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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Kezdjük el, mert szorít bennünket az idő, mindjárt kezdődik a következő bizottsági ülés.
Köszöntelek benneteket, és nagyon köszönöm, hogy el tudtatok jönni, és a minisztériumok
megjelent képviselőit is szeretettel köszöntöm. Nyugodtan üljenek az asztalhoz, mert
egyszerűbb lesz úgy beszélgetnünk egymással, ha gondolják.

A meghívóban ott vannak a napirendi pontok, és azt mondja nekem Zsuzsa, hogy
ugyanazt kell csinálnom, mint amit az elnök úr szokott a rendes bizottsági ülésen. Tehát
szeretném megkérdezni, hogy elfogadjátok-e így a napirendet. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Elfogadtuk.

Az általános iskolák felvételi eljárása hátrányos helyzetű gyermekek jelentkezése
esetén

Ezt az anyagot Erős Gábor készítette, és tulajdonképpen az albizottság szakértői
munkáját ő látja el, aki az én kollégám a frakcióban és ő fogja felvezetni ezeket a pontokat.
Azt gondoltam, hogy Gábor felvezetése után megadnám a szót a képviselőknek, hogy
elmondják a véleményüket, és azután a minisztériumok képviselőinek a véleményére is
nagyon kíváncsiak lennénk. Köszönöm szépen. Átadom a szót Erős Gábornak.

ERŐS GÁBOR, az LMP szakértője: Jó napot kívánok! Az 1-es napirend
ismertetésével kezdeném. Annyi technikai malőr történt, hogy tulajdonképpen lett volna egy
csatolmány is ehhez a meghívóhoz, ami nem ment ki. Voltaképpen az 1. és a 3. napirendi pont
egyaránt 3-3 alkérdést tartalmazott az eredeti terv szerint. Nem tudom, hogy azt milyen
formában lehet megvitatni, mindenesetre elmondanám, hogy tulajdonképpen a három
napirendi pont a Lehet Más a Politika három alapértéke köré szerveződött, amelyek úgy
gondoljuk, hogy nemcsak nekünk fontosak, hanem a magyar iskolák, sőt Magyarország
jövője szempontjából is nagyon fontosak. Ez a három alapérték az igazságosság, a részvétel és
a fenntarthatóság.

Az igazságosság és esélyegyenlőség témáját három különböző törvényi rendelkezés
hatályosulásán keresztül szeretnénk, ha a bizottság megtárgyalná. Tehát nem csupán a 66. §-
nak, tehát az általános iskolák körzethatáraival kapcsolatos rendelkezésnek a hatályosulása,
hanem az óvodáztatás és az esélyegyenlőségi terv készítésének a kötelezettsége is idetartozna.

A második pont tökéletesen megfelel a meghívóban szereplőnek, tehát ez a
demokratikus iskola, tehát a részvétel, a demokráciára és aktív állampolgárságra nevelés
témaköre. A harmadik pedig megint három alpontra oszlik, amit majd elmondanék.

Most visszatérve az 1. ponthoz, kezdjük akkor az elején. Ez az ilyen bennfentes
körökben 66. §-ként emlegetett dolog, amit a jelenlévők nyilvánvalóan tudnak, tehát arról szól
ez a jelenleg hatályos rendelkezés, hogy egymással szomszédos körzetekben egy-egy
kerületben vagy egy nagyobb városban úgy kell az iskolakörzet-határokat az
önkormányzatnak kijelölnie, hogy a szomszédos körzetekben a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók aránya közötti különbség ne haladja meg a 25 százalékpontot. Magyarán
úgy, hogy az önkormányzat, mint iskolafenntartó ne kódolhassa már eleve a körzethatárok
meghatározásakor a területi szegregáción keresztül az iskolai szegregációt. Tehát hogy ne
legyen eleve adva, hogy szegregált iskolarendszer alakul ki egy-egy kerületben vagy
településen.

Tudomásunk szerint ez a rendelkezés egy elég emblematikus rendelkezés volt az előző
kormányzat ideje alatt, de úgy tudom, hogy a jelenlegi kormánypártok sem támadták, bár
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ebben nem vagyok egészen biztos. Úgy tudjuk, hogy erről készült egy hatástanulmány is.
Amennyiben ez így van, és ez hozzáférhető, akkor az volna a kérésünk, hogy ha az albizottság
ezt jónak látja, bekérjük ezt a hatástanulmányt, és akkor az albizottság következő ülésén meg
tudnánk vitatni.

Lehet, hogy itt kellene tennem egy pontot, és visszaadni a szót. Nem tudom, hogy a
minisztérium részéről esetleg tudunk-e erre választ kapni. Tehát megerősítik-e ennek a
hatástanulmánynak a létét?

ELNÖK: Szerintem majd a végén.

ERŐS GÁBOR, az LMP szakértője: A végén? Jó. A második alkérdés ebben az
esélyegyenlőség, igazságosság témában pedig itt ez már nincs annyira pontosan
megfogalmazva, bizonytalanabbul is vezetem fel, ez pedig az, hogy az úgynevezett HHH-s –
ez megint ilyen szakzsargon, tehát a halmozottan hátrányos helyzetű -, részben roma, részben
nem roma gyerekek számára biztosítani kell az óvodai férőhelyet mindenféleképpen, és hogy
ez megvalósul-e a gyakorlatban. Ez volna a második, amit a bizottság vizsgálna.

Ezzel kapcsolatosan is talán érdemes akkor a minisztériumi illetékeseket megkérdezni,
hogy esetleg ezzel kapcsolatosan van-e már egy hatástanulmány, mert akkor nem kell külön
szakértőket megbízni ennek elkészítésével. Amennyiben ilyen nincsen, akkor viszont azt
fogjuk javasolni, hogy egy ilyen szülessen meg.

Végül a harmadik esélyegyenlőségi kérdésünk az önkormányzatok, mint
iskolafenntartók esélyegyenlőségiterv-készítési kötelezettségével kapcsolatos. Elvileg az EU-
forrásokból, különböző pályázatokból nem részesedhetnek anélkül az önkormányzatok, hogy
ne készítenének ilyet.

