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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 6 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. A jelenléti 
ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők írásban megkapták, ehhez 
módosítást előzetesen senki nem nyújtott be. Kérdezem, hogy szóban van-e valakinek 
módosító javaslata a napirendhez. (Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. 
Ki az, aki támogatja az előzetesen kiküldött napirendi javaslatot? Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének 
bemutatkozása 

1. napirendi pontunk a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 
Szövetségének bemutatkozása. Köszöntöm Szabó László elnök urat a szövetség 
képviseletében, és kérem, hogy a prezentációját tartsa meg.  

Szabó László elnök (Fogyatékosok Országos Diák- és 
Szabadidősport Szövetsége) előadása 

SZABÓ LÁSZLÓ elnök (Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 
Szövetsége): (Az előadást vetítés szemlélteti.) Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégek! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a Fogyatékosok 
Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége, azaz a FODISZ nevében a mai napon a 
bizottság előtt ismertethetjük a szervezet munkáját, célkitűzéseit és jövőbeni 
elképzeléseit, és arra kérem már előzetesen is önöket, hogyha megismerték a 
munkánkat - ha kérdésük van vagy gondolatuk van, azt nagy örömmel fogadjuk -, azt 
a jövőben a bizottság részéről is és általában a parlamenti munka során támogatni 
legyenek kedvesek, hogyha arra érdemesnek tartják. 

Egy rövid, de annál hatásosabb prezentációval igyekeztünk készülni. Hadd 
mutassam be a kollégáimat, akik együtt dolgoznak velem, és ebben a prezentációban 
is segítenek: Toponári Gábor, a FODISZ ügyvezető elnöke; Joó Attila, a FODISZ 
irodavezetője, és Pavlics Tamás gazdasági vezetőnk kísért el erre a tájékoztatóra. 
Köszönöm, hogy őket is vendégül látják. 

Hadd mutassak önöknek négy fotót indulásképpen. Az első fotón Hanák 
Zoltánt látják. Zoli 17 éves; Bács-Kiskun megyében jár általános iskolába, pedig már 
17 éves. Enyhe értelmi fogyatékos, viszont rendkívül tehetséges atléta, sokszoros 
diákolimpiai győztes, és ebben az évben először nemzetközi versenyen is részt 
vehetett, a Los Angeles-i speciális nyári olimpiai játékokon első helyezett lett. Idén 
Argentínában volt a speciális olimpiai játékok, ott is részt vett.  

A második képen Sáling Hannát látják. Hanna enyhén mozgássérült, a Pethő 
Intézet diákja, bocsázik, és a mozgássérült diákok számára rendezett mozgásjavító 
kupa első helyezettje. Itt abban a pillanatban látják őt, amikor a fogyatékos diákok 
közötti év sportolója díját vehette át, ért engem az a megtiszteltetés, hogy átadhattam 
neki a tanévnyitó ünnepségünkön.  

A következő dián Fóris Norbert van. Norbi vak, egyáltalán nem lát, vakvezető 
kutyával közlekedik, úszik, sokszoros diákolimpiai bajnok, a látássérültek országos 
ifjúsági versenyét is többször megnyerte, egyetemista, a TF-re jár, sportmenedzsernek 
tanul, végtelenül szimpatikus, helyes srác.  
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Ők is nagyon fontosak nekünk, hiszen ők bajnokságokban vesznek részt, 
díjakat, érmeket, nemzetközi érmeket is nyernek, de a FODISZ tevékenységének 
középpontjában Barbara áll. Barbara 15 éves, enyhén értelmi fogyatékos, 
mozgássérült, a Parkinson-kórnak egy nagyon speciális változata az, ami megtámadta 
az ő szervezetét. Szülei elhagyták, nevelőszülőkkel él Pécs környékén. Két évvel ezelőtt 
ismerkedtem meg vele, az egyik nyári táborunkban vett részt. Azt az érmet, ami a 
nyakában van, azért kapta, mert bár utolsó helyezett lett a tábor bocsaversenyén, de 
majdnem sikerült eltalálnia a célt, és amikor átadtuk neki a díjat, akkor a táborban 
részt vevő 70 diák tapsolta meg őt.  

A FODISZ célja az, hogy Barbarának és az ő társainak a lehető legtöbb 
lehetőséget nyújtsa ahhoz, hogy közösségben vegyenek részt, sportoljanak, 
megmutassák a tehetségüket, még azt a picit tehetséget is, ami az életük sanyarú 
sorsának alakulása végett megadatott nekik. 

A következő dián azt látják, hogy miért is jött létre a FODISZ, miért is 
dolgozunk mi, mi az a cél, ami általánosságban - Zoli, Hanna, Norbi és Barbara 
egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásán túl - a feladatunk, a dolgunk. 
A magyar köznevelésben közel 80 ezer fogyatékos diák tanul. Ezeknek a diákoknak a 
döntő része, körülbelül 90-92 százalékuk integrált körülmények között tanul, azaz 
olyan iskolákban, ahol ők együtt tanulnak ép társaikkal, hiszen a fogyatékosságuk ezt 
megengedi, a fogyatékosságuk nem olyan súlyú, hogy szükség volna arra, hogy 
úgynevezett szegregált iskolákban tanuljanak. A többi részük, olyan 8-9 százalék az, 
akinek a fogyatékossága olyan szintű, hogy integráltan, az ép diákokra kialakított 
iskolai körülmények között nem tud tanulni.  

2008-ban merült fel először annak az igénye, hogy egy olyan országos 
szövetség jöjjön létre, amely a fogyatékkal élő diákok számára diákolimpiai 
versenyrendszert, illetve szabadidősport-programokat szervez. 2008-tól épült fel ez a 
rendszer, és jutott el mára odáig, hogy minden megyében van tagszervezetünk, 
minden megyében létrejött, hadd fogalmazzak így az egyszerűség kedvéért, a megyei 
FODISZ, és ezeknek a megyei szervezeteknek az országos ernyőszervezete vagy 
országos összefogó szervezete a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 
Szövetsége. Tehát ma már eljutottunk odáig, 2015-re, de egyébként már a korábbi 
években is, hogy az ország bármely területén potenciálisan el tudjuk érni a 
fogyatékkal élő diákokat az iskolákban.  

A következő dián van egy tevékenységháló, amit szeretnénk megmutatni 
önöknek. Nem merülnék el ennek a részleteiben, ez már talán - bocsánat, nem 
nagyképűsködöm, és nem is becsülöm le senkinek a képességeit - kicsit ilyen szakmai 
jellegű megközelítés. Inkább arra hívnám fel a figyelmüket, hogy azért volt 
szükségünk erre, azért jutottunk el most már oda, hogy egy ilyen tevékenységhálót 
kialakítsunk, és pontosan definiáljuk, hogy milyen feladataink is vannak a fogyatékos 
diákok sportolása, akár versenysportolása, akár szabadidő-sportolása szempontjából, 
mert a tevékenységünk már olyan összetett lett, hogy szükség volt ennek a pontos 
szegmentálására. 

