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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 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. (Kucsák 
László megérkezik az ülésre.)  

Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők írásban megkapták. Ehhez senki 
nem terjesztett elő módosítást, így erről, az eredetileg kiküldött napirendi javaslatról 
döntünk. Kérdezem a képviselőket, ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot az 
előzetesen kiküldött formában. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-
e „nem” szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet.  

A lex CEU eltörléséről szóló T/16761. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

1. napirendi pontunkban képviselői önálló indítványok tárgysorozatba 
vételéről döntünk. Az 1/a) napirendi pontban a lex CEU eltörléséről szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről döntünk. Az előterjesztők dr. Tóth Bertalan 
és Kunhalmi Ágnes MSZP-s képviselők; T/16761. számon nyújtották be. Az 
előterjesztők képviseletében jelen van Kunhalmi Ágnes. Előterjesztői expozét kíván-e 
mondani? (Jelzésre:) Jelzi, úgyhogy megadom a szót.  

Kunhalmi Ágnes (MSZP) előterjesztése  

KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm, 
elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Újra napirendre szeretnénk hozni a lex CEU 
visszavonását. (Dr. Hiller István megérkezik az ülésre.) Egész egyszerűen 
felháborítónak tartjuk azt, hogy hónapok óta úgy tesz a magyar kormány, mintha nem 
ismerné az amerikai alkotmányt.  

Nagyon nagy szívfájdalommal vesszük tudomásul azt, hogy egy ilyen 
tudásközpontot, mint a CEU, el akar lehetetleníteni. Egy színtiszta koncepciós 
eljárásnak vagyunk a tanúi, és ahogy látjuk itt a választási kampányban, egy ilyen 
egyetem, egy ilyen tudásközpont lényegében pártpolitikai propaganda áldozatává 
vált. Akkor, amikor diákok és pártok mellett több ezer vezető külföldi közgazdász, 
tudós és 15 Nobel-díjas is tiltakozott, azt hiszem, hogy észhez kellene térni a magyar 
kormánynak.  

Tisztelettel kérjük, hogy gondolják meg magukat, és a maradék 
tudományossághoz való viszonyukat ne rombolják le a sárga földig. Köszönöm 
szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Most a képviselőknek van lehetősége hozzászólni. (Jelzésre:) Pósán 
László jelzi. Tessék! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az 

érveket korábban is elmondtuk, nyilván mindet nem kívánom megismételni, csak 
szeretném jelezni, hogy a Budapesten bejegyzett Közép-európai Egyetem létét az 
égvilágon semmi nem fenyegeti, a törvény, ami megszületett, arról szólt, hogy 
Magyarországon minden felsőoktatási intézmény azonos jogi megítéltetés alá essen.  
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Ami pedig az amerikai alkotmány dolgát illeti: csak szeretném jelezni, hogy a 
McDaniel College-dzsal a megállapodás megszületett, tehát, ha ott az lehetséges volt, 
akkor azt gondoljuk, hogy mással is lehetséges, úgyhogy nem támogatjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Nem érkezik jelzés.) 

Nem látok jelzést. Kérdezem Kunhalmi Ágnest, hogy kíván-e válaszolni az 
elhangzottakra. (Kunhalmi Ágnes: Nem.) Nem kíván.  

Határozathozatal 

Akkor a tárgysorozatba vételről döntünk. Kérdezem a képviselőket, hogy ki az, 
aki támogatja a T/16761. számon Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes által előterjesztett 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Öt igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Volt-e tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás nem volt. Akkor 9 nem szavazattal a bizottság nem vette 
tárgysorozatba.  

A sajtószabadság és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 
2010. évi CIV. törvény módosításáról szóló T/16862. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1/b) napirendi pontunk a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba vétele, amelynek az előterjesztője én vagyok, ezért ennek a napirendi 
pontnak a keretében az elnöklést átadom Pósán László alelnök úrnak.  

 
(Az ülés vezetését dr. Pósán László, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelt Bizottság! Megkérdezem akkor az előterjesztőt, hogy kíván-e indoklást tenni. 
(Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

Dúró Dóra (Jobbik) előterjesztése 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, előterjesztő: Köszönöm szépen. A 
törvényjavaslatot maga az élet írta, illetve ezt a kezdeményezést az elmúlt hónapok 
politikai tapasztalatai és a médiában most már állandó gyakorlattá vált tevékenység 
volt az, amely életre hívta. Ez arról szól, hogy azokat a sajtóorgánumokat, amelyek a 
jogerős bírósági ítélet ellenére nem teszik közzé a helyreigazítást, naponta 5 és 
50 millió forint közötti bírsággal lehessen sújtani. Erre azért van szükség, mert a 
Jobbiknak most már több mint 70 megnyert sajtópere van, kizárólag 
kormánypártokhoz köthető médiumokkal kapcsolatban, és most már vannak olyan 
sajtóorgánumok, amelyeknél az is bevett gyakorlattá vált, hogy hiába ítéli meg a 
bíróság azt, hogy az adott médium hazudott és ezért helyreigazítást kellene, hogy 
közzétegyen, ezt nem teszik meg. 

Azért is tudnak élni ezzel a lehetőséggel, mert a jogszabályok, a végrehajtási 
szabályok jelenleg olyanok, hogy gyakorlatilag megéri politikailag ezt a gyakorlatot 
folytatni, hiszen, ha meg is születik jogerősen a helyreigazítás közlésére kötelező 
ítélet, onnantól számítva több hónap is eltelhet, mire bármiféle érdemi szankciót 
foganatosíthat a bíróság a sajtóorgánummal szemben. Ugye megszületik a bíróságnak 
a helyreigazításra kötelező ítélete, ezt követően 8 nap áll a sajtóorgánum 
rendelkezésére, hogy ténylegesen közzétegye a helyreigazítást. Amennyiben ezt nem 
teszi meg, ezt követően kérheti a sértett azt, hogy egy végrehajtási lapot bocsásson ki 
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a bíróság, amelyre a bíróságnak 15 napja van. Tehát megszületett a jogerős bírósági 
döntés, 8 nap eltelik a helyreigazítás közlésére, majd 15 nap múlva bocsátja ki a 
bíróság a végrehajtási lapot. Zárójelben jegyzem meg, hogy az elmúlt 70 sajtóperünk 
tapasztalatai alapján azért az elmondható, hogy a Fővárosi Törvényszék leterheltsége 
miatt a gyakorlatban azért ennél hosszabb időt vesz ez igénybe. De ha kibocsátja a 
bíróság magát a végrehajtási lapot, akkor indul meg a tényleges bírósági eljárás, és a 
Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak egy automatikus ügykiosztási rendje van, és 
ennek alapján az ügy egy végrehajtóhoz kerül, aki felhívja a per nyertesét, tehát a 
végrehajtást kérőt, hogy fizessen be végrehajtásiköltség-előleget, ami 20 ezer forint. 
Tehát, aki nyertes, annak kell fizetnie, hogy a saját maga igazát érvényesíteni tudja a 
médiaszolgáltatókkal szemben.  

