteni a parlament többsége, inkább veszni hagyja a kodifikációs csiszolgatást, csak 
hogy az előterjesztő által fontosnak tartott „kettő” mentődjék, vagy bízhatunk abban, hogy a 
kettővel meggyőzzük a parlament többségét, és akkor az egész csomagunk átmegy. 

Akkor két perc szünetet rendelek el, és ezt megkonzultáljuk. Sándor, parancsolj, még a 
szünet előtt. 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Még a 

szünet előtt, csak hogy ez is inspirálja a beszélgetést a bizottsági tagok körében. Bevezetésre 
került a törvényjavaslat 1. § (6) bekezdés b) pontjában, a harmadik sorban a NAT rövidítés. 
Azért felhívom a bizottság figyelmét erre a fordulatra, hiszen itt azt mondja, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott nemzeti alaptantervben. Ami azt 
jelenti, hogy az a NAT, ami nem az Nkt. felhatalmazása alapján került kiadásra, vagyis a 
korábban kiadott NAT és az ahhoz alkalmazott kerettantervek, helyi tantervek kifutó 
rendszerben kimennek a rendszerből évről évre. Tehát ezek az új korlátozó, úgymond 
korlátozónak tűnő szabályok, amelyek itt ezt a két tankönyvi struktúrát említik, ezek a felfutó 
új NAT-os évfolyamokban meglévő szabályra vonatkoznak. Tehát a kifutó évfolyamoknál ez 
a típusú NAT-ra utalás itt nem értelmezendő ilyen formában. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egy rövid konzultációs szünetet szeretnék tartani. Előtte még 

Tamás! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Most hány kerettanterv van vagy lesz? 19 vagy egy? 

(Osztolykán Ágnes: 19.) 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, 

a kérdésre ilyen egyértelmű választ nem lehet adni, ugyanis melyik NAT-hoz kiadott 
kerettantervről beszélünk? (Osztolykán Ágnes: Most egy van.) Nem egy van, bocsánatot 
kérek, egyáltalán nem egy kerettanterv van, hiszen pontosan 2001 óta a mindenkori 
minisztérium ad ki kerettanterveket. Az 1998-2002-es ciklusban, a 2002-2006 közötti 
ciklusban és a 2006-2010 közötti ciklusban is kiadásra kerültek kerettantervek. Ezeket kifutó 
rendszerben a köznevelésben alkalmazzák végig. Tehát ez azt jelenti, hogy a kifutó 
évfolyamokban vannak olyan kerettantervek, amelyeket a tárca vagy különböző szakmai 
szervezetek, például az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete 2007-ben a 2006-os NAT-
hoz készített, és a miniszter kiadta. 
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Tehát ilyen szempontból nagyon sok kerettanterv van, nemhogy egy, csak most 18-at 
hagyott jóvá a minisztérium, azon túl, hogy kiadta a saját kerettantervét iskolatípusokra. Tehát 
ha összeadom ezeknek a számát, szerintem közelíti az ötvenet. 

 
ELNÖK: Remélem, ez érthető volt mindenki számára. A jegyzőkönyv végett 

szeretném közölni, hogy az érdem Sági Istváné, aki vállalta az esti vitában a bizottság 
álláspontjának tolmácsolását. Akkor egy rövid konzultációs szünet, ott a sarokban, urak, ha 
lehet kérni. 

 
(Szünet: 18.03 - 18.08 óráig) 

 
ELNÖK: Szeretnénk folytatni az ülést. Hogy tisztázzuk, amikor abbahagytuk, volt egy 

ilyen fogalmi vita. Vannak kifutó kerettantervek, amelyek kifutnak, vannak az új köznevelési 
törvény alapján, az új nemzeti alaptanterv alapján elfogadott kerettantervek, ebből többféle 
van. Van az állam által kiadott, és vannak intézmények, fenntartók által kezdeményezett és 
jóváhagyott kerettantervek, de a számuk meghaladja a 10-et. Ezeket önkormányzatok, 
intézményi fenntartók kezdeményezték, és ezeket jóváhagyta a miniszter. Tehát ez nem 
összekeverendő azokkal, amelyek a korábbi nemzeti alaptanterv alapján felmenő rendszerben 
lassan elveszítik a szabályozó erejüket, létjogosultságukat. 

Itt vagyunk ennél a kritikus pontnál, a 3. § (4) bekezdésénél, ahol elfogadtuk korábban 
Farkas Gergely és Dúró Dóra javaslatát. Ügyrendi javaslatom, hogy ezt a pontot tárgyaljuk 
újra. Az ügyrendi javaslatról szeretném, ha szavazna a bizottság. Ki ért egyet az 
újratárgyalással? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem. 
Köszönöm. 

Újratárgyaljuk a javaslatot. Ez az a pont, amelyik ezt a bizonyos mondatot elhagyni 
javasolja. Kíván-e valaki hozzászólni ehhez a vitához, az újratárgyaláshoz vagy szavazhatunk 
róla? Korábban ezt támogattuk. 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): De hogyan szavazunk róla? 
 
ELNÖK: Újratárgyaljuk. 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Mi az oka az újratárgyalásnak? 
 
