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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 47 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. Az előzetes 
napirendi javaslatot a képviselők írásban megkapták, ehhez senki nem terjesztett elő 
módosítást, így ebben a formában szavazunk. Kérdezem a képviselőket, hogy ki az, 
aki támogatja a napirendi javaslatot az előzetesen kiküldött formában. Aki igen, az 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e ellenszavazat? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet. 

A „Közös nevező” – az oktatáspolitika pártfüggetlen alapelveinek 
elfogadásáról szóló H/18174. számú határozati javaslat (Ikotity István 
(LMP) képviselő önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Az első napirendi pontunk A „Közös nevező” – az oktatáspolitika pártfüggetlen 
alapelveinek elfogadásáról szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételének 
vitájának lefolytatása és a döntés. Ikotity István LMP-s képviselő úr önálló 
indítványáról van szó. 

Képviselő úrnak az előterjesztői expozéra megadom a szót. Parancsoljon! 

Ikotity István szóbeli tájékoztatója 

IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm a szót, 
elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Az előttünk lévő határozati javaslat egy az egyben az 
a kezdeményezés, amit a Karátson Gábor Kör az idei év tavaszán indított el. Nagyon 
röviden erről: egy nagyon széles körű szakmai, több mint 100 fő részvételével zajló, 
szakemberek és szakértők részvételével zajló egyeztetés, amelynek sajátossága volt, és 
az ott jelen lévők is megdöbbenésüknek adtak hangot, hogy mind jobb-, mind 
baloldalról, mind konzervatív, mind liberális oldalról jelen voltak egy teremben azok 
a szakértők, akik meghatározói voltak vagy meghatározó szerepet vállaltak az elmúlt 
évtizedek oktatáspolitikájában, oktatási folyamataiban. 

Annyira széles, hogy akár csak itt a jelen lévő Fidesz-KDNP-s képviselőknek is 
jelezném, hogy tényleg igen magas szintről képviseltették magukat jobb konzervatív 
oldalról is, és ennek eredményeképpen egy 20 pontos szöveg született, mintegy 
egyhónapos munkával, még ennek a konferenciának a lezárultát követően is folyt ez a 
munka. A lezárultával egy 20 pontos anyag született, amelyet itt látnak maguk előtt 
ebben az előterjesztésben. Ez maga változtatás nélkül ez az anyag, és mindennek az 
indoklásáról is mondok néhány szót annak érdekében, hogy pontosan értsék, hogy 
miről van szó. 

Azt gondolom, leghűebben az fejezi ki ennek a kezdeményezésnek a célját, ami 
arra épít, hogy nyugodt, békés és kiszámítható legyen az oktatás működése 
Magyarországon. Az elmúlt 27 évben tapasztalhattuk azt, hogy kormányról 
kormányra egy hatalmas fordulatot vett az oktatás iránya. Meg kellene egyezni olyan 
minimumokban, amelyek lehetővé teszik, hogy ne rombolja az egyik kormányzat 
földig azt, amit az előző épített, és ugyanez viszont. 

Erre lehetőséget biztosít ez a dokumentum. Valódi kompromisszumokat 
tartalmaz, hogyha elolvasták ezt a dokumentumot – bízom benne -, akkor látják, hogy 
tényleg kompromisszumok vannak benne, és őszintén remélem, hogy erre 



6 

vonatkozóan észrevételeket is tesznek majd, hogy esetleg van-e olyan, ami az önök 
számára nem elfogadható. Lévén, hogy ez a politikán egy felülkerekedni kívánó, 
politikai csatározásokon, ciklusokon felülkerekedni kívánó dokumentum, bízom 
abban, hogy olyan érvek is elhangzanak esetleg akár az elutasítók részéről, akár a 
támogatók részéről arra vonatkozóan, hogy mivel indokolják a magatartásukat, ami 
jelzi azt, hogy pontosan mi is a szándékuk ezzel, szeretnének-e egy nyugodt, biztos, 
kiszámítható építkezést az oktatásban, vagy pedig továbbra is az aktuális 
oktatáspolitikának lesz mindig kiszolgáltatva teljes mértékben, az alapjaitól kezdve az 
oktatás. Bízom benne, hogy ezekre válaszokat kapok önöktől, és reménykedem abban, 
hogy önök is érdekeltek abban, hogy egy ilyen közös nevező elfogadásra kerüljön. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő úr előterjesztését. Most a bizottság 