Ezt a felhívást körülbelül, a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy további 
egy hét, mire megteszi a Végrehajtói Kar, onnantól számítva, hogy megkapták a 
végrehajtási lapot. Ha ez is megtörténik, onnantól számítva a végrehajtó szintén 
felhívja a sajtószervet, hogy 15 napon belül tegye közzé a helyreigazítást, és ezt 
igazolja. Tehát most már ilyen másfél hónapnál tartunk, amíg nem történt más, mint 
az illetékes hatóságok könyörögnek a sajtószervnek, hogy ugyan, tegye már közzé a 
jogerős bírósági ítéletben foglaltakat. Hogyha ez nem történik meg továbbra sem, 
másfél hónap után sem, akkor a végrehajtó további intézkedésre az egész ügyet 
megküldi a sajtószerv székhelye szerint illetékes bíróságnak, ahol szintén döntenek a 
végrehajtás további módjáról. Itt már gyakorlatilag hónapok telnek el, tehát négy-öt 
hónap, mire a bíróságnak lehetősége van arra, hogy 500 ezer forintig terjedő 
pénzbírságot szabjon ki. Tehát magyarul, a mai szabályozás alapján, ha egy sajtószerv 
hazudik bármilyen ügyben, majd ezt követően a jogerős bírósági ítélet megszületik, 
körülbelül négy-öt hónap mire legfeljebb 500 ezer forintos bírsággal sújtható, ami, 
látjuk, hogy az ilyen sajtószervek esetében nem is egy komoly összeg.  

Tehát mindezek a tapasztalatok azok, amelyek ezt a törvényjavaslatot szülték. 
Tehát 70 felett van most már a megnyert sajtópereink száma, és ennek ellenére nem 
tudjuk az igazunkat érvényesíteni. És a választási kampányban ez különösen fontos 
lesz, hogy négy-öt hónappal később tudjuk csak akár pénzbírság formájában a 
sajtóorgánumokat bármivel is sújtani, hiszen nyilvánvaló, hogy a választás után 
közzétett helyreigazítás akár negatívan befolyásolhatja egy párt megítélését. Tehát azt 
szeretnénk, hogyha minél tisztább versenyben folyna a választási kampány, ezért 
kezdeményeztük ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e bárki hozzászólni? (Jelzésre:) Dunai 
Mónika. Tessék parancsolni! 

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony, 

elnöklő Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégek! Az előterjesztő által 
ideterjesztett törvényjavaslattal kapcsolatban abban az alapvetésben nincsen vita 
közöttünk, hogy a bírósági ítéleteket, legyenek azok bármilyen bírósági ítéletek, így a 
sajtóperekben hozott jogerős bírósági ítéletek is, végre kell hajtani. Tehát ez egy 
alapvetés, amiben nem is lehet vita közöttünk. A vita ott van, hogy ezt hol 
szabályozzuk, és milyen módon szabályozzuk. Jelen pillanatban a jogrendünk úgy van 
berendezkedve, hogy a bírósági ítéleteket a bírósági végrehajtásról szóló törvényben 
szabályozzuk. Ez egy egységes, átlátható szabályozási rendszer. 

Azon persze lehetne vitatkozni, de az előterjesztés nem erről szól, hogy ez elég 
szigorú-e, biztosítja-e a gyorsaságot, mennyire húzódik el a végrehajtás, de az 
előterjesztő nem arra tett javaslatot, hogy ezen változtassunk, hanem arra tesz 
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javaslatot a törvényjavaslat, hogy a médiahatóság, vagyis egy közigazgatási szerv 
hatáskörébe utaljuk ennek az egy jogi szegmensnek a szabályozását. Ezt viszont nem 
tartjuk szerencsésnek, hogy kivegyük az általános bírósági végrehajtásról szóló 
törvény hatálya alól és egy párhuzamos végrehajtási struktúrát alakítsunk ki ezeknek 
a sajtó-helyreigazítási pereknek a tekintetében.  

A másik fontos, amit már említettem is, hogy a közigazgatási szerv hatáskörébe 
utalni egy bírósági végrehajtási ítéletet nem szerencsés. Tehát sokkal jobb, hogyha ez 
marad abban a struktúrában, amikor a bírósági ítéleteket a bírósági végrehajtásról 
szóló törvény szabályozza a jövőben is. (Ikotity István megérkezik az ülésre.)  

Amint hangsúlyoztam, a bírósági végrehajtásról szóló törvény jelen pillanatban 
is ad megoldást erre a helyzetre, és jogi lehetőség van arra, hogy be legyenek tartva 
ezek az ítéletek, ezért a jelen előterjesztés tárgysorozatba vételét nem támogatja a 
Fidesz-frakció.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) Igen, ezt 

akartam kérni, hogy az előterjesztő természetesen tegye meg a válaszát.  

Dúró Dóra (Jobbik) válasza 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, előterjesztő: Köszönöm Dunai 
Mónika hozzászólását. Én úgy gondolom, hogy az érvei nem állják meg a helyüket. 
Egyrészt nincs vita köztünk abban, hogy végre kell hajtani a helyreigazításokat vagy 
bármilyen jogerős bírósági ítéletet, de úgy látszik, hogy van. Én felhívtam a figyelmet 
arra, hogy 70 esetben nyertünk helyreigazítást, és most már, az utóbbi időben bevett 
gyakorlat, hogy nem teszik közzé. Tehát, ha valaki azt szeretné, hogy végrehajtsák, 
akkor változtatni kell a szabályozáson, mert a jelenlegi szabályozás azt eredményezi, 
hogy nem hajtják végre a jogerős bírósági ítéleteket sem.  

Az, hogy hol szabályozzuk ezt a kérdést, én e tekintetben nyitott vagyok. Bár az, 
hogy itt párhuzamos végrehajtási struktúra lenne: most is van, a médiahatóságnak 
most is vannak olyan hatáskörei, amelyek akár bíróságé is lehetnének, és a 
médiahatóságnak a hatáskörébe illeszteni ezt, szerintem jogilag is megalapozott. 
Ráadásul más esetekben is előfordul az - hogy megint a politikából hozzak példát -, 
hogyha mondjuk egy becsületsértés történik egy politikussal szemben, büntetőjogilag 
is felléphet azzal szemben, aki ezt elkövette, meg polgári peres úton is kérhet 
kártérítést. Tehát a kettő egymással párhuzamosan is tud futni, és ez jól van így a 
jogrendszerben. Ennek a mintájára gondoltuk azt, hogy a médiahatóság hatáskörébe 
tudnánk a bírság kiszabását adni, ahogy egyébként most is van lehetősége a 
Médiahatóságnak hasonló intézkedések megtételére. Tehát jogilag szerintem abszolút 
megállja a helyét. És pont azért, mert rendszerint média-, illetve sajtóorgánumokkal 
kapcsolatban merül fel ez a probléma, ezért indokolt, hogy a médiahatóság 
hatáskörébe utaljuk. Tehát én továbbra is azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy az 
előterjesztés tárgysorozatba vételét támogassák. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Elhangzott a viszonválasz is. Akkor szavazunk az 
előterjesztésről. Ki támogatja Dúró Dóra képviselő asszony előterjesztésének 
tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Kilenc nem. Úgyhogy nem vettük tárgysorozatba. 

Visszaadom az elnöklést.  
 