Van egy nagyon fontos eleme még annak, hogy szét akarjuk választani a 
munkánkat. Majd egy későbbi diában erre visszatérnék, de itt fontosnak tartom 
elmondani, hogy ma a magyar köznevelés rendszerében viszonylag nagy 
nehézségekbe kerül pontosan megmondani azt, hogy ezek a bizonyos fogyatékos 
diákok hol is vannak, fizikailag hol vannak, melyik iskolákban vannak. Ezért az elmúlt 
egy évünk egyik nagy eredményeként könyvelem el, hogy létre tudtuk hozni azt az 
integrált informatikai rendszerünket, amit versenysport-adatbázisnak neveztünk el, 
és VESPA rövidítéssel láttuk el, hogy még érthető is legyen, és aminek segítségével 
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megpróbáljuk a fogyatékos diákokat egyszerűen lokalizálni, tehát megtalálni, hogy ők 
pontosan hol vannak.  

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal sikerült egy együttműködési 
megállapodást aláírnunk egyébként már három évvel ezelőtt, de ebben az évben 
sikerült ezt már konkrét támogatásokra is konvertálni, erről majd később beszélek. 
De a legnagyobb eredménye ennek az együttműködésnek az, hogy a magyar 
köznevelés egész rendszere számára olyan adatbázist tudunk kialakítani, ami 
pontosan meg fogja tudni mutatni, hogy melyik iskolában hány és milyen 
fogyatékossággal rendelkező diák van. Jelen pillanatban ezt nem tudjuk, vagy 
legalábbis borzasztó nehéz lenne összeszedni, de a sportrendszer, a sportműködtetés, 
a sportversenyrendszer működtetése révén ezt meg fogjuk tudni csinálni. Szerintem 
ez nagy előnye és nagy eredménye lesz a magyar köznevelési rendszernek. 

Melyek azok a sporttevékenységek, amelyeken keresztül mi meg tudjuk találni 
a diákokat, és amelyeken keresztül ezt az adatbázist is fel tudjuk építeni? Engedjék 
meg, hogy néhány számot megmutassunk! A mi versenyrendszerünkben vagy a 
működésünk során 450 eseményt bonyolítunk le. Természetesen ezt nem mind az 
országos szervezet rendezi, sőt ennek a döntő részét, túlnyomó részét nem, hanem a 
megyei szervezetek. Ezek városi, települési, megyei versenyek, kisebbek, nagyobbak, 
amelyek jelentős része természetesen a felmenő rendszerű diákolimpiába kapcsolódik 
be, ez 150-300 szabadidősport-esemény. Ezen versenyek során mintegy 200 
sportszakember dolgozik szerte az országban, és mintegy 8 ezer gyermeket és fiatalt 
mozgatunk meg 50 helyszínen, 12 sportágban.  

Azért merem bátran mondani most már ezeket a számokat minden, hogy 
mondjam, szégyenkezés nélkül - a magyar sportban egyébként is egy elburjánzó 
attitűd, hogy mindenki szeret jó nagy számokat mondani, és aztán azzal igazolni a 
saját tevékenységét. Az informatikai rendszerünket többek között azért alakítjuk ki, 
hogy minket ez a vád ne érhessen, és sose essünk annak a hívságnak a bűnébe, hogy 
hajlamosak vagyunk nagyobb számokat mondani annál, mint amennyi valóban a mi 
rendszerünkön keresztül sportolók száma.  

Az informatikai rendszerünkben ma 8700 diák van regisztrálva. Ők 
természetesen még nem mind olyanok, akik sportolnak, de őket már tudjuk, hogy hol 
vannak, őket tudjuk elérni. Összességében tehát a regisztrált és az egyelőre nem 
regisztrált gyermekek közül, fiatalok közül mintegy 8 ezret mozgatunk meg.  

Hadd mutassak egy diát önöknek a költségvetésünkről! A FODISZ 
költségvetése az idei évben közel 95 millió forint, ennek döntő része állami 
támogatás, ami az állami büdzséből a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül érkezik 
hozzánk. Halkan, csöndesen, de határozottan jegyzem meg, hogy a magyar 
fogyatékossportra a 2016-os költségvetési évben 447 millió forintot szán az állam és a 
MOB közös költségvetése, és ebben van benne a FODISZ költségvetése is meg a 
Paralimpiai Bizottságé meg a Speciális Olimpia Szövetségé és az összes többi 
fogyatékosszervezeté. Minden értelmezés és minden minősítés nélkül szeretném 
elmondani önöknek, hogy a magyar költségvetésben csak tisztán, a MOB-on keresztül 
érkező támogatás meghaladja a 12 milliárd forintot, és ebből 447 millió forint jut a 
fogyatékossportra.  

A költségvetésünk főösszege 95 millió forint. Tehát ahogy említettem, ebből 90 
millió érkezik a központi költségvetésből, a többi pályázati pénzből, saját bevételből, 
illetve adott esetben szponzorációs támogatásból tud összeállni. Hogy ennél egy kicsit 
nagyobbat célozzunk meg, a következő évben 110 millió forint körülire tervezzük a 
2016-os költségvetést, mert úgy véljük, sikeresebb pályázati tevékenységgel ezt el 
tudjuk érni.  
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Én nem panaszkodni szeretnék, a FODISZ-nak soha ekkora költségvetése a 
korábbi években nem volt, azokon a kereteken belül, ami biztosított ma a 
fogyatékossportra, azon belül a FODISZ kifejezetten kiemelten támogatottnak 
tekinthető, és megbecsülik a munkánkat. De természetesen mint a FODISZ elnöke és 
a területért elkötelezett ember, nyilvánvalóan minden alkalommal, minden évben 
küzdök pluszforrásokért.  

A következő három dián azt szeretném megmutatni önöknek, hogy melyik az a 
három legfontosabb fejlesztési irány, ami ma a fogyatékosok diáksportjában és 
szabadidősportjában megjelenik. Az első természetesen az iskolai testnevelés területe, 
itt kell a legerősebbnek lennünk. Tudniuk kell, hogy borzasztó nehezen tudjuk a 
testnevelő tanárokat, különösen a fiatal testnevelő tanárokat ebbe a munkába, a mi 
munkánkba bevonni, borzasztó nehezen tudjuk elérni, hogy fogyatékos diákokkal 
foglalkozzanak. Gondoljanak bele, hogy a testnevelő tanárok jelentős része fogyatékos 
diákkal úgy találkozik, hogy van neki, mondjuk, egy 20 fős fiúcsoportja vagy 
lánycsoportja, teljesen mindegy, az iskolai testnevelés órán, amiből, mondjuk, egy - 
jellemzően egy - olyan, aki valamilyen apró fogyatékossággal rendelkezik. De hozzá 
speciális módon kell hozzányúlni, azért, mert hiányzik három ujja, hiányzik az egyik 
kézfeje, egy kicsit látássérült, egy kicsit hallássérült. Ettől már vannak speciális 
testneveléssel, sporttal kapcsolatos igényei, de a testnevelő tanár borzasztó nehezen 
tudja kezelni azt a helyzetet, hogy a 19 ép mellett hogyan foglalkozzon egy 
fogyatékossal.  

