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Napirendi javaslat  

 
1. Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterjelöltje kinevezés 

előtti meghallgatása   
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) 
bekezdése alapján)  
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dúró Dóra (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kucsák László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Kunhalmi Ágnes (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ikotity István (LMP), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Simon Róbert Balázs (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Szabó Szabolcs (független)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 2 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a képviselőtársaimat az Országgyűlés Kulturális bizottságának ülésén. 
Köszöntöm Balog Zoltán miniszterjelölt urat is. 

A képviselők előzetesen megismerhették a napirendi javaslatot. Kérdezem, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek módosító javaslata. (Nincs jelentkező.) Nem 
látok jelzést. Akkor szavazunk.  

Ki az, aki elfogadja az előzetesen kiküldött napirendet? Kérem, most 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. A látható többség. 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterjelöltje kinevezés 
előtti meghallgatása 

Az első napirendi pontban Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
miniszterjelöltje kinevezés előtti meghallgatására kerül sor.  

Abban egyeztünk meg a miniszterjelölt úrral, hogy első körben az 
elképzeléseiről, programjairól egy felvezetést tart, ezt követően a képviselők feltehetik 
a kérdéseiket, amelyekre a végén összegyűjtve válaszol a miniszterjelölt úr. 

Át is adom a szót Balog Zoltánnak. 

Balog Zoltán tájékoztatója 

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások miniszterjelöltje: Köszönöm szépen, 
elnök asszony. Tisztelettel köszöntöm én is a bizottság elnökségét és tagjait. A 
házszabály úgy rendelkezik, hogy a miniszterjelölt életútjának és szakmai 
programjának a megismerése után dönt a bizottság az alkalmasság, illetve az 
alkalmatlanság kérdéséről, úgyhogy, ha megengedik – a személyes részletek 
elkerülésével –, az életutamról is mondanék egy pár mondatot, mert az talán nem 
érdektelen, hogy hogyan is függ össze azzal a portfolióval, ami a bizottságnak jutott.  

Ahogy most így végiggondoltam, tulajdonképpen az óvodától elkezdve az 
egyetemig az oktatás minden szintjén részt vettem, részben mint óvodás (Derültség.), 
részben mint egyetemista, de tanítottam is, illetve dolgoztam ezekben az 
intézményekben. Négy éven keresztül még annak idején a Német Demokratikus 
Köztársaságban egy katolikus egyházi óvodában voltam önkéntes, tehát még 
óvodapedagógiai benyomások is értek engem. Aztán hittant, illetve filozófiát 
tanítottam egy német tannyelvű általános iskolában négy éven keresztül, a Budapesti 
Német Iskolában, gimnáziumban is tanítottam néhány évet, a Baár-Madas 
Református Gimnáziumban, szintén hittant, és egyetemi oktató voltam – óraadó – a 
Károli Gáspár Református Egyetemen, illetve Bonnban, a Bonni Egyetem 
Ökumenikus Intézetében voltam három éven keresztül tudományos munkatárs. A 
végzettségem teológus, illetve református lelkész, és ennek kapcsán, különösen attól 
kezdve, hogy Budapestre kerültem, egy kétnyelvű egyházközségbe, az ott alapított 
Protestáns Fórumnak a keretében, amely körülbelül 15 éves múltra tekint vissza, 
megpróbáltuk azt a kis közösséget, illetve templomot – nem messze a Parlamenttől – 
a kultúrának is egyfajta központjává tenni, részben kiállításokkal, koncertekkel, bár a 
kultúrát – majd erről mondanék néhány szót – ennél azért tágabb összefüggésben 
értelmezném; gondolom, a bizottság is ezt teszi. A diáksportban versenyszerűen 
sportoltam, futottam, és ezt azóta is igyekeztem megtartani. 

Ha azzal kezdhetem, gondolom, ez a helyzet a bizottság tagjainak is egy új vagy 
újszerű helyzet, hiszen egy olyan, mondhatom így, talán megabizottság jött létre, 
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amelyikből még az egészségügy hiányzik, meg a szociális ügyek, és akkor azt 
mondanám, hogy van egy emberi erőforrások országgyűlési bizottság, de így is egy 
olyan széles területet fog le ez a bizottság, amilyen szerintem az elmúlt 25 évben – 
nem szerintem, hanem biztos, hogy így van – nem volt még, hogy egy bizottságban 
ennyi minden összejött. Ha ezt lehet úgy tekinteni, mint egyfajta megfelelést vagy 
egyfajta választ arra, hogy négy évvel ezelőtt mi is úgy döntöttünk, hogy egyetlenegy 
minisztériumban fogjuk össze azokat az ügyeket, amelyek az embert mint egészet 
érintik, bármilyen vonatkozásában is közelítünk hozzá, akkor én úgy tekinteném, 
hogy valóban a kultúra olyan módon fogja át az életnek a legkülönbözőbb területeit, 
hogy azt nem lehet egyszerűen csak valamifajta művészeti tevékenységre vagy 
közművelődésre redukálni. Kultúra például – ha megengedik, rögtön egy olyan 
intézkedést hoznék ide, amelynek a bevezetése szerintem az egyik legjelentősebb 
köznevelési, kulturális és sportfeladat is egyben, és amely mutatja azt, hogy hogyan 
függnek össze a különböző területei egy iskolába járó fiatal életének meg a család 
életének – a mindennapos testnevelés, ahol elindultunk felmenőrendszerben.  

Az elején eléggé komoly kritikákat kaptunk, hogy hogyan is lehet ezt 
összeilleszteni majd az óratervekkel, a tantervekkel, hogy valóban a felnövekvő 
nemzedék mindennap legalább 45 percet mozgásra tudjon fordítani, és az iskola 
legyen ezért a felelős. Én nem állítanám azt, hogy mára elértünk egy áttörő 
eredményt, vagy egy áttörő siker lenne, de az, ahogyan fogadták az iskolában ezt 
elsősorban maguk az érintettek, tehát a fiatalok, az iskolába járók, a diákok, 
mindenképpen egy siker, úgy gondolom, és végül is sikerült megszervezni az iskola 
szintjén, a köznevelési intézményekben azt, hogy valóban ez a mindennapos mozgás 
része lehet a jövőben a fiatalok életének. Ha azt nézzük, hogy ez hogyan is illeszkedik 
az egészbe, a minisztérium egészébe, akkor nem kérdés az, hogy az egészségügyi 
állapot felmérése nélkül nem jutottunk volna el ehhez a szükséges intézkedéshez, 
hiszen ma a magyar iskolába járó fiatalok olyan egészségi állapotban vannak – itt 
elsősorban a mozgásszervi betegségekre gondolok, vagy éppen a túlsúllyal összefüggő 
problémákra –, hogy muszáj volt ezt az intézkedést bevezetnünk. Tehát itt az 
egészségügy nélkül, majd a folyamatos kísérése nélkül ennek az ügynek nem tudnánk 
továbblépni. Természetesen ez egy köznevelési kérdés, ezt nem kell mondani, hiszen 
ez egyúttal tanítás, nevelés, oktatás is, a sport mindig egy olyan tevékenység, 
amelyben a nevelésnek különös lehetőségei nyílnak a közismereti tanórákon kívül. És 
ha továbblépünk, akkor ez bizony egy szociális kérdés, hiszen elsősorban éppen a – 
mondjuk így – alsó középosztály és azok számára, akik a leghátrányosabb helyzetben 
élnek, vagy onnan jönnek, van szükség arra, hogy ezt a mozgáskultúrát közel vigyük 
hozzájuk. Ez tehát szociális, és mondhatnánk azt, hogy felzárkózási kérdés is. És 
természetesen köze van a felsőoktatáshoz, hiszen ebben a szemléletben 
testnevelőtanárokat, sporttanárokat képezni, ez megint csak egy újfajta megközelítést 
igényel, egyáltalán az egész tanárképzésnek a helyzete. És hogyha eljuthatok újra a 
bizottságnak a nevéig, akkor ez az egész kultúra a nevelésnek a kultúrájáról szól, 
nemcsak a mozgáskultúra, hanem egyáltalán hogy hol van a sporttevékenységnek a 
helye az életünkben, meg az iskolának az életében. Tehát ilyen szempontból azt 
gondolom, ez jól példázza azt, hogy tulajdonképpen a minisztériumunknak szinte 
minden területe be kellett hogy kapcsolódjon ennek a mindennapos testnevelés 
ügyének az előmozdításába, és felmenőrendszerben az a célunk, hogy néhány éven 
belül elérjük, hogy valóban minden gyermek az iskola első nyolc osztályában és a 
gimnáziumban hozzájusson ehhez a lehetőséghez.  

Ehhez egyébként szorosan kapcsolódik az, aminek én szintén örülök, hogy ez a 
médiában is – még ha nyilván kritikus éllel is, merthogy ez az ő szerepfelfogásuk – 
újra és újra szóba kerül, ez pedig nem más, mint az iskolai étkeztetés, a 
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gyermekétkeztetés kérdése, ahol szintén nagyon jelentős lépéseket tettünk előre 
népegészségügyi szempontból, és ez megint elsősorban a hátrányos helyzetű 
családokból jövő gyermekeket érinti, hogy olyan tápanyagokból olyan ételeket 
tegyünk le a menzán a gyerekeknek az asztalára, hogy az egészségesebb legyen, mint 
korábban volt, összekötve egyébként olyan, a helyi gazdaság megerősítésének a 
lehetőségével, amire korábban szintén nem volt példa. Hogy csak egy momentumát 
emeljem ki, megemlíteném a nyári gyermekétkeztetést, ahol azokat az 
önkormányzatokat és ezzel együttműködésben az iskolákat részesítjük előnyben a 
támogatásoknál, amelyek a 40 kilométeres környezetben, körzetben megtermelt saját 
nyersanyagokból alakítják ki ott a konyhai, illetve az étkezési kínálatot.  

Úgy gondolom, hogy ezek a példák jól mutatják, hogy milyen módon függnek 
össze azok a területek, amelyek az Emberi Erőforrások Minisztériumában 
összekötésre kerültek, és a célokat magukat is, a jövendő stratégiai céljait is így 
fogalmaznám meg, amit én a lelki és a testi egészség témakörében hoznék össze, és 
ehhez különösen is kapcsolódik mindaz, amit egyébként a közművelődésnek a 
területén tettünk. Hiszen – hogyha egy konkrét intézkedést a múltból kiemelhetek – 
az a döntés, hogy maguk a települések lesznek a gazdái a saját közművelődési 
intézményeiknek, az még az egyébként érthető módon kritikus ellenzéknek a nagyon 
óvatos tetszését is kiváltotta, merthogy valóban azt látom én is, hogy nemcsak a 
múzeumok, ahol ma egyébként Magyarország ebben a térségben 
múzeumpedagógiában nagyon fontos innovációkat hajtott végre, és nagyon komolyan 
előrelépett, tehát a múzeumok mint a tanulásnak, mint a nevelésnek a terei, a saját 
intézmények, és ebbe beletartoznak természetesen a könyvtárak, a levéltárak, ezeknek 
a bekapcsolása az oktatás világába, az ezekkel kapcsolatos nagy, országos 
múzeumjáró programok – most éppen kettő is van, az egyik a minisztériumunk 
szervezésében, a másik pedig a Nemzeti Kulturális Alap szervezésében –, ezek olyan 
szinergiákat, olyan együttműködéseket hoztak létre, hogy megteremtették ennek a 
lehetőségét, ami a kultúrának valóban ezt a tágabb értelmezését, a testi-lelki 
egészséghez való hozzájárulását jelenti.  

Az egész minisztériumot – még hogyha ez látszólag nem is illik itt a 
bizottságnak a tevékenységi területéhez, mégis azt mondanám, hogy – a család 
megerősítése köré próbáljuk továbbépíteni, a családot mint a politikánknak a 
főszereplőjét szeretnénk előtérbe állítani. Hogyha itt talán valami újdonságot 
mondhatok – ezzel is felértékelve a bizottságnak a munkáját, bár ez inkább a 
következő meghallgatásomnak a híre lesz majd –, annyira szeretnénk ezt az ügyet 
komolyan venni, hogy a szociális és a családi területet egymástól megkülönböztetve 
szeretnénk egy önálló államtitkárságot adni a családügynek, tehát a családügynek és 
az ifjúságnak, amelyik ugyan éppen megint nem idetartozik azt hiszem, hanem a 
következő bizottságba, a családügynek és az ifjúságnak szeretnénk egy külön 
államtitkárságot. Ennyiben változik egy kicsit a minisztériumon belüli struktúra.  

Hogyha még néhány konkrétumot mondhatok a jövőre nézve – természetesen 
szívesen állok a múlttal kapcsolatban is rendelkezésre a kérdésekre –, azt mondanám, 
hogy azoknak az életpályáknak a kiépítése, amelyek részben vagy egészében érintik a 
bizottságnak a tevékenységi területét, nagyon komoly lépésekkel elindult. Azt hiszem, 
az elmúlt négy évet, de az utóbbi hármat, kettőt egészen biztosan uralta a 
köznevelésen belüli átalakításoknak a kérdése, ahol az a fajta életpálya-gondolkodás, 
ami egyfajta, mondjuk így: olyan állami szolgálatot, meg egy olyan, mondjuk így, hogy 
köztisztviselői, közalkalmazotti emberképet jelent, aminek hozzá kell járulnia a 
pedagógusszakma presztízsének a növeléséhez, ebben tettük talán a legjelentősebb 
lépéseket. Nemcsak magára a fizetésemelésre gondolok, meg a minősítési rendszerre 
gondolok, hanem arra, hogy a pedagógus valóban úgy tudjon hivatássá válni, hogy a 



- 8 - 

tanulmányok elkezdésétől, tehát attól a döntéstől, amelyik arról szól, hogy valaki 
tanár vagy tanító szeretne lenni, egészen odáig, hogy eljuthasson ennek a pályának a 
csúcsára, mondjuk például mestertanár lehessen, a különböző állomásokhoz, ennek 
az életpályának a különböző állomásaihoz különböző intézkedéseket segítő 
lehetőségeket rendeltünk. Ebben az egyik jelentős dolog volt valóban a fizetésemelés, 
amiről nyilván minden pedagógus tudja, hogy most szeptemberben folytatódik. Ha 
belegondolunk abba, hogy komoly százalékokkal növekedett éppen egy évvel ezelőtt 
szeptemberben a pedagógusok bére, ezt januárban egy újabb emelés követte, egy 
szerényebb mértékű emelés, és most szeptemberben egy újabb emelés követi, aztán 
jövő szeptemberben is egészen biztosan, akkor ez jelzi azt a felfelé ívelő pályát, ami 
szerintem nemcsak vonzóbb lehet, hanem valóban megbecsültebb is lehet.  