(Az ülés vezetését Dúró Dóra, a bizottság elnöke veszi át.)  
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A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
T/17317. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 
szépen. Az 1/c) napirendi pontunk következik, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vétele. T/17317. számon 
Tóth Bertalan, Hiller István és Kunhalmi Ágnes képviselők önálló indítványáról van 
szó. Az előterjesztők részéről jelen van Hiller István és Kunhalmi Ágnes. Kérdezem, 
hogy melyikük szeretne… (Jelzésre:) Hiller István jelzi, hogy ő. Akkor, parancsoljon, 
megadom a szót az előterjesztői expozéra.  

Dr. Hiller István (MSZP) előterjesztése 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP), előterjesztő: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 
Bizottság! Ez a törvénymódosítás, a köznevelésinek nevezett törvény módosítása a 
közoktatásban érintett, abban dolgozó szervezetek, szakszervezetek javaslatára, velük 
egyeztetve kerül önök elé.  

A törvénymódosítás javaslata, tartalmi lényege egyszerű: azt szeretnénk, 
hogyha betartanák az ígéretüket. Így történetesen nincsen másról szó, mint az önök 
eredeti ígéretét tartalmazza a törvénymódosítás, ami a pedagógus-
életpályamodellnek nevezett előmeneteli rendszer béremelkedésére vonatkozó 
tételeket illeti. Önök ugyanis azt ígérték, hogy ebben a ciklusban, különböző években, 
egymást követő tanévek október hónapjában, magyarul a szeptemberi hónap 
illetményébe az önök által megígért béremelést beépítik, és ezt egyenlő arányban a 
2017-18-as tanévvel befejezik. Ezt az ígéretüket a tanév megkezdése előtt egy 
bejelentéssel megszegték, azáltal, hogy nem minden pedagógus kap, hanem az önök 
döntése értelmében ezt valamiféle jogkörbe, önök által úgy gondolt, igazgatói 
jogkörbe kívánják helyezni, hogy tudniillik az igazgató különböző pedagóguskollégái 
munkájának értékelésére használja föl ezt az összeget. Ez tételesen nem az az ígéret, 
amit önök tettek.  

Javaslom, ne azon vitatkozzunk, hogy helyes eljárás-e, hogyha különböző 
teljesítményért különböző bér jár, mert ez akkor helyes, hogyha egyébként, aki 
döntésre jogosult, előre tudja, hogy erre a döntésre neki jogosítványa lesz. Másrészt 
elhangzott egy világos politikai, szakmai ígéret egy meghatározott összeggel. 
Magyarul, ez a javaslat semmi mást nem tesz, mint az önök eredeti javaslatát ismétli 
meg. Javaslom, hogy az eredeti javaslatukat szavazzák meg. Amennyiben ezt a 
javaslatot elutasítják, ez nem jelent mást, mint hogy a saját javaslatukat 
meghamisítják. Ezért szeretném világosan elmondani, hogy itt igazi tartalmi 
innováció ebben a javaslatban nincs. A tartalmi innováció az, bár kétségkívül ez újítás 
az önök uralkodása idején, hogy a közvélemény előtt is megpróbáljuk arra felhívni a 
figyelmet, hogy tartsák be az ígéretüket. Most nem arról van szó, hogy a mi 
javaslatunkat, tudniillik az általunk elképzelt közoktatást valósítsák meg, erre, 
remélem, már nem is lenne idejük, de arról igen, hogy a saját eredeti javaslatukat 
fogadják el. Magyarul azt javasolja a három javaslattevő MSZP-képviselő, hogy a 
Fidesz tartsa be eredeti ígéretét, ezt fogadják el, vagy szavazzák le. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a képviselőknek van lehetősége hozzászólni. 
(Jelzésre:) Kucsák László. Tessék! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Kedves Vendégeink! Vigyázat, kampányveszély! - ezzel szeretném kezdeni. 
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Ha már Hiller képviselő úr ígéretekről beszélt, akkor ideidézném 2002-t. 2002-ben az 
önök akkori miniszterelnöke, Medgyessy Péter… (Dr. Hiller István: Miért nem 1002-
t? Akkor már Szent István...) Én meghallgattam Hiller Istvánt, gondolom, hogy ő is 
megteszi ezt velem. Köszönöm szépen. Tehát 2002, Medgyessy Péter, 50 százalékos 
béremelést ígért be, három hónapra ennek a finanszírozását biztosította az állami 
költségvetés, és utána a soron következő tárgyév január 1-jétől ezt az 
önkormányzatoknak kellett kigazdálkodniuk. Ennyit az ígéretről és az ígéretek 
betartásáról szerintem és a hitelesség kérdéséről. Tehát emlékezzünk régiekről, nem 
árt, hogyha ezeket a dolgokat felidézzük.  

Az ominózus javaslattal kapcsolatban - és ezért mondtam, hogy 
kampányveszély, mert láttuk, hogy erőt megfeszítve próbálnak nagy ívű és nagy 
formátumú bejelentéseket megfogalmazni. Ez az önök dolga természetesen, én ide 
tudom csak kapcsolni ezt a javaslatot, hogy miért ebben a formában és miért most 
álltak elő ezzel a javaslattal. Emlékeztetőül azt szeretném felidézni, hogy az elmúlt 
években az első jelentős béremelési lépés a mi kormányunk alatt, éppen a 
pedagógusok körében valósult meg, indult el, és tart azóta, évek óta ez a béremelési 
folyamat, amelynek végeredményeként, nagyjából és átlagosan elmondható, hogy 
körülbelül 50 százalékos bérfejlesztés történik majd ebben az ágazatban. Ennek 
alapján tehát elmondható, hogy a kormány cselekedett, cselekszik, és cselekedni is 
fog, hiszen ez nyilván nem egy végállomás ebben a történetben, de minden esetben 
tekintettel kell lenni az ország teherbíró képességére és teljesítő képességére is. Ebből 
a szempontból egyébként érdekes, hogy mostanában önök több kérdésben is úgy 
látják, szocialisták, hogy mégiscsak jól teljesít a magyar gazdaság, merthogy erre is, 
arra is, amarra is jutna önök szerint forrás. Nyilván itt meg a „magasabbra a tetőt, 
ácsok” című motívum látszik megvalósulni.  

Summa summárum, a kormány cselekedett, cselekszik, és cselekedni is fog 
ezen a területen is. A pedagógusok munkáját nagyra értékeljük, és nyilvánvaló módon 
minden lehetséges eszközt megmozgatunk a továbbiakban is annak érdekében, hogy 
ennek a méltó anyagi elismerése is megtörténjen. Köszönöm a figyelmet.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ikotity István jelezte, hogy hozzá kíván szólni. Tessék! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Kucsák 

képviselő úr úgy kezdte, hogy kampányveszély, és egy történelmi leckével 
majdhogynem az előző évezredig kellett visszamennie. Azt gondolom, hogy a jelen 
dolgaival kellene foglalkozni. 

Ez a javaslat pedig annyira nagy ívű, amennyire önök nagy ívűként 
benyújtották. Hogyha el tetszett olvasni, akkor látja ön is, hogy ez az önök ígérete.  