Azt szeretnénk látni, egyfelől az a kérdés, hogy ezt egyáltalán elkészítik-e, és még ha
el is készítik, ez a B) kérdés, ez a fontosabb és relevánsabb valószínűleg, hogy
megvalósulnak-e ezek a tervek, vagy ahogy itt írtuk, írott malaszt marad minden. Akkor erre
is az volna a kérdés, hogy volt-e olyan hatástanulmány, ami ennek a kérdésnek a vizsgálatával
foglalkozott, és amennyiben nem, akkor a bizottság, ha úgy dönt, ennek a vizsgálatát is
megkezdhetné. Akkor most teszem a pontot.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ahogy Gábor elmondta, ezeket az igazságosság és
esélyegyenlőség köré épülő ügyeket és dolgokat szeretnénk vizsgálni, és ehhez majd a
minisztérium illetékeseitől bekérni különböző anyagokat. Bízunk benne, hogy léteznek.

Most én átadnám a szót, ha van véleményetek és meglátásotok az ügyben, akkor azt
nagyon szívesen meghallgatnánk.

SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget. Gyakorlatilag ez a
probléma csak a városokban vagy nagyobb városokban, ahol több intézmény létezik vagy
több évfolyam működik, és egy évfolyamon több tanulócsoport is működik, ott probléma. A
mi környezetünkben általában be szokták tartani ezeket a dolgokat, mondjuk nagy
valószínűséggel az egyik ösztönző erő az, hogy ha nem tartják be, bizonyos pályázatokon,
különböző dolgokon nem vehetnek részt. Ez most akár pozitív, akár nem pozitív, de azt
gondolom, hogy a gyakorlatban működik.

Hogy 3 éves kortól biztosítani kell a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek a
férőhelyet, ez a környezetünkben működik, mivel az integrációs képességet kibontakoztató
normatíva igénybevételének is feltétele volt, hogy először bizonyos százalékban, de ezek a
gyerekek be legyenek óvodázva. Ha jól tudom, voltak olyan intézkedések is, amelyek
ösztönözték a gyerekeknek az óvodába járatását, tehát valamilyen összeget kaptak, hogy ha
járt, és rendszeresen ment.
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Ebből annyi probléma volt, hogy azoknál, akik amúgy is jártak, és esetleg nem
érintettek, egy kis konfliktust okozott. Tehát minél kisebb a település, annál nagyobb
konfliktust okoz, hogy most az egyik gyermek kap azért pénzt, hogy járjon. Az más kérdés,
hogy természetesen indokolni lehet, hogy ezeknek a családoknak szükségük van ilyen
támogatásra, mert sokszor azért nem engedik a gyermeket óvodába, mert nem tudnak olyan
feltételeket biztosítani, és esetleg szégyellik a gyermeküknek az óvodába vitelét.

Az esélyegyenlőségi tervek. Ezt valóban a pályázatokhoz, a pályázatok benyújtásához,
az EU-s forrásokhoz kötelezően el kellett készíteni. Itt annyi problémát vélnék felfedezni,
szerintem nem marad írott malaszt, tehát az ilyen hátrányosabb helyzetű gyerekekkel
foglalkozó intézmények gyakorlatilag esélyegyenlőségi szakértőt térítésmentesen kaphattak a
pályázathoz.

A gyakorlat az, hogy mi az elmúlt 2-3 évben a saját pályázatunknál egyetlenegyszer
találkoztunk a szakértővel, azóta gyakorlatilag elérhetetlen. Ráadásul térítésmentesen van,
tehát nagyon nem követelőzhetek, viszont a pályázati elszámolásnál ezt a pontot nem tudom,
hogyan fogom majd megmagyarázni, hogy miért nem tudta az esélyegyenlőségi szakértő
nyomon követni a mi tervben lévő megvalósulásunkat, tehát amit ott vállaltunk. De ettől
függetlenül ez nem jelenti azt, hogy nem teljesítjük azt, amit ott a tervben vállaltunk.

Tehát a mi körzetünkben ezek a problémák gyakorlatilag működnek, tehát élünk a
lehetőségekkel, mert érdekünk is élni. Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt gondolom, egy megjegyzés, ha megengeditek. Az
azért egy nagyon fontos dolog, amit így utólag hallottunk. Tehát nagyon sok olyan helyzet
van, amikor ingyen van ez a bizonyos esélyegyenlőségi szakértő, akkor az történik, ami
történik. Viszont számos olyan helyzet és számos olyan kistelepülés van, ahol viszont komoly
forrást igényel az, hogy egy bizonyos EU-s pályázathoz esélyegyenlőségi szakértőt találjanak,
azzal megegyezzenek. Tehát nagyon sok olyan településen voltam, ahol ez komoly problémát
jelentett.

Azt látom, hogy nagyon fontos volt az elv és az ötlet, hogy ez miért kell, és ez a
bizonyos arányos támogatási elv, hogy az esélyegyenlőség egy fontos szempont legyen
ezeknél a pályázatoknál, az egy nagyon fontos dolog. De azt látom, vagy azt érzékeljük, és
ezért is vetettük fel ezt az egész ügyet, mert ennek a jelentősége, ha az egyes eseteket
vizsgáljuk, akkor ez sajnos, elment egy ilyen technikai dolog felé. Az egy fontos dolog lenne,
hogy ez ne csak egy technikai szempont legyen, hogy vagy megkapom ingyen és akkor
megcsinálja, de nem várhatom el, hogy nyomon tudja követni a pályázatomat, vagy fizetek
érte nagyon sok pénzt, aki ír egy anyagot, és akkor tulajdonképpen ez a checklisten egy ilyen
pipa, hogy igen, ő is megvolt.

