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Napirendi javaslat  
 

1. A Nemzeti Pedagógus Kar tagságának önkéntességéről szóló törvényjavaslat 
(T/13679. szám)  
(Osztolykán Ágnes (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  

 
2. A bizottság 2010-2014. között végzett tevékenységének értékelése 

 
Előadó:  
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3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  
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Helyettesítési megbízást adott   
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Sipos Imre helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 48 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, a 
szükséges helyettesítésekkel együtt.  

Két napirendi pont van előttünk. A második az egyebek, az első pedig Osztolykán 
Ágnes javaslata, illetve előterjesztése. 

Szeretettel köszöntöm Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyt. Rózsa, kérlek, hogy 
foglalj helyet! (Megtörténik.) 

A napirendi javaslatról szavaznunk kell. Akinek van javaslata, észrevétele, kérdése a 
napirenddel kapcsolatban, az most jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Szavazzunk a napirendről! Aki egyetért vele, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) 
Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Egyhangúlag 
elfogadtuk a napirendet.  

A Nemzeti Pedagógus Kar tagságának önkéntességéről szóló törvényjavaslat 
(T/13679. szám) (Osztolykán Ágnes (LMP) képviselő önálló indítványa) (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Kezdjük akkor! Osztolykán Ágnes alelnök asszonyé a szó. Parancsoljon! 

Osztolykán Ágnes előterjesztése 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tudom, 
hogy itt az utolsó pillanatnak tűnik ez a módosító javaslat, de ha más szemüveg mögül 
nézzük, akkor úgy is lehetne gondolkodni, hogy elfogadta az ellenzék vagy akár a pedagógus-
szakszervezetek is - hiszen nem titok, hogy a PDSZ javaslatára adtam be ezt a módosító 
indítványt -, hogy legyen Nemzeti Pedagógus Kar. 

Viszont ez a módosítás arról szól, hogy ha már lesz ilyen, akkor legalább ne legyen 
kötelező a tagság, hanem legyen ebben a magyar pedagógusoknak egyfajta szabadsága, hogy 
aki ennek a karnak a tagja kíván lenni, az lehessen szabadon, de ha ő úgy dönt bármilyen 
okból kifolyólag, hogy ennek nem kíván aktív részese lenni, vagy semmilyen formában nem 
kíván a tagja lenni, akkor azt megtehesse. 

Zárójelben megjegyzem, hogy talán nem vagyok egyedül azzal a nem tudással, hogy 
számomra nem világos, hogy mi van akkor, ha valaki, aki áprilistól automatikusan tagja lesz a 
Nemzeti Pedagógus Karnak, és mondjuk, jön egy levél az államtitkárságra, amiben az lesz 
benne, hogy iksz ipszilon fizikatanár, mit tudom én, Borsodbótáról, úgy döntött, hogy ő 
tisztelettel köszöni, de nem kíván a pedagógus kar tagja lenni, akkor mi fog vele történni. Én 
ezt nem látom világosan. Ha tudnak ebben a képviselő urak, hölgyek segíteni, akkor mondják 
el nekem, hogy mi fog ekkor történni. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy beadnánk ezt a 
módosító javaslatot, hogy szabadon lehessen megválasztani a tagságot. 

Ami még egy nagyon fontos eleme ennek a javaslatnak, az pedig az, hogy nemcsak az 
állami és az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó pedagógusok lehessenek 
ennek a karnak a tagjai, hanem, ha már arról beszélünk, hogy Nemzeti Pedagógus Kar, akkor 
annak hadd legyen a tagja az is, aki mondjuk, alapítványi vagy egyházi iskolákban tanít. Mert 
ugye ez sem világos, hogy mi van azokkal a pedagógusokkal, akik nem állami és nem 
önkormányzati fenntartású intézményekben látnak el nevelőmunkát.  