Én egy kevesebb nyilvánosságot kapott intézkedést emelnék most ki ezen a 
területen, hogy hol indul a pedagógus-életpálya. A pedagógus-életpálya az egyetemen 
és a főiskolán indul. Az az ösztöndíjrendszer, amit elkezdtünk kiépíteni, a 
Klebelsberg-ösztöndíjrendszer, éppen azt próbálja elérni, hogy nagyon komoly havi 
juttatással, ami alapvetően szociális jellegű, tehát természetesen semmifajta 
visszafizetési kötelezettség nincs, hanem maga az egyetemi, főiskolai hallgató a saját 
megélhetésére fordítja, különösen a hiányszakmákban, ez egy olyan pozitív 
visszhangot váltott ki a most tanárnak készülőknek a körében, amit én komoly 
sikernek neveznék. Ha arra gondolok, hogy valamivel több mint 600 pedagógusjelölt 
jelentkezett erre az ösztöndíjra, és majdnem 500 ösztöndíjat adtunk, ez azt jelenti, 
hogy havi 25, 50, illetve 75 ezer forint nettó támogatást kapnak ezek a tanárjelöltek öt 
éven keresztül, és ezért azt kell vállalniuk, hogy magyar iskolában fognak utána 
tanítani, ami mondjuk elég logikus, mert hol tanítanának mégis másutt? És nem is 
csak a jelentkezőknek a magas száma és egyébként a minőségi anyagok, amiket a 
pályázataikban benyújtottak, jelzi számomra, hogy itt megértettek valamit ebből az 
egyébként aránylag gyorsan és talán nem is túlságosan korán meghozott 
intézkedésből, hiszen februárban, tavaly februárban lett világos, amikor a 
jelentkezések már elindultak, az, hogy mi egy ilyen programot fogunk indítani, 
nemcsak ez jelzi a fogadtatását, hanem az, hogy amikor ezt az ösztöndíjat átadtuk – 
amit egyébként természetesen postán is át lehet venni, meg az egyetemen is át lehet 
venni –, és meghívtuk az összes ösztöndíjast, hogy személyesen vegye át ezt az 
ösztöndíjat, akkor több mint 400 pedagógusjelölt, tehát elsőéves, az első szemesztert 
elkezdett tanárjelölt jött el erre az ünnepségre, ahol szimbolikusan minden 
intézménynek a nevében egy valaki átvette az ösztöndíjakat, aztán egy aránylag 
komoly programmal próbáltuk kifejezni számukra azt, hogy a jövő pedagógusképzése 
nem arról fog szólni, amiről sajnos a múltban…, nem tudom, hogy sajnos-e, de azért a 
múltban elég gyakran szólt, hogy ez tulajdonképpen a késleltetett felnőtté válásnak a 
négy-öt éve, merthogy el lehet tölteni ezen a területen ennyit, és aztán majd utána 
eldönti az ember, hogy milyen szakmája lesz, vagy ismerjük azt a komoly százalékot, 
hogy 30-40 százalék között van azoknak a kiképzett pedagógusoknak a száma, akik 
egyébként az életnek más területén helyezkednek el, hogy ne mondjam, ne egy emelt 
szintű titkárnőképző legyen – bár természetesen jó titkárnőkre is szükség van –, 
hanem valóban a pedagóguspályára készülés legyen.  

Ebből a szempontból szerintem egy jelentős dolog – ha innen is szabad 
üzennem a kiváló egyetemeinknek és főiskoláinknak – az, hogy újra lehetőség van egy 
olyan felvételi elbeszélgetésre, ahol ezeknek a fiataloknak a tanári pályára való emberi 
alkalmasságát is lehet már figyelni. Egy kicsit komikusnak tartom a hozzám eljutó 
híreket, ha lehet aktuál-szakpolitikázni, hogy ezekben a napokban a minisztérium 
által előírt szakmai beszélgetéseket bizonyos egyetemek úgy próbálják megoldani, 
hogy automatikusan mindenkit alkalmasnak találnak, mert szerintük a tudományos 
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sztenderdek nincsenek kidolgozva arra, hogy hogyan lehet megállapítani, hogy 
valakiből majd jó tanár lesz-e vagy nem lesz jó tanár. Ez azért jelzi – és akkor innen 
ugranék is a felsőoktatáshoz – azt, hogy ha a tanárképzést valóban egy új rendszerben 
képzeljük el, tanárképző intézményekben, és itt határozottan egyébként, pont azért, 
hogy az emberi erőforrást meg a szakmai erőforrást jól tudjuk tervezni, az életpályát 
jól tudjuk tervezni, valóban szükség van arra, hogy meghatározzuk, hány pedagógust 
szeretnénk felvenni az egyetemekre és a főiskolákra. Tavaly is így történt ez, 
jelentősen csökkentettük a felvehető pedagógusoknak a számát, és egyébként a 
pontszámnak az emelkedésével járt mindez. Ez mind a minőség irányába fog mutatni, 
és itt egészen világosan látszik, hogy milyen fontos az együttműködés a köznevelési 
rendszer, a köznevelési intézmények és a felsőfokú képzést adó intézmények között.  

Az életpályáknak a megerősítésébe természetesen nemcsak a pedagógusok 
tartoznak bele, nagyon fontos az óvodapedagógusoknak is a bevonása ebbe a 
rendszerbe. Itt egyébként egy olyan probléma jelentkezik, amellyel az elkövetkező 
ciklusban mindenképpen foglalkoznunk kell. Egyelőre talán a legfontosabb üzenete a 
szervezeti átalakításoknak, ami a KLIK, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
néven híresült el, az egységes fenntartás, amikor az állam teljes mértékben vállalja a 
saját feladatát ebben az ügyben. Ez az óvoda kérdésében még nem ilyen egyértelmű, 
hiszen ott az önkormányzati fenntartók jelen vannak. 

Hogy megint egy másik területről beszéljek, hasonló a helyzet a védőnői 
szolgálatoknak az ügyében – itt szerintem muszáj lesz egy új típusú együttműködést 
kialakítanunk az önkormányzatokkal, hiszen nagyon fontos, hogy az óvodában 
dolgozók, az óvodapedagógusok is érezzék azt, hogy ennek a minősítési rendszernek 
és ennek az életpályarendszernek a részei, de ilyen típusú életpályákról tárgyalunk a 
szociális szférában dolgozókkal, vagy éppen az egészségügyi dolgozókkal. Szerintem 
ha a felsőoktatásban a szükséges átalakítások megtörténnek, akkor ott is nagyon 
fontos, hogy a felsőoktatásban dolgozóknak is legyen lehetőségük egy ilyen 
életpályarendszerre.  

Amit én a miniszterségem kezdetétől fogva fontosnak tartottam, azt a 
továbbiakban is folytatni szeretnénk, és ez nem más, mint a – mondjuk így – 
társadalmi partnerekkel való egyeztetés, együttműködés. Úgy gondolom, és ez nem az 
egyéb minisztereknek vagy minisztériumoknak a kritikája akar lenni, hanem ez a 
minisztériumunknak a területeiből következik, hogy nincs még egy olyan 
minisztérium, ahol ennyi munkaórát szánt volna a miniszter, az államtitkár, a 
helyettes államtitkár, a főosztályvezetők, mindenki, aki érintett ebben az ügyben, 
arra, hogy a társadalmi partnerekkel egyeztessünk és tárgyaljunk, legyenek ezek a 
hallgatói önkormányzatok vagy a pedagógus-szakszervezetek. Egy új partner lép be 
ebbe az ügybe, a Nemzeti Pedagógus Kar, amit én egy nagyon fontos dolognak tartok, 
mert természetesen nagyon fontos az érdekérvényesítése a pedagógustársadalomnak, 
és ebben a szakszervezeteknek fontos szerepük van, de legalább olyan fontos a 
szakmai érdekérvényesítés. Tehát egy olyan szakmai grémiumnak a létrehozását 
segítjük elő önszerveződően, alulról a pedagógusoknak a támogatásával, amely 
lehetővé teszi azt, hogy szakmai partnerként őket a köznevelés további alakításába be 
tudjuk vonni. Tehát ők ezen a téren mindenképpen fontos partnerek.  

Azt se szeretném elhallgatni, hogy a magyar iskolarendszer ma azért 
alapvetően, ha a köznevelési részét nézzük, akkor hármas osztatú, tehát a 
legjelentősebb, több mint kétharmados állami fenntartás mellett vannak egyházi 
fenntartású és magán-, alapítványi fenntartású intézmények. Úgy gondolom, hogy itt 
egy újabb fázisába lépünk az együttműködésnek akkor, amikor különösen is az 
egyházi iskolák tekintetében szeretnénk az egyházakkal együttműködve egy olyan 
egységes köznevelés-fejlesztési koncepciót kialakítani, ahol nem – hadd mondjam így, 
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anélkül hogy bárkit meg akarnék bántani – helyi esetlegességek vagy kizárólag helyi 
igények döntik el azt, hogy melyik iskola kerül egyházi fenntartásba, vagy éppen nem 
kerül egyházi fenntartásba, hanem ennek lenne egy regionális koncepciója, lenne egy 
olyan regionális stratégia, amelyben ezeket a döntéseket az egyházakkal, a jövendő 
fenntartókkal együtt meg tudjuk hozni.  

Ehhez kapcsolódik az – és a mindennapos testnevelés már ebbe az irányba 
mutat –, hogy azt szeretnénk, ha járási szinten, tankerületi szinten egy olyan 
intézményrendszer, egy olyan eszközrendszer állna a rendelkezésére, teljesen 
függetlenül attól, hogy az országnak melyik vidékén vagyunk, a köznevelés gazdáinak, 
hogy valóban a gyermekeink gondoljanak arra a vállalásunkra, hogy néhány éven 
belül azt szeretnénk, ha nem hagyná el úgy senki a nyolcadik osztályt, hogy ne 
tanulna meg úszni. Ez egy jelentős dolog. Ehhez természetesen még uszodákat kell 
építeni, kicsiben ezt a programot már elindítottuk. Nyilván ez megint nem a felső 
középosztálynak a problémája, akik ezt különórákban megteszik, de ennek is van egy 
nagyon erős felzárkóztató, egy nagyon erős szociális vonzata. Ez a helyzet szerintem 
az idegen nyelvnek a tanításával is, és mindazokkal a dolgokkal, amelyeket egyébként 
a szociálisan erős középosztály meg tud teremteni a gyermekeinek. Szeretnénk, ha ez 
az iskolában is elérhető lenne azoknak a családoknak, akik ezt nem tudják 
megteremteni, és hogy valóban színvonalbeli különbség ne következzen abból, vagy 
legalábbis jelentős ne következzen, vagy ne nőjön tovább, vagy ne nyíljon tovább az az 
olló, ami a hátrányos helyzetű térségek iskoláinak az ellátottsága, az oktatásnak a 
minősége és egy fejlett térség iskolái között történik.  

Fontos az, hogy a köznevelés területén előrelépünk a tartalmi kérdéseknek az 
irányába, a Nemzeti Alaptantervnek a folyamatos vizsgálata nemcsak tartalmi 
szempontból, hanem, mondjuk így, a taníthatóság szempontjából. Mert ha szabad, ezt 
még megengedhetnem magamnak, mert én már csak aláírtam, amikor miniszter 
lettem, de az alakításában nem vettem részt, tehát azt gondolom, hogy a tartalmi 
kérdések is nagyon fontosak, de mintha egy kicsit a bőség zavarával küszködne a 
Nemzeti Alaptanterv. Megpróbáltunk mindent beletenni, amit fontosnak tartunk az 
iskolában, és talán egy kicsit túlméreteztük a dolgot, tehát a taníthatóság, a 
mennyiségi kérdés is fontos ebből a szempontból.  

Az egész napos iskoláról még hadd mondjak annyit, hiszen ez többször a 
parlamentben is felkerült a napirendre, hogy egész napos iskola ma Magyarországon 
még nincs. Tehát aki az egész napos iskolát bírálja, az egy olyan rendszert bírál, amit 
még nem vezettünk be, mert szerintem ez egy olyan jelentős szakmai kérdés, amit a 
szülőtársadalommal, ha lehet így mondani, a pedagógustársadalommal és a szakmai 
szervezetekkel együtt kell meghoznunk, hogy valóban akarjuk-e ezt. Hiszen ma a 
magyar családoknak az időbeosztása nem erre az egész napos iskolára készült. És ha 
nem akarunk egy rosszízű játékba belemenni, hogy kinek muszáj ott lenni, kinek nem 
muszáj ott lenni, és olyan órákat tegyünk-e oda, meg olyan foglalkozásokat, meg 
olyan tevékenységet, amit a gyerekeknek valóban jó szívvel fel tudunk kínálni, és 
vonzó is, ott is maradnak, és ki megy el, ki nem megy el, akkor ez egy sokkal 
komolyabb szakmai munkát igényel, amit megteremtettünk, amit részben 
félreértésből, részben talán túlzott kritikai vehemenciával egész napos iskolának 
neveztek, és úgy bíráltak, az az egész napos gyermekmegőrzés volt. Tehát ha a szülők 
a gyermekeiknek – és ez azért több, mint a napközi – az elvitelét vagy más jellegű 
programját nem tudják megoldani, akkor valóban az iskolában szívesen látjuk őket, 
és megpróbálunk olyan foglalkozásokat felkínálni nekik, amelyek valóban hasznosak 
természetesen az iskolai tanulás szempontjából is.  

Ha lehet még néhány szót mondanom a felsőoktatásról, szeretnénk minél 
előbb bevezetni a kancelláriarendszert, aminek a lényege az, hogy a magyar állam a 
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saját fenntartói szerepét megpróbálja komolyan venni. Tehát ha a magyar adófizetők 
rajtunk keresztül juttatják el az anyagi forrásokat a felsőoktatás fenntartásához, akkor 
nekünk kötelességünk ennek a felhasználásnak a hatékonyságát, a racionalitását és a 
célzottságát ellenőrizni, részben pedig meghatározni. 

Ezzel párhuzamosan szeretnénk megerősíteni az egyetemnek azt az 
autonómiáját, ami természetesen az oktatásnak és a kutatásnak a kérdésében van. 
Tehát a rektorválasztásnak a joga hagyományosan a szenátust, az egyetemet illeti, ezt 
a rendszert vissza akarjuk állítani, bár úgy gondolom, hogy az elmúlt éveknek, az 
elmúlt két évnek a döntései, amelyek végül is egy miniszteri mérlegelést lehetővé 
tettek, és végső soron a miniszter döntését…, én bízom benne, hogy ezt nemcsak az 
ellenzék látja így, hanem az érintett intézmények is, hogy jó döntések születtek még 
ott is, ahol először ezt talán kritikával fogadták, vagy olyan patthelyzetek alakultak ki 
egyetemeken, amiket aztán végül is a minisztériumnak, a miniszternek kellett 
eldöntenie. 

Ez a kancelláriarendszer egy újfajta fenntartói szemléletet fog majd 
eredményezni, bízom benne, hogy a minisztériumon belül is meg az egyetemeknek a 
tekintetében is, és ez segíteni fog bennünket abban a profiltisztításban, amit már 
régóta mondunk, de végre meg kellene csinálni, ami valóban nemcsak megfogalmazza 
azt az igényt, hanem érvényre is juttatja, hogy valóban azt lehessen tanulni a magyar 
felsőoktatásban, amire ebben az országban valóban szükség van, és valóban 
versenyképes tudást ad, és valóságos munkahelyekre juttatja azokat, akik kikerülnek 
a magyar felsőoktatásból.  