Tehát az szerintem nekünk egy fontos dolog, hogy meg kellene néznünk azt, hogy ezt
hogyan lehetne jobban szabályozni ahhoz, hogy ez valóban a valós képet mutassa az egyes
pályázatok esetében, ne pedig egy ilyen kipipálandó feladat legyen. Valaki kíván-e még
hozzászólni?

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Én a magam részéről támogatom az előterjesztést, biztos,
hogy itt is a lényeg a részletekben van. Itt most látom, hogy egy feladatsor szerepel. Ha ezen
végig kívánunk menni – és gondolom, végig kívánunk menni -, akkor fontosnak tartanám,
hogy konkrét példákon modellezzük le ezeket, mert abból lehetne nagyon sok olyan
következtetést levonni, amelyek később hasznosíthatóak lesznek, illetve olyan típusú
tanulmányok, mert szerintem ti biztosan néztetek ilyen típusú tanulmányokat, azokat is össze
kellene gyűjteni. Tehát biztos, hogy egy hasznos dolgot lehetne ebből kihozni.

Megmondom őszintén, nem biztos, hogy ehhez a témához kapcsolódik közvetlenül, de
közvetetten biztosan kapcsolódik, ami engem személy szerint foglalkoztat, hogy bezárunk
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iskolákat vagy bezártunk, nem tudjuk újra nyitni, mindenféle kommunikáció ellenére, és
valójában most iskolaátadások is vannak, az is egy érdekes folyamat, illetve iskolák is
szűnnek meg.

Nem biztos, hogy ennek a vizsgálatnak a része, de később mindenképpen fontosnak
tartanám, hogy ebben az albizottságban foglalkozzunk ezzel a kérdéssel is, mert vannak annak
is ilyen típusú összefüggései. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ezt terveztük is, hogy ezzel mindenképpen foglalkozunk még az ülés
lezárása előtt. Van-e még más?

PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni.
Alapjában véve az elmúlt időszak szerintem egyik legnagyobb hibája az volt, hogy az
ellenőrzés és a számonkérés elmaradt. Én ezen változtatnék mindenféleképpen.

Mint ahogy az anyagban is itt van, hogy egyáltalán megvalósulnak-e a gyakorlatban
azok az irányelvek, amiről csak beszélünk. Ha csak beszélünk, az édeskevés lesz.

ELNÖK: Akkor azt látom, hogy az azért itt az albizottságban párthovatartozástól
függetlenül egyetértünk azokban a dolgokban, amit itt felvetettünk. Tisztelettel kérném, hogy
mondja el a véleményét a tárca is, hogy önök hogyan látják ezt. Nagyon köszönöm.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Elnök Asszony! Köszönöm szépen a megkapott tájékoztatót, és mielőtt a
feltett kérdésekre vagy témákra reflektálnék, jelzem, hogy nagyon jó lett volna, ha
megkaphattuk volna legalább pénteken az anyagot. Így most elsőre több olyan dolog van
benne, amiről nyilván nincs jogosítványom nyilatkozni, tehát azt, hogy a tárca milyen módon
és milyen forrásokból kíván háttértanulmányokat, elemzéseket készíteni, az a jelenlegi
helyzetben nem egy egyszerű kérdés. Tehát akkor, amikor a kormányzati szervek
költségvetésében egy elég jelentős zárolás történt annak érdekében, hogy az államháztartási
stabilitás biztosított legyen, jelenleg erre nincs lehetőségem vállalásokat adni. Természetesen
a bizottság részéről megköszönjük a felkérést, és amint lehetséges, nyilván válaszolni fogunk.

Elsőként akkor az önök által felvázolt 66. §-sal kapcsolatban néhány gondolatot hadd
mondjak.

Az egyik az, hogy Magyarországon a közoktatásról szóló törvény gyakorlatilag a
kezdetektől fogva, tehát 1993 óta előtérbe helyezi azt, hogy a szülőnek az alapvető joga az,
hogy megválassza a tanuló, a gyermeke számára a megfelelő intézményt. Ez nemzetközi
összehasonlításban is egy nagyon pozitív példa, ezt nagyon sokan elfelejtik mondani akkor,
amikor az egyes szegregációs jelenségekről beszélnek. Nagyon sok országban egyszerűen
kötelező iskolai körzetek vannak, ahol a szülőnek nincs lehetősége arra, hogy válasszon a
gyerekének iskolát. Van egy kijelölt iskola, és oda kell a tanulót beíratni.

Magyarország esetében ez a magyar demokratikus jogállam keretei között alakult ki,
és a szülői jog, az iskolaválasztás szabadsága, a lehetőség szabadsága természetesen a
kezdetektől fogva adott.

Az, hogy ezzel a joggal egyes szülők milyen módon tudnak élni az önkormányzati
irányítás keretei között, ebben nagyon változatos képet látunk Magyarországon. Az elmúlt 14
évben is nagyon változatos trendek mozogtak, hiszen ha megnézzük az elmúlt tizenegynéhány
év oktatáspolitikáját, azért abban látható az, hogy a kiemelt oktatási körzetek erősítésétől
kezdve a célzott ösztöndíjprogramok támogatásáig annak érdekében, hogy a fenntartókat és az
irányítókat az adott minisztériumi irányítás rábírja a hátrányos helyzetű gyerekek
esélyteremtésére, itt többféle program működött az elmúlt években.
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Nagyon lényeges kérdés lehet az is, és azért érdemes erről is beszélni, hogy a
szociológusok részéről egy nagyon intenzíven kutatott területről van szó. Tehát az, hogy az
oktatási esélyegyenlőség és a méltányosság kérdése hogyan valósul meg, erről azt látjuk,
hogy az elmúlt tíz évben rengeteg elemzés született. Tehát ha megnézzük a vonatkozó
szakirodalmat, akár a szociológiai lapokat, akár az oktatáskutatási szaklapokat, hihetetlenül
gazdag produktumát látjuk a különböző kutatásoknak, amelyek ezt a kérdéskört vizsgálják,
akár az általánosiskola-választás, akár bármelyik szakaszában a nevelési, oktatási
intézmények rendszerének.