Szeretnék erre válaszokat kapni, és szeretném, ha ebben nem az utolsó - hogy is 
mondjam? - ilyen farázogatást látnánk (Derültség.), hanem azt, hogy valóban konstruktívak 
próbálunk lenni… Most azért mondtam ezt a farázogatást, mert eszembe jutott egy kép, hogy 
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itt a rácsot rázogatja valaki az utolsó pillanatban vagy az ajtót, ami már belülről zárva van. De 
kérem tisztelettel, hogy ne így gondoljanak erre a javaslatra, hanem tényleg úgy, hogy ha már 
elfogadtuk azt, hogy lesz egy Nemzeti Pedagógus Kar, akkor abban legyen egyfajta szabad 
választási jog, és adjuk meg ezt a lehetőséget a Magyarországon tanító pedagógusoknak.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm. A kormány képviseletében Hoffmann Rózsa államtitkár 

asszony, illetve Sípos Imre helyettes államtitkár úr is megtisztelt bennünket.  
Államtitkár asszonyé a szó. Parancsolj, Rózsa! 

Dr. Hoffmann Rózsa reagálása 

DR. HOFFMANN RÓZSA, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: 
Köszönöm szépen. Meglepett, hogy ilyen hamar szót kaptam, de nagyon szívesen.  

Először is azt szeretném pontosítani, hogy itt nem kötelező tagságról van szó. 
Kötelező tagságról olyan szervezet esetében beszélhetnénk, ahová be kell lépni. A Nemzeti 
Pedagógus Kar egy automatizmus, rögzíti azt a tényt, hogy egy-egy pedagógus az állami 
intézményrendszernek a dolgozója. Tehát automatikus tagságról van szó, ami nem is ez év 
áprilisában keletkezik, hanem már keletkezett szeptember 1-jétől, amikor is erről a 
pedagógusok értesítést kaptak.  

Mi történik akkor, ha valaki nem akar a tagja lenni? Erre azt az analógiát tudnám 
felhozni, hogy mi történik akkor, ha valaki úgy nyilatkozik, hogy nem akar állampolgár lenni 
vagy élni az állampolgári jogával. Attól még megilleti, hacsak formálisan le nem mond róla. 
Semmiféle kötelezettséget nem jelent a nemzeti pedagógus kari tagság. Lehetőséget kínál, 
mégpedig tág lehetőséget a pedagógusok számára.  

Ezt mutatja az is, hogy örömteli módon a múlt hét végéig 120 ezren regisztráltak. 
Tehát nem igaz az az állítás, hogy a pedagógusokat ez nem érdekli vagy hidegen hagyta. 
Háromtagú előkészítő bizottság a törvény értelmében járja a különböző fórumokat, ahol 
tájékoztatást tart arról, hogy lesz, meg mint lesz a szervezés, és úgy látszik, hogy van iránta 
érdeklődés. Tehát a pedagógustársadalom mégiscsak megértette, hogy egy olyan lehetőséget 
kínál a törvény nekik, amellyel, ha élnek, akkor lesz egy erős, a pedagógusok jelentős részét 
magában tömörítő szakmai szervezetük. 

Hozzáteszem, hogy a szakszervezetekkel végigtárgyaltuk annak idején ezt a 
törvényjavaslatot. Köztudottan hat pedagógus-szakszervezet van, közülük öttel tavaly január 
22-én megállapodást írtunk alá, és ez az öt szakszervezet mind tudomásul vette, hogy a 
Pedagógus Kar létre fog jönni. Olyannyira végigtárgyaltuk velük az elgondolásokat, hogy 
kifejezetten a kérésükre, javaslatukra, úgyszólván vita nélkül helyt is adtunk azoknak a 
szövegszerű javaslataiknak, amelyek még nyilvánvalóbbá teszik, hogy nem ellenükre, hanem 
mellettük jön létre a Pedagógus Kar, elsősorban szakmai partnerséget nyújtván a mindenkori 
oktatásirányításnak, és tiszteletben tartván továbbra is a szakszervezetek munkavállalói, 
érdekvédelmi, történelmi szerepét és lehetőségét.  