ELNÖK: Az újratárgyalásnak az az oka, hogy a bizottság tagjainak egy jelentős része, 

köztük én is, úgy gondoljuk, hogy szabályozzuk ezt a pontot, és ne elhagyjuk. Ha 
szabályozzuk, akkor az általunk javasolt szabályozásról dönt a Ház, és esélyt látunk arra, 
hogy ezt támogatja. Ha elhagyjuk, akkor is dönt a javaslatunkról a Ház, és csomagban, 
egyszerre dönt az egészről, és akkor nem látjuk annak az esélyét, hogy ezt támogassa. 
Kompromisszumnak hívják ezt vagy engedménynek; nézőpont kérdése. Ez az ok. (Révész 
Máriusz: Minden javaslatról egyben szavazunk?) Igen, holnap, egy szavazás van a bizottság 
által támogatott javaslatokról, és erre a Ház igent vagy nemet mond. Ez az oka.  

Jó. Tehát döntöttünk arról, hogy újratárgyaljuk. Kíván-e valaki hozzászólni az 
újratárgyalt 4. ponthoz, Dúró Dóra és Farkas Gergely javaslatához? (Nincs jelzés.) Nem. Ki 
az, aki támogatja ezt a javaslatot? (Jelzésre:) Parancsolj, hozzá akarsz szólni? 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ügyrendben annyit, hogy szerintem azt jó lenne, ha 

tisztáznánk, hogy helyette mit szeretnénk beadni, mert akkor talán könnyebb lenne 
Gergelynek is elfogadni.  
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ELNÖK: Helyette azt, ami itt körvonalazódott az előbb, hogy ezt a pontot inkább 
szabályoznánk, egészen pontosan az a) pontot, és azt mondanánk, hogy „a NAT szerint 
jóváhagyott kerettantervenként, tantárgyanként”, majd folytatnánk tovább, a b) pontban is 
javasolnánk egy módosítást, és úgy szólna a módosítás, hogy nem „legfeljebb kettő”, hanem 
„legfeljebb három” tankönyvet tartalmazhat, legfeljebb. (Révész Máriusz: Vagy keresztülmegy 
vagy nem, a másik biztosan nem. - Osztolykán Ágnes: Ez azért nem ugyanaz!) 

Nem, ezt az előbb kifejtettem, hogy elvi álláspontok és kompromisszum, ezek a 
lépések, a lépési sorok. Ha módosítjuk az előző döntésünket, akkor ez lenne ennek a 
bizottsági módosítónak a javasolt szövege. 

Szavazzunk akkor először a korábban támogatott és most újravitatott 4. pontról, Dúró 
Dóra és Farkas Gergely javaslatáról.  

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Köszönöm. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

A bizottság nem támogatta.* (Sic: A bizottság megválasztott tagjainak száma 24 fő.) 
Most egy bizottsági módosító javaslatról beszélünk, hiszen azt, amit én ide leírtam, azt 

visszavonom. Tehát elsőként az összetűzött csomag elején lévő javaslatot nem kérem, hogy a 
bizottság támogassa. Ehelyett ugyanezt a problémát szeretnénk szabályozni az előbb 
elmondott módon, azaz javaslom a bizottságnak, hogy nyújtson be egy olyan módosító 
javaslatot, amelyik a 3. § (4) bekezdésének a) és b) pontját módosítja. Az a) pontot úgy, hogy 
„jóváhagyott kerettantervenként, tantárgyanként”, a b) pontot pedig úgy, hogy a „legfeljebb 
kettő” helyett „legfeljebb három” szavakat tartalmazza a módosítás. 

Kíván-e valaki ehhez hozzászólni? (Nincs jelzés.) A kormányt kérdezem, hogy mi az 
álláspontja a javaslattal kapcsolatban.  

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk a javaslatot, de tudomásul vesszük. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk 

róla. Ki az, aki támogatja ennek a benyújtását? Az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Aki 
ellene van? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság többsége 
ennek a javaslatnak a benyújtása mellett döntött. 

A következő a csomagban az 1. § (6) bekezdésének c) pontja, ahol a kis példányszámú 
tankönyvek definiálására tesz javaslatot az itt olvasható módon. Ez a sokat emlegetett 
speciális feladatok ellátása, nemzetiségi, fogyatékos, és így tovább. Indokoltnak tűnik a kis 
példányszámú tankönyvek törvényi definíciójának megjelenítése. Az indoklás erre kitér, 
alacsonyabb szintű jogszabályok, rendeletek, esetleg pályázatok esetén világos legyen, hogy 
ez egy önálló és sajátos kategória, nem azonos a többség számára elérhető, nagy 
példányszámú könyvekkel. Ezekre külön speciális pályázatokat kell létrehozni vagy alkotni, 
illetőleg ezt teszi lehetővé azzal, hogy van egy ilyen definiált kifejezés. 

Mi a tárca álláspontja? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Miért nem? 
 

    
* Megjegyzés: A bizottság elnökének OTB/122/2013. számú levelében foglaltakra tekintettel a bizottság  

egyharmada sem támogatja 
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SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Egyrészt a 
fogalomhasználata nem jó, tehát két tanítási nyelvű nevelés, oktatás, nem ezt használja, a 
szakoktatást használja. Másrészt később sem használja a törvény sehol a kis példányszámú 
fogalmat, így emiatt is zavart okoz. Szükség esetén a rendeletben kitérünk rá. 