Amit fontosnak tartok megemlíteni még itt a 66. § említett szakasza vagy szakaszai
mellett, az az, hogy a jelenlegi hatályos törvénynek az egész szemléletén végül is
végighúzódik az a rendelkezés, amit a 4/A §-ban látunk. Nevezetesen az, hogy a közoktatás
szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közreműködők,
így különös tekintettel az iskolafenntartók, a jegyzők is, megyei önkormányzatok, helyi
önkormányzatok, a gyerekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseik, intézkedéseik során az
egyenlő bánásmód követelményeit kötelesek megtartani.

Ez egy olyan szabály, ami az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos törvény
vonatkozásában épült be a közoktatási törvénybe. Ez a szabály, amely a törvény
alapfilozófiája, összhangban a szülői jogokkal, az iskolaszék jogosítványaival, és
összhangban azzal, hogy a fenntartóknak ezeket a kötelezettségeket meg kell tenniük, azt
gondolhatnánk, hogy a törvény szövegezése és a struktúrája tulajdonképpen elég jól közelít
ahhoz az elváráshoz, ami ebben a mostani előterjesztésben is megjelent. Tehát hogy
biztosítani kell a méltányosságot a közoktatás szereplői részére.

A vonatkozó 66. §-nak a (2) bekezdése, ami megmondja azt, hogy az egyes körzeteket
milyen esetben kell kijelölni, az egyes körzetekben az érintett tanulók arányát milyen módon
kell, tehát a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát milyen módon kell kiszámolni,
mondhatjuk azt akár, hogy ez egy nagyon szigorú szabályrendszer, amelynek alapján azt
gondolom, hogy a jogalkotó megpróbált törvényi szintre emelni egy olyan szabályozást, ami
bizonyos értelemben páratlan, és megpróbálja rákényszeríteni a helyi önkormányzatokat arra,
hogy törekedjenek arra, hogy az adott ellátási körzetükben ezeket az egyenlő eséllyel
kapcsolatos beiskolázási szabályokat maximálisan megtegyék.

Ehhez nyilván kapcsolódott több olyan finanszírozási csatorna is, a kiegészítő
támogatások rendszerében, mint az integrációs képességet kibontakoztató támogatás
rendszere vagy a 11/1994-es MKM-rendeletben lévő részletszabályok. Itt is kitérve az
esélyegyenlőségi szakértők bevonásának a kötelezettségére, hogy a helyi önkormányzatok és
az egyéb iskolafenntartók is itt egészen határozottan és nyilvánvalóan tartsák be ezeket a
szabályokat.

Itt sajnos, azt látjuk mi is, hogy talán a legtöbb esetben az önkormányzatok ennek
megpróbálnak eleget tenni, de vannak negatív példák, annak ellenére, hogy a szabályok
egészen világosan láthatók. Itt az Esély szaklapban is megjelentek olyan tavalyi kutatások,
amelyek nem is régiek, 2009-esek, amelyekben a dél-alföldi régióban elég nagy mintán
kutatták azt, hogy ez a 66. § (2) bekezdése betartható-e, és ha igen, akkor ennek mi a
konklúziója.

Nyilván ezt a cikket és ezt a hosszú elemzést, ami tulajdonképpen egy elég alapos
tanulmány, végig kell olvasni szerintem mindenkinek, ez jól mutatja azt, hogy egyik oldalon
konklúzióként elmondható, hogy miközben van egy elég látványos, szerencsére megállni
látszó tanulólétszám-csökkenés, emiatt a helyi önkormányzatok alapvetően megpróbálnak
minden tanulót felvenni. Tehát ez az, ami ezt a fajta szegregációs törekvést nyilvánvalóan
csökkenti.

 A másik az, hogy vannak ugyanakkor önkormányzatok, legalábbis a tanulmányból ez
következik a vizsgálatok alapján, amelyek különböző taktikákat érvényesítenek annak
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érdekében, hogy megpróbálják ezeket a körzeteket tulajdonképpen átszabni, rendszeresen
változtatják a beiskolázási körzeteket, és megpróbálnak esetleg – a kutatásból ez olvasható ki
– rábeszélni szülőket, hogy mozogjanak át a gyerekekkel együtt, hogy ezeket a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulói arányokat kompenzálják és nagyjából kiegyenlítsék.

A kutatások tehát azt mutatják, hogy a szabályozás adott, de az is látszik, hogy ezt
megpróbálják önkormányzati szinten sokan átértelmezni. Ezért valószínűleg jobban kellene
érvényesíteni az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzést, amivel az ilyen szabályt
vétő önkormányzatokat – hogy mondjam – rá kellene szorítani egy, inkább a tanulói
esélyegyenlőség elveit jobban betartó szabályozásra.

Tehát a 66. §-ra visszatérve, tehát a vonatkozó szabályozásra, nyilván mérlegelni lehet
és kell is azt, hogy mit akar egy kormányzat, mit akar egy tárca vagy egy Országgyűlés egy
ilyen fontos kérdésben. Az biztos, hogy bármennyire is hozunk részletszabályokat, hiszen a
mostani szabályozás már nagyon részletekbe menően a törvénybe beemeli a szabályozási
feltételeket, láthatóan vannak olyan települések, akik ezt a dolgot megsértik. Itt is leginkább
nem a kisebb településeken, ahol egy iskola működik, ahol ez a dolog igazából fel sem merül,
hanem azok a nagyobb fenntartók, akiknek több intézménye van, és itt esetleg megpróbál
taktikázni.

Az, hogy erre vonatkozóan a tárca egy elemzést, kutatást készítsen, nyilván a
rendelkezésünkre álló adatokat rendelkezésre bocsátjuk, ez a kötelességünk. Az, hogy most
egy új kutatást készítsünk ilyen vonatkozásban, erről nyilván egyeztetni kell.