A javaslat megfogalmazója, képviselő asszony kérdezi, hogy mi lesz a többi 
intézmények pedagógusaival. Miután a magán- és az egyházi iskoláknak a belső ügyeibe az 
államnak csak törvényességi ellenőrzési, illetve a Nemzeti Alaptanterv hatáskörén belül 
tartalmi szabályozási hatásköre van, ezért értelemszerűen megkerestük őket a törvény 
előkészítése során a tavalyi tavasszal, és egyikük sem gondolta, hogy ő a Nemzeti Pedagógus 
Kar tagja akar lenni, de felkínáltuk nekik a lehetőséget, hogy ha hasonló szerveződést 
létrehoznak, akkor velük a Nemzeti Pedagógus Kar partnerségi megállapodást köthet. Ezért 
tehát nem rajtunk múlik, hogy ők tagjai vagy nem, hanem az ő egyetértésük vagy 
beleegyezésük nélkül természetesen ilyen törvényt nem hoztunk. 
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Végül azért azt megemlíteném, hogy engem nagyon meglepett, hogy pont képviselő 
asszony nyújtotta be ezt a törvénytervezetet, hiszen alig több mint egy hete, február 4-én a 
napirend előtti felszólalásában szó szerint azt mondta, hogy egy tollvonással meg kívánjuk 
szüntetni a Nemzeti Pedagógus Kart. Ehhez képest azért örömmel fogadtuk, hogy nem 
megszüntetni akarja, csak a jogállásán akar változtatni. De az elmondottak alapján 
természetesen a kormány nem támogatja azt, hogy ez a törvényjavaslat általános vitára 
kerüljön.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólás, 

vita? Kíván-e valaki érvelni? (Jelzésre:) Hiller István jelzi, hogy igen. 
Parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! 
Kedves bizottsági Társaim! Nem gondolom, hogy hosszú vitát kell folytatni, hiszen itt 
szakmai körökben meg a nyilvánosság előtt is ezt a vitát lefolytattuk. Csak és kizárólag azért 
szólok, hogy lehessen érteni: a mi felfogásunk szerint nincsen szükség Pedagógus Karra. 

Semmilyen történelmi párhuzamot nem akarok hozni, részben azért sem, mert nem is 
szerencsés. A történelmi ismeretek viszonylag felületes befogadása az, ami ezeket mondatta. 
Ez nem változtat azon, hogy rossznak is, erőszakoltnak is és feleslegesnek is tartom. Nem 
gondolom, hogy államtitkár asszonyban van kétség, csak hogy esetleg ez föl se bukkanjon, 
mondom, hogy mi adott esetben megszüntetjük. Tehát nem tudom, hogy hány tollvonással, 
különösképpen nem is érdekel, de azt gondolom, hogy így, ahogy megcsinálták, nincs rá 
szükség, a magyar oktatásügy, ezen belül a közoktatás számára káros, és teljesen fölösleges 
bármely szakmát ilyen eszközökkel és ilyen módon álegységbe kényszeríteni. 

De se az időt nem gondolom húzni, sem nem akarok vitát provokálni, mert ahogy az 
államtitkár asszony és a tisztelt államtitkárság véleménye világos, úgy azt gondolom, hogy az 
enyém is. Ebben nagyon kompromisszum nincsen, mert az egyik ezt mondja, a másik meg a 
másikat. Csak azt szerettem volna jelezni, hogy ebben, amit én, mi a korábbi hetekben, 
hónapokban elmondtam, elmondtunk, abban semmilyen változás a felfogásunkban nincsen.  

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

Én hozzászólnék. Ha szót adhatok magamnak, ezt megteszem.  
Egy ponton hadd vitatkozzam Hiller Istvánnal, hogy van-e szükség olyan Pedagógus 

Karra, pedagógus szervezetre, amelyik az összes magyar pedagógust képes megszólítani. 
Szerintem van. Két ok miatt - hadd fejtsem ki ezt a két okot.  

Az egyik, hogy akár bevalljuk magunknak, akár nem, de egy verseny van a nagy 
ágazatok között, amiben nem mindig áll az oktatás és ezen belül a közoktatás győzelemre.  