Különösen nehezen tudja kezelni akkor a helyzetet, ha a mai testnevelés- és 
sportoktatás - már felsőfokúra gondolok, Testnevelési Egyetem és egyéb felsőoktatási 
intézményekben - kevés figyelmet fordít vagy alig fordít figyelmet arra, hogy a 
felsőoktatásból kikerülő sportszakembereknek legyen fogyatékossportügyi tudása, 
nem tanítják meg nekik, hogy hogy kell hozzányúlni egy közepesen értelmi fogyatékos 
gyerekhez vagy egy tanulásában korlátozott gyerekhez, aki egyébként integrált módon 
együtt tanul az ép társaival. Ezért is nehéz a testnevelő tanárokat bevonzani, ezért is 
nehéz a testnevelő tanárokon keresztül megtalálni a diákokat. Az egyik fontos 
feladatunk, hogy ebben lépjünk előre. 

Nemcsak versenyeket és diákolimpiai rendszert szeretnénk működtetni, sőt 
nem ennek kellene igazából a fő célnak lenni, csak a magyar sport általános 
megközelítése, amibe most nem szeretnék belemenni, az egy másik beszélgetés tárgya 
lenne, az túlzottan versenyközpontú. Számunkra legalább ennyire fontos kell hogy 
legyen, hogy olyan szabadidősport-eseményeket, közösségi eseményeket szervezzünk, 
ahol nincs versenykényszer, nem az a cél, hogy diákolimpiai bajnokokat neveljünk, 
nem az a cél, hogy följebb léptessük őket a magyar fogyatékos-versenysport 
ranglétráján, bár ez is természetesen a feladatunk a tehetséggondozás területén, 
hanem az a cél, hogy közösségi élményt nyújtsunk, hogy együtt legyen a társaival, 
együtt legyen az ép társaival, együtt legyen a felnőttekkel, együtt legyen felnőtt 
sportolókkal, hogy olyan érzése legyen, hogy ő megbecsült közösségi tagja a helyi vagy 
megyei vagy akár országos közösségnek. Nem vagyunk ebben elég erősek, de 
általában, szerintem, a magyar sport gyenge ezen a területen. 

És végül a harmadik fejlesztési irányunk, hogy ezt az egészet hassa át egy 
egészségmegőrző gondolat, egy egészségmegőrző idea, vagyis világossá tegyük a 
fogyatékos emberek számára és a fogyatékos diákok számára, hogy a sport, a 
közösségi lét, a mozgás hozzájárul a lelki és testi egészségünk megőrzéséhez. 

Néhány konkrét programra hadd hívjam fel a figyelmüket, vagy hadd beszéljek 
róla. Az első dián néhány ilyennek a felsorolása található, ebbe nem is merülnék el, 
inkább három konkrét ügyre hadd hívjam fel a figyelmet a következő diával 
kezdődően. Két éve vezettük be azt a tanévnyitó ünnepségünket, ahol a fogyatékos-
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diáksport számára is megnyitjuk a tanévet, és ahol átadjuk a legjobb 
diáksportolóknak, felkészítő tanároknak és a fogyatékossportért dolgozó 
szakembereknek azokat a díjakat, amelyeket méltán megérdemelnek a tevékenységük 
miatt. Én ezt nagyon fontos dolognak tartom, egyébként is úgy gondolom, hogy a 
pedagógusok életében a megbecsültség, az elismerés egy fontos elem, ezért aztán 
legalább annyi pedagógusnak meg szoktuk köszönni ilyenkor a munkáját, mint ahogy 
sportolónak, rettentő fontosnak tartom, hogy azok a pedagógusok, akik vállalják azt, 
hogy fogyatékos diákokkal foglalkoznak, megkapják egy országos szervezettől az 
elismerést, és büszke vagyok rá, hogy erre a pedagógusaink is büszkék.  

Említettem önöknek a Klebelsberg-központtal való megállapodást. Én ezt 
nagyon nagy jelentőségűnek tartom. Tudniuk kell, hogy az ép diákok esetében a 
diákolimpiák finanszírozása - a finanszírozás alatt értem az odautazást, az étkezést, a 
szállás finanszírozását - viszonylag rendezett volt eddig is, a fogyatékossport-
események esetében azonban tankerületenként eltérő módon viszonyultak ehhez a 
tankerületi vezetők. Ebben nem ők a hibásak, hanem akár mi is hibásak vagyunk, az 
volt a hibás, hogy ez a rendszer nem volt kialakítva. Most Hanesz elnök úrral sikerült 
aláírnunk azt a megállapodást, és nagyon köszönöm - itt is el kell hogy mondjam -, 
ahogy a KLIK hozzáállt ehhez a dologhoz, hogy egy tankerületek számára egységes 
rendszer kialakítására kerülhet sor. Két-három évvel ezelőtt még azzal is 
szembesültünk, hogy volt olyan - egyébként, mondom, a rendszer hibájából fakadó, 
tehát nem a személyek hibájából fakadó - helyzet, amikor egy testnevelő tanárnak 
azon óráit, amikor elvitte a diákokat egy fogyatékossport-rendezvényre és emiatt neki 
elmaradt két vagy három órája, azt az óráját nem betudták neki vagy valamilyen 
módon helyettesítették vagy jóváírták neki, nem tudom, mi a pontos szakkifejezés, 
hanem effektíve levonták a fizetéséből. Ezek lehetetlen helyzetek, ezek nem segítenek, 
sőt gátolják azt, hogy a fogyatékos diákok számára sporteseményeket, közösségi 
programokat szervezhessünk.  

Idén már harmadik éve a Budapest Sportirodával együttműködve a SPAR-
maratonon, amelyik az egyik legnagyobb magyar szabadidősport-esemény, 
úgynevezett esélyegyenlőségi futást szerveztünk. Ebben az évben közel 450 
fogyatékos fiatal és közéleti személyiség futott együtt egy jelképes, szimbolikus akció 
keretében. Nem volt ez hosszú, 400 méter, de mozgássérült, vak, hallássérült, értelmi 
fogyatékos fiatalok szerte az országból gyűltek össze azért, hogy szimbolizáljuk azt - és 
hozzájuk csatlakozó ép társaik -, hogy az élet úgy teljes, az élet úgy szép és az élet úgy 
nagyszerű, hogy fogyatékosok és épek együtt tudnak mozogni.  