A másik kérdés, ami itt elhangzott, az óvodai férőhely és az esélyegyenlőségiterv-
készítési kötelezettség. Itt a törvény világosan előírja ezeket a szabályokat. Azt gondoljuk,
hogy az, hogy például a HHH-soknak ezt az óvodai ellátást biztosítani kell, ez egy nagyon
szigorú szabály. Azt is látjuk, hogy az ország nagyobb részén és a fenntartói környezet
nagyobb részében, messze nagy részében a férőhelyszám elegendő a vonatkozó tanulók
számára. Tehát az óvodai férőhelyek száma és az összóvodai létszám alapvetően ilyen
szempontból pozitív mérlegű, tehát több a férőhely, mint a gyerek országosan. Azt kell látni,
hogy a párosítás problémás, tehát van, ahol több férőhely van, mint gyerek, és van, ahol
kevesebb a férőhely, mint az érintett tanulólétszám. Itt a törvény világosan előírja a kötelező
óvodáztatást ennek a célcsoportnak és az ezzel kapcsolatos szabályok adottak. Jelenleg nincs
olyan információnk, hogy ennek az önkormányzatok ne tennének eleget.

Nyilván ezzel kapcsolatban, ha egyeztetni kell a tárca vezetésével, hogy ezzel
kapcsolatos hatástanulmány tehető-e, mikorra vállalható, de nyilván nyitottak vagyunk arra,
hogy minden anyagot és dokumentumokat ezzel kapcsolatban átadjunk.

A harmadik az esélyegyenlőségi terv készítésének kötelezettsége. Azt gondoljuk, hogy
ez egy viszonylag szigorú szabály. Ezt nemcsak hogy az EU-s pályázatoknál, de a közoktatási
rendeleteinknél is elvárjuk az önkormányzatoktól, a települési önkormányzatoktól, úgyhogy
ilyen szempontból ez egy világos iránymutatás. Bizonyos értelemben meg is nehezítheti az
önkormányzatoknak a pályáztatási tevékenységét, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az, hogy
ez benne van a szabályozásban, ez is arra buzdítja az iskolafenntartó önkormányzatokat, hogy
ezt az esélyegyenlőségi szabályrendszert vegyék komolyan. Röviden ennyit válaszolnék.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy ezt természetesen meg kell
vitatnunk, de ha azt gondoljuk, hogy ennek a 66. §-nak a hatályosulása vizsgálatához
fontosnak tartunk bizonyos, akár hatástanulmányok elkészíttetését, akkor azt
megszavazhatjuk, hiszen erre vannak szakértői keretek, amiből ezeket meg lehetne valósítani.
Azt gondolom, hogy úgy tudjuk ezt a napirendi pontot lezárni, hogy igazából nem zárnánk le,
hiszen ahogyan Tamás is mondta, az nagyon fontos lenne szerintem, hogy ennek a
paragrafusnak a hatályosulását konkrét példákon keresztül nézzük meg.
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Úgyhogy valószínűnek tartom, hogy ezen még dolgozni fogunk, és egy következő
ülésünkön, akár konkrét példákon keresztül ezt vizsgálni kell.

ERŐS GÁBOR, az LMP szakértője: Lehet, hogy akkor úgy lenne a leghatékonyabb,
ha a minisztérium, mert ahogy az elején mondtam, úgy tudjuk, hogy van ilyen
hatástanulmány, tehát szerencsére ez már rendelkezésre áll, ami a 66. §-t illeti. A másik
kettőről nincs tudomásunk, de az is lehet, hogy az is ott pihen és vár a bizottságra egy
fiókban.

Tehát könnyen lehet, hogy ezek léteznek. Szerintem akkor talán a minisztériumban
meg tudják ezt keresni, és ami már elkészült, azt a bizottság rendelkezésére bocsátják, illetve
ami nem készült el, azzal kapcsolatosan lehet akkor vagy most egy előzetes döntést hozni,
vagy egy újabb ülésen, hogy akkor arra a bizottság egyébként rendelkezésre álló szakértői
keretét felhasználni, illetve annak egy részét nyilvánvalóan, mert még más napirendek is
felmerülhetnek az év során, hogy azt felhasználjuk.

Nem tudom, hogy ez így jó-e. Tehát ami már rendelkezésre áll, azt kérjük el, és ami
nem, azt rendeljük meg.

ELNÖK: Igen, tartsuk be a folyamatot. Akkor megkérnénk tisztelettel a tárcát, hogy
ha valóban van ilyen hatástanulmány, akkor azt legyenek kedvesek a bizottság számára
eljuttatni. Aztán azt megvizsgálva tudunk döntést hozni arról, hogy a még tárgyalt alpontok
megvizsgálására felhasználjuk-e a szakértői keretünket vagy nem.

Azt látom, hogy nagyon szorít minket az idő. Szerintem menjünk át a második
napirendi pontra, ha megengeditek.

A diákönkormányzatok egyetértési joga a gyakorlatban

ERŐS GÁBOR, az LMP szakértője: Köszönöm. Ennek nem lesznek alpontjai,
úgyhogy ezzel talán gyorsabban tudunk végezni, de ez tulajdonképpen éppoly fontos. Ahogy
az elején mondtam, itt arról van szó, hogy mi azt gondoljuk, hogy már gyerekkorban a
demokratikus készségek és értékek tanulása - és valószínűleg ebben is egyetértés lesz, bár
nem akarom prejudikálni - fontos. De ez nemcsak egyetértés kérdése, hanem törvény kérdése
is. Létezik a diákönkormányzatok működésére vonatkozó törvényi passzus, amelyet itt
összefoglalva látnak a 2. oldalon, és ennek a lényege, hogy a hatályos közoktatási törvény
szerint tehát az iskolai diákönkormányzatnak úgynevezett egyetértési, vagyis vétójoga van az
iskola szmsz-ét illetően.