Itt cipeljük továbbra is azt az előző kormányok „áldásos” tevékenységéből 
eredő – ezt talán itt bírálhatom kicsit erőteljesebben, hiszen ennek a felsőoktatásnak 
a szereplői ma már hála istennek nem részei a kormányzatnak – PPP-rendszert, azt a 
privát építési konstrukciót, ami padlóra juttatott számos komoly főiskolát, és amely 
az egyetemeket is súlyos fenntartási nehézségek elé állítja. Olyan felelőtlenül 
magánpénzt bevinni az egyetemi intézmények fejlesztésébe, ahogyan ez megtörtént az 
előző – azt hiszem, talán SZDSZ-nek hívták, ugye? –, SZDSZ-es időszakban, hogy 
világos legyen, hogy kiknek célzom ezt a kritikát, ezzel nemcsak súlyos anyagi 
terheket raktak az egyetemek és a főiskolák vállára, hanem valóban a 
működőképességüket veszélyeztették. Itt mindenképpen tovább kell lépnünk majd 
ebben az ügyben. 

Még egy pontot említenék a felsőoktatásnak a tekintetében, ez a Stipendium 
Hungaricum program, amit egy fontos és jó programnak tartok, hiszen a magyar 
felsőoktatásban egyszerre van jelen a – hadd mondjam így! – világszínvonal, meg a 
jól finanszírozottság, meg részben a túlfinanszírozottság, meg az alulfinanszírozottság 
és a színvonaltalanság. Ahol ma világszínvonalúak vagyunk, ott érdekünk az, nemcsak 
gazdasági, de gazdasági érdekünk is, hanem az országkép szempontjából, a pozitív 
országkép szempontjából is nagyon fontos az, hogy minél több külföldi hallgatót 
vonzzunk Magyarországra. Ebben eddig sem álltunk rosszul, de most azok a 
szerződések, amelyeket megkötöttünk több tucat országgal, az Európai Unión kívüli 
országokkal a keleti nyitásnak a jegyében is, azok azt jelzik, hogy több ezer lesz, tehát 
meg fog tízszereződni az elkövetkező években a Magyarországra jövő külföldi 
hallgatóknak a száma. Ez valóban egy nagy lehetőséget fog számunkra jelenteni.  

Az a terület, amiről talán a legkevesebbet beszéltem, és nem is fogok túl sokat 
beszélni róla, az a kultúrának a területe, azért, mert itt feltett szándékunk, hogy 
tovább erősítjük azt a szemléletet, ami az államnak, a kormányzatnak alapvetően – 
mondjuk így: – kiszolgáló, eszközteremtő funkciót ad, és egyébként a kultúrpolitikát 
szeretné a kultúra teremtőinek, hordozóinak és újrateremtőinek a kezébe tenni. Ebbe 
a politikába illik bele a Magyar Művészeti Akadémiának a továbberősítése, amelynek 
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az elitkultúra, a magas kultúra területén stratégiai szerepe van, és továbbra is 
erőteljes stratégiai partnerünk lesz. Ahol nekünk mint minisztériumnak fontos 
funkciónk van, az – mondjuk így: a hétköznapi kultúrának a területe, a 
közművelődésnek a területe, ahol országos programokra nyílik lehetőség, egyet-
kettőt, éppen kettőt említettem már ebben az ügyben, ilyenek a múzeumpedagógiai 
programok. De úgy tűnik, hogy két éven belül most már valóban el tudjuk érni, ha jól 
látom a számokat, azt a kulturális és nemzetpolitikai célunkat, amit a kormányzás 
előtt kitűztünk, és komolyat léptünk előre, hogy ne legyen olyan magyar iskolás, aki 
úgy végzi el a nyolc osztályt, hogy ne járt volna határon kívül élő magyar ajkú 
közösségnél. Itt egyébként a bizottság korábbi vezetése részéről egy nagyon jó 
együttműködés bontakozott ki, megháromszoroztuk ebben az évben azokat a 
forrásokat, amelyek erre fordítódnak, úgyhogy így a jövő évben kezdődő tanév már az 
a tanév lesz, ahol minden hetedik osztályos el tud jutni ebbe a világba. És 
megerősödött ennek az a lába is, hogy ide is érkeznek diákok egyébként a határon túli 
magyar intézményekből.  

Fontos feladatunk a nemzeti intézményrendszernek a továbberősítése. Itt az 
előadó-művészeti törvénnyel szerintem jelentőset léptünk előre, hogy valóban egy 
olyan minősítési rendszer alakul ki, ahol nem szubjektív alapon dől el, hogy mely 
intézmény az, amelyik nemzeti intézménynek, országos jellegű intézménynek 
tekinthető a minőség szempontjából is, hanem ez részben objektív kritériumokhoz 
van kötve, részben pedig maguknak a művészeknek, a művészet hordozóinak a 
feladata.  

Itt még hogyha rögtön lehet egy – Írisz almájának hívják ezt, azt hiszem – 
ügyet szóba hoznom, az a Balassi intézményrendszernek az ügye, amelyik a 
Külügyminisztériumba fog kerülni. Ez egy kormányzatra felkészülő miniszterek közti 
olyan megegyezés, amelyben a kulturális kormányzatnak, a kultúrpolitikának a 
szerepét, ezt az intézményrendszert egy együttes utasítási rendszerrel a 
külügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere együtt irányítja, de a helye a 
külszolgálaton belül helyezkedik el, hiszen ennek nemcsak egyszerűen 
magyarkultúra-közvetítő, hanem nemzetstratégiai és országkép-, országimázs-építő 
funkciója is van. Úgyhogy az egységes külképviseleti rendszernek ez egy fontos lába 
lesz. Ebbe az egységesítésbe fog beletartozni egyébként a külgazdaság, látják, a 
minisztérium átalakításának is ez az egyik üzenete. 

És akkor talán egy pontot még ha szabad megemlítenem, ez a Nemzeti 
Kulturális Alapnak a működése, amit szeretnénk szintén egy olyan egységes 
rendszerben továbbműködtetni, amely azoknak a különböző forrásoknak az 
összehangolását jelenti, amelyek ma Magyarországon részben az adófizetők pénzéből, 
részben más tevékenységekből jönnek, mint a szerencsejáték-adó, de éppen most a 
pornográfadónak több száz millióra emelkedett a bevétele, aminek nem tudom, hogy 
örüljek-e, a kultúra szempontjából mindenképpen örülök, mert ezt a magas kultúrára 
fordítjuk egyébként, és a szerencsejáték-bevétel is növekedik ebben az évben is, és 
ezek mind a kultúrára fordított források. Ezek olyan rendszereknek az építését 
jelentik, amelyek egyébként ma már a kultúrában is jelentősek, a sport 
finanszírozásában is nagyon jelentősek, és egyébként a népegészségügyi programok 
finanszírozásában is jelentősek. Tehát amikor a – mondjuk így: – kevésbé egészséges 
élelmiszereknek a termékadója növekszik, és ezeket a forrásokat a népegészségügyre 
fordítjuk, akkor olyan rendszereket állítunk fel, amelyek szerintem világos üzenetet is 
hordoznak, és nem csak egyszerűen pénzügyi megoldások.  

Én itt abba is hagynám, elnök asszony, hogy legyen lehetőség a kérdésekre és a 
válaszokra. Köszönöm szépen a figyelmet.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen a miniszter úr felvezetését. Most a képviselő 
hölgyeké, uraké a lehetőség, hogy feltegyék a kérdéseiket. (Jelentkezések.) Szabó 
képviselő úr, aztán Kunhalmi Ágnes.  

Kérdések, hozzászólások 

SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. 
Tisztelt Miniszter Úr! Röviden megpróbálnám összefoglalni az Együtt-PM-nek 
(Farkas Gergely közelebb tolja Szabó Szabolcshoz a mikrofont.) – köszönöm, kicsit 
kevés a mikrofon (Közbeszólás: A hangerő kevés!) – a véleményét az ön által vezetett 
minisztériummal kapcsolatban, illetve amit itt elővezetett részben az elmúlt négy 
évnek az értékeléséről, részben pedig a jövőre vonatkozó terveivel kapcsolatban. 

Azt bizonyos szempontból persze megértem, hogy örül annak, miniszter úr, 
hogy nagy minisztériuma van, és hogy majdnem létrejött egy hasonló bizottság is, bár 
én valahogy úgy emlékszem, hogy az 1960-as években sem nagyon működött már a 
trösztösítési program a gazdaságban, és azt hiszem, hogy ez a minisztériumi 
struktúrában sem fog működni, de erre nem nagyon térnék ki, ez egy másik téma. 
(Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból.) 

Ha végigmegyünk az egyes témákon, azt értem, hogy a miniszter úr nagyon 
büszke a köznevelés átszervezésére, amit Hoffmann Rózsa vezetésével sikerült 
megvalósítani, bár érdekes módon ha megnézzük azt, hogy a KLIK működése milyen 
volt az elmúlt évben, akkor azt lehet mondani, hogy számtalan kritika érte, sőt, 
igazából csak kritika érte. (Dr. Pósán László: Kérdés! Mi a kérdés?) Nem nagyon 
szeretném ezt ilyen pártalapra helyezni, de a köztársasági elnök húga maga 
fogalmazta meg (Dr. Pósán László: Mi a kérdés?) ezzel kapcsolatban a kritikáját, aki, 
azt hiszem, nem támadható baloldali vagy liberális elhajlással, a köztársasági elnök úr 
húga. Elég jól megfogalmazta ő maga is egyébként, amit mindannyian látunk, hogy a 
tankerületi rendszer szerepe átgondolatlan, és rosszul működött. Nem igazából 
működött jól az a rendszer, hogy az intézmények fenntartása, illetve magának az 
oktatásnak a szervezése elvált egymástól, és voltaképpen az EU-források 
felhasználása is eléggé kusza volt ebben a tekintetben.  

Hogy egy konkrét példát kiemeljek, maga a tankönyvellátás sem volt egészen 
zökkenőmentes. Tudjuk azt, hogy a Kellónak még novemberre se sikerült kiszállítani 
körülbelül 30 ezer tankönyvet, amit próbáltak eltitkolni, de a 444-nek kénytelenek 
voltak végül is kiadni ezeket az adatokat. 

Azt érzékelem, hogy a miniszter úrnak nagyon fontos a sport, nyilván nem 
véletlenül kezdte ezzel a mai beszámolóját is. Nyilván az egész napos testnevelés is 
nagyon fontos (Közbeszólás: Egész napos?), de azt megkérdezném egyébként, hogy 
ennek az infrastrukturális hátterét mikor és hogyan próbálják megteremteni, ugyanis 
jelenleg rettentően sok iskolában igazából csak lépcsőznek a gyerekek, mert nem 
férnek el a tornateremben konkrétan, még ott sem, ahol egyébként nagyméretű 
tornaterem van.  

A közneveléssel kapcsolatban azt is megkérdezném, hogy beszélgetett-e esetleg 
mostanában a miniszter úr tanárokkal. Ugyanis, érdekes módon, amikor mi 
beszélgettünk a tanárokkal, akkor rettentően sokan arról számoltak be, hogy a 
fizetésük érdemben nem nőtt, esetenként csökkent is. Az óraszámok emelkedésével ez 
a helyzet különösen kényes kérdés. A pótlékokat elvonták tőlük, és azt is tudjuk, hogy 
mindenkit visszatettek pedagógus I. kategóriába. Ha jól emlékszem, nagyjából 
120 ezer kolléga dolgozik a KLIK-nél. Azt szeretném igazából megkérdezni, hogy 
hogyan és milyen rendszerben fogják ezt a jövőben megvalósítani, tartják-e a mostani 
minősítési rendszert, vagy gondolkodnak-e ennek az átalakításán. Azt azért lehet 
látni, hogy a mostani minősítési rendszer sok szempontból furcsa. Egyrészt olyan 
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adatokat kérnek a pedagógusoktól, amelyek nehezen előállíthatók, ráadásul igazából 
magát a minősítés lényegét nem látjuk, tehát mintha a pedagógus saját magát 
minősítené. A felsőoktatásban a habilitációnak megvan a sztenderd eljárási rendje, az 
egy nagyon kemény minőségi próba ilyen szempontból. Itt megint mintha a 
pedagógus saját magáról döntené el, hogy például az ő óravázlata megfelelő-e vagy 
sem.  

Azt is megkérdezném, hogy mit terveznek a következő négy évben a szakiskolai 
képzésnek az átalakításával. Elsősorban a közismereti tárgyak kiszorítása az, ami 
szerintünk veszélyes terület. Megkérdezném azt, hogy tervezik-e azt esetleg, hogy a 
közismereti tárgyaknak a fontosságát jobban kívánják hangsúlyozni, és visszavezetik 
a szakoktatásba.  

Megkérdezném azt is, hogy tényleg jó ötletnek tartják-e azt, hogy a Nemzeti 
Alaptanterv nagyon megköti a tanároknak a kezét. Igazából azt gondoljuk, hogy a 
köznevelés – hogy új elnevezésben használjam – csak akkor működik jól, ha a helyi 
igényekhez igazodó képzési programokat dolgozunk ki, és a pedagógusra rábízzuk azt, 
hogy mit oktasson. Egy rettentően, hogy is fogalmazzak, szigorú irányítás van ezen a 
téren. Ezt azon a területen is látjuk, hogy maga a tankönyvellátás rettentően 
központosított lett, gyakorlatilag két tankönyvkiadó maradt, amelyeknek a könyveiből 
lehet választani. Ráadásul – és ezt most csak zárójelben jegyzem meg – most például 
olyan kísérleti tankönyveket sóznak rá a tanárokra, amelyekről igazából senki nem 
tud semmit, tehát konkrétan még a tartalomjegyzékük sem nagyon ismert.  

A felsőoktatással kapcsolatban, ez engem különösen érzékenyen érint, mert én 
a felsőoktatási szférából jövök, megmondom őszintén, nem értem, hogy hogyan 
gondolja a miniszter úr, hogy egy kancellárt ültet az egyetemek nyakára, és ettől az 
autonómia majd növekedni fog. Ezt nem rendezi az a kérdés, hogy majd a szenátus 
dönt arról, hogy ők kit szeretnének lektornak. Azt tudjuk nagyon jól, hogy akinél van 
a kassza kulcsa, az dönt mindenről. Ez egyszerűen egy több száz éves hagyomány 
Európában, hogy az egyetemek autonómok, nem szól bele a fenntartó. A fenntartónak 
egy dolga van, az, hogy a pénzt ehhez biztosítsa, innentől kezdve nem hiszem, hogy be 
kellene avatkozni a felsőoktatás működésébe. Megkérdezném, hogy konkrétan ezt 
hogyan képzelik el egyébként. Itt nagyon általánosságban hallottunk arról, hogy a 
kancellároknak mi lenne a feladata, de konkrétan hogyan lehet majd szétszálazni azt, 
hogy mi gazdasági kérdés, és mi oktatási, kutatási kérdés?  