És végül az utolsó konkrétum, amire szeretném felhívni a figyelmüket. A 
fogyatékos-diáksportnak nincsen nemzetközi szervezete, nincsen olyan nemzetközi 
ernyőszervezete, mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai 
Bizottság, a szabadidősport területén is van ilyen, sok más területen van. Van az ISF, 
az International School Sport Federation nevű szövetség, amely azonban fogyatékos-
diáksporttal nem foglalkozik. A Magyar Diáksport Szövetséggel együttműködve talán 
mi létre tudjuk hozni azt - legalábbis nagy erőkkel rajta vagyunk -, hogy 2016-ban a 
Budapesten megrendezendő mezeifutó-világbajnokságon, diákokról beszélünk, diák-
világbajnokságon először történjen meg, hogy ép diákokkal együtt versenyeznek 
fogyatékos diákok, méghozzá nemzetközi összevetésben, tehát nemcsak hazaiak, 
hanem külföldiek is. Ez egy óriási esemény lenne a fogyatékos-diáksport 
történetében. Nem volt még soha ilyen, ha meg tudnánk ezt valósítani - és ma úgy 
állnak a csillagok, hogy erre van esélyünk -, akkor a nemzetközi fogyatékos-diáksport 
mozgalom első eseménye Magyarországon jöhet létre 2016 tavaszán. Nagy erőket 
mozgósítunk annak érdekében - most természetesen csak viccelek és túlzok -, hogy 
beírjuk a nevünket ilyen értelemben mint magyar fogyatékos-diáksport szövetség a 
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diáksporttörténetbe, és remélem, hogy ebből tovább tudunk lépni és a fogyatékos 
diáksportolóknak is komoly nemzetközi eseményei jönnek létre.  

Ezek tehát a nagy terveink, amiket itt megmutattam önöknek meg felsoroltam 
önöknek a végén, természetesen figyelve arra, hogy az eddigi tevékenységünket, a 
múltunkat is valamennyire megvillantsam az önök előtt. Köszönjük szépen a 
lehetőséget, hogy beszélhettünk, nekünk nagyon fontos az, hogy minden olyan 
közéleti testület, közéleti szereplő előtt megmutassuk az életünket és megmutassuk 
azoknak az életét, akikkel foglalkozunk, mert bízunk benne, hogy találnak alkalmat 
arra a közéleti munkájuk során, hogy ezt a területet támogassák akár erkölcsileg, akár 
anyagilag, akár bármilyen módon. Kérjük önöket erre, és büszkék leszünk arra, 
hogyha együtt tudunk működni önökkel. Köszönjük szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az elnök úr beszámolóját. Most a képviselőknek 

van lehetősége, hogy kérdéseiket feltegyék az elhangzottakkal, illetve a FODISZ-szal 
kapcsolatban. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki kíván kérdést feltenni. 
(Kucsák László: Hozzászólás is lehet, nem?) Természetesen hozzászólás is lehet. 
(Kucsák László jelzésére:) Akkor Kucsák alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, az elnök urat és munkatársait. Köszönjük szépen a 
tájékoztatót és a nyomtatott anyagot, a füzetecskét is. Volt már alkalmunk itt az előző 
ciklusban is találkozni az akkori Oktatási bizottság keretei között.  

Én a magam részéről szeretném kifejezni nagyrabecsülésemet mindazért a 
munkáért, amit évek óta végeznek. Itt imponáló adatokat hallhattunk, ha akár csak a 
450 eseményre gondolunk éves szinten, ami kimondva is azért felidézi az emberben, 
hogy ha 365 nappal kalkulálunk, akkor azért ez már önmagában komoly eredmény, 
vívmány. Igazán tiszteletreméltó és elismerésreméltó az a munka, amit végeznek 
önök ebben a szövetségben, és végeznek mindazok a kollégák szerte az országban, 
akik által ilyen nagyszerű eredményre lehet jutni.  

Sok sikert kívánok a továbbiakra, rövid távon a 2016-os tavaszra, hogy ott is 
meg tudjuk mutatni, ezen a területen Magyarországon az ifjak mire képesek. Szintén 
elismeréssel szeretnék szólni arról a nyitottságról és nyíltságról, ahogy önök 
hozzáállnak ehhez az egész nagyszerű, nemes ügyhöz. Azt kérném, kívánnám 
mindannyiunknak, hogy ez a nyitottság, nyíltság és az ügyszeretet is maradjon meg a 
továbbiakban is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük a képviselő úr hozzászólását. (Jelzésre:) Hoffmann Rózsa, 

parancsoljon! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Szeretnék csatlakozni 

az előttem szóló Kucsák Lászlóhoz, nem megismételve a szavait, de elismerésemnek 
adok hangot. Hozzáteszem, hogy mindaz, amit önök csinálnak, pedagógiai 
szempontból, a fogyatékos gyermekek fejlődése szempontjából óriási haszonnal bír, 
azt hiszem, ezzel mindannyian tisztában vagyunk, és valóban törekszünk majd 
segíteni abban, hogy a költségvetési keretek is bővüljenek, ahogy a FODISZ 
tevékenysége nő. 

Egyetlen kérdésem, észrevételem van. Az nagyon örvendetes, hogy a KLIK-kel 
megkötötték a megállapodást, a KLIK a magyar köznevelési intézmények durván 60 
százalékát fogja át. Kérdezem, hogy a magániskolákkal és az egyházi iskolákkal 
kapcsolatban van-e előrelépés. Nyilvánvalóan ott is elég sok a fogyatékos gyerek, 



11 

bonyolult ügy, csak az egyházi fenntartók esetén közel száz fenntartó van és ahány 
magániskola, annyiféle, de vannak kifejezetten olyan magániskolák, amelyek arra 
szerveződtek, hogy sajátos nevelési igényű gyerekeket tanítsanak. Tehát azt hiszem, 
ott az egy gazdag terepe lenne a FODISZ-nak, ha ott is megtalálná azokat a 
partnereket.  

Az utolsó kérdésem. Kicsit röstelkedem, de nem tudom, mi az a bocsa. Láttam 
ilyen képet, láttam egy megrendítő képet ebben a kis füzetben, ahol az elnök úr egy 
fiúval van ott. Érdekelne, hát már hadd tanuljunk valamit! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van? (Senki sem jelentkezik.) Én 

is röviden akkor megfogalmaznám a kérdéseimet. 
Említette a beszámolóban az elnök úr, hogy 12 sportág van, amit a 

fogyatékosok tudnak űzni. Ezeknek a bővítésére van szándék, illetve igény, lehetőség? 
Mennyiben várható a közeljövőben, hogy ez bővüljön? Ez lenne az egyik kérdésem.  

A másik pedig az, hogy most a tanuszoda- és tornaterem-építési programok 
keretében mennyiben jelennek meg a fogyatékos gyerekek igényei, illetve 
szempontjai, ezek mennyiben érvényesülnek. 

A testnevelő tanárokkal kapcsolatban elmondta, hogy a testnevelő tanárok 
fogyatékossportügyi tudása hagy némi kívánnivalót maga után. Erre esetleg 
nemzetközi programok vagy jó gyakorlatok külföldön vannak-e, amit esetleg át 
tudunk emelni, vagy a TF-en van-e ez iránt nyitottság, hogy ez valamilyen módon 
elinduljon? 