Ez egy aprócska részletnek tűnik, de ha hozzávesszük azt is, ami egy pár sorral feljebb
szerepel, tehát hogy a tanítás nélküli munkanap programjáról dönthetnek, vagy együttdöntés
van a diákok és az iskola vezetése között az iskola vagy a kollégium diákönkormányzati
tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, szintén az iskolaújság,
iskolarádió működtetéséről és tulajdonképpen a felelős szerkesztő megbízásáról is, akkor már
összeáll egy egész szép kis csomag, ami az aktív állampolgárságra nevelés eszköztárát
biztosítja az iskolákban.

Tulajdonképpen itt megint arról volna szó, hogy ezt a jelenleg is létező törvényi
rendelkezést a valóságban az iskolák és az iskolák vezetése mennyire tartja be. Ha
egyetlenegy zárójeles megjegyzést szabad, a saját kutatói tapasztalatomból azt látom, de
egyébként is könnyen sejthető, hogy az iskola, amely mégiscsak valójában egy hierarchikus
intézmény, ott a tanárok, az igazgató, az igazgatóhelyettes adott esetben nyomást gyakorolhat
a gyerekekre, a tanulókra. Tehát valószínűleg ez nem egy ilyen demokratikus rendszerként
működik.
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Érdemes volna a sikerekből és a kudarcokból, tehát megint konkrét jó és rossz
gyakorlatokból tanulni talán az országnak, hogy kiderüljön, hogy mivel lehet elősegíteni azt,
hogy a tanulók demokratikus készségei és kritikai gondolkodása fejlődjön.

Akkor ezzel kapcsolatosan tulajdonképpen ugyanaz lenne a kérdés, nyilván a
politikusokhoz, hogy ezzel egyetértenek-e, és a minisztériumhoz, hogy van-e ezzel
kapcsolatos hatástanulmány, és ha igen, akkor azt szeretnénk elkérni. Köszönöm.

ELNÖK: Ki kíván hozzászólni?

PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Itt alapjában véve a diákönkormányzatok
működésével kapcsolatban nekem az a véleményem, de gondolom, nemcsak egyedül vagyok
ezzel, hogy a diákok hajlandók összekeverni a jogokat és a kötelességeket, és előrébbre
helyezik a jogokat, mint a kötelességeket. Tehát ha ez nincs szinkronban, akkor azt jelenti,
hogy a diákönkormányzat egyetértési joga sem érvényesül abban az intézményben.

Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy a diákönkormányzatban tevékenykedők
érvényesíthessék a kötelességeket is, ne csak a jogokat. Köszönöm.

ELNÖK: Most itt egy kicsit sugdolóztunk Gáborral. Azért abban talán egyetérthetünk,
hogy vannak olyan iskolák, ahol ez a részvétel és demokráciára nevelés és egyáltalán a
demokratikus öntudata a diákoknak és a fiataloknak sokkal erőteljesebben jelenik meg. Mi azt
látjuk, és gondolom, hogy ezt ti is meg tudjátok tapasztalatból erősíteni, hogy általában a jobb
módú, az elitebb iskolákban működnek önkormányzatok, és ott a gyerekek inkább tudatában
vannak annak, hogy mit is jelent a demokratikus képviselet, hogy milyen jogaik és
kötelezettségeik vannak, és vannak olyan iskolák, ahol ez egyáltalán nem érvényesül.

Tehát biztosan találnánk számos olyan iskolát, ahol nincs is diákönkormányzat.
Nekünk ez egy nagyon fontos elvünk, és azt gondolom, hogy vannak nagyon jó példáink.
Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mind a készülő közoktatási koncepcióban, mind egyáltalán
a tárca gondolatkörében a részvétel és a demokráciára nevelés hogyan jelenik meg, és ezúton
is szeretném elmondani azt, hogy nekünk számos nemzetközi tapasztalattal bíró
tanáremberünk van, akik ebben akár szakmai segítséget is tudnának mind az albizottságnak,
mind a tárca felé adni.

Tehát kíváncsi lennék, hogy akkor ezt hogyan látják. Köszönöm.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A második
témakörrel kapcsolatban: a hatályos jogszabály, tehát a közoktatásról szóló törvény egyik
oldalon a diákjogok, tanulói jog oldaláról teszi tulajdonképpen nyitottá ezt a kérdést és adja
meg a lehetőséget arra, hogy a tanulók és a gyermekek a tanulói jogok oldaláról nézve az
iskola működését, az iskolai házirend, az iskolai szmsz jóváhagyását véleményezhessék. Sőt,
egyetértési joggal rendelkezve, igen határozott és igen kemény jogosítványaik vannak abban,
hogy az iskola számára milyen irány kerüljön kijelölésre.

A másik irány pedig igazából a tartalmi szabályozás oldala, tehát a tantervi
szabályozás oldala, nevezetesen a nemzeti alaptanterv, ami a nevelési, oktatási intézmények
számára kötelezően követendő és alkalmazandó dokumentum, viszonylag részletesen és
világosan jelöli ki a tanulói jogok és kötelezettségek mezsgyéje között azt, hogy az iskolán
belül az állampolgári jogok, az emberi jogok, a jogokkal való bánásmód, a jogok
érvényesülése mentén mit és hogyan lehet tanítani.

Ezt a munkát jelenleg választható kerettantervek segítik. A tárcának a célja a kötelező
kerettantervi szabályozás megerősítése, aminek alapján folynak azok az előkészítő munkák,
amelyek a nemzeti alaptantervben és a készülő kerettantervekben ezt a kérdéskört nyilván
kellőképpen középpontba fogják helyezni.
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Azt fontos hangsúlyozni, hogy a diákjogokra épülve jön létre a diákönkormányzati
rendszer a törvényben, amely diákönkormányzatok jogosítványai - mint mondtam - ilyen
szempontból nagyon erősek. A diákönkormányzat fölött pedig kvázi olyan lehetőség is
megjelenik, mint a bizonyos időszakonként összehívandó diákparlament, ahol a diákság
országos szinten tudja artikulálni az oktatásirányítás, a politika felé az álláspontját, ami éppen
idén most volt legutóbb tavasszal Zánkán.