Kezdjük azzal, hogy magának a költségvetésnek a logikája az elmúlt évtizedben egy 
sajátos paradigma szerint halad. Itt, Közép-Európában legalábbis az a bevett nézet, hogy az a 
jó, ha a költségvetés minél kevesebb pénzt von el a gazdaságtól, és reálértékben vagy 
arányaiban egyre kisebb összeggel gazdálkodik. Az újraelosztás mértéke legyen kisebb. Ezt 
az okos közgazdászok ilyen negatív adólicitként szokták emlegetni, csak, hogy bonyolultabb 
legyen a neve. Tehát egymással versengve csökkentik a gazdaságot terhelő adókat a kelet-
közép-európai országok. Ebben részt vesz Magyarország is. Egyébként nem teljesít rosszul a 
16 százalékos társasági nyereségadóval, az ehhez fogható személyi jövedelemadóval és az 
egy kulccsal. De ez azt is jelenti, hogy kisebb az az összeg, amit az elosztásban a nagy 
ágazatok, köztük az oktatás fel tud használni. Tehát már egy nehézség, ami érv amellett, hogy 
miért kell egy, a társadalmat megszólítani képes szervezet. 
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A másik szempont, hogy verseny van a nagy ágazatok között, a nyugdíjrendszer, az 
egészségügyi rendszer, a szociális ellátórendszer és az oktatás között. Nem szoktuk nagyon 
hangsúlyozni, de világos, hogy van. Ebben nem áll túl jól az oktatás, hiszen az összes európai 
ország, így Magyarország is öregszik. Minél öregebb, annál fontosabb lesz számára a nyugdíj, 
és annál többe kerül a nyugdíjrendszer. Hiszen szerencsére egyre hosszabb ideig élnek a 
magyarok is. De ez azt jelenti, hogy egyre drágább a nyugdíjrendszer fenntartása.  

Európában a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzése egy megkérdőjelezhetetlen 
tételként vonul be a közpolitikák állításai közé. Sokkal fontosabb ez az európai politikusok 
számára, mint akár az oktatásra fordított összegek növelése. Ez oktatás szempontjából azért 
némi óvatosságra int bennünket. A társadalom öregedésével nemcsak a nyugdíjrendszerre 
fordított összeg nő, hanem az egészségügyi kiadások is nőnek. A szociális ellátások nem 
annyira. Tehát gyakorlatilag mi ezzel az ágazattal vetekszünk. De háttérbe szorult a 
nyugdíjrendszerhez, az egészségügyi rendszerhez képest az oktatás fontossága, az oktatásra 
költött egészségügyi költségvetési források nagysága nem áll túl jól. S kellene olyan szereplő, 
aki meggyőzi a magyar társadalmat arról, amit mi itt hiszem, hogy egyaránt gondolunk, és 
komolyan gondolunk, hogy ez valóban a jövőről szól, valóban befektetés, valóban a 
következő évtizedek Magyarországának a minősége múlik azon, hogy ezeket az arányokat 
hogyan alakítjuk.  

Nem állunk túl jól a megszólalók tekintetében. Nem kritizálva senkit, sem a 
kormánypártokat, sem az ellenzéki pártokat, sem a szakszervezeteket, sem az úgynevezett 
szakmai szervezeteket, de az a szólam, amit az oktatás belső szereplői e tekintetben 
produkálnak, nem túl izmos. Tehát, hogy új erő, új hang kéne ebbe a kórusba, az nekem 
meggyőződésem.  