Illetve én még azt kérdezném, hogyan látja Magyarországon a fogyatékosok 
sportolási lehetőségeit nemzetközi összehasonlításban, mind a létesítmények 
tekintetében, mind a hozzáférés tekintetében. Ezek lennének az én kérdéseim. 

Más képviselői kérdés, hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
az elnök úrnak megadnám a szót. 

Válaszok 

SZABÓ LÁSZLÓ elnök (Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 
Szövetsége): Köszönöm szépen. Sorban haladnék, ha megengedik! Köszönöm Kucsák 
képviselő úr támogató és köszönő szavait, a testnevelő tanárokat illeti és azokat a 
kollégákat, akik szerte az országban dolgoznak ezekért a versenyekért és a versenyek 
sikeres lebonyolításáért. Köszönöm szépen még egyszer, mi igyekszünk minden 
alkalommal megfelelni az ő szintjüknek, az ő szakmai szintjüknek mint központi 
szervezet is.  

Köszönöm, hogy a 450 versenyre reagált, ez valóban több, mint ahány nap van, 
de ez azért van, mert ahogy említettem is, szerte az országban megyei, városi szinten 
bonyolódnak versenyek, tehát van olyan hétvége, hogy 5-6 verseny is történik 
egyszerre az országban meg hét közben is. Nyilván úgy kell értelmezni ezt a 450 
versenyt, hogy ebben van olyan is, amit egy településen, egy kisvárosban, mondjuk, 
10-15-20 diákkal szerveznek meg.  

Hoffmann Rózsa képviselő asszonynak is köszönöm a támogató és elismerő 
szavakat, és tulajdonképpen igazából nekem kéne köszönnöm, hiszen államtitkársága 
idején is komoly támogatást kaptunk személyesen tőle is és az általa vezetett 
államtitkárságtól a munkánkhoz. Ezt is szeretném elmondani, hogy akkor is 
igyekeztem megköszönni, és utólag is köszönöm szépen. 

Fontos kérdést vetett fel a magán- és egyházi intézmények tekintetében. Nem 
állunk jól, a KLIK-kel sem volt egyszerű és göröngymentes, hogy összejöjjön ez a 
megállapodás. Nem akarok a részleteibe belemenni, csak hogy értsék. Arról volt szó, 
hogy nekünk össze kellett rakni a 2015/16-os tanév teljes eseményrendszerét, ezt a 
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bizonyos 450 eseményt szerte az országban, pontosan beárazni, megtervezni, hogy 
oda hány diák fog menni, hány iskolából, hány pedagógussal, hány napot tölt el ott, 
milyen étkezésre van szüksége. Most nem panaszkodom, hanem dicsekszem éppen, 
csakhogy nem volt azért egyszerű munka ezt összerakni. Örülök, ha ez megvan.  

A magán- és egyházi intézmények felé biztosan el kell indulnunk. Azért egy jó 
példát hadd mondjak! Egyházi intézményekkel komoly kapcsolataink vannak, idén a 
hallássérült diákok országos asztalitenisz döntőjét például a szegedi Karolina Iskola 
fogja lebonyolítani, tehát azért vannak egyházi iskolák, amelyek komolyan részt 
vesznek ebben a munkában.  

A bocsa egy úgynevezett golyósport. (Dr. Hoffmann Rózsa: Arra rájöttem a 
kép alapján!) Igen, csak azért mondom, mert van ilyen, rettenetesen hangzik, de 
létezik, hogy Golyósport Szövegség. A Golyósport Szövetségben azok a sportágak 
gyűlnek össze, mint a pétanque, a bocsa, és biztosan van még néhány, aminek 
tudnom kéne nekem is a nevét. A bocsa olyan sport, ami nagyon jó mozgássérültek 
számára, ugyanis gyakorlatilag helyből végezhető, tehát kerekesszékből lehet csinálni. 
Arról van szó, hogy egy úgynevezett célgolyót elgurítanak egy kijelölt területen, két 
játékos játssza, különböző színű, nagyobb méretű golyóik vannak, és az a dolguk, 
hogy a lehető legközelebb gurítsák a saját golyójukat a célgolyóhoz, és onnan kiüssék 
adott esetben a másikét. A mozgássérült versenynek speciális szabályai vannak, ott 
hat-hat golyó van a két játékosnál, és mindaddig - nem akarok részleteket túlzottan 
elmondani, de a lényeg az, hogy ez egy stratégiai játék valójában, ami arról szól, hogy 
hogyan tudok eljutni a játék végéig oda, hogy az én golyóm legyen a legközelebb a 
célgolyóhoz. 

Most voltam az országos bajnokságon Pécsett három héttel ezelőtt. 42 
mozgássérült versenyző volt - lehet, hogy nem pontos számokat mondok, de nagyot 
nem tévedek - 12 klubból, Magyarországon. Ez egy kifejezetten prosperáló sportág a 
mozgássérültek között, és van esélyünk arra, hogy a paralimpián részt vegyen a 
bocsacsapatunk, bocsaválogatottunk. Nem mennék bele itt se a részletekbe, de most 
voltak Kolumbiában az utolsó világkupaversenyen, jelen pillanatban nyolcadikak a 
világranglistán, és az első nyolc csapat jut ki a paralimpiára. A nemzetközi sportélet 
finomságait jelzi, hogy Kolumbiában azt hittük, hogy ez az utolsó verseny, és innentől 
már eldől minden, de most bejelentették, hogy még Kínában is rendeznek egy 
versenyt jövő márciusban, mert a kínaiak nem jutottak be az első nyolcba, ezért meg 
kell próbálni valahogy őket is visszatuszkolni. Kérem, töröljék a jegyzőkönyvből a 
nemzetközi parabocsaéletre tett, adott esetben dehonesztáló megjegyzéseimet, de 
csak viccelek. Tehát a lényeg az, hogy a bocsa egy nagyon prosperáló sportág a 
magyar mozgássérültek között, és kifejezetten jók vagyunk benne nemzetközi 
összevetésben is. (Dr. Hoffmann Rózsa: Köszönöm szépen.)  

Alex, akit ott lát a képen, ő nekem az egyik legnagyobb sportélményem 
életemben. Alexnek egyik végtagja sem mozog… Az a baj, hogy már múlt időben kell 
beszélni róla, Alex nincs közöttünk.  