De nincsenek nagy illúzióim azzal kapcsolatban, hogy miként fognak ezzel 
kapcsolatban viselkedni, hiszen már egy kézen nem lehet megszámolni ezt az ígéretet, 
amit még a kampányban ígértek annak idején, 2010-ben, azt hányszor szegték már 
meg, kezdve azzal, hogy két évvel később indították, folytatva azzal, hogy részekre 
osztották és csak most fejezték be az utolsó részét, folytatva 2015. január 1-jével, 
amikor elszakították a minimálbérből, vagy ahogy most láthattuk ősszel, hogy az 
iskolaigazgatóknak jelentős hatáskört biztosítottak. Tehát ez nem feltétlenül jut el 
közvetlenül a pedagógusokig. Ezek mind-mind megszegései annak az ígéretnek. Ez a 
javaslat véleményünk szerint is egy helyreállítása ennek az ígéretnek. Tehát az önök 
saját ígérete ellen szavaznak, hogyha ezt leszavazzák.  

És végül, utoljára, engedje meg, hogy egyetlenegy konkrét példával - talán nem 
volt bent éppen az ülésteremben, amikor elmondtam az önök 50 százalékos 
emeléséről azt, hogy én 2002-ben kezdtem el friss egyetemi végzettséggel tanítani 
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gimnáziumban, és elhoztam az első bérpapíromat, felmutattam Lázár Jánosnak, és 
reálértéken bemutattam, hogy ez 15 százalékkal magasabb, mintha most elkezd 
egyetemi végzettséggel gimnáziumban tanítani egy tanár. Ezeket a számokat most el 
tudom mondani: 88 ezer forint volt a kezdő fizetésem, ez reálértéken most 156 ezer 
forintot ér. 77 százalékos infláció volt 15 év alatt, ez egy fontos közgazdasági adat, és 
most 135 ezer forint az - most nettó fizetésekről beszélek -, amit… (Jelzésre:) Ne 
legyintsen, képviselő úr, mert ezek szigorú tények és számok, és olyan számok, 
amelyek helyességét bármikor alá tudom támasztani, saját adatokkal tudom 
alátámasztani, illetve hiteles adatokkal. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kunhalmi Ágnes jelentkezik, de még nem zárszóra, hanem 

hozzászólásra adok szót. Parancsoljon! 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen köszönöm, 

elnök asszony. Csak egy dologra szeretnék reflektálni, amit Kucsák úr mondott. Azt 
mondta, hogy tekintettel kell lenni az ország gazdasági teherbíró képességére, kvázi, 
hogy ezért nem tudják a saját ígéretüknek az utolsó szakaszát úgymond betartani. 
Nem tudom, ha olyan csodásan működik a gazdaság, hogy miniszterelnök úr is a 
legutóbbi pénteki Kossuth rádiós rádióinterjújában elmondta, hogy 30 év múlva utol 
fogjuk érni Ausztriát, Matolcsy György zengedezik arról és Szijjártó Péter is, hogy 
csodás a gazdaság teljesítménye, akkor valószínűleg nincsenek összhangban. Kérem, 
magyarázza el, hogy érti mégis azt, hogy ha ilyen csodásan pörög a gazdaság, és soha 
nem látott fejlődés van, akkor miért nem tudják az önök által tett ígéret utolsó 
szakaszát betartani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pósán László, tessék! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 

szeretném világossá tenni, hogy különböző hitek vannak természetesen, mindenki 
abban hisz, amiben akar, de a tények szintén makacs dolgok. A tény az, hogy amit 
ígértünk, azt betartjuk. Az egy másik kérdés viszont, hogy kifejezetten az oktatás 
világából jött az az igény, a kerekasztal-tárgyalásoknál, hogy az igazgatók kapjanak 
nagyobb mozgásteret az iskolán belül, és legyen mód és lehetőség a különböző 
teljesítmények differenciált értékelésére, anyagi ösztönzőkön is keresztül. Korábban 
azt kifogásolták, hogy nem hallgatjuk meg az oktatásban résztvevők véleményét, 
amikor meghallgatjuk, akkor az a baj. Az a helyzet valóban, amit Kucsák képviselő úr 
mondott, itt a kampány, aztán mindig vagy a-t mondanak vagy b-t, mikor éppen mi a 
megfelelő álláspont. Ebből következően, én azt gondolom, hogy különösebben ezzel 
nekünk sok teendőnk per pillanat nincsen, az elfogadott törvények mentén a dolgok 
haladnak a maguk módján, önök nyilvánvalóan elkezdték a kampányolást, betudjuk 
ezt a kampány részeként, ebből következően nem fogjuk támogatni a tárgysorozatba 
vételt. Köszönöm. (Ikotity István: Saját ígéretük.)  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs. 

Tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Nagyon sokáig nem 

húznám az időt, csak néhány dologra reagálnék. Én két éve járom az országot, és 
mindenhol ilyen nagy óriásplakátokat látok, akkor ki kezdett el, mikor kampányolni? 
Jó napot kívánok! A politikának az a lényege, hogy az ember javaslatokat terjeszt elő, 
jó, önök meg plakátolnak, de ez másik kérdés. De ez csak egy ilyen zárójeles 
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megjegyzés volt (Közbeszólásra reagálva:) Mi biztos nem, mert Simicska úr nekünk 
pénzért se ad plakáthelyeket, képzelje el! (Kunhalmi Ágnes: Ti jobban ismeritek, 
milyen ez a Simicska, ugye?) Állandóan kapjuk az árajánlatkérésre az ilyen 
papírokat, hogy sajnos nekünk nem tud adni. Ez így járt. Ugye volt ő már fideszes, 
most jobbikos támogató, de ezt hagyjuk is, mert nem tartozik tényleg a bizottsági 
ülésre. (Törő Gábor: a Jobbiknak nem támogatója, tulajdonosa!)  

Visszatérve a lényeghez: azért az egy olyan furcsa dolog, hogy az az érv, 
merthogy ez kampány. Az MSZP előterjesztett egy javaslatot, ami önmagában, azt 
gondolom, hogy persze, rendben van, érdemes erről beszélnünk, én magam meg az 
Együtt hisz abban, hogy a bérdifferenciálás fontos, tehát ha az jól ki van dolgozva, és 
az eltérő teljesítményeket figyelembe vevő bérrendszert alakítunk ki, az egy fontos 
dolog természetesen, hiszen ez a hatékonyság ösztönzésének egy fontos eszköze. 

Amit még meg akartam jegyezni, csak részben megint Kucsák képviselő úrra 
reagálva: annak a bizonyos Medgyessy Péter-féle béremelésnek, ami megvalósult, 
ahogy ön is említette, hogy önmagában az az ígéret megvalósult, hogy volt egy 
50 százalékos béremelés, az volt egy érdekes megoldás, amit valóban említett, hogy 
ezt az önkormányzatokra tolták rá forrásoldalról. Annak a legnagyobb hibája meg az 
volt a későbbiekben, hogy hagyták elinflálódni azt az emelést. És gyakorlatilag 
visszaértünk vásárlóértéken oda 2010-11 környékére, ahol ez előtt az emelés volt. 
Akkor jött a Fidesz, beindította ezt az életpályamodellt, majd aztán az első 
intézkedések között egyből az illetményalapot elszakították a minimálbértől, és 
megint elindultunk ebbe az irányba, hogy szépen kezd ez az egész erodálódni. És 
figyelembe véve a mai bérviszonyokat, egyáltalán nincs jó helyzetben a 
pedagógustársadalom a fizetések vásárlóértékét nézve, meg, ha megnézzük, 
nemzetgazdasági szinten az egyes foglalkozási csoportokban milyen 
jövedelemviszonyok vannak. És ebből adódik az, hogy a pedagógushiány egyre 
akutabb lesz, mert nagyon sok pedagóguskolléga akár csak a most végzettek közül 
meg már korábban is a pályán lévők közül egyszerűen elmegy máshová dolgozni, 
mert sokkal magasabb bért kap, mondjuk, ha elmegy egy nemzetközi cég vezetője 
mellé személyi asszisztensnek angoltanárként. Tehát az biztos, hogy hosszú távon 
nem lesz tartható, hogy nem csinálunk valamiféle dinamikusabb béremelést ebben az 
ügyben, mert nem lesznek tanárok. Ezt tapasztaljuk már most is. Úgyhogy én 
önmagában a tárgysorozatba vételt természetesen támogatom, mert azt gondolom, 
hogy erről kell beszélni, és az egy fontos dolog, hogy plenáris ülésen ilyen dolgokról 
beszéljünk. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés vezetését dr. Pósán László, a bizottság alelnöke veszi át.)  