A másik ok, amiért szükséges lenne egy ilyen szervezet, az az, hogy a 
tanárképzésünkről rengeteg vita folyik, illetve arról, hogy hol kell megtörni az oktatás negatív 
spirálját, ezt az ördögi kört - alacsony bér, alacsony színvonal és így tovább. Az, hogy 44 
helyen, vagy nem is tudom, közel negyven helyen van tanárképzés Magyarországon - Csapó 
Benő szokta elmondani egész szemléletesen, hogy orvosképzés négy helyen történik az 
országban, tanárképzés negyven helyen. Ezeknek egy jelentős része kicsi, elszigetelt főiskola. 
A „vidéki” szót szeretném elkerülni, de nem nagyon tudom, de nem csúszom bele a 
„provinciális” jelzőbe, bár sokan ezt így használják, nem minden alap nélkül, de talán 
igazságtalanul bántva ezeket az intézményeket. Tehát a tanárképzés színvonalára rányomja a 
bélyegét, hogy ezek a tanárképző intézmények ilyenek. A pedagógustársadalom 
megerősítésére, szakmai felrázására a tanárképző intézmények nem alkalmasak 
százszázalékosan, az elmondottak miatt. 

Létrehozzunk-e új megyei államilag szervezett pedagógiai intézményeket - volt ilyen 
modell, évtizedekig működött Magyarországon, erényeit és hibáit is ismerjük -, vagy 
megpróbáljuk azt a tapasztalati tudást összegyűjteni, ami ott van a 120-130 ezer 
pedagógusban - a napi gyakorlat szülte tapasztalatról van szó -, akik az elmúlt évtizedekben 
rengeteget tanultak a pedagógiai szakmáról, rengeteg innovációban vettek részt, rengeteg 
programot alkottak maguk, csak éppen ezek pontszerűek maradtak, nem tudtak túlterjedni 
egy-egy intézmény falain vagy kisebb-nagyobb csoportokon?  

Azaz a jövő és az Európai Unió fejlesztési politikái erről elég sokat szólnak, a 
hálózatos tudás kialakításáért, a hálózatos tanulás megszervezéséről. Ennek lehet intézménye 
egy ilyen szervezet, amiről itt vitatkozunk, hogy ne egy központi, sokszor elavult provinciális 
tanárképző intézménytől, ne egy megyei pedagógiai intézménytől reméljük, hogy majd 
elmondja a tutit a pedagógusoknak, hanem azt a harctéri tapasztalatot, innovatív tudást 
gyűjtsük össze, ami ott van 120 vagy 160 ezer pedagógusban. És ez egy nagyon nagy kincs, 
hogy ezt tudjuk összefogni, és inkább egy koordinatív kalauz szerepe legyen az 
oktatáspolitikának, ne pedig a mindent megmondó nagyokos szerepe.  
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Ennek lehet eszköze egy ilyen kar. De - és ez a dolog lényege - nem lehet a 
könnyebbik végén megfogni. Tehát én is azt gondolom, hogyha a belépés automatikus, akkor 
az a könnyebbik vége. Tehát én nagyon szurkolok, hogy legyen egy ilyen pedagógus kar, 
jöjjön össze, legyen egy új erő, amelyik képes elmagyarázni a szülőknek, a gazdaság 
szereplőinek, hogy milyen fontos az oktatás. Legyen egy olyan szervezet, amelyik képes ezt a 
hálózatos tanulást szolgálni a pedagógusok között. De az a meggyőződésem, hogy ha ezt 
automatikus belépéssel indítjuk el, akkor zátonyra futtatjuk.  

Tehát az önkéntes belépés mellett érvelek, amellett, amit az Ágnes mond, és azzal, 
hogy nem lehet megspórolni azt az energiát, ami ennek a népszerűsítéséhez, szervezéséhez, 
beléptetéséhez szükséges. Fordítsuk ezt rá, fordítsa az oktatáspolitika, a kormányzat ezt az 
időt, ezt az energiát rá, mert nagy szükség van egy ilyen karra, de csak akkor tud működni, ha 
azt a pedagógusok önként vállalják.  

Szerveztem szervezetet, tudom, hogy milyen sziszifuszi munka. Azt hiszem, hogy öt 
éven keresztül tudtam beléptetni hatezer embert, tehát nem jók az eredményeim. De mégis azt 
gondolom, hogy nincs más út, mint ez. Ezt szerettem volna elmondani.  