Elnök asszony kérdésére válaszolva. Nagyon szeretnénk bővülni a 12 
sportágból, nagyon nehezen megy. Bevezetni egy új sportágat, annak fölépíteni a 
versenyrendszerét, elérni azt, hogy ne csak egy megyében legyen, hanem több 
megyében, ezért lehessen országos bajnokságot csinálni belőle… Igazából a 12 sportág 
csak olyan értelemben van, hogy ezekből van országos döntő, de a megyei 
szervezeteink sokkal több sportágban dolgoznak a lábtolltól kezdve a nem tudom én, 
a tollaslabdán keresztül sok minden más, de azok csak megyei vagy adott esetben 
városi versenyek. Ahhoz, hogy legyen belőle országos diákolimpia, nem mondom, 
hogy meghaladja az erőinket, de nehéz. De valójában igaza van, tehát valóban az 
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lenne a jó, hogyha a fogyatékos diákok számára is minél több sportágban megnyílna a 
sportolási lehetőség.  

Tanuszodaprogramban, szerintem jól állunk, vagy legalábbis én úgy látom, 
hogy ma már, ahol tanuszoda épül, ott figyelnek arra, hogy az a) akadálymentes 
legyen, b) a fogyatékos diákok számára legyen vízfelület, és ez ráadásul még 
megfizethető áron is legyen. Voltak e tekintetben harcaink, mert a hallássérült úszó 
diákolimpiai döntőnk tavaly Vácott volt, és ott is küzdenünk kellett azért, hogy a 
fogyatékos diákok ne emelt áron, hanem csökkentett áron jussanak be az uszodai 
felülethez. Tehát nem bántva a váciakat, valami egészen szörnyű állapotok tudnak 
kialakulni emberek fejében néha a tekintetben, hogyan is kellene megoldani ezeket a 
dolgokat.  

Testnevelőtanár-képzés. Volt több hosszas beszélgetésem Mocsai rektor úrral 
ez ügyben. Én azt kértem tőle - most a TF ugye átszervezi a teljes képzését 
szélességében is meg hosszúságában is, tehát hogy milyen területeken képeznek és 
azoknak milyen lesz a tartalma -, hogy oda jussunk el, hogy 2016-tól kezdve minden 
egyes felvett hallgató ne jöhessen a ki a TF-ről úgy, hogy ne legyen valamilyen 
fogyatékossportügyi képzettsége. Most erre azt mondta nekem Mocsai - és igaza van -
, hogy oké, de akkor szállítsuk le azokat a szakembereket, akik a különböző 
sportágakban ezt meg tudják tanítani. Nagyon kevés ilyen magyar szakemberünk van. 
Tudok mondani példákat: Sós Csaba, aki a paraúszó-válogatott szövetségi kapitánya 
és az Úszószövetség alelnöke, nemzetközi tekintetben kiemelkedő szakember, 
Máltától Kínáig jár előadásokat tartani paraúszásról. Tehát vannak ilyen 
szakembereink, de minden sportágban egyszerűen nincsenek. És ez még a kisebbik 
probléma, a nagyobbik probléma, hogy tananyagunk sincsen belőle jelen pillanatban, 
mármint írásos, tehát dokumentált tananyagunk nincsen. Tehát azt kérte tőlem a 
rektor úr, hogy állítsuk elő a különböző sportágakban azokat a tananyagokat meg 
gyakorlati tudást vagy gyakorlati anyagot meg azokat a szakembereket, akik ezt meg 
tudják tanítani. És ebben, nem azt mondom, hogy visszadobta a labdát, de igaza van, 
tehát ebben egy közös együttműködés kell. Ő azt mondta, hogy a TF akár azt is 
vállalja, hogy külföldieket idehoz egy kurzus erejéig, mondjuk, egy kéthetes kurzusra, 
ahol külföldi szakember beszél, mondjuk, a parabocsáról, hogyha már ez szóba került.  

Föltett egy általános kérdést, amire nem szeretnék általánosan válaszolni, 
fogyatékosok sportolási lehetőségei Magyarországon. Néhány hónapja a Magyar 
Paralimpiai Bizottság elnöki tisztségét is betöltöm, és nem állítom azt, hogy átfogó 
képem van a magyar fogyatékossport minden területéről, de, mondjuk, nem 
szégyenkezem a tekintetben, hogy mekkora ez a kép - nem rózsás a helyzet, 
fogalmazzunk így. Tehát, ha csak arra utalok vissza, amit az imént mondtam, hogy a 
sportköltségvetésnek az egyhuszonnegyede jut a fogyatékossportra, akkor nagyjából, 
ha azt kell mondanom, hogy egy ép sportolónak vagy egy fogyatékos sportolónak vagy 
sportolni vágyónak mekkora a lehetőségbeli különbsége Magyarországon, ezt az 
arányt bátran be merném vállalni, hogy milyen lehetőségei vannak a hozzáféréshez. 
És ezzel megint nem panaszkodom, csak egy helyzetet rögzítek, mert ha ezt a 
helyzetet rögzítjük, akkor pontosan látjuk, hogy hogyan kell előrelépni, és e 
tekintetben én egyébként pozitív hozzáállást látok az állami sportvezetéstől, MOB-tól, 
TF-től, mindenkitől, aki a dologban érintett. Csinálni kell, küzdeni kell, meg kell 
mutatni minden alkalommal Zolit, Hannát, Norbit meg Barbarát, és akkor érthető 
lesz, hogy ez miért fontos. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen elnök úrnak a beszámolót is és a válaszokat is, és jó 

munkát kívánunk, sok sikert a későbbiekre! (Szabó László: Köszönöm szépen. - 
Munkatársaival együtt távozik az ülésről.) Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom.  
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A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 
módosításáról szóló T/6937. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. napirendi pontunk döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről. A 2/a) napirendi pontunkkal folytatjuk, a Magyar Művészeti Akadémiáról 
szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről döntünk. Rig Lajos és Dúró Dóra önálló indítványa.  

Az előterjesztő képviseletében Rig Lajost kérném, hogy üljön az asztalhoz, és 
megadnám a szót az expozé elmondására. Parancsoljon! (Rig Lajos helyet foglal a 
meghívottak számára fenntartott helyen.)  

Rig Lajos (Jobbik) előterjesztése  

RIG LAJOS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt bizottsági Tagok! A jogszabály-módosítás lehetőséget nyújtana azon 
Kossuth-díjban részesült művészek elismerésére, akik nem érhették meg azt, hogy 
akár jelöljék őket, akár átvehessék ezt a díjat. Úgy gondolom, hogy ez egy méltó 
tiszteletadás lenne az ő emléküknek, hiszen azt tudjuk, hogy a magyar nemzet 
rengeteg magyar művészt, magyar alkotót adott a világ társadalmának, akár ha csak 
Magyarország és Európa területét nézzük. 