Azt is láttuk az elmúlt néhány évben, hogy furkósbottal estek neki a 
felsőoktatásnak. Én most meglepve hallottam, hogy milyen jó a Klebelsberg-
ösztöndíjrendszer, ami egyébként önmagában természetesen támogatható, csak ezt 
mint kvázi szociális támogatást említette a miniszter úr. Bennem ez azt a problémát 
vetette fel, hogy akkor az, aki szegény családból származik, menjen tanárnak, aki meg 
gazdag családból származik, az menjen jogásznak, meg válassza a gazdálkodás és 
menedzsment szakot, ahol, ha jól emlékszem, nagyságrendileg 150-150 államilag 
finanszírozott hely van, tehát nyilván nagyrészt csak olyanok fognak tudni odamenni, 
akik egyébként jómódú családból származnak. Tehát nagyon támogatandó, és ez 
tényleg egy jó döntése a kormányzatnak, hogy a pedagógusképzésbe ilyen módon 
belenyúl, de én erősen javasolnám, fontolják meg azt, hogy azon a 16 szakon is 
nyissák meg jobban a belépési lehetőséget, ahol most mintha elkezdenék kiszorítani a 
– mondjuk azt – kevésbé jó anyagi helyzetben élőket.  

Ezzel kapcsolatban egyébként rákérdeznék arra is, hogy milyen szerepet, 
funkciót szánnak a vidéki főiskoláknak. Egyelőre nem nagyon látjuk azt, hogy a 
hallgatói létszámok változása után mi lesz a sorsa néhány intézménynek. Hogy egy 
éppen aktuális problémát említsek, a békéscsabai karral például mi lesz, a Szent 
István Egyetem békéscsabai karával?  
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A sporttal kapcsolatban, amit említett a miniszter úr, rákérdeznék arra, hogy a 
miniszter úr azt mennyire tartja jónak, hogy a következő években, 2017-ig összesen 
345 milliárdot költünk sportlétesítmény-fejlesztésre, elsősorban stadionfejlesztésre, 
miközben például a felsőoktatásból forrásokat vonnak ki, 180 milliárdról nagyjából 
130 milliárdra csökken a felsőoktatás támogatása. (Közbeszólások. – Kucsák László: 
Houston, baj van!) Kérdezek. És ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy egyébként ön a 
TAO-támogatást például állami támogatásnak tartja-e vagy sem.  

A kultúráról a végén: én nagyon örülök annak, hogy a miniszter úr az MMA-
nak nagyon nagy szerepet szán majd a következő négy évben, bár mintha úgy 
emlékeznék, hogy az Alkotmánybíróság most mondta ki, hogy egyébként már a 
létrejötte is sértette a semlegesség, a pluralitás elvét – hogyan óhajtják ezt a 
következő hónapokban kezelni? És hogyan próbálják ezt kezelni abból a szempontból, 
hogy úgy tűnik, az NKA-t be akarják tolni a nagyjából 10 milliárdos költségvetésével 
együtt? Hogyan lehet majd semlegesen és plurálisan elosztani ezt a több mint 
10 milliárd forintot, ha simán az MMA alá betolják? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ügyrendben kért szót Pósán alelnök úr, de mielőtt 

átadnám a szót, azt szeretném kérni a képviselőktől, hogy igyekezzenek a 
mondandójukat rövidebben megfogalmazni. Tudom, hogy nagyon nagy a 
minisztériumnak és a bizottságnak is a területe, de a miniszter úrnak el kell mennie 
egy másik bizottsági meghallgatásra hamarosan, így ahhoz, hogy mindenki fel tudja 
tenni a kérdéseit, egy kicsit rövidebb és lényegre törőbb kérdésekre van szükség.  

Pósán alelnök úr, parancsoljon! 

Dr. Pósán László ügyrendi javaslata 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 
asszony. Azt szeretném javasolni, bár értem természetesen Szabó képviselő úrnak a 
frusztrációját, hogy frakció híján máshol nem tud megszólalni, de szorítsuk keretek 
közé az idővel való gazdálkodás céljából a felteendő kérdéseket, és én azt javaslom, 
hogy kettő, maximum három percben szabjuk ezt meg.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Az ügyrendi javaslat elhangzott. Két- vagy háromperces megszólalás… 

(Kunhalmi Ágnes: Pont előttem! Ne csináljátok már! – Derültség.) Erről szavazni 
kell a bizottságban. (Ikotity István: Visszamenőleges hatállyal tudjuk csak elfogadni. 
– Közbeszólások.) Csak kérdezem, mert nem volt egyértelmű az alelnök javaslata, 
hogy akkor két- vagy háromperces megszólalásokra tesz-e javaslatot.  

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Legyen három! (Farkas Gergely: Mikor kell 

elmennie a miniszterjelölt úrnak?)  
 
ELNÖK: Fél 11-kor. (Kunhalmi Ágnes: Gyerekek, ez felháborító!) A 

Házszabály alapján lehetőség van erre, és nekem kötelességem feltenni szavazásra, 
hogy akkor háromperces megszólalási időkeretbe próbáljuk sűríteni az egyes 
képviselők megszólalásait, erre érkezett Pósán alelnök úrtól ügyrendi javaslat.  

Határozathozatal dr. Pósán László ügyrendi javaslatáról 

Akkor tehát felteszem szavazásra a kérdést: ki az, aki támogatja azt, hogy egy 
képviselőnek háromperces időkeretben legyen lehetősége feltenni a kérdéseit a 
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miniszterjelölti meghallgatáson. Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy most szavazzon. 
(Szavazás. – Kunhalmi Ágnes: Felháborító!) 9 igen szavazat, ez a bizottságnak a 
többsége, tehát akkor innentől kezdve háromperces időkeret áll a képviselők 
rendelkezésére, hogy feltegyék a kérdéseiket.  

A következő megszólalónk Kunhalmi Ágnes alelnök asszony, és megkeresem a 
stopperórámat.  

További kérdések, hozzászólások 

KUNHALMI ÁGNES (MSZP): Ez, azt hiszem, felháborító. Én tudom azt, hogy 
a reklámadóval egyébként Magyarországon a szólásszabadságot már korlátozni 
akarják, de kimondottan kikérem az ellenzék nevében, hogy egy nyitott bizottsági 
ülésen – tekintettel vagyunk egyébként miniszter úr időbeosztására, ahogy az elmúlt 
23 évben a mindenkori ellenzék tekintettel volt a mindenkori miniszter 
időbeosztására –, de ezt felháborítónak tartom, hogy a sajtó jelen lévő tisztelt 
képviselőit nem tisztelhetjük meg azzal egyébként, hogy egy ekkora 
mamutminisztériummal kapcsolatban minden kérdésünket feltegyük. De ha már így 
van, akkor nagyon gyorsan fel fogom tenni a kérdéseimet.  

Az első a tankönyvpiacra vonatkozik a teljesség igénye nélkül. Miniszter úr, ön 
volt miniszter és leendő miniszter. Arra lennék kíváncsi, hogy itt az ősz, nyakunkon a 
tankönyvellátás, mire számít? Zökkenőmentesen minden családba minden 
gyermeknek meg fog-e érkezni a teljes tankönyvcsomagja? Nem sorolnám fel, amit 
Szabó képviselő úr egyébként elmondott, de ma már nemcsak a terjesztést, hanem 
bizony a tankönyvkiadást is államosították. Óriási hibák vannak, és bizony nem a 444 
– itt a fideszes képviselő kollégák cinikusan mosolyogtak, hogy nagyon mértékadó lap 
–, hanem a Transparency International fordult a Kellóhoz (Közbeszólások a 
kormánypárti képviselők soraiból.), és azt kérdezte, hogy pontosan mondják meg 
egyébként azt… (Közbeszólások.) …pontosan mondják meg azt, hogy egyébként 
mennyi tankönyv nem érkezett meg a gyerekekhez és az iskolákba időre. Lehet-e ezt 
sikersztorinak nevezni, és számít-e arra, hogy egyébként ez egy kicsit jobban fog 
működni? Nyilvánvalóan. 

A másik kérdésem az lenne a szakiskolákkal kapcsolatban, hogy egy generáció 
legszegényebbjei járnak a szakiskolákba sajnos, nagyon nagy a lemorzsolódás, látszik 
az, hogy a szakiskolákat az oktatás területéről áttoltuk a gazdaság területére. 
Miniszter úr, még azok után is, amit a PISA-eredmények egyébként legutóbb mértek, 
jó ötletnek tartja-e, hogy kimondottan kiszolgáltatjuk a gazdaság profitorientált 
logikájának ezeknek a nagyon szegény gyerekeknek az életét? Hiszen a gazdaság, a 
munkalapú társadalom és a szakképzés, amiről önök szoktak beszélni és amilyen 
összefüggésben szokták ezt megemlíteni, annak az igényeit kell kiszolgálni. Csak 
nagyon jól tudjuk mindketten egyébként, és mindannyian, hogy a gazdaság 
intelligens szakmunkásokra szeretne szert tenni Magyarországon, és azért, hogy 
növelni tudja a termelékenységét, növelni tudja aztán később a bérét és a gazdasági 
teljesítményét egyébként Magyarországnak is, a magyar lakosoknak is. Jó ötletnek 
tartja-e továbbra is ennyire kiszolgáltatni a szegény gyerekeket a profitorientált 
piacgazdaság szabályainak? 

Továbbmennék: Pedagógus Kar. Ön azt mondta, hogy ez egy önszerveződő, 
hát, kérem, ez egy kötelezően szerveződő kamara, kötelezően léptették be a 
pedagógusokat is. Számít-e arra, illetve mire számít, miniszter úr, ha mondjuk ezt 
véletlenül önök méltányosan mégis csak szabadon választhatóvá tennék a 
pedagógusoknak, akkor önként belépnének-e a pedagógusok ebbe a Pedagógus 
Karba? Mennyire lesz egy támogató, kreatív és innovatív testülete egyébként a 
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magyar közoktatásnak? (Az elnök jelzésére:) És már nincsen sok időm, akkor 
lerövidítem, mert az elnök asszony rám szólt. 

Egyet szeretnék még mondani a reklámtörvénnyel kapcsolatban. Miniszter úr, 
arról szeretném megkérdezni a véleményét, hogy ön szerint korlátozza-e a 
szólásszabadságot az a beterjesztett törvényjavaslat, amelyet egyébként a 
reklámtörvényben most látunk, a médiumoknak a függetlenségét, amelyek még ma a 
kormánytól függetlenül szabadon fogalmazhatják meg a véleményüket, mennyiben 
korlátozza ez, mennyiben teszi tönkre egyébként azokat a kisebb napi- és hetilapokat 
és egyébként kereskedelmi csatornákat is, amelyek ma még saját műsort 
készíthetnek, és függetlenül elmondhatják a politikai világról és Magyarországról a 
véleményüket. Ma már a Magyar Nemzet a címlapján hozta egyébként azt, hogy övön 
aluli ütés a médiavállalkozásoknak. Azt hiszem, ebben egyébként egy konszenzus 
kezd kialakulni, hogy itt egy kicsit átlépték a határt. Kíváncsi lennék az ön felfogására, 
hiszen nagy tisztelettel figyelem évek óta az ön munkáját, és nagy tisztelettel vagyok 
az ön személye iránt. Azt hiszem, ha valakikre számíthat a mai politikai elit és a 
magyar társadalom, azok pont az olyan gondolkodású emberek, mint ön, hogy 
tiltakoznak a kormányon belül is, hogy átlépjék azt az origót, amit nem lenne szabad 
szerintem átlépni Magyarországon, Európa szívében sem. 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönjük az alelnök asszonynak.  
Elsorolnám a további bejelentkezett hozzászólókat: Kucsák képviselő úr, 

Hoppál Péter, Dunai Mónika, Szászfalvi alelnök úr, Hiller István és Simon Balázs, 
(Jelzésre:) még Vinnai Győző, Farkas Gergely, jó, rendben.  

Akkor Kucsák képviselő úr következik. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a 

miniszterjelölt urat és minden kedves vendégünket, természetesen a bizottság tagjait 
is. Néhány kérdést szeretnék felvetni annak érdekében, hogy ebben a körben is 
hallhassuk a miniszterjelölt úr, korábbi miniszter úr ezzel kapcsolatos álláspontját.  

Röviden csak annyit felvezetésképpen, hogy nyilván azt megélhettük az elmúlt 
egy-két évtizedben, hogy még azokban az időszakokban is, amikor a közoktatás, a 
köznevelés, a felsőoktatás területén az akkori kormányzat prominensei érdemben 
igazán nem sokat tettek, akkor is polémia hatotta át ezen területeket. Nyilván az 
elmúlt – mondjuk úgy: – négy esztendő időszakát is áthatották ezek a viták, már csak 
azért is, mert ez a négy esztendő nem arról szólt, hogy ne történtek volna változások, 
változtatások, hanem elmondhatjuk, hogy különösen a közoktatás területén igen 
jelentős változások kezdődtek el, amelyeknek – nyilván a megítélésem szerint – még 
nem vagyunk a végén.  

Éppen ezért is kérdezem a miniszterjelölt úrtól, hogy a jelen szakaszban, annak 
ellenére is, hogy tudjuk, hogy az oktatás-nevelés egy hosszú távú folyamat, tud-e 
olyan adatokat mondani, amely adatok alátámasztják azt, hogy valóban sikereket 
lehetett felmutatni a köznevelési rendszer átalakítása ügyében? Mondom, 
hangsúlyozva, hogy néhány esztendő azért még nem egy olyan hosszú idő, ami alatt 
igazán megfoghatóak ezek az eredmények.  

Hogyan értékeli, miniszter úr, miniszterjelölt úr, hogy nagyjából 28 ezer arra 
jogosult pedagógus közül, ha igaz, akkor több mint 22 ezren adták be a portfóliójukat, 
és ezzel összefüggésben a portfóliókészítés ügyében mik a további elképzelések? 
Tudjuk, hogy ez is a viták kereszttüzében állt az elmúlt időszakban.  

Még egyet talán megkérdeznék, amire hosszabb felvetése kapcsán utalt dr. 
Szabó Szabolcs is, hogy a pedagógusminősítési rendszer összefüggésében a 
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minisztérium és a miniszterjelölt úr tervez-e korrekciókat, és ha tervez korrekciókat, 
akkor esetleg lehet-e tudni, hogy mely területen, mely szakaszban, mely pontokon 
terveznek ilyen korrekciókat? Hiszen tudjuk, hogy a pedagógus-életpályamodell 
beléptetése egy fontos intézkedés volt, amelynek elvével, szándékával, úgy gondolom, 
a túlnyomó többség egyetértett, a megvalósítás ügyében, annak részletszabályozása 
területén viszont megoszlottak a vélemények, és éppen ezért is fontos lenne tudnunk 
azt, hogy egy első szakasz félig-meddig lezárultával milyen további elképzelések 
mutatkoznak ezen a területen.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hoppál Péter képviselő úré a szó, és Dunai Mónika 

következik majd.  
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Azt szeretném tudakolni, hogy az emberi erőforrások 
ezer ága-bogában, megannyi társadalmi csoportosulás, szakmai szervezet és 
érdekképviseleti csoportok kereszttüzében a velük való hatékony együttműködést, 
párbeszédet, illetve a szükséges egyeztetéseket milyen elvek mentén kívánja a 
miniszter úr a következőkben követni és tenni.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Dunai Mónika képviselő asszony következik, majd 

Szászfalvi László alelnök úr. 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! A magyar kulturális életre vonatkozóan 
van két kérdésem, amelyekről, úgy gondolom, ma még kevés szó esett.  

Az egyik – és ezt szeretném megkérdezni öntől – az, hogy milyen tapasztalatai 
vannak, sikeresnek ítéli-e ön a megyei levéltárak országosba való integrálását és a 
nemzeti levéltár létrehozását.  