A tantervi rendszerben, tehát a diákjogok és a jogrend bemutatása viszonylag
világosan megtörténik. A diákság tulajdonképpen ezzel kapcsolatban nem emelt kifogást.
Tehát a 2007-es és a 2011-es diákparlamenten tulajdonképpen az a kérdés nem vetődött fel a
diákság és a diákküldöttek részéről, hogy kevesellnék a jogosítványaikat. Inkább ahhoz kértek
támogatást, mind a két évben, nem a minisztériumtól, hanem általában a közszereplőktől,
hogy az adott intézmény vonatkozásában jobban tudjanak élni a jogaikkal, ami valóban
kapcsolódik az előttem szóló képviselő úrhoz. Tehát hogy különböző iskolai közösségekben a
diákjogoknak különböző módon tudnak eleget tenni. A jogszabályi része ennek a dolognak
azt gondoljuk, hogy megteremti a lehetőséget és a mozgásteret.

Fontos elem az is, hogy a tárca azért az elmúlt években, sok-sok évben számos
segítséget adott a diákjogok megerősödéséhez, hiszen egyik oldalon működtetjük az Országos
Diákjogi Tanácsot, amelyikben a diákönkormányzati jelöltekkel rendszeresen egyeztetjük a
vonatkozó programokat, koncepciókat, a kapcsolódó jogszabály-módosításokat. Tehát itt is
egy folyamatos társadalmi partnerként mondják el a javaslataikat. A másik oldalon pedig
olyan támogatásokat adtunk a diákjogok megerősítéséhez, mint például létrejött az a nagyon
komoly szakmai segítség, ami egy weboldalon érhető el, ez a Diákjogi Tudor, ami
gyakorlatilag minden diák számára és minden diákönkormányzat számára részletes
iránymutatással szolgál arról, hogy a diákjogoknak hogyan lehet tulajdonképpen a kereteit
kialakítani egy intézményen belül, hogyan lehet egy intézményvezetéssel szemben akár
megerősíteni a diákönkormányzatok működését.

Azt is érdemes még elmondani, hogy létrejött egy diákönkormányzati weboldal a tárca
támogatásából az elmúlt években, aminek a célja pont az volt, hogy a diákönkormányzati
képviselők, a diákönkormányzati tagok ezen a weboldalon keresztül és szakértői segítség
bevonásával válaszokat kapnak a kérdéseikre.

Itt a felmerült ellenőrzések kapcsán azt kell látni, hogy működik idestova 12 éve az
oktatási jogok biztosának a hivatala, amelyik hivatal folyamatosan kap megkereséseket a
diákságtól is, mint sok más szereplőtől. Ilyen értelemben az oktatási jogok biztosának az éves
jelentésében minden évben olvasható egy részletes kitekintés a diákönkormányzatok
működéséről.

Az új készülő közoktatási törvényben is azt gondoljuk, hogy nagyon komoly szerepe
kell hogy legyen a diákjogosítványoknak. Ezt a kérdéskört is több körben egyeztettük a
Diákjogi Tanáccsal. Alapvetően a diákönkormányzati képviselők is pozitívan nyilatkoztak
erről a szabályozásról, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez a terület ilyen szempontból kezelhető.
Azon persze nagyon nehéz segíteni, hogy egy adott iskolán belül, egy adott intézményben ezt
egy minisztériumból vagy akár egy kormányzati szervből konkrétan egy adott ügy kapcsán
segítséget adjunk, hiszen erre sem felhatalmazásunk nincs, sem semmiféle jogosítványunk. A
demokráciát a helyi szintről indítva kell megerősíteni egy iskolában is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még időnk a harmadikra? (Erős Gábor: Röviden.)
Akkor röviden áttérnénk a harmadik témára, hogy ne vegyük el az időt a főbizottságtól, és
utána folytatnánk.
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Környezeti nevelés; a környezeti ismeretek oktatása

ERŐS GÁBOR, az LMP szakértője: Akkor ezt tényleg egészen röviden. Itt szerepel a
kinyomtatott papíron az a három alkérdés, ami az ökológiai, környezeti értelemben
fenntartható iskola, vagyis a gyerekeknek, a tanulóknak a környezettudatossá nevelésével
kapcsolatos. Ezek tehát a következők.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismeretek, ennek oktatása, a 2000. évi
hulladékgazdálkodási törvény, tehát ha jól emlékszem, az első Orbán-kormány idején
elfogadott törvény alapján kötelező az iskolákban ennek az oktatása.

A b) alpont pedig az 1995. évi törvény a környezet védelmének általános szabályairól,
a környezeti nevelés stb. témában, ez szintén tulajdonképpen ugyanerről rendelkezik. A c)
pont pedig az 1993. évi törvény, ez maga a közoktatásról szóló törvény, a 48. § pedig arról
rendelkezik, hogy el kell készíteni az iskola nevelési programjának részeként az
egészségnevelési és környezeti nevelési programot.

Ezek nyilván megint olyan dolgok, amelyeknek többé-kevésbé, legalábbis formálisan
eleget tesznek az iskolák. Akkor a bizottság hatáskörénél fogva és az iskolák gyakorlati
működése iránti kíváncsiságától vezéreltetve kérhetné fel a minisztériumot, hogy ha esetleg
ezzel kapcsolatosan vannak hatástanulmányok ugyanúgy, akkor ezeket bocsássa a bizottság
rendelkezésére, vagy ha ilyenek nincsenek, akkor rendeljen ilyen szakértői hatástanulmányt,
hogy a környezettudatosság, ha már törvények rendelkeznek róla, három különböző törvény,
akkor ne sikkadjon el az iskolák hétköznapi rutinjában. Köszönöm.

ELNÖK: Azt gondolom, hogy lehet most azt gondolni, hogy igen, az LMP-nek ezek
nagyon fontos dolgok, de azt gondolom, hogy ez nemcsak nekünk kell hogy fontos legyen. A
jelenlegi helyzetben azt gondolom, hogy szinte már elengedhetetlen az, hogy minden
iskolában foglalkozzanak egyáltalán a környezeti neveléssel.