 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke: Jeleztem Pósán alelnök úrnak, hogy 

hozzá szeretnék szólni. És utána továbbadom Vinnai Győzőnek a szót.  
Egyrészt reagálva a differenciálással kapcsolatos kérdésre, amit Pósán alelnök 

úr mondott, miszerint ez a szakma kérése volt, hogy lehessen az intézményi vezetők 
részéről, tehát nekik legyen lehetőségük differenciálni: ez önmagában így megállja a 
helyét, csak nem úgy, ahogyan ezt megvalósítják. Tehát nem egymás rovására kellene 
differenciálni a pedagógusok fizetésében, tehát úgy tud valakinek magasabb bérezést 
juttatni, hogy valaki más ezért nem kapja meg. Másrészt azt ígérték, hogy 2017 
szeptemberében is ezt a bizonyos 10 százalékpontos emelést mindenki meg fogja 
kapni. Ehhez képest, hogyha differenciál az iskolaigazgató, akkor nem fogják 
megkapni. 

Maga a pedagógus-életpályamodell úgy indult 2013-ban, hogy ígértek egy 
bizonyos mértékű emelést. Először nem volt szó arról, hogy több lépcsőben fogják 
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megvalósítani, hanem arról volt szó, hogy 2013-ban megkapja mindenki az adott 
összeget. Augusztus végén össze kellett hívni az Országgyűlést azért, mert nem tudták 
akkor biztosítani ennek a fedezetét. Az ígért összeg 60 százalékát kapták meg akkor a 
tanárok, majd minden év szeptemberében 10-10 százalékkal egészítették ezt ki.  

Akkor arról is volt szó, hogy a minimálbérhez kapcsolják, és ahhoz is 
kapcsolták. Majd, amikor a minimálbér elkezdett emelkedni, akkor elválasztották a 
minimálbértől, így a minimálbér és a pedagógusbér közötti olló nagyon nagy 
mértékben összeszűkült és csökkent. 2018 januárjától a garantált bérminimum 
Magyarországon 180 500 forint lesz, egy kezdő, főiskolát végzett pedagógus bruttó 
fizetése pedig 182 700 forint. Tehát bruttó 2200 forint lesz a különbség a garantált 
bérminimum és egy főiskolát végzett pedagógus kezdő fizetése között, azért, mert a 
minimálbértől elválasztották. Mindez ezt eredményezte, hogy az értékállóságát nem 
biztosították. 

Maga a javaslat, ahogyan az előterjesztők részéről is elhangzott, az önök 
korábbi javaslata, amit korábban megszavaztak. Emlékszem arra, amikor még az 
MSZP kormányzott és a 13. havi nyugdíjjal kapcsolatban volt ugyanez a helyzet, hogy 
megszavazták, aztán elvették, milyen remek videókat készítettek arról, hogy 
képviselők egyszer megszavazták, majd egy következő alkalommal pedig leszavazták 
ugyanazt. Most ugyanez történik, hogyha nem támogatják ezt a javaslatot, hiszen 
ebben az szerepel, amit korábban önök támogattak. Tehát én úgy érzem, hogy minden 
szempontból indokolt ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vétele.  

 
(Az ülés vezetését Dúró Dóra, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
Ennyit szerettem volna mondani, és Vinnai Győzőnek adok szót. Parancsoljon! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. A bérek 

értékállóságáról két megjegyzésem lenne, hiszen Ikotity István említette, hogy 
77 százalékos infláció volt, és ott voltam a Parlamentben, amikor bemutatta a fizetési 
jegyzékét. Megemlíteném, hogy én megnéztem az elmúlt hét év inflációs indexét, két 
évben defláció volt, volt 2,4; 3,4 éves infláció. Tehát az elmúlt hét évben vagy 
majdnem elmúlt nyolc évben, annak a 77 százaléknak egy töredéke volt, több mint 
50 százalék 2002 és 2010 között. Tehát lehet azt mondani, akkor én azt mondom, 
hogy a reálértékét ott vesztette el a fizetés, mert hallottuk Szabó Szabolcstól is, hogy 
volt ugyan egy 50 százalékos emelés 2002-ben, csak azt egyrészt rátolták az 
önkormányzatokra, másrészt elinflálták, tehát az infláció olyan magas volt, hogy 
elvesztette reálértékét.  

Egyébként, ha fizetési jegyzékekkel kampányolunk, akkor hadd mondjam azt, 
családban tudom megemlíteni, hogy 2013 és 2017 között 30 éves tanítással egy két 
tanítási nyelvű általános iskolában 130-140 ezer - bruttó értendő - forinttal 
emelkedett. Ez a bizonyos 50 százalék, amit Kucsák László mondott, hogy nagyjából 
átlagosan 50 százalék, az van, ahol 60 százalék a korábbi bérhez képest. Alapbérről 
beszélek és nem pótlékokról.  

És az értékállóságához még egy megjegyzést tennék, hiszen az életpályamodellt 
2013-ban éppen a tanárokkal kezdtük - nagyon helyes természetesen -, hogy egy kicsit 
jobb legyen. És a munkaerőhiány is itt jelenik meg, mert magam, aki a 
közigazgatásban is dolgoztam, tapasztaltam azt, hogy tanári diplomával sokan 
átjönnek a közigazgatásba dolgozni, mondjuk, egy megyei kormányhivatalhoz, és ez a 
folyamat 2014-15-től vagy az elmúlt két évben már nem jellemző, hiszen a tanárok 
jelentős része a tanári pályán marad. És örvendetes hír, nem győzelmi jelentésként 
mondom, de örvendetes hír, hogy a tanárképző főiskolákra és egyetemekre az 
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osztatlan képzésben 30 százalékkal többen jelentkeztek, mint korábban. Ez is a pálya 
presztízsének emelkedését jelenti. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólás? (Jelzésre:) Kucsák László. Tessék! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 

nagyon röviden. A félreértések elkerülése érdekében, tehát itt a teljesítő képesség és 
egyéb ügyek kapcsán akkor megismételném, hogy ez a kormány cselekedett, 
cselekszik, és cselekedni is fog ezen a területen is. Ez egy fontos állítás.  