 
ELNÖK: Nem is indokolt véleményetek szerint a kérdés tisztázása? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igazából 

ennek ott van jelentősége jelenleg, hogy a kis példányszámú tankönyvek esetében a terjesztési 
árnak a mértéke és az a jutalék, amit a kiadó, illetőleg a KELLO közötti szerződés alapján 
megállapítanak, ott ez kedvezményesebb. Egyébként ott volt még jelentősége vagy még van a 
jelenleg hatályos törvényi szabályozás alapján, hogy ilyen kis példányszámú 
tankönyvfejlesztésre valóban kiírhatott a miniszter - ahogy az előzőekben Farkas képviselő úr 
is említette - pályázatot a költségvetése függvényében. Ilyen pályázat már nagyon régóta nem 
volt, tehát nem valósult meg. 

Ezért volt egy ilyen rendelkezés. A rendelet alapján használta a rendszer, de 
álláspontunk szerint ezt a fogalmat elegendő lehet miniszteri rendeletben rendezni. Illetőleg 
nem biztos, hogy szükséges rendezni akkor, ha az állam látja el ezt a feladatot, merthogy 
miért is? A kis példányszámú tankönyv abból fakad, hogy jelenleg az 1000 példány/tanéves 
forgalmazás, és ha az államnak el kell látni, minden területen biztosítani kell a 
tankönyvellátást, akkor itt nincs jelentősége ennek a fogalomnak, mert egyszerűen el kell 
látnia. Ha öt darab tankönyv kell, akkor is el kell látni. Ő maga állítja elő, illetőleg ő maga 
forgalmazza a Könyvtárellátón keresztül, amit a kormány rendeletben fog kijelölni a jelen 
törvényjavaslat alapján. Tehát igazából már nincs jelentősége az új szabály szerint. 

 
ELNÖK: Jó, elállok a javaslattól, hacsak valaki nem tartja fontosnak. (Nincs jelzés.) 

Nem látok jelzést. 
A következő a munkatankönyvre vonatkozik, az 1. § (6) bekezdés, definíciós szakasz. 

Itt amikor olvastam, én sem értettem, mert vagy munkatankönyv vagy nem munkatankönyv, 
amit leír, hogy attól könyvészetileg elválasztható, utánnyomással önállóan előállítható 
feladatlapon, az nem a munkatankönyv. Tehát én azt tapasztaltam, hogy az a munkatankönyv, 
amibe beleírnak a gyerekek, az meg nem munkatankönyv, ami úgy szól, hogy van egy 
tankönyv, és van egy melléfűzött feladatlap-sor egy kis dossziéban behúzhatóan a tankönyv 
háta mellé. Ennek a korrekciójára tennénk itt javaslatot. Mi a tárca álláspontja? 

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elfogadjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Akkor szavazzunk! Ki az, aki 

egyetért a javaslat benyújtásával? (Szavazás.) Ki az, aki nem ért egyet? (Nincs jelzés.) Ki az, 
aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatta, hogy nyújtsuk be a 
javaslatot. 

A következő a tartós tankönyvre vonatkozik a 3. § (2) bekezdésében, hogy a digitális 
adathordozón rögzített tankönyv tartós tankönyvként nem vehető fel a tankönyvjegyzékre.  

A digitális adathordozó legtöbbször manapság egy CD vagy egy pendrive. A kérdés 
az, hogy ezt évenként megvásároltatjuk a gyerekkel vagy kölcsönözzük neki, és az iskolai 
könyvtár állományába vételezzük. Nem látom be, hogy miért csak egy keményfedelű könyvet 
lehet az iskolai könyvtárba vételezni és több éven keresztül használtatni a gyerekekkel, és ezt 
mondjuk egy CD-ROM vagy egy pendrive esetében - vagy nem tudom, milyen más digitális 
adathordozók vannak, nem vagyok művelt e tekintetben - ezt miért nem lehet megtenni. Miért 
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kell a digitális adathordozót minden gyerekkel megvetetni minden évben, ahelyett, hogy 
mondjuk 4-5 évig használnánk egyet? Azaz miért nem definiálhatunk digitális adathordozót 
tartós tankönyvként? Erre vonatkozik a javaslat, ezt a kérdést feszegeti. 

Termékeny csendet érzékelek. Vissza is térhetünk rá később. 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk 

a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca támogatja a javaslatot. Kérdezem, van-e hozzászólás, 

javaslat. (Nincs jelzés.) Akkor szavazzunk! Ki az, aki egyetért a benyújtással? Kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság támogatta. 

Itt van ez a „legfeljebb”, „legalább” a sorrendben. Én ettől elállok, mert egy másik 
úton indultunk el, és akkor a következő a 3. § (5) bekezdése, ahol az „Oktatási Hivatal 
elutasíthatja”. Ennek az inkriminált (5) bekezdésnek két verziója van előttünk: az egyik azt 
mondja, hogy nem kell feltétlenül elutasítania a nyilvántartásba-vételét annak a tankönyvnek, 
amelyik a pályázaton nem nyert, csak elutasíthatja. Tehát ez nem egy kötelező gesztus. 
Ugyanennek a problémának egy másik megoldása az utána lévő, ahol leírja, hogy ha a 
miniszter azért nem támogatta, azért utasította el, mert a pályázati feltételeknek nem felelt 
meg. 

Ha a probléma lényegét nézzük, van egy miniszteri pályázat, ami egy speciális út, egy 
külön út, és van egy nyilvántartásba-vételi, akkreditációs folyamat. Ha azt akarjuk, hogy a 
pályázatra jelentkezzen bárki is, és energiát fektessen bele, hogy a pályázatra fejlesszen 
könyvet, melyik lesz az a kiadó, amelyik úgy indul el ezen a versenyen, hogy tudja, hogy ha 
itt nem lesz első, akkor azt a bizonyos második vagy harmadik helyet sem tudja az 
akkreditációs eljárásban, tehát a normál eljárásban megszerezni. 