Szűk pátriámban, illetve környezetemben is található olyan alkotóművész, aki 
bár Kossuth-díjjal rendelkezett, de életében nem vehette át ezt a díjat, bár érdemes is 
lett volna rá: Marton László szobrászművész, akinek a szobrait itt Budapest területén 
több helyen megtalálhatjuk, elég, ha csak a Kiskirálylányra gondolunk. Testvére 
Tapolcán, a főtéren található meg. Még egy nevet említenék, aki szintén érdemes 
lenne erre, bár ő sem érhette meg ezt a díjat, Makovecz Imrére gondolok, aki nemcsak 
alkotásokat hagyott maga után, hanem utolsó tervével több száz emberen segített, a 
devecseri iszapkatasztrófára emlékezve több száz családon segített terveivel, és 
odaköltözhettek; ott alakult egy Makovecz Imre-park, illetve -lakópark, és az ő tervei 
alapján készítettek el egy szép ökumenikus imaházat, ahová az ott lakók rendszeresen 
járnak. (sic!) 

Maga a jogszabály-módosítás pénzforrással nem járna, tehát a költségvetést 
nem érintené. Viszont erkölcsi megbecsülést a család felé, az ő emlékezetük felé 
jelentene. Kérem, hogy támogassák ezt az előterjesztést! 

 
ELNÖK: Köszönjük. A bizottsági tagoknak van lehetősége, hogy 

hozzászóljanak a vitához. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) 
Kucsák képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én annyit szeretnék 
hozzáfűzni a javaslathoz, hogy az elgondolás rokonszenves és az iránya egyébként jó, 
csak ismereteim szerint az említett elismerésben a köztünk lévő művészek 
részesülhetnek. Tehát ez a gondolatiság lényegi eleme, és erre való hivatkozással 
alakítjuk ki az álláspontunkat ezzel a felvetéssel összefüggésben. Tehát még egyszer: 
az elgondolás tiszteletreméltó, ugyanakkor a köztünk lévő művészekre találtatott ki ez 
az elismerés. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ikotity alelnök úr, parancsoljon! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Előterjesztő! Bennem is kérdések merültek fel alaposabban átnézve ezt, én nem látom 



15 

minden ponton ezt teljesen kiforrottnak. Eleve már úgy kaphatja ezt meg valaki más, 
ha elhalálozik valaki. Ebben az esetben, ha már egy nem élő kapja meg, akkor a 
következő alkalommal - tehát itt valamiféle logikai hibát látok, amit nem látok a 
javaslat által megoldani, meg arról sem rendelkezik pontosan, hogy ilyen esetben 
akkor az ezzel járó anyagi juttatás kihez kerül, milyen módon kerül örökösödés 
esetén, milyen szabályozást veszünk itt figyelembe, tehát konkrétan kihez kerül adott 
esetben ez az összeg. Nyilván, mivel egy örökösödés ebben az esetben már lezajlott, ez 
számos kérdést vethet fel. Én nem látom a kellő kidolgozottságát a javaslatnak, de 
összességében persze tiszteletreméltónak tartjuk mi is. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Ha 

nincs, akkor Rig Lajos válaszolni kíván. Parancsoljon! 

Válaszok 

RIG LAJOS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen az észrevételeket. Tehát a 
posztumusz díj odaítélése nem érintené azt a hetven Kossuth-díjas művészt, aki a díj 
birtokosa, ez azon felül lenne, és ebből következik az, hogy életjáradék - azt mondtam 
is - ez után nem járna, tehát csak erkölcsi elismerés. Véleményem szerint a családnak 
ez nagy megtiszteltetés lenne.  

Azt is elmondtam, hogy nagyon sok olyan művész van - én csak kettőt soroltam 
fel a sok közül -, aki megérdemelné, és van egy időkorlát, tehát a múlt századba azért 
ne menjünk át, így az elhalálozásától számított 15 éven belül lehetne odaítélni ezt a 
posztumusz díjat. Nagyon sok önkormányzat használja ezt a rendszert, ha 
megnézzük, akár a város tiszteletbeli polgára cím is adományozható egyes 
önkormányzatoknál posztumusz, az is egy elismerés az adott közösségért tett dolgai 
miatt.  

Úgy gondolom, támogatható, anyagi forrást nem igényel. Kérem, támogassák 
ezt az előterjesztést! 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor szavazzunk a T/6937. számon benyújtott 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 10 
tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba. Rig Lajos képviselő úrnak 
köszönjük, hogy jelen volt.  

Az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert 
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelvtudást 
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő 
honosításáról szóló T/7033. számú törvényjavaslat 

A 2/b. napirendi ponttal folytatjuk munkánkat, az idegennyelvtudást igazoló 
államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelvtudást 
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről döntünk.  

Előterjesztőként köszöntöm Kész Zoltán képviselő urat, és megadom a szót az 
expozé elmondására. Parancsoljon! 

Kész Zoltán (független) expozéja 

KÉSZ ZOLTÁN (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök asszony. 
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nagyon örülök, hogy Szabó László után 
jövök, hiszen látom azt, hogy milyen nyitottsággal kezelte a bizottság a fogyatékosok 
sportját, és bízom benne, hogy az én esetemben is körülbelül hasonlóan fognak 
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eljárni, és nyitottságot tapasztalok abban az esetben, hogy esetleg tárgysorozatba 
kerül ez a történet.  

Itt arról van szó, hogy 14 éven keresztül tanítottam egy gimnáziumban, ahol 
találkoztam egy olyan esettel, Rékával, aki sajnos hallássérült volt, ezért angol 
nyelvből nem sikerült megszereznie azt a nyelvvizsgát, ami kellett volna ahhoz, hogy 
pluszpontszámokat kapjon, és így ő azokkal a pluszpontszámokkal esetleg egyetemre 
kerülhessen, hiszen a kormányrendelet azt mondja ki, hogy amennyiben nem teljesíti 
az összes készséget a nyelvtudásban, akkor nem kaphatja meg a nyelvvizsgát. 

Látjuk azt a kormányrendeletben, hogy főiskolai, egyetemi hallgatókra nem 
vonatkozik ez a kitétel, ami például a középiskolásokra, tehát főiskolai, egyetemi 
hallgatók kapnak mentességet bizonyos készségek alól, amennyiben igazolni tudják, 
hogy van valami fogyatékosságuk. Sajnos, sok középiskolai hallgató azonban nem jut 
el az egyetemig azáltal, hogy nem biztosítjuk számukra azt, hogy ugyanezt a 
mentességet megkapják. Biztos vagyok benne, látva, hogy mennyire egyetértettek 
Szabó László expozéjával, hogy itt nem a pártpolitika dominál, hanem az, hogy 
tényleg szakmailag megpróbáljuk megindokolni azt, hogy ezek a fogyatékos tanulók, 
hallgatók is megkaphassák a nyelvvizsgájukat, és itt nemcsak középiskolásokról, 
hanem általánosságról van szó. Ezért terveztem azt, hogy a kormányrendeletet 
átemeljük egy törvénybe, és törvényt alkotunk belőle, hiszen fontosnak tartom az 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében azt, hogy ne különböztessük meg a hallgatókat 
a nyelvvizsgáztatás kapcsán.  