Határozathozatal 

Van-e hozzászólás, kérdés, vagy pedig szavazzunk a javaslatról? (Senki sem 
jelentkezik.) Az általános vitára való alkalmasságról beszélünk… (Jelzésre:) Nem? 
Tárgysorozatba-vételről. Rosszul mondtam. Természetesen nem az általános vitára való 
alkalmasságról beszélünk (Osztolykán Ágnes: Jó lenne.), hanem a tárgysorozatba-vételről 
beszélünk. Aki igent mond, az tárgysorozatba kívánja venni, aki nemet, az pedig nem kívánja. 
Tartok tőle, mivel nincs túl sok ülésnap már, hogy inkább szimbolikus jellegű ez a szavazás. 
Tessék parancsolni! Aki igent kíván mondani, az most szavazzon! (Szavazás.) 6 igen. Aki 
nemet kíván mondani? (Szavazás.) 6 nem. Aki tartózkodni kíván, az most emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) 6 tartózkodás. Tehát hat-hat-hat arányban nem vettük tárgysorozatba a javaslatot. 
Egy szép szimmetrikus szerkezetet tudtunk megalkotni. (Derültség.) A napirendi pontot ezzel 
lezárom. (Dr. Hiller István: Sőt, ördögi!) Hatszázhatvanhat? Ajjaj! (Derültség.)  

A bizottság 2010-2014. között végzett tevékenységének értékelése 

Államtitkár asszony, parancsolj! 

Dr. Hoffmann Rózsa hozzászólása 

DR. HOFFMANN RÓZSA, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Nem ehhez, a második napirendi pontra Sipos Imre helyettes 
államtitkár úr marad itt, és úgy gondoltam, hogy nem szeretnék anélkül elmenni, hogy 
köszönetet ne mondjak az oktatási bizottságnak én magam is a közel négyéves munkáért, a 
sok szakmai vitáért, a támogatásért, az esetleges nem támogatásért is, és ez a közös munka, 
azt hiszem, hogy mindannyiunk számára emlékezetes marad, hiszen olyan változások indultak 
el a köznevelés rendszerében, amelyek meglátásunk szerint, meghatározóak.  

Köszönöm szépen mindenkinek, akárhová is kerül az életben, további jó munkát 
kívánok. 

Pokorni Zoltán hozzászólása 

ELNÖK: Ne menj el, Rózsa, mert ez a második napirendi pont tárgya! Én is ez ügyben 
javasoltam, hogy az egyebek keretében el tudjak köszönni a bizottság tagjaitól. Ez volt a 
ciklus utolsó oktatási bizottsági ülése. Nekem meg nemcsak a ciklus, hanem az életem utolsó 
oktatási bizottsági ülése. Jó munkát kívánok mindenkinek a továbbiakban! 
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Takács Gabriella tanácsadó asszony készített egy nagyon szép összefoglalót. Nem 
fogom felolvasni, a bizottság munkájáról számol be, hogy mi mindent tárgyaltunk, vitattunk 
meg, hány tajvani, finn meg EU-s küldöttséget fogadtunk. Csak a főszámot - még a módosító 
javaslatok számát sem - ismertetem: 188 órát töltöttünk együtt az elmúlt négy évben. Ez egy 
titkolt viszonynak is jó. (Derültség.) 188 órát és 6 percet töltöttünk együtt, és rengeteg fontos 
dolgot szavaztunk meg, illetve javasoltunk, részben a számos törvénymódosításunk, új 
törvények, országgyűlési határozati javaslatok, és így tovább. 

A Gabriella készített egy címjegyzéket, ahogy a ballagásra készülő osztály tagjainak 
szoktak, az elérhetőségekkel, hogy ki-ki fel tudja hívni az illetőt, ha már nincsenek is egy 
bizottságban. Ezt majd szétosztjuk.  

Én hoztam egy tortát, remélem, hogy finom. Ott van az asztalon, majd az ülés 
végeztével megesszük. Elég rossz neve van: Panama-torta. (Derültség.) Elszámoltatós 
időszakban ezt ne… Akkor még nem volt Simon-ügy, amikor megkérdeztem a Gabit, hogy 
mi a kedvenc tortája, és az övé a felelősség, hogy ezt választotta.  