Tartunk tőle, hogy ebben az esetben a pályázaton nem indulnak el a kiadók, illetve 
nem akarok rosszmájú lenni, de csak az indul el, aki biztos benne, hogy meg fogja nyerni. Ez 
szerintem a minőség ellen hat. 

Tehát kisebb kockázatúvá kell tenni a pályázaton való részvételt, annak érdekében, 
hogy többen vegyenek benne részt, és valóban a minőséget szolgáló versengésről szóljon a 
pályázat. Ettől még elutasíthatja az Oktatási Hivatal a nyilvántartásba-vételt, de nem azért 
utasítja el, mert nem nyert aranyérmet a miniszternél a könyv, hanem azért, mert a maga 
bölcsességében ezt jónak látja. 

Én szívem szerint ezért az első változatot tartom jobbnak, a másik, „a pályázati 
feltételeknek nem felelt meg”, az ilyen értelemben megköti az Oktatási Hivatal kezét. Az első 
fenntartja a döntési szabadságát, viszont a miniszter által meghirdetett pályázatnál is valódi, 
így a minőséget szolgáló versenyt generál. 

Előterjesztettem a javaslat indoklását. 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

köszönjük. Egyik javaslatot sem tudjuk támogatni, elsősorban azért, mert ebbe a rendszerbe 
ez a pályázat akkor kerülne be, ha hiányt pótolna, tehát ha egyébként nincs a 
tankönyvjegyzéken legfeljebb kettő vagy legfeljebb három könyv. Abban az esetben, ha a 
miniszternek ezen jogát korlátozzuk, akkor nem tud teljesülni az előző döntés. 

 
ELNÖK: Nem pontosan értem, a miniszter jogának korlátozása… 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tehát akkor 

öt könyv is lehet a jegyzéken. (Osztolykán Ágnes: Az nagy gond!) 
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ELNÖK: Nem tudom, hogy ez miért következne ebből. Én úgy értem a javaslatot, 
hogy a miniszter hol ír ki pályázatot, hol nem, ezen a pályázaton vagy sikert ér el valaki vagy 
nem, illetve van egy akkreditáció, ha valaki akar. Teszem fel, a miniszternél győz egy könyv, 
az az egy felkerül a tankönyvjegyzékre, vagy egy se, és utána ők benyújtják a - maradjunk 
abban, hogy egyet, a legjobb győz a pályázaton. Felkerül a tankönyvjegyzékre. Ez azokról 
szól, akik nem nyertek, nem lettek a legjobbak. Ők egy normál eljárásban megkereshetik-e az 
Oktatási Hivatalt, hogy szeretnének felkapaszkodni az immár létrejövő háromfokú dobogó 
második vagy harmadik fokára, hogy hátha arra jók, hátha annak megfelelnek? És ne legyen 
kötelező vagy automatikus az elutasítás. Erről szól a javaslat, ha jól értem. 

Tehát szerintem nem korlátozza a minisztert abban, hogy döntsön pozitívan. Az 
Oktatási Hivatalt sem korlátozza, inkább lehetővé teszi, hogy ott felkerülhet egy tankönyv a 
jegyzékre. Sándor, parancsolj! 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tehát a 

javaslat, ami a törvényjavaslatban szerepel, az a jelenlegi hatályos törvényből táplálkozik. 
Hiszen a jelenlegi hatályos tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben is szerepel 2013 tavasza 
óta az, amit Michl képviselő úr és Hoppál képviselő úr nyújtott be még tavaly ehhez a 
törvényhez, hogy a miniszter kiírhat tankönyvfejlesztési pályázatot, és abban is, a hatályos 
szövegben szerepel, hogy ha e pályázat eredményeként a miniszter kiválaszt tankönyvet, ami 
megfelel a pályázati céloknak, és a pályázati döntés során a miniszternek alkalmaznia kell a 
tankönyvvé nyilvánításnak azokat a szabályait, amelyeket a tankönyvvé nyilvánítás során 
alkalmaz az Oktatási Hivatal, akkor a miniszter döntése alapján a tankönyvet fel kell venni a 
jegyzékre. Tehát a Hivatal nem mérlegelhet, egyszerűen felveszi. A miniszter dönti el, hogy 
hány tankönyvet enged át a szűrőn, de ez nyilván annak a függvénye, hogy ezek egyébként 
megfelelnek-e a normál tankönyvvé nyilvánítási eljárásrendnek, és megengedi azt is, hogy ha 
esetleg a pályázatra beérkezik csak teszem azt tíz darab pályázat, és a tízből elméletileg 
megfelel a szempontrendszernek akár öt, a miniszter - mivel a döntési jogkör nála van - 
dönthet úgy, hogy az ötből akár egyet sem, vagy csak egyet enged fel. 