tagjainak van lehetősége hozzászólni a javaslathoz. Kérdezem, hogy kíván-e valaki 
élni ezzel a lehetőséggel. Pósán László, tessék! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Tekintettel arra, hogy ezeket a kérdéseket már nem tudom, hányszor 
megbeszéltük, jó néhány esetben komoly vitákat is folytattunk róla, azt gondolom, 
hogy az álláspontok ebből a szempontból viszonylag jól körülhatároltak és ismertek. 
Természetesen szakértőket mindenhonnan lehet a szó jó értelmében felsorakoztatni, 
pro és kontra egyaránt, következésképpen itt megint csak azt gondolom, hogy nehéz 
közös nevezőre jutni. A felvetett kérdéseknek egy jelentős részére azt gondolom, hogy 
vannak megnyugtató válaszok. Én most nem akarok pontról pontra végigmenni, tehát 
következésképpen: röviden és tömören összefoglalva azt kell mondanom, hogy mi 
nem fogjuk támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? Hoffmann Rózsa, tessék! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Ikotity képviselő úr 

hangsúlyozta, hogy komoly szaktudással, tapasztalattal rendelkező szakértők 
dolgoztak ezen a koncepción vagy elgondoláson, amelyet most tárgyalunk. 
Amennyiben ez így van, akkor felhívnám a tisztelt szakértők figyelmét arra, hogy 
világszerte ismert tény és szakértők által is alátámasztott tény, hogy egy-egy oktatási 
reformnak az eredményei csak évtizedeken túl mérhetők. Ezért nem értem azt a 
türelmetlenséget, nem értem az ellenzéki képviselők azon felszólalásait sem, amikor 
romokban az oktatás és hasonló hangzatos jelszavakat mondanak. 

Csak emlékeztetni szeretnék arra, amit mindannyian tudunk, hogy például az 
új köznevelési törvény és a nemzeti alaptanterv 2013 szeptemberében lépett 
érvénybe. Ennek négy éve, ha jól számolom, és felmenő rendszerben. Tehát annak az 
eredményeit még nem nagyon lehet látni, illetve majd a most soros 
kompetenciamérések, TIMSS-mérések valamit már mutatnak, hogy mennyire volt 
hatékony. Én azt szeretném kérni a képviselőktől, meg a szakértőktől is, hogy ezt a 
türelmet tanúsítsák, ami egyúttal a szakértelmüket is bizonyítja, hogy az oktatási 
rendszer nem olyan, mint az útépítés, hogy leteszem azt az egy-két méteres követ 
vagy valamit az útra, és azon már járni lehet, hanem bizony, csak hosszú távon 
mérhetők az eredményei. 

Ezért én időszerűtlennek látom most, hogy itt új alapelvekről vitatkozzunk, egy 
kis türelemmel várjuk meg, hogy mit hoz az az oktatási rendszer, amelynek számos 
biztató eredménye van. 
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Egy másik példát hadd mondjak: a 2011-ben elfogadott köznevelési törvény 
vezette be néhány év csúszással a 3 éves kortól mindenki számára kötelező óvodát, 
amelytől nagyon sokan vártunk jó eredményt, hiszen a gyerekek felzárkóztatását, 
szocializációját segíti. Ezt a teljes szakmai és politikai mező végül is támogatta, ennek 
az eredményei sem mérhetők még, de most már egy-két éven belül azért látható lesz, 
hogy mit hoz az az intézkedés, hogy 3 éves kortól a gyerekek belekerültek kötelező 
érvénnyel az intézményes nevelésbe. 

Nos, ha újabb három év eltelik, és valóban az eredmények romosak lesznek, 
akkor talán aktuális lehet egy közös gondolkodás megkezdése, most ebben a 
pillanatban a KDNP ezt nem látja szükségesnek, és emiatt a tárgyalást sem fogjuk 
támogatni. 

 
ELNÖK: Ikotity alelnök úr jelezte, hogy még hozzá kíván szólni. 

Képviselőként? (Ikotity István: Igen.) Akkor parancsoljon, öné a szó! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Igen, 

képviselőként szeretnék hozzászólni, azért is, mert szeretnék lehetőséget biztosítani 
arra, hogy legyen lehetőség megvédeni az álláspontot. 