És amikor én az ország teljesítő képességéről tettem említést, akkor azt éppen 
azért tettem meg, mert a szocialisták praktikusan többször úgy tesznek ígéretet, 
vállalást - az utóbbit nem nagyon szokták, inkább ígéretet -, hogy nem jelölik meg 
annak a költségvetési forrását. A mi szemléletmódunk továbbra is az, hogy lehetőség 
szerint ne hitelfelvételekkel kelljen ezeket a fejlesztéseket megoldani. Ezt eddig meg 
tudtuk tenni. És ezt a javaslattevőknek is tisztelettel figyelmébe ajánlom, hogy ez egy 
egészen másfajta gondolkodás, mint ami 2010 előtt volt, önök nyakra-főre vették föl a 
hitelt, amely hitelt egyébként az önök után következő kormánynak kellett 
törlesztenie. Ez is egyfajta gondolkodás, én ezt láttam egyébként a szocialista vezetésű 
önkormányzatnál is. A mi esetünkben nagyjából 12 milliárdos hitelt, adósságot 
halmoztak fel. Ez a követendő út? Szerintem nem. Éppen ezért felelősséggel kell 
elindulni a bérfejlesztések területén is. Én úgy gondolom, hogy a kormány ezen az 
úton nemcsak hogy elindult, hanem halad, és haladni is fog tovább. Említettem én is, 
hogy ezt senki nem tekinti végállomásnak, de azt elvitatni, hogy ebben a szektorban 
ez egy jelentős bérfejlesztés, ami már eddig is megvalósult, az szerintem nem állja ki 
az igazság és az idő próbáját.  

És még egy: ha önök most azt mondják, hogy nem kampány ízű ez a 
javaslattétel, vagy nincs benne kampánymegfontolás - bájos egyébként, hogy egy 
Jobbik-szocialista együtt beszélés valósul meg (Ikotity István: Én nem? - Derültség.) 
ebben a kérdéskörben is. (Kunhalmi Ágnes: Bejelentkeztél?) Üdvözlöm LMP-s 
képviselőtársunkat is egyébként. (Derültség.) Szóval ennek is van egy diszkrét bája. 
De a lényegesebb talán az, hogy akkor tegyék a szívükre a kezüket és gondolják át: az 
eddigi fejlesztéseket önök támogatták, megszavazták? No comment. Köszönöm a 
figyelmet.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Ikotity István. 

Tessék! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Nem szeretném tovább húzni, 

csak Vinnai képviselő úrnak válaszolok. Abban, amit állított, képviselő úr, megnéztem 
villámgyorsan, 17 százalék az önök idejében az, ami infláció. Volt két olyan év, amikor 
defláció volt (Dr. Vinnai Győző: Ezt mondtam!), ’14 és ’15, és volt olyan, amikor 
6 százalékot is elért az infláció, összességében 17. De azt gondolom, hogy ez egy olyan 
tény, ami, ha arról beszélünk, hogy mennyi volt az infláció, vagy arról beszélünk, hogy 
mennyi a reálérték jelenleg a pedagógusok nettó fizetésénél, akkor, azt gondolom, 
hogy önöknek nem visszamutogatni kell, hanem a pedagógusoknak olyan helyzetet 
teremteni… Tehát hogy ha azt mondják, hogy önök tették a legnagyobb 
fizetésemelést, akkor azt tényleg azokkal a tényekkel támasszák alá, hogy tényleg 
most keresnek legtöbbet a pedagógusok. Ez nem így van.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Nem érkezik jelzés.) Nem látok 

jelzést. Akkor válaszadásra Hiller Istvánnak adok szót.  
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Dr. Hiller István (MSZP) válasza 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen a vitát meg az 
elhangzott véleményeket. Miközben kormánypárti képviselőtársaim beszéltek, adta 
hírül a sajtó, hogy az Apáczai Csere János Gimnázium mennyezete leszakadt. Én ezek 
között nem fizikális, de indirekt módon kapcsolatot látok, tudniillik olyan dolgokat 
mondtak, hogy a mennyezet nem bírta ki egy közoktatási intézményben, és a szó 
fizikális értelmében leszakadt. Természetesen ellenőrizhetik ezt a tényt és ennek 
valóságtartalmát.  

Nem a kampány kezdődött el, képviselő úr, hanem a tanév. Hogyha ezt az 
ígéretet nem a tanév kezdetére, történetesen a cikluson belüli tanévek szeptemberére 
teszik, hanem februárra, akkor februárban mondtam volna el. Ha decemberre tették 
volna, akkor decemberben mondom el. De minthogy azt ígérték, hogy szeptemberben 
adják, úgy, ahogy ebben a javaslatban, ami az önök eredeti javaslata, ezért tettem 
szeptemberben. És ha a választás Magyarországon nem áprilisban lenne, hanem 
októberben, éppúgy elmondtam volna.  

Még egyszer mondom, az oktatás, ezen belül a közoktatás állapotáról nyilván 
lesz alkalmunk beszélgetni, vitatkozni, főleg, ha önök kiállnak.  

Egyébiránt pedig ebben a javaslatban újdonság, innováció nincs, ez az önök 
javaslata, ha leszavazzák, szavazzák le saját eredeti ígéretüket. Természetesen ez a 
nyilvánosság számára is megfelelő bizonyíték arra, hogy mit hogyan gondolnak. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: A zárszó elhangzott, így a tárgysorozatba-vételi döntés következik. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki tárgysorozatba veszi a T/17317. számon 
Tóth Bertalan, Hiller István és Kunhalmi Ágnes képviselők által előterjesztett 
törvényjavaslatot. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Hat igen szavazat. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) Négy nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Öt tartózkodással 
a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Az 1/c) napirendi pontot, ezzel az 1. napirendi pontot is lezárom. 

A bizottság őszi munkatervének megvitatása  

2. napirendi pontunk a bizottság őszi munkatervének megvitatása. Ezt a múlt 
héten előzetesen elküldtük az alelnököknek, és kértük minden párttól, hogy 
javaslatokat tegyenek meg. Az LMP javaslatait olvashatják a kiegészített őszi 
munkatervben, és ennek a vitájára kell most sort kerítenünk. Kérdezem, hogy ki az, 
aki hozzá kíván szólni az őszi munkatervhez. (Jelzésre:) Pósán László. Tessék! 

Hozzászólások  

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Egészen röviden csak azt szeretném jelezni, hogy az, ami szerepel a táblázatban, az 
szerintem elég komoly elfoglaltságot jelent majd a bizottság számára. Egyébként ezzel 
egyet is lehet érteni minden további nélkül. Én általában jelzem azt, hogy szerintem a 
végtelenségig ne bővítsük a kört, mert fizikai képtelenség lesz ennek megfelelni, főleg 
akkor, hogyha miniszteri meghallgatásokat is fontosnak tartunk. Következésképpen 
az LMP javaslatait nem támogatjuk. Részben ebből kifolyólag, részben azért is, mert 
jó néhány olyan felvetés van, amely vagy idő előtti - itt az életpályamodell és egyebek 
kérdéséről van szó, merthogy a kerekasztalon erről zajlanak a tárgyalások, hogy hol 
kell finomítani, hol kell ebbe belenyúlni. Tankönyvpiac aktuális helyzetének 
áttekintése. Én, bevallom őszintén, nem hallottam arról, hogy az idén lett volna 
bárhol probléma ez ügyben. Lehet, hogy volt, én ezt nem tudom, megmondom 
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őszintén, de érdemi felvetés ezzel kapcsolatban, legalábbis széles körben, 
médiafelhangokkal kísérve nem volt. Hogy pontosan mit akarunk itt megnézni, nem 
tudom. A tartalmi szabályozás kérdéseire ugyan rá lehet térni, csak nem tudom, hogy 
tényleg meg tudjuk-e majd - az időt alapul véve - mindezt cselekedni.  