Most ez a javaslat, ami itt szerepel elnök úr által, ez a módosító javaslat, ebben az a 
némi koherencia-probléma van szerintem, hogy az egyikben elutasíthatja, a másikban 
elutasítja, tehát a kettő nem ugyanarról szól. De ha a miniszter csak akkor utasíthatja el, mert 
nem felel meg a pályázati feltételeknek, de egyébként ha megfelel több - és akár miért ne 
felelhetne meg több -, akkor a törvény önmagával végrehajtásilag nem lesz koherens, hiszen 
az előbb kimondtuk azt, hogy legfeljebb három tankönyv lehet a jegyzéken. Ha itt több, 
mondjuk négy könyv felel meg egy pályázatban a pályázati feltételeknek, akkor itt nincs 
mérlegelési lehetőség, mind a négyet fel kellene tenni, pedig a törvény egyébként máshol csak 
legfeljebb hármat enged meg. 

Tehát ezért okoz ez egy zavart a törvényen belül. Ezért átgondolandó. 
 
ELNÖK: Automatikus elutasítás van a törvényben azokkal a tankönyvekkel 

kapcsolatban, amelyek nem nyertek a miniszternél. A második verzió azt mondja, hogy ez az 
automatizmus csak akkor automatizmus, ha a formai hibák miatt nem nyert, ha tartalmi okok 
miatt, ott meg mérlegel az Oktatási Hivatal. 

Mind a kettő megérzi a mérlegelést. Igazán a javaslatom ellen is tudok érvelni 
természetesen, tehát a probléma inkább ott van, hogy az Oktatási Hivatal dönthet-e pozitívan 
egy olyan javaslatról, amiről a miniszter nem döntött pozitívan. Ami nem jelenti azt, hogy a 
miniszter rossznak mondta azt a könyvet, csak nem mondta elsőnek vagy kiválónak. 

Van-e más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Én elállok ettől a javaslattól, mert nem tartom 
érdeminek, és úgy érzem, hogy a miniszter jogkörének csorbításaként fogják fel az 
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államtitkárságon ezt a javaslatot, és tartok tőle, hogy az egész csomagunk ezáltal a nem 
támogatottba kerül. (Osztolykán Ágnes: Gellert kapna.) Gellert kapna, ez a pontos kifejezés. 

Az utolsó javaslat következik, ez pedig a 7. § (5) bekezdése, ezek a bizonyos záró 
rendelkezések, ahol is arra tennénk javaslatot, hogy a már megkezdett, de le nem zárt ügyek 
esetében ne az legyen, hogy visszaadjuk a pénzt és csók, hanem hogy azt be kell fejezni, és 
még be lehessen fejezni. Miért gondolom ezt fontosnak? 

Azért, mert nem az eljárási díj itt a kérdés, hanem egy tankönyvnek a kifejlesztése, a 
tankönyvnek az előkészítése. Ha valaki eljutott oda, hogy adott esetben több évi munkával 
kifejleszt egy tankönyvet, benyújtja, már túl vagyunk a benyújtáson, de még nem született 
meg a döntés, véleményem szerint ez egy bíróságnál megállna kártérítési alapként. Ha mi azt 
mondjuk, hogy csak a már meghozott döntés a döntés, azt miért mondjuk ki? Persze, meg van 
hozva, nekünk azt kell szabályoznunk, amelyik a csőben lévő, a gyártás alatt lévő dolgokra 
vonatkozik, már be van nyújtva, hogy ebben az esetben mi történik. 

Én ezért javasolnám biztonságosabbnak ezt a megoldást.  
Kérdezem a tárca álláspontját, hogy mit gondol erről. 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk a javaslatot. Több egyeztetésen átment, és a többi tárcával egyeztetve is az eredeti, 
általunk benyújtott javaslatot kérjük megtartani. A gazdasági tárcával, a KIM-mel egyeztetve 
tudom ezt mondani. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Valójában a valós okot szeretném kérdezni. 

Összegszerűséget számoltak? Mert ha igen, mert feltételezem, azért az is egy érdekes dolog, 
hogy szerintem azok is számoltak, akik ezt készítették, illetve fognak számolni, mint ahogy az 
elnök úr említette, mert őket azért jelentős kár éri. Abban az értelemben, hogy önök mikor 
mondták nekik, hogy ez a helyzet, hiszen ők fel tudtak-e erre készülni. Ha jól tudom, 
valamilyen szakmai szervezetük, valamilyen grémiumuk van, és ők azért fordulhattak oda, 
amikor elkezdték készíteni a jövő tanév tankönyveit, és önök viszont erre nem 
figyelmeztettek. 

Akkor valószínű, én csak az önök fejével próbálok gondolkodni, akkor önök 
valószínűleg végiggondolták, vagy valakik, akik ezt leírták, hogy itt inkább bevállalják azt, 
hogy számos per lesz, ha jól értem, és nem azt, hogy ilyen formában történik ez a dolog. 

Akkor viszont úgy gondolom, hogy ezzel meg azt igazolják, ami Magyarországon 
nagyon jellemző: ha megnézzük, mindenfélét olvas az ember, a bizalmatlanság óriási. Ezzel 
viszont nem erősítik a bizalmat ebben a szektorban, amellett, hogy hatalmas gondok, 
ellentmondások, kaotikus dolgok vannak. 

Tehát azt gondolom, hogy gondolják ezt a dolgot végig. Bár lehet, hogy az önök 
hármójuk kompetenciája ma nem olyan, hogy erre igent tudjanak mondani, de úgy gondolom, 
hogy ez a kérdés a kormánynak is komoly károkat fog okozni. 