Először Pósán Lászlótól szeretném kérni azt, hogy ő állította azt, hogy többször 
elhangzottak erre már azt érveik és több helyütt. Én nem találkoztam ezzel 
kifejezetten. Tehát még egyszer: itt nem arról van szó, hogy valamilyen oldalra, 
hanem éppen arról, hogy megtaláljunk egy olyan közös nevezőt, 
kompromisszumokat. Egyetlen példát szeretnék hozni. Ha megnézzük azoknak az 
országoknak az oktatáspolitikáját, ahol tényleg sikeres oktatás mutatható föl, látható, 
hogy például a skandináv országoknak - gyakran elhangzik, már közhely, hogy 
sikerült egy kompromisszumra jutniuk az oktatás céljait, az oktatás rendszerét 
tekintve, az aktuális kormányzattól, ciklusoktól függetlenül tudták azt követni. 
Megegyeztek, hogy sok mindenben eltérő lehet a véleményük, de egy stratégiai döntés 
az, hogy az oktatásban, ami leginkább egy hosszú távú folyamat, abban 
meghatározzuk a közös alapokat, és erre vonatkozóan én nem hallottam sem a Fidesz, 
sem a KDNP részéről érveket, hogy ez miért nem jó, miért ne tegyünk ilyeneket. 

Már áttérek közben Hoffmann Rózsa alelnök asszony felvetésére. Kedves 
alelnök asszony, arra kérem, hogyha nem néhány évről beszélünk, ön most azt 
említette, hogy 2013-tól lépett életbe ez az alaptanterv. Hogyha megnézzük előtte, 
hogy 1995-ben volt az első, 2002-ben a következő, 2007-ben már a harmadik, 2012-
13-ban a negyedik, és most készül a felülvizsgálat, egy újabb, az előzetes információk 
alapján jelentősen eltérő újabb alaptanterv. Ez már az ötödik lesz. Pontosan 
egyetértek abban, hogy itt valóban idő kell ahhoz, hogy bizonyos folyamatok, akár egy 
alaptanterv beépüljön a rendszerbe, nem néhány év, de az, hogy az ötödik készül 22 
év alatt, ez bizony, arra utal, hogy itt nem nagyon van időnk tovább várakozni, az lett 
volna szerencsés, ha már 1990-ben úgy döntenek - ebben egyetértünk, hogy ez egy 
jelentős változás időpontja volt vagy lehetett volna -, hogyha már akkor megegyeznek 
bizonyos alapvetésekben, mert tényleg az oktatás céljait érintően sincsen egyetértés a 
politikai erők között, és bizony, ez egy lehetőség lenne arra, hogy ezt megtegyük. 
Hogy egy kormányzati többségből, közel kétharmados többségből azt mondják, hogy 
kérem, várják meg, még legalább három évet várjunk, igen, csak lehet, hogy közben 
már bizonyos idő elteltével akár idén tavasszal, akár négy év múlva történik egy 
kormányváltás, az akkori kormány is majd ezt mondja, hogy kérem, várjunk már négy 
évet, mert az enyém majd mennyire jó lesz. 

Azt gondolom, hogy az érvelés alapját támadom ezzel, tehát nem lehet egy 
aktuális kormányzat hatalmas sikerére építeni, főleg hogyha az nem siker, hiszen a 
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következő könnyen lehet, hogy azt porig fogja rombolni. Ezért javasoljuk, kérjük azt, 
hogy legyenek meg az alapok, legyen meg egy minimum, aminél lejjebb nem 
rombolják az oktatás rendszerét. Kerüljön kormányra bármilyen ideológiai 
világnézetű kormányzat, ez ennek az előterjesztésnek, javaslatnak a lényege. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? Pósán László, tessék! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak egy apró észrevételt 

szeretnék tenni. Képviselő úr azt mondta, hogy ő nem hallotta ezzel kapcsolatos 
állásfoglalásunkat. Javaslom, hogy akkor lapozza végig a bizottsági ülések 
jegyzőkönyveit, mert jó néhány alkalommal, amikor vagy az aktuális törvény, vagy 
annak különböző módosításai terítéken voltak, akkor ezek a típusú felvetések bizony, 
mind elhangzottak, és azzal kapcsolatosan szakmai érvek ütköztetése itt, a bizottsági 
ülésen vagy akár a parlament plenáris ülésén megtörtént. 

Tehát én csak annyit szeretnék javasolni, hogy nézze meg a jegyzőkönyveket, és 
akkor választ talál a kérdésére. Köszönöm. 