A másik pedig az, hogy sikeresnek ítéli-e ön a megyei múzeumi szervezetek 
átalakítását.  

Köszönöm szépen. (Szászfalvi László és dr. Hiller István jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönjük. Szászfalvi László alelnök úr következik, őt pedig Hiller 

István követi.  
 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

asszony. Egy rövid – nem ügyrendi javaslattal, hanem – ügyrendi megjegyzéssel 
kezdeném.  

Minden tiszteletünk az ellenzéki képviselőké is, de azt gondolom, hogy az 
ellenzéki képviselőknek is tisztelniük kell a kormánypárti képviselőket legalább 
annyiban, hogy ők is meg tudjanak szólalni egy ilyen miniszterjelölti meghallgatáson. 
(Kunhalmi Ágnes: Ők korlátozták az időt!)  

Tisztelettel köszöntöm én is a miniszter urat, miniszterjelölt urat. Én egy 
általánosabb kérdést szeretnék felvetni. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt időszakban 
rendkívül gyors és mélyreható változások valósultak meg szinte a társadalom minden 
területén és a kormányzati munka minden területén. Valószínű és nyilvánvaló lehet, 
hogy konkrét tanulságokat is levont ebből a miniszter úr az elmúlt időszak 
vonatkozásában. Ha igen, akkor mik ezek a tanulságok, és milyen konzekvenciákkal 
jár ez a következő időszakra nézve? 

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Hiller István következik, majd Simon Róbert.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Ez a 

mai bizottsági ülés műfaját tekintve a miniszter alkalmasságát vizsgálja. Nem 
beszámolóról van szó, hanem a miniszterelnök tett egy javaslatot az Országgyűlésnek 
személyekre, és a személyek alkalmasságát vizsgáló, azt vitató, firtató, egyetértő 
bizottsági ülésen vagyunk. 

Én a miniszter úr, miniszterjelölt úr tevékenységét ismerve önt 
alkalmasabbnak tartom erre a posztra, mint azt az intézményt, amelyet vezet. Ez egy 
régi vita közöttünk. Jelezni szeretném, hogy semmivel nem változott az álláspontom.  

A minisztériumot egy monstrumnak tekintem, sokkal inkább problémának, 
mint megoldásnak. Egyáltalán nem látom, hogy az elmúlt négy évben az ellenkezőjét 
bizonyította volna. Személyi teljesítményeket látok, de a minisztériumot illetően azt a 
koncepciót, amely a minisztériumot alkalmassá tenné azokra a funkciókra, 
amelyekről a miniszterjelölt úr is beszélt, nem. Ezért az elismerés továbbra is fennáll, 
és korlátos, hiszen egy relativitást fogalmazok meg.  

Három konkrét kérdésben szeretnék röviden szólni, betartva az időt.  
Az egyik a magyar kultúra külföldi bemutatása és annak intézményrendszere. 

Én, kérem, ebben jelenleg semmilyen más koncepciót nem látok, mint hogy ez a jobb 
sorsra érdemes Balassi Intézet oda vándorol, ahova Navracsics miniszter úr vándorol. 
Egész egyszerűen nem tudom felfogni, hogy más lenne benne, mert különben egész 
Európában még soha nem volt arra példa, hogy egy adott ország külföldi kulturális 
intézményét az igazságügy-miniszter irányítja. Most aztán nem az igazságügy-
miniszter fogja irányítani, aki éppen Párizsból érkezik, hanem a külügyminiszter, ahol 
viszont az európai ügyek, mint kiderült, minthogy nem külügy, nem oda fognak 
tartozni, hanem a Miniszterelnökséghez, miközben a külföldi magyar kultúrintézetek 
háromnegyede Európában, illetve európai uniós országban van. Azt szeretném 
kérdezni, hogy ha Navracsics miniszter úr Brüsszelbe megy, akkor megy Brüsszelbe is 
a Balassi Intézet, vagy hogyan van ez a kérdés. A felvázolt javaslatot, hogy kettős 
irányítás, ezt jó szándékú véleményként mondom, tessék elvetni – olyan nincs. Olyan 
nincs, hogy két miniszter egyenrangúan irányít valamit. Természetesen önök – 
megnyerve a választást – olyan kormánykonstrukcióban kormányoznak, amilyet 
akarnak, de ez az intézményrendszernek nem jó.  

A második kérdésem azzal kapcsolatos, ami még nem hangzott el, és amit én 
hosszú távon a legsúlyosabb kérdésnek látok a magyar közoktatásban, számos vitánk 
volt, lesz, marad, ezt most fölösleges megbeszélni. Arra kérem a miniszter urat, hogy 
győzze meg a miniszterelnök urat, hogy a tankötelezettség korhatárának csökkentése 
súlyos tévedés és bűnös lépés. A miniszterelnök úr elkötelezettségét a szegények 
felzárkóztatása iránt senki nem vitatja, lehetnek közöttünk koncepcionális 
különbségek, de nem vitatom ezt az elkötelezettséget, de 12-15 ezer magyar gyereket 
teszünk ki az utcára, illetve tesznek ki. Nekem ne mondja senki, hogy ez szakmai 
koncepció, és hogy egyébként fegyelmezési gondok miatt kell lecsökkenteni. Akkor 
csökkentsék még, mert 16 évesen is vannak fegyelmezési gondok, meg 14 évesen is. Ez 
egy súlyos szakmai tévedés, és kérem, hallgassák meg azoknak a véleményét, akik az 
aktuális politikai, pártpolitikai csatározásokban nem vesznek részt, de Magyarország 
és a nemzetközi pedagógia meghatározó személyiségei. Nincs ennek semmi más 
alapja, mint az előbb elmondottak, és ez szakmailag rossz.  

Végezetül, a legrövidebben: én úgy látom, hogy az elmúlt négy évben 
semmiféle felsőoktatási koncepciót nem sikerült elfogadni. Nem azt mondom, hogy 
nincs, hanem hogy a kormány ilyet nem fogadott el. Ezért lehet részegységekről 
beszélni, a miniszter úr is beszélt erről. Addig, amíg a ki nem vont mintegy 
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60 milliárd forintot, nem mechanikus módon, de vissza nem adják a magyar 
felsőoktatásnak, itt koncepcionális változásnak nincsenek meg a feltételei. Egész 
egyszerűen ennyi pénzzel a magyar felsőoktatás színvonalának nemhogy az emelésére 
fölösleges koncepciót gyártani, de a megtartása sem tud sikerülni. Ezért, azt hiszem, 
az lenne az elsődleges koncepció, hogy nem mechanikus visszaosztásban, de legalább 
azt a durván 60 milliárdot, amit a szerencsétlen terveikben a ciklus első felében 
megalapozatlan módon kivontak, visszategyék. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e 
erre törekvése a miniszter úrnak.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Simon Róbert képviselő úr következik, utána 

Vinnai Győző.  
 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Miniszter Úr, Miniszterjelölt Úr! A kultúrával, kulturális területtel kapcsolatos két 
kérdést, illetve egy sporttal kapcsolatos kérdést szeretnék feltenni.  

Győr megyei jogú város alpolgármestere is vagyok még ez év októberéig, 
várhatóan az önkormányzati választásokig.  

A kérdéseim a könyvtárakkal kapcsolatosak.  
Az egyik az, hogy milyen tapasztalatai vannak a megyei könyvtárakról az új 

fenntartói környezetben.  
A másik kérdésem a kisebb településekre vonatkozik. A kisebb települések 

esetében létrejött az úgynevezett kistelepülési Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. 
Milyen tapasztalatok vannak ezen a területen, illetve milyen eredményeket tud ez a 
kistelepülési Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer felmutatni?  

A harmadik kérdésem pedig a sporttal kapcsolatos. Az első Orbán-kormány 
idején az infrastrukturális fejlesztések érintették az iskolákat, tehát sportcsarnokok, 
tornatermek épültek. Lát-e arra esélyt, lehetőséget – nyilván ez pénzügyi kérdés is –, 
hogy a következő időszakban ismételten épüljenek az iskolák udvarán központi 
forrásból vagy jelentős központi forrásból, önkormányzati szerepvállalással 
tornacsarnokok, tornatermek? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Vinnai Győző következik, azután pedig Farkas Gergely.  
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt 

Miniszter Úr, Miniszterjelölt Úr! Tisztelt Bizottság! Mielőtt a felsőoktatásra 
vonatkozóan tennék fel két kérdést, engedjenek meg egy olyan személyes érzést, ami 
a meghallgatáshoz kapcsolódik. Hiszen a miniszterjelölt úr az én véleményem szerint, 
amikor a felvezető előadásában szólt a kultúráról, a mindennapos testnevelésről, az 
étkeztetésről, a kultúra, az oktatás összefüggő kérdéseiről, akkor azt erősítette meg 
bennem, hogy látja ennek az összefüggő rendszernek minden olyan részét, amiben a 
minisztériumnak, de nemcsak miniszteriális oldalról látom, hanem a társadalmi 
partnerekkel való együttműködésnek is kitüntetett szerepet ad. És szerintem is, 
osztom Hiller István véleményét, hogy ez az a műfaj, amikor meghallgatjuk a személy 
alkalmasságát, tehát nemcsak a konkrét kérdéseket tesszük fel, és én azt szeretném 
mondani, hogy ennek a területnek a miniszter úr, miniszterjelölt úr az én 
véleményem szerint kiváló képviselője.  

Két kérdésem lenne a felsőoktatásra vonatkozóan, hiszen a felvezető 
előadásban is érintette a PPP-beruházásokat a miniszterjelölt úr, és idekapcsolódik az 
egyik, hogy a felsőoktatás finanszírozási kérdése 2013-ban hogy alakult, és mit látunk 
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ebből, milyen következtetéseket tudunk levonni, azzal összefüggésben is, hogy a 
fenntartó elkötelezett abban, hogy a felsőoktatás Magyarország versenyképességét 
javítsa, és olyan képzett szakemberek, diplomások legyenek, akik hozzáadott értéket 
tudnak előállítani.  

A másik pedig a felvételivel kapcsolatos, hiszen három évtizede dolgozom a 
felsőoktatásban. Hogyan alakult az idei felvételi a felsőoktatásban? Milyen 
tendenciákat látunk? Mit tudunk ebből levonni? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Farkas Gergely, aztán Ikotity István következik. 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót. A konkrét kérdések előtt azért 

szeretném felhívni Szászfalvi Lászlónak a figyelmét, hogy a miniszterjelölt 
időbeosztásáról nem az ellenzéki képviselők tehetnek, és ez mindennek az 
alapproblémája, hogy ilyen szűkös időkeret áll rendelkezésre. Tehát mielőtt minket 
tenne hibássá azért, mert keveset tudnak hozzászólni a kormánypárti képviselők, 
inkább máshoz kellene intéznie az ilyen jellegű kritikát.  

Az alkalmasságra rátérve úgy gondolom, hogy két olyan dolog lehet fontos, 
legalábbis számomra itt az alkalmasság megítélésében, amiről itt most szeretném 
megkérdezni a miniszterjelölt urat. Az egyik egy mentalitásbeli, egy felfogásbeli 
kérdés, konkrétan az, hogy mennyire hajlandóak változtatni azon a felfogáson, 
miszerint önkritikára nem hajlandó az ön, az önök kormányzata, ugyanis az elmúlt 
években sajnos ezt tapasztalhattuk. Legyen szó a tankönyvellátásról, a KLIK-ről, 
számos felsőoktatásbeli, köznevelésbeli átalakításról egyszerűen az volt tapasztalható, 
hogy az önkritikát önök nem gyakorolták, akármennyire is több oldalról, és nem csak 
ellenzéki oldalról érkeztek ezek a szempontok. Az én felfogásom szerint a jelölt 
alkalmasságának megítélésében egy fontos szempont, hogy hajlandóak-e változtatni 
ezen a mentalitáson, nyitottak lesznek-e az építő jellegű, konstruktív kritikákra, 
észrevételekre, merthogy eddig is voltak ilyenek ellenzéki oldalról több részről is, 
mégsem volt önökben nyitottság erre vonatkozólag, és úgy gondolom, hogy a jövő 
tekintetében nagyon fontos ez a kérdés. Ezért kérdezem a miniszterjelölt urat ennek 
változásáról.  

A másik dolog pedig az alkalmasság kapcsán néhány olyan fontos ügy, amely 
akár személy szerint nekem, akár pártomnak fontos. Egy kicsit talán tágabban véve a 
bizottság mozgásterét, szakterületét az ifjúsági törvényről szeretném kérdezni önt, 
amelynek kapcsán az ön mögött ülő Rétvári Bence államtitkár is számos alkalommal 
felszólalt még ellenzéki képviselőként, hogy szükségét látják ennek, ennek ellenére az 
elmúlt négy évben nem történt előrelépés. Kérdezném, hogy várhatunk-e ebben 
előrelépést, ha pedig nem, akkor arra kérném a miniszterjelölt urat, hogy tegyék 
nyilvánvalóvá, hogy önök nem szeretnének megalkotni egy ifjúsági törvényt, vállalják 
ezt fel a szakma előtt, és viseljék ennek ódiumát, ennek a megítélését. De kérem, hogy 
ebben egy egyértelmű álláspontot képviseljen, miniszterjelölt úr.  

Általános kérdésnek hangzik, mégis sok mindent meghatároz, hogy a 
felsőoktatás forrásbővítésével kapcsolatban milyen elképzeléseik vannak, és ebből 
levezethető akár az a kérdés is, amiről dr. Lovász László, az MTA új elnöke az egyik 
első interjújában is nyilatkozott, miszerint a felsőoktatásban dolgozó tanároknak, 
oktatóknak a bére nagyon alacsony, és ez akár egy komoly bérfeszültséghez is 
vezethet a közoktatásban, a köznevelésben tanítókkal, oktatókkal.  

A hallgatók szempontjából egy fontos kérdés a 2010-ben megígért új hallgatói 
juttatásokról szóló kormányrendelet megalkotásának a kérdése. Mikorra tervezik ezt? 
Önmagában a kormányrendelet megalkotása is fontos lenne, illetve értelemszerűen a 
hallgatói juttatásoknak az emelése is.  
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Szóba került már itt a felsőoktatási koncepció, ennek az önök által kidolgozott 
koncepciónak a sorsáról, jövőbeli terveiről is szeretném kérdezni röviden a 
miniszterjelölt urat.  

A nyelvtanulás kérdése számunkra szintén egy olyan probléma, amit már 
régóta próbálunk napirenden tartani, már csak azért is, mert az elmúlt négy évben 
nem láttunk előrelépést ilyen téren. Semmifajta koncepcionális munka vagy 
újragondolás nem történt ilyen téren, márpedig tudjuk nagyon jól a riasztó adatokból, 
hogy szükség lenne erre. Felszíni kezelés történt azok esetében, akik nyelvvizsga híján 
nem tudják átvenni a diplomájukat, de úgy gondolom, hogy ez tényleg csak egy tüneti 
kezelés. Szükség lenne egy koncepcionális újragondolásra, és akár olyan, kisebb 
jelentőségűnek tűnő, de mégis apró lépéseknek, mint mondjuk az első nyelvvizsga 
általunk javasolt ingyenessé tétele, hogy több ingyenes félév legyen a felsőoktatási 
intézményekben, vagy akár hogy több feliratos műsor legyen a tévécsatornákon, tehát 
sok ilyen apró lépéssel is lehetne haladni ezen a téren. Így általánosságban szeretném 
kérdezni a nyelvkérdés, az idegennyelvtudás kapcsán a miniszterjelölt úrnak a 
véleményét.  