 
ELNÖK: A 7. § (6) bekezdésében a szakképzési tankönyveket kivesszük ez alól, és azt 

mondjuk, hogy tessék lezárni a folyamatot április 30-áig. Nyilván okunk van rá, hogy így 
teszünk. Nekem azt mondják a kollégáim, hogy a nemzetiségi tankönyvek is benne vannak 
ebben a folyamatban, illetve vannak olyan uniós pályázatok, amelyeknél szintén a kisebbségi 
önkormányzatok által elnyert pályázatok, ahol ez indokolt, hogy lezárjuk ezeket a 
folyamatokat. Rosszul tudom ezt, vagy rosszul tájékoztattak erről? 

Tehát egyrészt, ha teszünk egy kivételt a szakképzési területen, nem firtatom az 
okokat, biztosan megvannak, adottak, legyünk óvatosabbak, hogy van-e olyan terület, ahol 
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még inkább érdemes úgy szabályozni, hogy be kell fejezni az eljárást. Azt nem tudjuk, mi a 
végeredménye, vagy igen, vagy nem, de befejezzük az eljárást, mintsem azt mondani, hogy 
minden, ami eddig nem kapott engedélyt, hiába van már benyújtva hónapok óta, azt nem 
fejezheti be. 

Ez egy folyamat. Biztos vagyok benne, hogy kártérítési kockázat van a dologban. 
 
DR. HALÁSZ ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Elhangzott a kártérítési kockázat. A jogalkotással nem tud kárt okozni 
önmagában véve, tehát jogilag legalábbis az Országgyűlés, mert a jogellenesség nem fog 
megállni. A folyamatban lévő eljárást szabályozza törvénnyel olyan módon az Országgyűlés, 
hogy ezeket meg kell szüntetni. A váromány arra, hogy ebből bármifajta haszna, esetleg 
elmaradt haszna legyen a tankönyvkiadónak, nincsen, tehát szerzett jogot sem fog sérteni. 
Önmagában véve itt a kártérítési pertől való félelmeket szeretnénk eloszlatni, ezt a kérdést 
többször végigjártuk. 

Természetesen ez a tartalmi megfontolásokat nem érinti. 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

folyamatban lévő esetleges fejlesztések vonatkozásában erre gondolt a tervezetet előkészítő 
kör, hiszen hátul rendelkezik a törvényjavaslat arról a szabályról - ez a 7. § (2) bekezdése -, 
ami arról rendelkezik, hogy ha az 1. § (4) bekezdésben meghatározottak alapján a 
tankönyvellátás előreláthatóan nem biztosítható megfelelő színvonalon valamely iskolai 
évfolyam, műveltségi terület, tantárgy vonatkozásában, a miniszter a kormány által 
rendeletben kijelölt testület véleményének kikérésével köznevelési célú tankönyvfejlesztésre 
nyilvános felhívást tesz közzé. Ez nem a pályázat, ez a felhívás. Tehát ha például a 
nemzetiségi tankönyvkérdés merült fel, teljes joggal, hiszen van ilyen TÁMOP-os pályázat, itt 
előkészítésre kerültek bizonyos tankönyvek, ezek állami támogatással, EU-s forrásból azért, 
hogy a köznevelési rendszerbe kerüljenek be ezek a termékek, ezek a tankönyvek. Akkor, 
amikor a kormány rendelete alapján a jövő év elején ez a testület elkezdi a működését, már 
feldolgozza azokat az adott évfolyamokra, képzési típusokra a jegyzéken lévő tankönyveket 
és azokat a hiányokat, amelyeket meg kell oldania. Feltételezem azt, hogy egy ilyen esetben 
azt fogja mondani, azt javasolja a miniszternek ez a testület, hogy a nemzetiségi tankönyvek 
kapcsán tegyen közzé felhívást a Magyar Közlönyben vagy az Oktatási Közlönyben, és erre 
azok a kiadók benyújthatnak tankönyvvé nyilvánításra tankönyvet, ami ezt a területet lefedi. 

Tehát a tankönyvvé nyilvánítási eljárás nem szűnik meg, hanem kifejezetten azokra a 
területekre fog összpontosulni, ahol az állami fejlesztésért, kiadásért felelős intézet vagy pedig 
a kísérletitankönyv-fejlesztés nem állít elő tankönyvet. Tehát itt lesz lehetőség arra, hogy az 
EU-s pályázatból kifejlesztett nemzetiségi tankönyv miniszteri felhívásra bekerüljön a 
rendszerbe, feljusson a jegyzékre, legfeljebb 2 vagy 3 - tehát ott tartunk jelenleg - típus erejéig 
kerettantervenként, tantárgyanként. 

Tehát ez a 7. § (2) bekezdés ilyen értelemben az a kulcs, hogy ahol az az opció nem 
működik, akkor ez a változat be tud segíteni a tankönyvellátásba. Nem tudom, hogy világos 
volt-e az érvelésem. 

 
ELNÖK: Remélem. Van-e hozzászóló? Gergely, parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Csak ha már itt szóba kerültek a kártérítések, abban az 

esetben mi lesz, hogy nemcsak arról van szó, hogy a folyamatban lévő eljárásokat 
megszüntetik, hanem itt az elmúlt időszakban nyilvántartásba vettek több évre előre 
tankönyveket, akár 2018-ig, és ezek esetében mondjuk van ez a szűkítő szabályzat, miszerint 
2-3 könyv kerülhet fel a tankönyvlistára. 
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ELNÖK: Rájuk nem vonatkozik a törvény. 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Rájuk 

nem vonatkozik ez a szűkítés, azt mondtam az előbb, azok kifutnak a rendszerből minden 
további nélkül. 