Én erre az utóbbi időkben láttam nagyon jó példákat, és az nagyon fontos, hogy ha az
iskolákban erre figyelem van fordítva, akkor egy idő után a gyerek ezt hazaviszi, és a
családjában is egy fontos üggyé válik.

Azt gondolom, ahogy Gábor mondta, hogy ha valóban vannak erre törvényi
szabályozások, amelyek kötelezőek, akkor nagyon fontos az, hogy megpróbáljunk ennek
érvényt szerezni. Nincsenek illúzióim, hogy mi most itt beszélünk és holnaptól egy
csettintésre megváltozik ez a helyzet, de azt látom és bízom abban, hogy ez a kormány
számára is egy nagyon fontos ügy, hiszen azt látjuk, hogy ezt a XXI. században nem lehet
tovább folytatni ezt a fajta környezetromboló gondolkodást, és mindenképpen a gyerekeinket
arra kell nevelnünk, hogy ezt tudják, és környezettudatosan éljenek.

Azt gondolom, hogy egy kicsit természetesen, de ezt tudjátok be annak, hogy nincs
még rutinunk ebben az albizottsági jártasságban, meg úgy egyáltalán, hogy én arra gondoltam,
hogy arról kellene szavaznunk és döntenünk, ami felvetésként itt megjelent az anyagban,
hogy amennyiben a tárcának vannak ezen témákra vonatkozóan hatástanulmányai, és olyan
anyagai, amiből mi egy kicsit jobban láthatjuk azt, hogy valóban megvalósulnak-e ezek a
törvényi szabályozások, akkor ezt tisztelettel szeretnénk bekérni a tárcától. Szerintem arról
kellene döntenünk, hogy ahol látni fogjuk azt, és a tárcától kérnénk erről is majd egy
véleményt, hogy melyek azok a pontok, ahol ők maguk is javasolnák, hogy egy kicsit
tüzetesebben nézzük meg azt, hogy mi a helyzet, akkor arról is kérnénk tájékoztatást.

És amiről nekünk döntenünk kellene, amit most itt Zsuzsa suttogott a fülembe, hogy itt
egyeztetnem kell majd a szakértői keretet illetően. De ha arról tudnánk dönteni, hogy a
rendelkezésünkre álló szakértői keretből gondolkodjunk azon, hogy készíttessünk független
szakértőkkel – tehát nem LMP-s szakértőkkel, nem ilyen, olyan szakértőkkel -, független
oktatáskutatókkal háttéranyagokat és hatástanulmányokat ezen felvetésekről, akkor nagyon
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szépen kérném, hogy mondjátok el a véleményeteket, hogy egyetértetek-e ezzel, és ha igen,
akkor szavazzuk ezt meg. Köszönöm szépen.

PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Én ugyan nem vagyok híve ennek a szakértői
megrendelőnek, mert legalábbis úgy gondolom, hogy ilyen fölöslegesen kidobott pénzről lesz
itt szó, hanem itt talán egy kicsit mindenkinek feladata az, hogy minél egészségesebb
környezetben élje le az életét.

Tehát gondolok itt arra, hogy erről nem kellene nekünk most itt határozatot hozni.
Azok a rendelkezésre álló adatok, amelyeket elmondott a minisztérium részéről is a
főosztályvezető úr, szerintem az bőven elegendő ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy az ellenőrzés
és a számonkérés legyen leginkább a mi feladatunk. Tehát valami olyanról kellene itt nekünk
határoznunk, amely tulajdonképpen ezt az ellenőrzést segítené.

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Amit én szeretnék mondani: én addig jutnék el, hogy mi
az, amiben egyetértünk. Szerintem abban egyetértünk, hogy ezek fontos témák, foglalkozni
kell velük. Abban is egyetértettünk szerintem mindannyian, akik az asztalnál ülünk, hogy a
rendelkezésre álló információkat begyűjtjük, a bizottság megkapja. Szerintem utána kellene
ezzel a következő lépcsővel foglalkozni, ahogy látom. Közben utána van arra időnk, hogy
megnézzük a keretet, a forrást, és akkor arra tudunk fókuszálni, hogy milyen témakörben
szükséges nekünk még az információinkat bővíteni.

A végső célt nem kellene szem elől téveszteni, mert alapvetően azért a szándékunk
gondolom, arra irányul, hogy itt a törvényhozásban vagy a rendeletalkotásban milyen olyan
felvetéseink, javaslataink vannak, amit nekünk javasolni kellene egy ilyen elemző, értékelő,
javaslattételi munka során. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ebben egyetértünk. Természetesen ez a cél. Tehát Imre, ezt neked is
mondanám, hogy itt nem az a mi célunk, hogy most minél több papírt gyártsunk és elköltsük
ész nélkül a pénzt. Ez egyáltalán nem szándékunk.

Valóban igazatok van abban, hogy először nézzük meg és egy újabb javaslattal élnék,
hogy nézzük meg, hogy milyen anyagaink vannak, azt olvassuk el, nézzük meg, hogy ki,
milyen konkrét ügyekben tudja ezeket látni, és akkor üljünk össze újra, ha azt látjuk, hogy
valóban szükség van arra, hogy a jogszabályok érvényesítéséhez, az ellenőrzéshez, amit
mondasz, nekünk anyagokra van szükségünk vagy a saját oldalunkról is tudjuk az ügyeket
befolyásolni.

Nagyon szépen megköszönöm, hogy eljöttetek, és akkor a következő bizottsági ülésen
mindenképpen egyeztetünk és háttéranyagokat is fogunk küldeni.

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Bocsánat, hogy közbeszólok, de ezzel így egyetértünk?

ELNÖK: Igen, akkor ezzel ugye, egyetértünk? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Tehát mindannyian egyetértünk?

ELNÖK: Mindannyian egyetértünk? (Az albizottság jelen lévő tagjai jelzik, hogy
igen.) Jó, köszönöm szépen. Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 28 perc)
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Osztolykán Ágnes
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