Én nem nagyon tudok mivel kedveskedni, de találtam a polcomon 24 darab kis 
zsebkönyvet, ami még jóval fiatalabb koromban készült Szőnyi Szilárddal. Ebben 
eszmefuttatások vannak tőlem 2001-2002-ből, egy kicsit öreg már, de újabb kiadása nincs a 
„Pokorni Zoltán” című kötetnek. Ezt tudom nektek ajándékba adni, ha úgy tetszik, ilyen 
emlékeztetőként. Majd mindenkinek adunk egyet.  

Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját. Nem is a munkáját, hanem az 
emberi hozzáállását. Nem tudom, kivel beszélgettem, talán István mondta, hogy tagja a 
kulturális bizottságnak is - dicséretnek vettem, amit mondott -, azt mondta, hogy 
összehasonlíthatatlan a két bizottság hangulata vagy tónusa. Úgy vettem, hogy a mi javunkra 
szól ez a megjegyzés, a mi bizottságunkban uralkodó hangnem vagy hangulat elismerésére.  

Köszönöm szépen Szalay Luciának a sokévi munkát, a jövőben már én nem leszek itt. 
Bízom benne, hogy ti igen. (Közbeszólásra:) Ez rátok is vonatkozik, természetesen. 
(Derültség.)  

Helyettes államtitkár úr, szabad hozzászólni a második napirendi ponthoz, ha 
szükségét érzi. 

Parancsoljon! 

Sipos Imre hozzászólása 

SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Államtitkár 
asszony a köszönetet elmondta. Jómagam tíz hónapig tudtam részt venni ebben a munkában, 
de nyilván korábbi munkámhoz képest ez egy jelentős változást hozott az életemben. Nagyon 
szépen köszönöm az együttműködést, köszönöm a javaslatokat, és remélem, hogy valóban, 
ahogy államtitkár asszony is mondta, valamennyien egy közös ügy érdekében 
tevékenykedtünk. A viták mindig előrébb visznek, és az a sok-sok gondolat, ami itt 
elhangzott, én azért azt gondolom, hogy az államtitkárságig is az esetek döntő többségében 
elért. A magam részéről is mindenkinek további sok sikert és jó munkát kívánok, és még 
egyszer köszönöm szépen az együttműködést. Én nagyon sokat tanultam önöktől.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük. Neked is jó munkát! Parancsolj, Ágnes! 

Osztolykán Ágnes hozzászólása 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP), a bizottság alelnöke: Tudom, hogy én nagyon kevés 
időt ültem itt, de azért sokszor - hogy is mondjam? -, leginkább az utóbbi időben 
elgondolkodom, hogy konstruktív voltam, de azért mindig az ellenkezőjét mondtam annak, 
amit itt a bizottság nagy része gondolt.  
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Nem tudom, hogy tudják-e a képviselő urak, hogy én sem leszek jelölt az 
elkövetkezendő választásokon, és ez azt is jelenti, hogy bármi történik, én nem leszek többet 
az oktatási bizottság tagja. Furcsa érzés van itt bennem, ma próbáltam ilyen csendes 
magányomban búcsúzkodni a Parlamenttől, miközben ugye itt a jobbikosok zászlót dobáltak 
ki az ablakon.  

Nekem ez egy rettenetesen új helyzet volt, de azt éreztem, hogy nagyon sokszor 
nagyon sok mindenki volt a segítségemre abban, hogy ebben a világban komfortosabban 
mozogjak. Nagyon élveztem ezt a munkát, és nagyon köszönöm, hogy itt lehettem ebben a 
bizottságban, és én is mindenkinek további sok sikert kívánok.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Parancsolj, István! 

Dr. Hiller István hozzászólása 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt hiszem, hogy egy normálisan működő országban 
nem lenne kirívó vagy furcsa, amit mondani fogok: nálunk a jelenlegi politikai-emberi 
viszonyok között talán meglepő, amikor egy ellenzéki képviselő az elmúlt időszak vitáiról, 
hangulatáról, intellektuális különbözőségeinek színvonaláról pozitívan szól.  