 
ELNÖK: Ez a végén van, a hatályba léptető rendelkezések között megtalálod. Tehát 

akiknek érvényben lévő akkreditációjuk vagy engedélyük van, azoknak az idejéig, tehát öt 
évig maximum - nyilván ha idén kapta, akkor öt év - megy tovább. A halála napját pontosan 
tudja. Ritka ez, de van ilyen. (Derültség.) 

Van-e egyéb hozzászólás? Parancsolj, Jóska! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (független): Egy jogalkotási kérdés. A jogi érveléssel 

kapcsolatban merül fel az emberben. Attól, hogy a törvényhozás valamit törvényessé tesz, az 
attól még visszamenőleges jogalkotásnak minősíthető. Tehát az, hogy nekünk jogunk van itt, 
a parlamentnek joga van arra, hogy ilyen törvényeket hozzon, ami visszamenőlegesen, folyó 
ügyekre, előre a szereplők által nem látható viszonyokat teremt, ettől ez visszamenőleges 
jogalkotás. Kérdezem, hogy ezt a kérdést hogyan látja a tárca. Nem visszamenőleges 
jogalkotásról van itt, ebben az esetben szó? 

 
DR. HALÁSZ ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Bárhogy is legyen, muszáj meghatározni azt az időpontot, amikor a 
rezsimváltás bekövetkezik. Erre a jogalkotónak természetesen lehet olyan módja is, hogy a 
hatálybalépést követően indult vagy megismételt eljárásokban kelljen csak az új eljárási vagy 
tartalmi rendelkezéseket alkalmazni. De arra is van módja, hogy elvágja ezt a folyamatot, és a 
már folyamatban lévő eljárásokban is az új szabályokat kell alkalmazni. 

Ennek a radikálisabb, de még mindig ezen a vonalon haladó megoldása van itt, amikor 
is a folyamatban lévő eljárásokat le kell zárni, és azokat a jogokat nem érintve, amelyeket az 
előbb említettem. Tehát váromány nincs arra, hogy tankönyvvé nyilvánítsák a kérelmező által 
benyújtott dokumentumot, tehát őneki úgymond olyan kára nincsen, amit ő tudna 
forintosítani, hiszen azt követően még neki tankönyvjegyzékre kellene vétetnie azt a 
tankönyvet, meg kellene hogy rendeljék azt a tankönyvet, és utána lehetne abban a 
helyzetben, hogy egyáltalán valamifajta haszon, elmaradt haszon itt, ebben a körben 
jelentkezne. Tehát ezért nem érezzük, hogy ez visszamenőleges hatású, vagy bármilyen olyan 
károsodást okozna, ami peresíthető lenne. 

Másrészről pedig arra utaltam, hogy a kár alapvető feltétele egy jogellenesség, ez 
pedig, tekintettel arra, hogy pont egy törvény határozza meg, nem áll meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólót nem látok. A javaslattól elállok, hacsak 

valaki fenn nem tartja, akkor nem kell róla szavazni.  
A végére értünk az előkészített javaslatoknak. Van-e más javaslat a bizottsági 

módosítókra? Jóska, parancsolj! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Egy nagyon apró dolog, elnök úr, amit szerintem érdemes 

végiggondolni, merthogy fontos, hogy az „i” betű se vesszen el a törvény szövegéből, és az 1. 
§ (5) bekezdésében a kézikönyvekről szóból hiányzik az „i” betű. 

 
ELNÖK: Kézkönyvek? Valóban kézkönyvek szerepelnek.  
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MICHL JÓZSEF (KDNP): Ezzel nem azt akartam igazolni, hogy elolvastam a 
javaslatot, hanem javaslom ezt kijavítani. 

 
ELNÖK: A sólyomszem-díjat megadjuk. Akkor benyújtjuk ezt a csomagban. 

Szavazzunk róla! (Szavazás.) A kormány támogatja, ha jól látom. (Sipos Imre: Igen.) Ki 
támogatja az „i” betűt? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. 

Ez legyen a legnagyobb baj a törvényben. 
Nincs tudomásunk más javaslatról a törvényhez. Elkészítjük akkor ezt így egyben, 

holnap fogunk róla szavazni egy szavazással, kvázi a támogatott sorról. 

Egyebek 

A 2. napirendi pont az egyebek. Természetesen én köszönöm az államtitkár úrnak, 
főosztályvezető úrnak, illetve főosztályvezető-helyettes úrnak a részvételt, lehet, hogy nem 
tanulság nélküli az egyebekben Sós Tamás képviselő úr hozzászólásának meghallgatása. 
Parancsolj, Tamás! 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Én megragadnám az alkalmat, hogy 

ha államtitkár úr, illetve a kollégái megtisztelnének egy pici figyelemmel, és köszönöm 
szépen a lehetőséget. A múlt hét közepén kapott nyilvánosságot, hogy a magániskoláknál, 
alapítványi iskoláknál nem kapták meg a dolgozók időben a bérüket. Valójában néhány nap 
múlva kapták meg, hétvégén tudomásom szerint megkapták, a hét elején egy részük kapta 
meg. Amikor én tájékozódtam - mert természetesen mindannyiunkat megkeresnek -, akkor 
számomra az derült ki, hogy nem először fordult elő. Nekem olyan információm van, hogy 
harmadik alkalommal fordult elő az elmúlt időszakban, legalábbis akit én kérdeztem, ezt 
mondta. 