Amikor benyújtottam ezt a javaslatot, nagyon sok szervezet keresett meg. Öt 
perccel ezelőtt is jelzett a mobilom, és kaptam választ arra a kérdésemre, hogy 
támogatnák-e különböző fogyatékosszervezetek a beadványt. Jelenleg ott tartunk, 
hogy több mint ötven szervezet jelzett vissza több mint tízezer taggal, és bízom benne, 
hogy a bizottság is támogatja ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételét. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A képviselők közül ki az, aki hozzá kíván szólni a 

javaslathoz? (Jelzésre:) Hoffmann Rózsa, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Nagyon pozitívan viszonyulok ahhoz, hogy 
a képviselő úr mindjárt egy törvénymódosítást terjeszt a parlament elé nem hosszú 
képviselői munkája eredményeképpen, és ennek a célját is támogatni tudom, hogy 
tudniillik a fogyatékos fiataloknak ne legyen hátrányuk a nyelvvizsga megszerzésében. 

Ami miatt aggályaim vannak, az a következő. Jelenleg a felsőoktatási törvény 
és kormányrendelet foglalkozik a nyelvvizsga kérdésével és a köznevelési törvény is 
részben, ezek együttesen biztosítják azt, hogy a fogyatékosok felmentést kaphassanak. 
Tehát itt valami helyi eljárási hiba lehetett, hiszen az egész érettségi rendszerben is 
benne van az, hogy a fogyatékosok a részképességük kiesése miatt valamilyen 
felmentést kapjanak. Bevallom, nem volt alkalmam most ennek alaposan utánanézni, 
de így tudom. 

Mindazonáltal elvben nem tudok egyetérteni azzal, hogy törvényben 
szabályozzuk az oktatási rendszerünk és a vizsgáztatási rendszerünk egy részkérdését. 
Ezért én inkább azt javasolnám a képviselő úrnak - és ebben akár segítséget, 
támogatást is tudok ígérni -, hogy a kormányrendelet pontosításához, amennyiben 
nem elégséges, mert mint mondtam, most én nem ellenőriztem a tudásomat, tegyen 
kezdeményezéseket, és mint mondtam, én ebben segítségére leszek, ha esetleg nem 
elég precíz vagy nem elég pontos.  



17 

A kormány szándéka kezdettől fogva, ahogy hivatalba lépett, az, hogy 
csökkentse a jogszabályok számát, iszonyatos törvényözönben élünk. Voltaképpen 
egy nyelvvizsgáról szóló törvényi szabályozást ahhoz tudnék hasonlítani, mint ha 
egyetemi vizsgákat törvényben szabályoznánk vagy akár érettségi vizsgát, aminek 
azért óriási a tétje, és mégis megelégszik a jogalkotó azzal, hogy az alapvetések benne 
vannak a köznevelési törvényben, de egy-egy fontos kormányrendelet és egyéb 
rendeletek szabályozzák. Tehát emiatt nem tudom a törvény tényét támogatni. 

Miután ezt úgy egy kis gondolkodás után el tudtam magamban dönteni, ezért 
nem néztem át alaposan a szöveget, de szemet szúrt egy apróság mindjárt az első 
oldalon. Ugyan ön is említi, hogy az európai képesítési keretrendszer hat fokozatban 
állapítja meg a nyelvtudás szintjét, így ha szabályozzuk a nyelvvizsgákat, akkor 
érdemes lenne ezt pontosan követni, és egyáltalán a nyelvvizsgákat már az európai 
keretrendszerhez igazítani, és ha új szabályozás készül, akkor, mondjuk, ezt tekinteni 
irányadónak, legalábbis így lenne kompatibilis az európai szabályozással. Az A1-es, 
A2-es szint valóban nem üti meg a nyelvvizsgáztatás mértékét, de a B1 és így felfelé 
rendben van. Érdemes erre figyelni, ha foglalkozik a továbbiakban még ezzel a 
témával. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Más képviselői hozzászólási szándék? (Senki sem 

jelentkezik.) Ha nincs, akkor Kész Zoltán képviselő úrnak adom meg a szót válaszra. 
Parancsoljon! 

Válaszok 

KÉSZ ZOLTÁN (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen 
Hoffmann Rózsának a választ meg azt a segítségnyújtást, amit esetleg tud adni abban, 
hogy a kormányrendeletet változtassuk meg. Úgy látom, a kormányrendelet 
diszkriminál, pont ezért gondoltam arra, hogy törvénnyé kéne emelni ezt az egészet, 
hiszen ahogy elmondtam, a kormányrendelet beszél a felsőoktatásban részt vevőkről, 
de nem beszél a közoktatásban részt vevőkről. Ez az egyik. 

A másik. Azt tetszett mondani, hogy a törvény lehetőséget nyújt arra, hogy 
felmentést kapjanak valamelyik készség alól a hallgatók. Ez így van. Csak az a 
probléma, mint például Réka esetében, ő is felmentést kapott a hallás utáni 
szövegértés alól, viszont a törvény úgy szól, hogyha nem teljesíti, teljesen függetlenül 
attól, hogy a többit hogy teljesítette - amúgy ő 90 százalék fölött teljesítette a másik 
három készséget -, a nyelvvizsgát nem kapja meg, de az érettségit megkapja. Ugye itt 
két tannyelvű iskoláról van szó. Más téma, hiszen ön is beszélt az európai 
keretrendszerről, beszélhetnénk később a két tannyelvű oktatásnak a meg nem 
jelenéséről ugyanebben a történetben. De elfogadom a segítségét, amennyiben a 
későbbiekben ön is úgy gondolja, hogy ezen változtatni kell és a kormányrendeletet 
változtatni kell. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor szavazzunk a T/7033. számon benyújtott 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről. Kérdezem, a képviselők közül ki az, aki 
támogatja. (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Hat nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság 
nem vette tárgysorozatba. 

Köszönjük szépen Kész Zoltán képviselő úrnak, hogy itt volt. Ezzel a 2. 
napirendi pontot lezárom. 
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Egyebek 

3. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy itt van-e valakinek felvetése. 
(Nem érkezik jelzés.) Én akkor jelezném, hogy 24-én, kedden, 17 órától áll a bizottság 
rendelkezésére időkeret nélkül Balog Zoltán miniszter úr, ez két hét múlva lesz, és 26-
án, 11 órakor pedig Varga Mihály miniszter úr. Ezeket e-mailban is elküldtük. 

Várhatóan benyújtják a héten a felsőoktatási törvényt és a kulturális törvényt 
is, és ezeknek a részletes vitáit is vélhetően két hét múlva kell lefolytatnunk. Ezt úgy 
szeretnénk, hogy kapcsolódjon valamelyik miniszteri meghallgatáshoz, tehát vagy a 
keddi előtt vagy a csütörtöki előtt, tehát úgy készüljenek a bizottság tagjai.  

Az ülés berekesztése 

Más felvetés egyebek között? (Nem érkezik jelzés.) Nincsen. Akkor az egyebek 
napirendi pontot és a bizottsági ülést lezárom. Jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 2 perc) 

 

 

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 
 