A kulturális területről sajnálatos módon kevés szó esett – a bizottság nevével 
ellentétben… 

 
ELNÖK: Fél perc! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Fél perc. Itt is inkább csak általánosságban 

kérdezném, hogy önök előszeretettel hivatkoznak a klebelsbergi időkre, akár 
intézmények neveként is használják Klebelsberg Kunó nevét, de ilyen tekintetben 
valahogy a kultúrára fordított összegek vagy költségvetési források tekintetében nem 
látjuk ugyanazt a nagyvonalúságot, ami az 1920-as években megtörtént. Várható-e itt 
is forrásbővítés? Milyen terveik vannak ilyen téren? Fontos lenne ez számos 
szempontból.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ikotity István, aztán Pósán László és Demeter Zoltán.  
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszter Úr! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Először az oktatással kapcsolatos 
kérdéseimet szeretném feltenni. Pénz nélkül nincs oktatás, sok pénz nélkül pedig 
nincs minőségi oktatás. A forráskivonás már jóval hamarabb megkezdődött az önök 
kormányzatánál, még a szocialista kormányok idején, azonban 2010 után ez erősen 
felgyorsult, 2013-ban 5,22 százalék volt. Nem tudom ezt ennél plasztikusabban 
megfogalmazni, ez az 5,22 százalék még annál is kevesebb, mint amit a pártom április 
6-án elért a választásokon… (Dr. Hiller István: Pedig az már nem semmi! – 
Derültség. – Közbeszólás: Az 5,04 volt!)  

Az lenne a kérdésem, hogy látja ezt. Az európai országok, annak ellenére, hogy 
sok helyütt csökken a GDP, annak ellenére is tudnak magasabb összeget fordítani, 
nagyobb részarányt kivenni erre a területre. Hogy látja, az elkövetkező négy évben 
sikeresebben fogja-e az oktatáspolitika érdekeit képviselni, és ezt az összeget, ezt az 
arányt tudja-e 6 vagy akár 7 százalék fölé emelni?  

A következő kérdésemre a nemzeti alaptantervre a kérdésemet, kérdésünket 
megelőzően reagált, várható-e, hogy a kézzelfogható felülvizsgálata meg fog ennek 
történni az elkövetkező időben?  

A tankönyvellátási rendszerről néhány szó. Előbukkant itt a 444, és ez a 
38 ezer. Ennél egy kicsivel előbbre járunk adatkikérésekkel. Tudjuk azt, hogy itt a 
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Kellónál egy kis trükk kapcsán, amikor is a hiányzó tankönyvekre későbbi kiszállítást 
írtak, nem 38 ezer, hanem 600 ezer tankönyvpótrendelés történt, tehát ezek késve 
érkeztek meg. Ezzel kapcsolatban is kérek valamilyen reakciót, hogy várható-e 
előrelépés, mert ez így teljesen elfogadhatatlan.  

A pedagógusmunkaidő-szabályozást felülvizsgálják-e?  
Bekerülhetnek-e a jövőben a pedagógusok munkáját segítő pedagógusi 

asszisztensek és gyógypedagógiai asszisztensek az életpályamodellbe valamilyen 
módon?  

A Nemzeti Pedagógus Karra az „önszerveződő” kifejezést használta a miniszter 
úr. Egy 10 százalékos részvételi aránynál erősen megkérdőjelezhető, hogy ez 
önszerveződő-e, de főként mert ennél a szervezetnél kötelező volt belépni a 
szerződések, kinevezések aláírásával egy időben a kisbetűs részeknél.  

A szakképzés reformjára én is rákérdeznék. Vissza fogják-e emelni a 
szakképzési időt háromról négy évre? Vissza fogják-e állítani a közismereti tárgyak 
számát legalább a korábbi szintre?  

Nagyon örülnénk, ha a felsőoktatásról, az erre vonatkozó tervekről is egy kicsit 
többet tudhatnánk meg. 

A felsőoktatás kapcsán szeretném elmondani… 
 
ELNÖK: Fél perc. 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP): Köszönöm. …, hogy Magyarországon évente a 

korábbi százezer helyett csupán 70 ezer diákot vesznek fel egyetemekre, főiskolákra, 
közülük 55 ezer az, aki állami finanszírozással ingyen kezdheti meg a tanulmányait. 
Említette a profiltisztítást, hogy ez nem jelent további létszámcsökkentést.  

A felsőoktatási stratégia kapcsán mi lesz a Klinghammer István neve által 
fémjelzett, Felsőoktatási Kerekasztal által kidolgozott és Parragh László kivételével 
mindenki által támogatott felsőoktatási stratégiával? Nagyon várjuk itt az előrelépést, 
pozitívnak ítéltük meg az erre vonatkozó irányt, de nem látjuk az előrelépést, 
megakadt a folyamat. Ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatban: az Iparkamara befolyása, 
ugye, nem fog tovább növekedni ezen a területen?  

A kultúrával kapcsolatban nagyon gyorsan: Andy Vajna miniszteri biztosi 
állásával elégedett-e, illetve a kultúrafinanszírozás… (Közbeszólások.) A miniszteri 
biztosi állásával kapcsolatban szeretném a miniszterjelölt úr véleményét kérdezni.  

 
ELNÖK: Pósán alelnök úr következik, majd Demeter Zoltán képviselő úr.  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem 

kívánom sokáig húzni az időt. Vinnai képviselő úr elmondta a mi álláspontunkat, és 
ha jól értettem, Hiller képviselő úr ugyanezt mondta, igaz, kicsit az einsteini 
relativitáselmélet köntösébe öltöztetve, és mivel a jelen meghallgatásunk során a 
miniszteri alkalmasságról kell állást foglalni, én ez utóbbit úgy értelmezem akkor, 
hogy Hiller úr is alkalmasnak találja a miniszterjelölt urat erre a feladatra, úgyhogy 
számítunk az ő támogató szavazatára is. (Dr. Vinnai Győző: Nem kérdés! – Dr. Hiller 
István: Jegyzőkönyvbe!) 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Demeter Zoltán képviselő úr következik.  
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DEMETER ZOLTÁN (Fidesz): Először is köszönöm szépen a miniszter úrnak a 
bevezető gondolatait. Tulajdonképpen minden egyes témára kitért a bevezetésben, 
amely a bizottság hatáskörébe tartozik. 

Szó volt a felzárkózás ügyéről is. Egyetlen kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban 
feltenni, egy kicsit visszatekintve a múltra, és előretekintve a jövő felé is: hogyan 
alakult a társadalmi felzárkózás ügye az oktatás terén, és melyek a fő célok e területen 
a jövőre nézve? 

Köszönöm szépen. (Törő Gábor következik.) 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Törő Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Az iránt érdeklődnék, hogy 

hogyan áll a mindennapos testnevelés bevezetésének az ügye.  
Másrészt, az elmúlt négy évben komoly átalakítások zajlottak a 

sportfinanszírozás területén az Olimpiai Bizottság felé és más olimpiai bizottságok 
felé. Ennek a fenntarthatóságát és fejlesztését meg tudjuk-e jelölni célként? 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most már rajtam kívül minden képviselő feltehette 

a kérdését, úgyhogy én is élnék a lehetőséggel. Csak azokra szorítkozom, amik nem 
hangzottak el másoktól.  

Talán egy kicsit formabontó lesz a kérdésem, de azért felteszem: kiket szeretne 
a miniszter úr államtitkárként foglalkoztatni a minisztériumban? Hiszen nagyon 
sokan olyan nagy területet fognak felölelni, ami akár egy minisztériumhoz is 
tartozhatna, illetve korábban akár tartozott is.  

Olvashattuk a sajtóban, hogy a KLIK-nek a működését hatékonyabbá szeretnék 
tenni, és erre 10 milliárd forintot fognak elkölteni. Egy kicsit konkrétabban szeretném 
megkérdezni, hogy lehet-e már tudni valamit ennek a hatalmas összegnek a sorsáról.  

A pedagógusokkal kapcsolatban felmerült egy olyan jelzés, amit 
igazságtalannak tartanak, miszerint vannak olyan tankerületek, ahol nagyon 
szigorúan veszik a 32 órás benntartózkodást, míg máshol rugalmasabban kezelik ezt, 
és az a bizonyos 22 és 26 óra is eltérően valósul meg a tanárok időbeosztásában, 
mégis ugyanazt a bért kapják meg, holott eltérő a munkavégzés. Tudom, hogy a 
minisztériumnak az egyik célja volt az életpályával kapcsolatban, hogy a pedagógusok 
bérezése közötti nagy különbségeket csökkentsék, megszüntessék – várható-e, hogy 
változtatnak ezen? Mert jelenleg sem sikerült akár ilyen nagy különbségeket 
megszüntetni, illetve csökkenteni.  

A továbbképzések finanszírozásával kapcsolatban is sok panasz érkezik 
hozzánk, hogy olyan továbbképzéseket követelnek meg a pedagógusoktól, amelyeket 
nekik kell finanszírozniuk. Ezzel kapcsolatban is kérdezném a miniszter úrnak a 
véleményét. 

Illetve még azt kérdezném a Nemzeti Pedagógus Karral kapcsolatban, hogy ön 
sikeresnek tartja-e ennek a felállítását annak fényében, hogy a pedagógusok 10 
százaléka volt az, aki részt vett a szavazáson, úgy, hogy gyakorlatilag több levélben is 
kérték erre őket.  

A tankötelezettséggel kapcsolatban egyetlen kérdésem lenne: ön szerint mi lesz 
a sorsa azoknak a fiataloknak, akik 16 évesen elhagyják az iskolarendszert, bármiféle 
szakképzettség nélkül? Az előző ciklusban is folytattunk ezzel kapcsolatban vitákat, és 
tudom, hogy többször azt válaszolták, hogy egy részük biztosan vissza fog menni majd 
az iskolarendszerbe, mert felismeri, hogy így nem tud boldogulni, de nyilvánvaló, 
hogy nem száz százalék lesz az, aki visszamegy, ha lesz is ilyen, aki visszamegy az 
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iskolarendszerbe. Azok, akik nem mennek vissza, hogyan fognak a társadalomnak 
hasznos tagjává válni?  

Köszönöm szépen. A miniszter úr időbeosztására bízom, hogy hogyan válaszol 
a kérdésekre.  

Balog Zoltán válaszai 

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások miniszterjelöltje: Köszönöm szépen, 
elnök asszony. Nyilván nem akarok én ebbe a vitába beszállni, hogy mennyi idő, 
másfél órában egyeztünk meg, én itt vagyok, és abban állapodtunk meg, hogy 
körülbelül 20-25 percet beszélek, majd lehetőség van a kérdésekre. Most még van 4 
percem a válaszra, nyilván már csak a korlátozott, de elismerő szavak iránti köszönet 
jegyében is tovább fogom húzni egy kicsit. Majd a következő bizottságban nyilván 
megkapom a kritikát, hogy egy kicsit később érkeztem, de miután fontosak azok a 
kérdések, amelyeket feltettek, próbálok, ha ugyan távirati stílusban is, de mégis 
mindegyikre reagálni.  

Ha nem említem meg név szerint azokat, akik kérdeztek, elnézést kérek, de 
számos kérdés összecsúszott, és végül is azért a bizottság a három perccel mégis 
gesztust gyakorolt, hogy először az újoncok elmondhatták húsz percben a kérdésüket, 
és utána vezették be a régi bakáknak a három percet (Közbeszólások.), tehát valóban 
az első hozzászólásban már számos kérdés felmerült, amit aztán később 
megismételtek. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kapcsolatban hadd mondjam 
azt, és itt a jobbikos képviselőtársunknak, Farkas Gergelynek a kérdését is 
előrevenném, hogy ez a kritika, önkritika ügye. Tőlem ilyen szót biztos nem hallottak, 
hogy nagy siker, meg hogy nagyon büszke vagyok rá, mert ilyeneket nem szoktam 
mondani, sőt a volt és jövendő államtitkárok, akik itt ülnek mögöttem, bizonyíthatják, 
hogy a minisztériumban az meg van tiltva, hogy ilyeneket leírjunk, hogy „történelmi 
tett volt az, hogy…”, mert azt majd a történelem eldönti. És egyébként is, az én 
szakmámban a lelkiismeret-vizsgálat egy napi feladat, tehát én önmagamat is 
szoktam kritizálni, és ezt másoktól is szívesen veszem. Én azt hiszem, hogy ez egy 
közös feladat lenne az ellenzéknek és a kormánynak, hogy ha például egy hibának a 
beismerését, most nem akarnék az én személyes miniszteri munkámból egy nagyon 
konkrét, nagyon súlyos hibát előhozni, mindenki tudja, hogy mire gondolok, tehát ha 
egy konkrét hibának az elismerését és kijavítását utána három éven keresztül nem 
úgy dörgölnék az embernek az orra alá, hogy ezért szégyellje magát, hanem azt 
mondanák, hogy ez legalább elismerte és kijavította, akkor szerintem nagyobb esély 
lenne arra, hogy önkritikusabban fogalmazzunk. Mert számos olyan ügy van, lehet, 
hogy ez most egy kicsit coming-out, de számos olyan ügy van, amit mi a kormányon 
belül saját magunk is kritikusan látunk a saját tevékenységünkre nézve, azt meg is 
vitatjuk, még intézkedést is hozunk a kijavítására, de amikor az a kérdés merül fel, 
hogy ezt milyen szinten tárjuk a nyilvánosság elé, hogy itt valamit elrontottunk és 
megjavítottuk, akkor a kommunikációs szakemberek mindig azt mondják, hogy 
nehogy már a hibáinkról beszéljünk, mert akkor a végén minden arról fog szólni.  