Tehát az első kérdésem valójában az, illetve figyelemfelhívás, mert műfaja szerint 
nem biztos, hogy kérdezhetem önöket, valójában egy figyelemfelhívás, hogy érdemes 
végiggondolni, hogy ne forduljon ez elő, mert azért úgy gondolom, hogy decemberben, 
karácsony előtt ez azért egy rendkívül kritikus dolog. 

Utánanéztem, hogy valójában az államnak már kellett volna utalni gyakorlatilag ott 
december 7-e környékén, de ténylegesen 13-án utaltak. A munkáltatónak meg kellett volna 
érkezni 10-én, ő is 13-án kapta. A dolgozó ezért 13-án kapta meg a bérét. 

A dolgozónak pedig már számlái vannak, és az előző 3-4 napban ő nem tudta 
realizálni ezeket a számlákat, és gyakorlatilag, ha ő nem fizet határidőben, akkor benyújtanak 
felé különböző pótköltségeket. Az állammal szemben ez nem jelentkezik, az állam nem fizet 
kamatot pluszban a dolgozónak, amikor a dolgozó pénzét még használta mondjuk egy hétig. 
De én úgy gondolom, hogy ezen túlmutat, és tulajdonképpen a bizottság felé fordulok, hogy 
én úgy gondolom, hogy ez az egy példa is mutatja, hogy az oktatás mennyire 
alulfinanszírozott, és valójában mennyire komoly gondok vannak magának az egész 
rendszernek a működésével kapcsolatban. 

Én megnéztem azt is, mert tudom, hogy mindig elő szokott jönni az alapítványi és 
magániskolák kérdése, én magam is többször szóba hoztam, hogy mostohagyermek. 
Megnéztem február 24-én a minisztérium honlapját, a kormány részéről, illetve a tárca 
részéről csak pozitívumokat lehet látni, nem akarom az időt húzni, felolvasni, de közben a 
gyakorlatban pedig azt kell mondanom, hogy az érintettek úgy élik meg, valójában itt 16 ezer 
pedagógusról, nevelőről, oktatóról, szakemberekről van szó. Tehát én úgy gondolom, hogy 
ennek van tanulsága, és egy elnézéskérés szükséges a nyilvánosság előtt, nem pedig az az 
arrogáns hangnem, mint ami az első napokban volt. Az szerintem nem volt szerencsés, és ha a 
sajtó ezt nem tálalja így, akkor talán nem így jelenik meg ez a kérdés. 
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Szerintem van számos tanulsága ennek a kérdésnek, érdemesnek tartom, ha a plenáris 
ülésen beszélnék erről, akkor szenvedélyesebben mondanám el ezt, de itt a bizottságban 
vagyunk, és itt próbálok tárgyszerű lenni ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ezt valamennyien megköszönjük képviselőtársunknak. Tudunk erről 

bővebbet, hogy mi lehetett a magyarázata ennek a késésnek? 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 

Köszönjük szépen a tárgyilagosságot. Nekünk nincs arról információnk, illetve a 
rendelkezésünkre álló adatok alapján nyugodtan tudom mondani, hogy ez most fordult elő 
ebben a hónapban. Azt gondolom, hogy a tárca mindent megtett annak érdekében, hogy a nem 
állami finanszírozású intézményeknek az új finanszírozási rendjét októbertől biztosítsa. Ennek 
a jogszabályi hátterét a gazdasági tárcával, a Kincstárral egyeztetve megteremtettük annak 
érdekében, hogy ez működjön. 

Ebben a hónapban nagyon sok megyében egyébként a rendelkezésre álló forrásokat 
kiutaltuk, ha jól tudom, ez talán 9 megye volt. Tehát 9 megyében idejében odaérkezett a pénz, 
azokban a megyékben, ahová nem tudott ez odaérkezni, egy kormányhatározat megjelenésére 
kellett várnunk, ennek a nem megjelenésének abszolút technikai okai voltak. Tudtuk, hogy ezt 
sürgetnünk kell, ennek érdekében mindent megtettünk, mindent előkészítettünk mind a 
Kincstárnál, mind a fenntartóknál abban a vonatkozásban, hogy ezt a problémát tudjuk 
kezelni. Itt valóban volt három nap csúszás. 

Én semmiféle arroganciáról nem tudok. A pénteki napon született egy döntés a 
tárcánál, hogy egy közleményt adjunk ki, ott is a technikai részleteket írtuk le, és semmiféle 
arrogáns mondatot nem. Jómagam hagytam jóvá ezt a közleményt, tehát én abban semmiféle 
arrogáns mondatra nem emlékszem. Ha valaki ezt arroganciaként értelmezte, akkor tőle 
ezúton kérek elnézést. Rengetegen dolgoztak azon, hogy ezt a problémát mielőbb kezeljük, és 
a probléma mögött alapvetően még az is ott volt, hogy a nem államilag finanszírozott 
intézményeknél nyilván pontosan meg kellett határozni a pedagógus-előmeneteli rendszernek 
a költségvetési hatását, ami pedig azt gondolom, hogy valamennyiünk számára pozitív. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e egyéb egyebek? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor 

holnap reggel találkozunk, 9 órakor kezdődik a plenáris ülés, a szavazások nyilván 9.40-9.45 
táján. Jó pihenést kívánok mindenkinek! Köszönjük a részvételt. A bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 54 perc) 

  

Pokorni Zoltán 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