Gyakorlatilag, azt gondolom, hogy maradjunk a realitások talaján, és a 
bizottság teherbíró képességének, időszükségletének figyelembe vételével alakítsuk ki 
az őszi munkarendet. Magyarán azt javaslom, hogy amit elnök asszony táblázatba 
foglaltan elküldött, azt fogadjuk el mint munkarend, és minden más egyéb kérdésben, 
ha nagyon akut a dolog, akkor úgyis tudunk ad hoc döntést hozni a bizottságnál, hogy 
mivel egészítsük ki, de én per pillanat nem javaslom, hogy túltervezzük magunkat, 
mert utána akkor az lesz a probléma. Arról nem is beszélve, hogy vannak még 
függőben a bizottság előtt olyan természetű ügyek is, mint különböző 
partnerbizottságok korábbról esedékes meghívásai, azokat se tudtuk még realizálni. 
Csak jelzem, hogy elég komoly időzavarban vagyunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Ikotity István. 

Parancsoljon! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

javaslataim kapcsán, illetve arra való reakció kapcsán két dolgot engedjenek meg. 
Egyrészt a tankönyvpiac helyzetének áttekintésével kapcsolatban: az aktualitását nem 
valamiféle probléma, ahogy Pósán alelnök úr jelezte, nem valami olyan probléma, 
hogy nem érkeztek meg a tankönyvek vagy ilyesmi a felvetésünk, hanem az, hogy 
tendenciaváltozás történt a tankönyvek, az állami és a magán-tankönyvkiadóktól 
megrendelt tankönyvek arányában, ugyanis a korábbi jelentős állami fölény elkezd 
visszakorrigálni és szemlátomást emelkedik a magánkiadók megrendelése, és ez 
mindenképpen, azt gondoljuk, egy tendenciaváltozás, amiről érdemes beszélni.  

Illetve azzal szerettem volna kiegészíteni, hogy akár az életpályamodell 
kapcsán, akár a nemzeti alaptantervről szóló változások kapcsán a bizottság az, 
amelyik meggyőződésem szerint illetékes, legalábbis szerencsés, hogyha ezekről tud, 
és nem utólag értesül. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Más? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs jelentkezett. Tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Én is ehhez a 

Tanoszos dologhoz szólnék hozzá, mert valóban itt az történt, hogy Kereszty Péterék 
készítettek egy elemzést, azt el is küldték minden képviselőknek, talán még külön a 
Kulturális bizottság tagjainak is, emlékeim szerint megkaptuk valamennyien, ahogy 
néztem a címzetteket, és itt konkrét javaslatokat fogalmaztak meg igazából, hogy ők 
mint tankönyv-előállítók milyen változtatásokat látnának fontosnak, hogy 
hatékonyabb legyen ez a rendszer. Igazából ez van a hátterében, azt gondolom, amit 
Ikotity képviselőtársam el is mondott. És mivel nagyon konkrét javaslatokat 
fogalmaznak meg, figyelembe véve mindazt, amit alelnök úr mondott, én azt 
javasolnám, hogy legalább ezt az egyet próbáljuk meg beemelni, mert tényleg érdekes 
az az elemzés, amit ők összeállítottak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Hiller István jelentkezett. Tessék! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Amit Pósán alelnök úr mondott leginkább az 

időről meg hogy szorít minket az idő, azt én is így látom, szeretném, ha egy kicsit, bár 
a napirendi pont a második félévi munkatervre vagy javaslatra vonatkozik, tágabban 
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gondolkodnánk. Ugye az a realitás, hogy a választások előtt, a jövő év első 
hónapjaiban az Országgyűlés két-három alkalommal fog ülésezni februárban - most 
nem az Országgyűlésről, hanem az oktatásról szeretnék beszélni -, hogyha ezt reálisan 
végiggondoljuk, az áprilisi választásokig bizottsági szinten érdemi munka egy, 
maximum két bizottsági ülés. A kampány és a választás, majd a kormányalakítás a 
tapasztalatok szerint mégiscsak azt jelenti, hogy egy új összetételű Országgyűlés, 
miután megalakítja a bizottságait, és ott elkezdődik a munka, az a nyáron inkább egy, 
mint két összejövetel. Kérem a tisztelt kormánytöbbséget vagy egyáltalán a 
bizottságot, hogy gondoljuk végig, mégiscsak egy új nemzeti alaptanterv készül, 
amiről a felelősök, miniszteri biztos asszony több alkalommal adott híradást, 
elmondta, hogy nem titkolt, de nem nyilvános, azért mégiscsak valamivel többet 
kellene vagy érdemes tudni az Országgyűlés oktatási ügyekkel is foglalkozó 
bizottságának, mert ha most nem kérdezzük meg, mire tartalmilag valóban meg 
tudjuk kérdezni, akkor már sok értelme nincs, mert már mindenki fogja tudni, 
befolyásolásra nincs lehetőség, hiszen ez leginkább 2018 ősze. Ezért én szeretném 
pártfogolni és javasolni azt, amit az LMP javaslatai között látok, hogy Csépe Valéria 
akadémikus asszonyt hívjuk meg, kapjunk egy útközbeni híradást arról, hogy a 
nemzeti alaptanterv előkészületei vagy már inkább munkája hogyan zajlik, ezt 
próbáljuk beépíteni. Hogyha önök azt mondják, hogy ezt nem ősszel, hanem 
februárban, de szent esküvéssel megfogadjuk, hogy akkor - bár azt aztán végképp 
nem tudom ígérni, hogy februárban nem lesz kampány (Derültség.), csak úgy jelzem. 
Megjegyzem, a politikában versengő pártok küzdelmei során a kampány nem egy 
pejoratív kifejezés. Most ebbe az előbbi vitába fölösleges belemenni.  