Tehát ha nagyobb megértés – főleg olyanoktól, akik már kormányoztak – 
várható a tekintetben, hogy igenis a kormányzás arról szól, hogy elindítunk valamit, 
és abban, gondolom, egyetértünk, hogy ez az előző kormány meglehetősen jelentős 
változásokat hozott a különböző rendszereknek a működésében meg az egész 
kormányzati rendszerben, akkor az elkerülhetetlen, hogy hibázzunk, adott esetben 
súlyosan is hibázzunk, és ha nagyobb esély van arra, hogy ezt egy jó szándékú kritika 
kíséretében javítsuk ki, akkor szerintem nagyobb esély van arra, hogy jól fogjuk azt 
kijavítani. De ezek a szerepek le vannak osztva sajnos elég régóta, úgyhogy ilyet majd 
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nyilván Szabó képviselő úr is kevesebbet fog mondani, hogy beidézi a sajtó, hogy nagy 
örömmel hallotta, hogy megerősödik a Magyar Művészeti Akadémia szerepe, mert ez 
egy kedves bevezető, nekem jól is esik, de nyilván a folytatáson van a lényeg, hogy „de 
mit gondolok arról, hogy az Alkotmánybíróság ezt és ezt mondta”. Tehát ha több 
lenne az olyan típusú megértés kétoldalúan, akkor szerintem ez javítana a közéletnek 
a hangulatán meg az állapotán, nem beszélve a politikusoknak a megítéléséről, ami a 
társadalom bizalmi indexét nézve nem túlságosan magas. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz odafordulva itt éppen ez 
történt. Láttuk, hogy ez a dolog nem működik úgy, ahogy szeretnénk, és én 
megbíztam szakembereket, nem is egyet, nem is kettőt, hogy ezt világítsák át, 
tegyenek jobbító javaslatokat, aztán utána a sajtóban ez úgy lett tálalva, mint hogy 
megbukott a miniszter, mert meg merte kérdezni, hogy miért nem működik úgy, 
ahogy azt mi szeretnénk. Szerintem a kormányzásnak egy természetes velejárója, 
hogy tanulmányokat kérünk, hogy szakembereket bízunk meg. Ilyen típusú 
intézményátszervezés Magyarországon 25 év óta nem történt, ez valóban, ahogy 
elhangzott, 120 ezer embernek közvetlenül érintette a munkáját, de egyébként az 
egész pedagógustársadalomnak és akik még ott dolgoznak, tehát azt is mondhatnám, 
hogy körülbelül 180 ezer embernek a munkáját érintette, hiszen ez még a nem állami 
fenntartású iskoláknak a munkáját is érintette. Elkerülhetetlen, hogy itt kell a dolog 
egy kísérleti fázisának lenni, és ahogy ezt – nyilván a bölcsesség az a kormánypárti 
képviselőknek a sajátja kell hogy legyen – bölcs kormánypárti képviselők 
megjegyezték, az oktatásban egy évet nézni, hogy abból mi lesz, az egy reménytelen 
dolog. Mit lehet egy év alatt az oktatásban olyan eredményt felmutatni – ha csak nem 
mondok ki ilyen számokat, hogy X. Y-nak ennyivel növekedett a fizetése, ez egy 
konkrét dolog –, az egy évtizedes történet, amikor majd visszajön.  

Mint ahogyan – ha megengedi Kunhalmi Ágnes, hogy megint előrenyúljak – a 
PISA-felmérésekre is szerintem az lett volna a jó reakció a kormány és az ellenzék 
részéről, hogy együtt döbbenünk meg, hogy ilyen rosszul állunk. Hiszen milyen 
diákoknak a teljesítményét mérték? Olyanokét, akik a korábbi kormányok alatt jártak 
iskolába. De én ezt nem hoznám ide, mert miért hozzam ide? Hiszen még azok a 
változások, amelyeket elindítottunk, azok akkor fognak beérni, hogy még a következő 
PISA-felmérésnél sem fogunk olyan nagyon jól állni, tehát már előre kérem, hogy ott 
majd egy kicsit jobban együttműködően nyilatkozzunk erről. Ez egy közös kudarc, 
Magyarországnak a közös kudarca, hogy így állunk ebben a dologban, és ez a folyamat 
egyébként a PISA-felmérést készítők szerint is 2008-ban indult el, és tulajdonképpen 
sajnos nemcsak az oktatási rendszerhez, hanem még a gazdasági válsághoz is köze 
van, vagy mondjuk azt, hogy felgyorsult az a típusú, mondjuk így, hogy lecsúszás vagy 
leszakadás, ami a hátrányos helyzetű családokból jövő gyerekeket érinti, és ez egy 
olyan közös gond, amin szerintem érdemes lenne közösen gondolkodni. És, valóban, 
a Klebelsberg-rendszer felállításának ez volt az egyik legfontosabb célja, hogy csak 
abból, hogy valaki itt vagy ott születik Magyarországon, ne következzenek olyan nagy 
minőségi különbségek abban, hogy mi az, amit az állam neki az oktatásban tud 
nyújtani.  

Én szívesen visszakérdeznék, de visszafogom magamat, és csak költői kérdést 
teszek fel, hogy azok, akik a 30 ezer vagy 38 ezer vagy 600 ezer – nem is értem, hogy 
hogyan jön ide ez a 600 ezer – tankönyvről beszélnek, tudják-e, hogy egy évben hány 
tankönyvet kell eljuttatni az iskolákba. (Kunhalmi Ágnes: Millió!) 12 milliót. 
(Kunhalmi Ágnes: 12 milliót.) 12 milliót. Tehát azért szerintem így érdemes nézni a 
számokat. És azzal az átalakítással egyébként, amit végeztünk, azzal önöknek adtunk 
egy komoly esélyt az adatigénylésre, ugyanis ha ezt az adatigénylést mondjuk két 
évvel ezelőtt akarták volna megtenni, akkor tudja, hogy mit kellett volna csinálni? 
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Minden önkormányzatnak külön írni egy levelet, hogy vajon ott mi történt. Tehát ha 
megnézzük, hogy az önkormányzatok által fenntartott iskoláknál hogy volt ez – 
egyébként a pótrendelés nem feltétlenül arról szól, hogy nem érkezett meg a 
tankönyv, hanem egy csomó minden másról is szólhat –, akkor nagyságrendileg 
kisebb volt a problémáknak a száma, mint akkor, amikor ezt minden iskola külön 
maga rendezte el, illetve tulajdonképpen ezért az önkormányzat volt a felelős. Tehát 
szerintem azzal, hogy ez a rendszer összetolódott, a hibák is jobban látszanak, 
valóban, de hogy ezek nagyságrendileg kisebbek, azt azért a számok alapján 
mindenképpen állítanám.  

Akkor hadd mondjam el, itt többen felhozták ezt a tanárfizetés dolgot. Én azt 
kérem mindenkitől, aki találkozik egy olyan tanárral – én egyébként minden este és 
minden reggel találkozom, mert a feleségem tanár, és én szoktam vele beszélgetni 
(Közbeszólások.), sőt hétvégén is (Közbeszólások, derültség.), fontos terapeutikus 
funkciója van mind a két irányba, hogyha hétvégén beszélget az ember a 
házastársával –, tehát azt akarom mondani, hogy ha bármilyen olyan tanárral 
találkoznak, akinek csökkent a fizetése, azt hozzák el személyesen hozzám! 
Megígérem, hogy fogadni fogom, és megnézzük a papírt, hogy ez hogy is van 
pontosan. Természetesen azokat a pluszjuttatásokat, amiket bizonyos 
önkormányzatok vállaltak és adtak pedagógusoknak, amelyek vagy jártak törvény 
szerint, vagy nem jártak, azokat… még azokat is kompenzáltuk bizonyos részben, de 
azokat átvállalni nem tudjuk. Ehhez képest átvállaltuk a több ezer milliárdos 
adósságát az önkormányzatoknak, mert ezt tudtuk csinálni, mert ezek részben ilyen 
módon finanszírozódtak. Tehát minden tanárnak növekedett a fizetése, vagy azon a 
szinten maradt, amelyiken volt, és ezután további fizetésemelés következik, ami 
egyébként a minősítési rendszerből is következik, és miután – akkor most én is 
főszerepet juttatok Szabó képviselő úrnak – többen is kérdezték, de azért mégis az ön 
kérdésére válaszolnám azt, hogy a minősítési rendszer természetesen ezt célozza.  

Volt egy ilyen kérdés: az, hogy 28 ezer pedagógusból tulajdonképpen 24 ezer 
jelzett vissza, lépett be a portfólió kitöltésébe, 28-ból 24, 2 ezernél mindenfajta 
pótmunkákra van szükség, tehát 22 véglegesen megfelelt ennek, szerintem ez egy 
nagyon komoly és nagyon jó arány. Most nem akarom megmondani, hogy mi mit 
terveztünk, hogy ha 20 ezer fölött vagyunk, akkor jók vagyunk – ehhez képest 
fölmentünk 24-ig. Szerintem ez indításnak jó. Abban teljes mértékig egyetértek – 
hogy itt rögtön önkritikát is gyakoroljak –, hogy ez a minősítési rendszer talán egy 
kicsit túlbürokratikus, nem talán, ez túl bürokratikus, és hogy ezen javítani lehet és 
javítani is kell. Ezt a feladatot már ki is adtam azoknak, akik ezzel az üggyel 
foglalkoznak.  

A szakiskolákkal kapcsolatban: ha valaki az eddigi rendszert jónak tartja, akkor 
nem ismeri a számokat. Az eddigi rendszernek, amin megpróbálunk alakítani, az volt 
a következménye, hogy a beiskolázottaknak a 30 százaléka nem végzett a 
szakképzésben, nem szerzett képesítést, a hátrányos helyzetűeknek pedig – hogy újra 
erre a témára utaljak – az 50 százaléka, tehát minden második gyerek, aki hátrányos 
helyzetű családból jött, és szakképzésbe lépett, nem kapott bizonyítványt. Minden 
második! És ez az előtt a rendszer előtt volt, mielőtt mi elkezdtük ezt átalakítani.  

A közismereti tárgyak kapcsán hadd mondjam azt, hogy itt talán egy kicsit még 
mindig túlteng bennem is az értelmiségi, bár dolgozok ellene miniszterként, én is 
szívfájdalommal mentem bele végül is egy szerintem jó kompromisszumba, hogy 
hány százalék is legyen a közismereti tárgy, mert én is azt hiszem, hogy a kulturáltság, 
amit az alelnök asszony is elmondott, az egy nagyon fontos dolog a szakma világában, 
ez a kommunikációs készségektől elkezdve mindenfajta más dolgot is jelent, 
egyáltalán a problémák jelzésének és a problémák megoldásának a képességét, ez a 
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munkakultúrát jelenti, de hadd mondjam azt, hogy ha sikerül ez az átalakítás, akkor 
ezeket a dolgokat, ezeknek a dolgoknak a nagy részét az első nyolc osztályban 
tisztességesen meg kell tanulni. A probléma ma az, hogy az első nyolc osztályban nem 
tanulják meg.  

És hogyha innen ugorhatok a 18 és 16 év kérdéséhez, nagyon komoly, sikeres 
országokban, egyébként Európában általánosan 16 év a kötelező skolába járás. 
Szerintem nem itt dől el, és itt egy – hogy mondjam? – ideál után rohanunk, amiről 
még nem tudjuk, hogy mi is történik pontosan. Az első év az, amikor a 16 év belép, az 
első év. Hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, és hogy lesz… Ne feledkezzenek el a 
Hídprogramról, ami szerintem egy jelentős lehetőség azoknak, akik kikerülnek az 
általános iskolából. Erre azért hadd mondjam azt – mert Hiller képviselő úr, 
miniszter úr egy kicsit azért leegyszerűsítette ezt a dolgot a fegyelmezési 
problémákra; azok is vannak, és azok is vannak 16 év alatt is, de hadd mondjam azt, 
hogy – akinek 16 éves koráig nem sikerült elvégeznie a nyolc osztályt, ha még két évig 
bennül, akkor fog? Nézzük meg a… (Dr. Hiller István: Igen! – Közbeszólások: Nem 
fog!) Nem fog, nem fog sikerülni, vagy ha fog sikerülni, akkor azt tegye meg egy olyan 
külön úton, nem ebben a fajta reguláris oktatásban, amire lehetőség van egyébként 
ingyenesen. Tehát az, hogy 16 év a tankötelezettség, az nem jelenti azt, hogy a magyar 
állam ne finanszírozná egyébként 18 éves korig azt, hogyha valaki iskolába jár, 
természetesen akár szakképzésbe, akár középiskolába, vagy pedig huszon-egynéhány 
éves korig, hogyha felsőoktatásba megy, ez természetes dolog, tehát a két dolog nem 
így függ össze egymással.  

A nemzeti alaptantervnél a helyi sajátosságokat számon kérni... A nemzeti 
alaptanterv pont ebben újítás, hogy nagyon komoly lehetőséget és teret nyit arra, 
hogy a tanárok helyi érdekű tanterveket be tudjanak vezetni.  

És akkor hogyha már a tankönyvnél járunk, még hadd mondjam azért azt el, 
hogy a jogszabályi rendelkezés – és szerintem ez nagyon helyes egyébként – így 
hangzik: a tanár szabadon választhatja meg a tanításnak az eszközeit. Horribile dictu 
tankönyv nélkül is lehet tanítani, hogyha valaki jó tanár, tehát nem kell feltétlenül, 
nem kötelező tankönyvből tanítani, másképpen is meg lehet oldani ezt a dolgot. De 
természetesen a tankönyv egy olyan kiváló eszköz, ami, hogyha sikerül ez a 
tankönyvreform, akkor még jobban fogja szolgálni azoknak a tanároknak a munkáját, 
akik a gyermekeinkkel foglalkoznak.  

A kancellárrendszerről azért, képviselő úr, ilyeneket mondani, hogy akinél van 
a pénz, az dönti el, hogy mire fordítja, ebben teljes mértékben egyetértünk, de a pénz 
az adófizetőknél van, tehát ez az adófizetők pénze. Ez nem az egyetem pénze, meg 
nem az én pénzem, meg nem a kormányé, hanem az adófizetők pénze, amire 
választottak egy kormányt, hogy ő ossza el. Erre minket felhatalmaztak, és mi ezt úgy 
akarjuk elosztani, és a felhasználását úgy akarjuk ellenőrizni, hogy az valóban a 
felsőoktatásnak a céljait szolgálja. Ez a helyzet. Itt vannak részérdekek, és van az 
egésznek az érdeke, amit össze kell hangolni. A kancellárrendszer pont azért jött létre, 
hogy ezt a fajta finanszírozást segítse. A kutatásnak és az oktatásnak az ügyei 
természetesen összefüggnek a gazdasági és pénzügyekkel, és ezeket nem 
szétválasztani kell, hanem megkülönböztetni, ezt már az óegyházi dogmánál is 
alkalmazták, hogy nem szétválasztjuk, csak megkülönböztetjük. Tehát szerintem ez 
egy szakmai feladat, amit meg kell tudni oldani a kancellárnak is meg a rektornak is. 
Azzal kapcsolatban, hogy az intézmények újra maguk választhatják majd a rektort, 
szerintem az autonómia erről szól, tehát szerintem ez az autonómiának 
mindenképpen a megerősítése.  

Azért hadd mondjam azt, hogy valóban az állami források, mondjuk így, 
átstrukturálásra kerültek négy évvel ezelőtt a felsőoktatással kapcsolatban is, de a 
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felsőoktatásnak az éves átlagos bevétele és kiadása nem egyezik meg az állami 
támogatásnak az összegével. A felsőoktatási piac, ha lehet ilyet mondani, egy 
körülbelül 500 milliárd forintos tétel, remélem, Hiller miniszter úr megerősít ebben 
(D. Hiller István: Igen!), tehát egy körülbelül 500 milliárdos tétel, és ebből körülbelül 
130-180 milliárd között van az, amit az állam hozzátesz. Ha az intézményeknek a 
saját bevételét és a saját felhasználású pénzeit ideszámoljuk, akkor jön ki ez az összeg, 
és ennek a négyéves mérlege 8 milliárd plusz. Tehát az az összeg, ami megfordult a 
felsőoktatásban az elmúlt négy évben, 8 milliárd forinttal növekedett, és a jövőben is, 
egyébként ez egy megoldandó feladat, és a kancellárrendszernek ez lesz – meglep, 
hogy ezt a kérdést így nem tették fel – az egyik fontos kérdése, amit még 
kristálytisztán tisztáznunk kell. Van itt már irány, hogy hogyan támogatjuk az 
egyetemeknek a jövedelemszerző és azt felhasználó képességét. Én nem gazdasági 
önállóságnak nevezném, hanem annak a rendszernek, és erre a kancellár mint 
menedzser tud belépni, hogy azt valamilyen módon az állami finanszírozás díjazza, ha 
egy felsőoktatási intézmény képes saját forrásokra szert tenni, akkor ebből ne az 
következzen, hogy annyival vágjuk a támogatását, hanem valami ösztönzőrendszer 
legyen – szerintem ez egy fontos, lényeges momentum.  