Ezért bármilyen furcsa, a velem szemben ülő kormánypárti képviselőknek, az elnök 
úrnak meg a bizottság tiszti karának a tiszteletemet szeretném kifejezni. Akárhogy is, egy 
olyan területről van szó, ami nemcsak közöttünk, nem személyesen, hanem a felfogásaink 
között, a politikánk között az egyik legélesebb és a nyilvánosság előtt is gyakran megjelenő 
különbségeket mutató terület. Ez így is marad. De az a vitakultúra - néha természetesen a 
szenvedélyességgel együtt -, azok a gondolatok és azok az érvek, amelyek összecsaptak, azok 
az én megítélésem szerint a mai magyar politikai kultúrához képest emeletekkel magasabban 
mutatkoztak meg, és jobb színvonalúak voltak.  

Néha, higgyék el, vagy ha nem veszik rossz néven, higgyétek el, olyan apróságok is 
vannak, amelyekre itt, a mi bizottsági ülésünkön föl se figyeltünk, mert természetes. Nekem is 
- nem készültem erre - egy néhány perccel ezelőtti mondata az elnök úrnak juttatta ezt 
eszembe. Talán emlékeztek, szót kért, és a bizottság elnökeként megadta magának a szót. 
Ebben egyikünk sem talált az ég egy adta világon semmi kivetnivalót, és természetességgel 
fogadtuk, hogy mondja el a gondolatait. Ez egy másik bizottságban negyedórás vitát 
eredményez rendszeresen. Ennek a procedúrának a levezénylése komoly - (Németh Zoltánra 
tekintve:) legyél a bizonyságtevésben társam -, az, ami itt most történt természetességgel, az 
ott képviselők idejét, gondolatait megtörve negyedóra-húsz perc. És mivel nem egy másik 
bizottságról akarok beszélni, hanem a mienkről akarom mondani, hogy az helyes, hogy még 
csak egy pisszenés sem volt, hanem azt várta az ember, hogy a bizottság elnöke mint a 
bizottság tagja, mondja el a véleményét.  

Néha, ami normális, azt nem vesszük észre, ezért érdemes felhívni bizonyos 
alkalmakkor a figyelmet, hogy azért talán lehet normálisan, akár egymással igen élesen 
szembenálló véleményeket is úgy ütköztetni, hogy abból tisztességgel, meg a másik iránti 
megbecsüléssel vagyunk.  

Az is furcsa, de mégiscsak hangozzék el - mégis a Magyar Országgyűlés Oktatási és 
tudományos bizottságában ülünk, amiről jegyzőkönyv készül -, hogy azt a vitavezetést és azt 
a véleményalkotást, amiben néha egyetértettünk, többnyire más véleményen voltunk, én a 
magam nevében és az oldalam nevében tisztelettel köszönöm az elnök úrnak. Nem gondolom, 
hogy azért, mert most a parlamenti képviselőségből és az oktatási bizottságból kivonul, az azt 
jelentené, hogy az oktatással való kapcsolata megszakad, mert életszerűtlen - nem beleszólva 
más élete alakításának jogába.  



 12 

Mindenesetre jó volt együtt dolgozni veled, veletek, a viták ellenére, nem annak a 
megítélésében, hogy jó irányba vagy rossz irányba, hiszen erről beszélgettünk négy évig, de 
az, ahogy csináltad, és ahogy csináltátok, az egy normálisan működő, demokratikus 
berendezkedés többségi és kisebbségi véleményének összeütközése volt. Nem gondolom, 
hogy ez kevés. Mindenkinek minden jót kívánok! 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. No, egyig van még időnk, hogy megegyük a tortát. Van-e 

más észrevétel a napirendhez? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  
Akkor bezárjuk az ülést, és jó étvágyat mindenkinek!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 23 perc)  
  

Pokorni Zoltán 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