Azt szeretném javasolni tehát, elnök asszony, és kérek szépen erről szavazást - 
tehát a javaslatom nem egyszerűen egy beszélgetés -, hogy keressünk annak 
időpontot, megoldást, hogy február végéig, ilyen értelemben tehát kiterjesztve a 
félévet, a nemzeti alaptantervről a bizottság kapjon tájékoztatást. És erről tisztelettel 
kérek szavazást.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kucsák László jelzi hozzászólási szándékát.  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ígérem, 

nem a kampány dolgáról teszek említést. Ezt magam is indokoltnak tartom 
mindenképpen, úgyhogy, ha lehet, technikailag azt javasolnám - ha ez elfogadhatónak 
látszik -, hogy az LMP-s javaslatok közül ezt emeljük ki, mert azzal kapcsolatban egy 
állásfoglalás már történt Pósán alelnök úr részéről, és egy olyasfajta megkötéssel, én 
azt gondolom, hogy abszolút támogatható, hogy ha ebben az előttünk álló időszakban, 
ahogy azt hallhattuk is, beilleszthető, akkor kerítsünk erre sort, hogy kapjunk egy 
akkori állapotnak megfelelő tájékoztatást és legyen egy konzultációs lehetőség erre. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pósán alelnök úr. Tessék! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Csak ezt a 

gondolatot akarom továbbfolytatni. Én azért tettem azt a javaslatot a mondandóm 
végén, hogy a táblázatban foglaltakat fogadjuk el, mert ezek konkrét időponthoz 
kötötten vannak megtervezve, és ad hoc módon döntsünk arról, ami egyébként még 
fontos lehet, mert valóban van néhány olyan kérdés, aminek nem tudjuk belőni az 
időpontját, hogy mikor van olyan állapotban, hogy arról tudunk érdemben beszélni. 
Tehát amit Hiller képviselő úr mondott, így kiterjesztő értelemben, az szerintem 
respektálható, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból közelítsük meg. De a konkrét 
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időponthoz kötöttséget ezen téma esetében még nem javasolnám most, mert nem 
biztos, hogy feltétlenül be tudjuk lőni azt a megfelelő dátumot, amikor ez esedékessé 
válik, hanem azt szeretném ilyen értelemben előterjeszteni javaslatként, folytatván 
azt a gondolatkört, hogy vegyük fel a kapcsolatot Csépe Valériáékkal, és keressük meg 
azt az időpontot, amikor ez realizálható lesz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Az időpontok - bocsánat, most itt hozzászólok én is - csak tájékoztató 

jellegűek, még nem fixáltuk őket, csak ezek azok a keddi napok a bizottsági héten, 
amikor rendszerint, normál menetrendben a bizottság ülést tart. 

Én az LMP javaslatai közül mindegyiket beilleszthetőnek tartom. A harmadik 
témakörben ott nincsen új napirendipont-javaslatra szándék, hanem Horváth Péter 
beszámolójához javasolja még meghívni a PSZ-t és a PDSZ-t, szerintem ott csak a 
meghívotti kör kibővítéséről van szó, tehát az anélkül abszolválható, hogy ezt 
megtennénk. A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének meghívását 
hozzákapcsolnám a HÖOK, Palkovics államtitkár úr meghívásához, tehát ott lenne 
szintén egy kis bővítés, egy új szereplő, de gyakorlatilag nem teljesen új témát 
hoznánk be. Nyilván a HÖOK és az FDSZ más embereket képviselnek, de mégiscsak 
kapcsolódik egymáshoz sok tekintetben. 

Van egy olyan bizottsági ülésünk, amelyre a tervezet szerint kizárólag az 
NMHH beszámolója, költségvetése, zárszámadása kapcsolódik, az nem szokott egy 
elhúzódó vitát eredményezni, tehát akár arra az alkalomra meg is tudnánk hívni 
Csépe Valériát, hogy egy olyan napirendet állítanánk össze, amelyen Csépe Valéria 
beszámol a NAT-ról egy hosszabb napirendi pont keretében és az NMHH vezetőit is 
meghallgatjuk.  

És szintén, Navracsics Tibor biztos úrnak a meghallgatása sem szokott olyan 
mértékű időt és elfoglaltságot jelenteni, hogy mondjuk a Tanoszt, amely szintén csak 
egy résztémában jönne a bizottság ülésére, meghallgathatnánk.  

Tehát én úgy érzem, hogy csak a Tanosz esetében, illetve Csépe Valéria 
esetében jelent új napirendi pontot, de szerintem abszolválható. Tehát én arra teszek 
javaslatot, hogy ilyen módon próbáljuk meg beilleszteni az LMP összes javaslatát a 
munkatervünkbe, és nyilván meglátjuk rugalmasan, hogy mi valósul meg belőle, 
hiszen a korábbi munkatervek kapcsán is előfordult, hogy nem tudtuk az adott 
meghívottat a bizottsági üléseken vendégül látni egyéb elfoglaltságai miatt. Tehát én 
bevenném, gyakorlatilag csak Csépe Valéria és a Tanosz jelentene új napirendi 
pontot. (Kunhalmi Ágnes: Egyetértek.)  

(Jelzésre:) Pósán László, tessék! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Szeretném megjegyezni, ez 

így nem állja meg a helyét, tehát vitatom, hogy ez nem jelentene újat. Ugyanis, ha van 
a HÖOK és az ösztöndíj kérdése, akkor ehhez képest a Felsőoktatási Dolgozók 
Szakszervezete teljesen más téma, csak hogy világosan beszéljünk és lássunk. Azt el 
tudom fogadni, hogy próbáljuk meg október vége táján a NAT kérdését megszervezni, 
ha ez megy, de azt már nem, hogy például a tankönyvpiac aktuális helyzete, mert 
akkor viszont az összes létező szereplőt be kell hívni, mert az úgy lenne korrekt, 
hogyha ilyenekről beszélünk. És ugyanez a pedagógusok helyzetének áttekintése, az 
életpályamodell. Az életpálya kérdésével a kerekasztal foglalkozik. Ha olyanokat 
hívunk meg, akik nincsenek ott a kerekasztalnál, az egymás mellett történő elbeszélés 
lesz, tehát azért ezek nem korrekt dolgok. (Kucsák László: Így van.) Ha valamiről 
beszélünk, olyanokkal beszéljünk, akik azon jelen vannak, és ott az aktuális állást el 
tudják mondani. Tehát ebből követően én azt javaslom, hogy egészen egyszerűen a 
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NAT kérdését vegyük terítékre, a többit, amit elnök asszony úgy fogalmazott, hogy 
szerinte nem újak, én ezt újnak látom, azt pedig nem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e még más hozzászólási szándék? (Nem érkezik jelzés.) Nem 

látok jelzést. Akkor én azt látom, hogy Hiller István is azt kérte, amit Pósán László, 
hogy a NAT kérdésével történő kiegészítésről szavazzunk. Illetve tartunk egy külön 
szavazást arról, hogy az LMP többi javaslatát beillesztjük-e az őszi munkatervbe. És 
ennek a két módosításnak az eredménye alapján tudunk szavazni a végső 
munkatervről.  

Határozathozatal 

Akkor elsőként szavazásra teszem fel a kérdést, hogy ki az, aki támogatja, hogy 
Csépe Valériát a NAT kérdésében a bizottság az őszi ülésszak során meghallgassa. 
(Szavazás.) Ezt egyhangúlag támogatja a bizottság.  

Ki az, aki támogatja, hogy az LMP többi javaslatával kiegészüljön az őszi 
munkaterv? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Hat igen szavazat. Ki az, aki ezt nem 
támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazattal akkor ezzel nem egészült ki. 

És akkor most a táblázat Csépe Valéria meghívásával kiegészített verziójáról 
szavazunk. Ez lesz az, amit a bizottság őszi munkaterveként felteszek szavazásra. Ki 
az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottság elfogadta az őszi 
munkatervet. 

Köszönöm szépen. Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

3. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, van-e valakinek felvetése az 
egyebek között. (Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelzést. Akkor az egyebek napirendi 
pontot és a bizottsági ülést lezárom. Jó munkát kívánok! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 01 perc)  

Dr. Pósán László 
a bizottság alelnöke 

 

Dúró Dóra  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 