A kamaráról hadd mondjak még annyit, hogy ha megnézzük, hogy hányan 
adták le a szavazatukat, tehát hányan léptek be a választási rendszerbe, és 
megnézzük, anélkül hogy bántani akarnám a szakszervezeteket, egy-kettőt szívesen 
bántanék, de ezt nyilván nem fogom megtenni, vannak olyanok, amelyekkel 
konstruktív, egyébként nagyon kemény tárgyalásokban el tudunk érni jó dolgokat, 
bízom benne, hogy ezt néha legalább belülről ők is elismerik, de vannak olyanok, 
amelyeknek a tagsága nagyságrendileg meg sem közelíti ennek a 12 ezer 
pedagógusnak a létszámát, mégis ők a legnagyobb hangúak, tehát ilyen módon ezt a 
fajta 10 százalékos részvételt első körben én nem mondanám rossznak.  

És valamiről, ami még fel sem állt, mert még nem állt fel a Nemzeti Pedagógus 
Kar, azt kérdezi tőlem, hogy hogyan értékelem a Nemzeti Pedagógus Kar 
megvalósulását, arra azt tudom mondani, hogy nem tudom, mert még nem valósult 
meg. Két hét múlva lesz, azt hiszem, a választás, és amit alulról választanak, azt úgy 
hívják, hogy alulról építkezik, de nyilván a kereteit ennek a dolognak el kell indítani, 
mint ahogy el kellett indítani korábban a többi kamarának a felállását is. Egyébként 
ez nem kamara, hanem kar, de végül is kamarai funkciókat lát el, tehát ebből a 
szempontból lehet akár ilyen típusú működésnek is tekinteni. 

A reklámadó: önöknek van egy kiváló barátja, L. Simon László képviselő úr, aki 
beadta ezt a javaslatot, úgyhogy szerintem vele kellene ezt a dolgot megvitatni… 
(Kunhalmi Ágnes: Az lehet, hogy az én barátom, de kormánypárti képviselő, ezt 
azért a jegyzőkönyvben rögzíteném!) Ez egy egyéni képviselői indítvány… Nekem is 
barátom, félreértés ne essék, csak azt akartam mondani, hogy… (Közbeszólás: Van 
egy közös barátunk!) L. Simon László mindannyiunknak jó barátja, ha szabad ilyet 
mondani; most neveket nem mondanék, akiknek biztos nem az. Ügyvezető kormány 
van, nekünk nincs lehetőségünk arra, hogy ilyen módon törvényeket nyújtsunk be, 
úgyhogy ez egy egyéni képviselői módosító indítvány, szerintem ezt a parlamentben 
meg fogják tudni vitatni. 

Kucsák képviselő úrnak az adatokkal kapcsolatban én említettem már a 
Klebelsberg-rendszert. Egyébként a dolog részben szociális, ahogy Szabó képviselő úr 
is mondta, de a helyzet az, hogy a hiányszakokra jelentkezőket díjazza. Tehát ha 
valaki két hiányszakra jelentkezik, az 75 ezer forint nettó, majdnem azt mondtam, 
hogy fizetést kap. Ezt a középosztály is igénybe veheti, tehát ez pontosan azt jelenti, 
hogy a pedagóguspályán, egyébként ha elolvassa ezzel kapcsolatban a klasszikusokat, 
vagy már olvasta, akkor közös emlékünk lehet az, hogy annak, hogy elsőgenerációs 
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értelmiségiek éppen a pedagóguspályán keresztül lépnek be az értelmiségi világba, 
Magyarországon nagy hagyományai vannak, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon 
fontos dolog egyébként, mondjuk azt, hogy az oktatás, kultúra szempontjából is. 
Tehát akik tudják, hogy mit jelent egy nehezen élhető világból jönni, és azok 
foglalkoznak a gyerekeinkkel, én ezt inkább plusznak tekinteném, és természetesen 
ezzel nem zárjuk ki azokat sem, akik akár egy pedagógusdinasztiából érkeznek. 

A számokról: 2010-hez képest a pedagóguspályára jelentkezőknek az aránya a 
felsőoktatásba jelentkezők arányán belül megduplázódott. 5 százalék volt, és most 11 
százalék, szerintem ez egy lényeges dolog. Magáról az ösztöndíjról már beszéltem, 
meg arról is, hogy a minősítésbe belépőket hogyan fogjuk kezelni. A következő 
lépcsőben 2015 januárjától indul, ott 30 ezer pedagógusnak várjuk a portfolió 
kitöltését, ami, bízom benne, egy egyszerűbb portfolió lesz, mint az eddigi volt. 

Az egyeztetéseket természetesen továbbra is szeretnénk folytatni mind a 
felsőoktatásban, mind a köznevelésben. A Felsőoktatási Kerekasztal szerintem ebből 
a szempontból jó munkát végzett, úgyhogy azt mindenképpen folytatni fogjuk. 

Most már Hiller képviselő úrnak, miniszter úrnak a három kérdésére is 
konkrétan válaszolnék.  

Arra, hogy „mikor adjuk vissza a pénzt”, azt hiszem, már válaszoltam, tehát mi 
így számolunk ebben az ügyben.  

A tankötelezettségről is beszéltem. 
Az, hogy „Navracsics Tiborral megy-e a Balassi Intézet Brüsszelbe”: 

Brüsszelben már van Balassi Intézet, tehát ott már nem kell (Dr. Hiller István: Én 
alapítottam! – Derültség. – Kunhalmi Ágnes: A Navracsicsnak alapítottad!), de mi 
neveztük ki oda a vezetőt.  

Ha a miniszter alkalmasságával és a minisztérium alkalmatlanságával 
kapcsolatban nem romlott a véleménye, azt tudom mondani, hogy ez is valami, tehát 
szegény ember vízzel főz, úgyhogy ezt ezen az úton is szeretném pozitívan 
visszajelezni. 

Ugyan az ifjúsági téma nem ennek a bizottságnak a témája, Farkas Gergely 
képviselő úrnak a kérdésére válaszolva, de valóban, amit az előbb jeleztem, az, hogy 
egy önálló család- és ifjúságpolitikai államtitkárság lesz, jelzi azt, hogy mi is úgy 
gondoljuk, hogy számos, egyébként pozitív intézkedés után, amire visszafogottan 
büszke vagyok, eljött az ideje annak, hogy összevessük azt, hogy mi is történt a 
különböző területeken. Egy önálló törvénynek az alkotása nem feltétlenül azt jelenti, 
hogy új intézkedések vannak, hanem hogy megnézzük, hogy a különböző területeken 
hogyan is áll az ifjúságpolitika – erre szerintem lehetőség lesz a következő 
időszakban.  

Ha már itt idézte a Tudományos Akadémiának az elnökét, érdemes 
végigolvasni a nyilatkozatot, én nem mernék ilyeneket mondani, amiket ő mondott, 
hogy nincs szükség ennyi egyetemre és főiskolára – azt hiszem, valami ilyesmit is 
mondott az akadémikus úr.  

A hallgatói juttatásokkal kapcsolatban valóban el fog készülni egy új 
kormányrendelet. Ha magukat a juttatásokat nézzük, akkor az automatizmus mellett 
én szeretném, ha ez a Klebelsberg-típusú ösztöndíjrendszer megerősödne, tehát hogy 
azokra a területekre nyújtsunk plusz anyagi forrást ösztöndíj formájában, amelyek 
egyébként, mondjuk így, az egész nemzetstratégia szempontjából fontosak, hogy így is 
támogassuk az odaérkező diákokat.  

A nyelvtanulás ügyében jogosnak tartom a megjegyzését. bár azért szerintem 
az, hogy 3 milliárdot költünk egy diplomamentő programra, azért az szerintem nem 
csak tüneti kezelés. Ez azt jelenti, hogy azért 40 ezer embernek, akinek emiatt nincs 
meg a diplomája, mégis csak esélyt adtunk arra, hogy megszerezze a diplomáját.  
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A kultúra finanszírozásával kapcsolatban hadd mondjam el, hogy azért ezek 
számok, tehát a kultúrára fordított kormányzati források 2010 óta folyamatosan 
nőttek. (Dr. Hiller István: Ez nem így van!) Nem feltétlenül azok az összegek, amiket 
sorokon megtalál a kulturális államtitkárság költségvetésében, de ha idevesszük 
azokat a nagyberuházásokat – hogy csak a Várkertbazárt vagy a Zeneakadémiát 
említsem –, és az ehhez kapcsolódó finanszírozást. Tehát azt, hogy ma a 
Zeneakadémián egy önálló koncertközpont létezik, aminek több száz milliós a 
finanszírozása, ami korábban egyáltalán nem létezett, és kimaradt a költségvetésből, 
azt én mindenképpen növekedésnek tekinteném.  

Az oktatással kapcsolatban a pénzszámolást már elmondtam. Ennek kapcsán 
az LMP eredményeit én nem szeretném minősíteni, bár van erről egy személyes, 
karakteres véleményem, azt négyszemközt szívesen elmondom.  

A NAT, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálatával kapcsolatban, azt hiszem, 
említettem, hogy mik a terveink. Még be sem vezettük, és azért a bevezetés itt is 
felmenőrendszerben történik, tehát két év egyelőre még, ami a NAT szerint megy, és a 
törvény előírja, hogy ötévenként felülvizsgáljuk – de ez szerintem korábban lesz majd.  

Andy Vajnának a tevékenységéről azért hadd mondjam azt, hogy valóban 
nehezen indult ez a rendszer, ott azért nagyon súlyos örökség volt, a filmtámogatási 
rendszer egy működésképtelen rendszer volt. Hadd mondjam azt, hogy azért a két 
komoly nemzetközi elismerés Karlovy Varyban és Cannes-ban azért jelzi, hogy itt 
azért mégis csak elindult valami. Mind a két film, amely ott nyert, nagyon komoly, 
nemcsak a Filmalap anyagi támogatásával nyerte el ezt az elismerést, hanem 
egyébként a szakmai közreműködésével is, mert, ugye, ez lenne ennek a rendszernek 
valamilyen módon a lényege a forgatókönyvírástól kezdve felmenőrendszerben. Itt 
vannak – egyébként politikai oldaltól függetlenül, ha erre akart utalni – nyilván 
kritikus hangok, hogy a magyar történelmi film és azok a hagyományos csatornák, 
amelyeken keresztül magyar művészfilmek készültek, azok nem szorultak-e háttérbe. 
Szerintem ezeket a vitákat érdemes folytatni akár Vajna úrral is.  

A felzárkózási programokra kérdezett rá még Demeter képviselő úr. Magának a 
rendszernek az alakítása az, ami, én bízom benne, hogy hajtóerővel fog rendelkezni a 
felzárkózásnak az ügyében a minőségnek a kiegyenlítésével, de itt nemcsak a 
Klebelsberg-rendszerre, hanem egyáltalán még komoly feladatok várnak ránk.  

Amit Dúró Dóra elnök asszony is kérdezett a KLIK átalakításával kapcsolatban, 
itt az a nagy kérdés, hogy az a 196 területi egység, amely a járások alapján jelöli ki a 
tankerületek határait, egy megyei középső szint hiányában egy jó rendszer-e, tehát 
nem túl kicsik-e bizonyos tankerületek, hiszen van, ahol több tucat iskolát tartanak 
fenn, van, ahol meg egy-kettőt, tehát ezt mindenképpen felül kell vizsgálnunk. És 
hogy ki tudjuk-e iktatni a megyei szintet, tehát az, hogy egy országos központból 
konkrétan a tankerületeken keresztül jutunk el az iskolákig, vagy pedig beteszünk egy 
megyei rendszert – ez egyébként a szaktanácsadás, a szakfelügyelet szempontjából is 
egy fontos kérdés –, énszerintem ezt kell eldönteni. Én úgy gondolom, hogy efelé 
megyünk, de hadd mondjam azt, hogy tulajdonképpen ha nem kellett volna az elmúlt 
két évben ennyit foglalkoznom a köznevelés és a felsőoktatás ügyeivel, akkor ez nem 
az én dolgom lenne. Tehát hadd biztassam önöket arra, hogy ugyan miniszteri 
meghallgatás van, és én próbáltam a múltról is beszélni, de hívják meg az 
államtitkárokat – kiváló államtitkárok lesznek, ezt tudom ígérni Dúró Dórának, talán 
még jobbak lesznek, mint az eddigiek voltak (Derültség.), bár azt nehéz túlszárnyalni 
(Dr. Hiller István: Hát, azért nem!), de még annál is jobbak lesznek –, és kérdezzék 
őket a szakpolitikáról! Mert az a helyzet, hogy a miniszter, ha önkritikus vagyok, 
akkor azt mondom, hogy semmihez sem ért igazán, hogyha próbálok magamnak 
kedvezni, azt mondom, hogy mindenhez egy kicsit ért, és az egészet kell hogy lássa, 
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azt a koordinációt, amire a minisztérium van, a konkrét szakpolitikák pedig az 
államtitkárok feladata. Tehát erre az ügyre, hogy majd a 32 óra hogy lesz, meg a 22 
meg a 26, nem is volna szabad válaszolnom, meg a KLIK átszervezésére sem; ez az ő 
dolguk lesz, mi az irányokat fogjuk kijelölni.  

Eddig jutottam, és még egyszer elnézést kérek, hogy kevés idő jutott erre. 
Máskor is szívesen eljövök ebbe a bizottságba.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a miniszter úrnak a válaszokat és a türelmet. Nem 

tudunk második kört nyitni, viszont formailag szavaznunk kell a miniszter úr 
alkalmasságáról, tehát akkor ezt gyorsan feltenném szavazásra.  

Határozathozatal 

Ki az, aki alkalmasnak tartja Balog Zoltán miniszterjelölt urat az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának vezetésére? Aki igen, azt kérem, hogy most szavazzon. 
(Szavazás.) Kilenc… (Dr. Pósán László dr. Hiller Istvánnak: István, megváltozott a 
véleményed!) Kilenc igen szavazat érkezett. Ki az, aki nem tartja alkalmasnak? 
(Szavazás.) Ez hat nem szavazat, tartózkodás pedig akkor nem volt.  

Köszönjük szépen, akkor ezzel az első napirendi pontot lezárom, és a 
miniszterjelölt úrnak köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. (Kunhalmi 
Ágnes: Köszönjük szépen, miniszter úr. – Balog Zoltán: Köszönöm. – Balog Zoltán 
távozik.)  

Egyebek 

Második napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek az 
egyebek közt bármilyen felvetése. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor köszönöm 
szépen, a második napirendi pontot és a bizottsági ülést lezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 56 perc) 
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