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

jelzést. Akkor én is röviden kifejteném az álláspontomat a javaslattal kapcsolatban. 
Én támogatni fogom ennek a tárgysorozatba vételét, annak ellenére, hogy az abban 
leírtakkal nem tudok száz százalékig egyetérteni. 

Képviselő úr összehívott ezzel kapcsolatban egy egyeztetést, amin én magam 
részt is vettem, és ott már néhány pontjáról érdemben is beszéltünk. Ugyanakkor a 
kezdeményezés legnagyobb erejét abban látom, amit Ikotity alelnök úr is elmondott, 
hogy egy olyan, több politikai oldalról származó szakértők által megalkotott 
dokumentumról van szó, amely akár ciklusokon átívelően érinti azokat a témákat, 
azokat a pontokat, amelyek meghatározzák egy oktatási rendszernek a minőségét. 

Nagyon sok, kifejezetten kormánypárti szakértő is részt vett egyébként ennek a 
dokumentumnak a létrehozásában, ezért is van egyébként nagyon nagy ereje, hogy 
sikerült egy ilyen dokumentumot létrehozni, amelyben nagyon széles világnézetű 
emberek együtt gondolkodtak és szakmai alapon közelítették meg a problémákat. 
Ugyanakkor, ahogy említettem, tartalmilag a végszavazáson mondjuk nem tudnék 
erre egy igen gombot nyomni, de a tárgysorozatba vételt mindenképpen támogatni 
tudom. 

Ennyit szerettem volna elmondani. Van-e más hozzászólási szándék? (Nincs 
jelzés.) Nem látok jelzést. Akkor válaszadásra Ikotity alelnök úrnak adok szót. 
Parancsoljon! 

Ikotity István válaszai a vitában elhangzottakra 

IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm szépen. 
Még egy dologra szeretnék kitérni, lévén, hogy többször elhangzott. Tisztelt Pósán 
Alelnök Úr! Hogyha elolvasta ezt a dokumentumot, látja, hogy nem azok a szólamok 
vannak benne, amit mi rendszeresen mondunk, nem azok a szólamok vannak benne, 
amik ellen önök tiltakoznak. Ez nem az önök rendszerének a támadása, láthatja, hogy 
kompromisszumos javaslatok vannak benne. Éppen azokat a pontokat próbálja ez a 
dokumentum megtalálni, szakértők segítségével, ami mindkét oldal részéről vagy 
akár több oldal részéről elfogadható, vállalható. 

Én őszintén sajnálom azt, hogy nem ilyen szemmel nézte és nem látta, hogy 
ebben kompromisszumok vannak.  
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Nyilván ez a dokumentum számomra sem olyan, hogy kifejez mindent, amit én 
az oktatásban szeretnék, én sem értek egyet azzal a részével száz százalékig, hogy csak 
erre van szükség. Nemcsak erre van szükség, ezt meg kell haladni, de azt gondolom, 
hogy ez egy alap.  

Még egy gondolat: én őszintén sajnálom, hogy más hozzászólók nem voltak, és 
remélem, hogy ez azért van, mert támogatni tudják ezt a javaslatot, nem pedig azért, 
mert nincsen álláspontjuk ebben. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: A zárszó elhangzott, szavazás következik. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy tárgysorozatba veszik-e a H/18173. számon Ikotity István, LMP-s 
képviselő úr által benyújtott határozati javaslatot. Aki igen, az kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A napirendünk szerint most a 2. napirendi ponttal kellene folytatnunk a 
bizottság ülését, azonban Palkovics államtitkár úrral előzetesen úgy egyeztettünk, 
hogy az államtitkár úr által érintett napirendi pont 10 órától kerül sorra, így most 
ezzel folytatjuk a bizottság ülését. 

Tájékoztató a hallgatói ösztöndíjakról 

A „tájékoztató a hallgatói ösztöndíjakról” című napirendi pont következik. 
Ennek a napirendi pontnak a keretében köszöntöm előadóinkat, Palkovics László 
államtitkár urat és Gulyás Tibort, a Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciájának az elnökét. Köszönöm, hogy megtisztelték a bizottság ülését 
jelenlétükkel és rendelkezésünkre állnak. 

Elsőként megadom a szót Palkovics László államtitkár úrnak. 

Dr. Palkovics László szóbeli tájékoztatója 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Tisztelettel köszöntöm a bizottsági tagokat. Köszönjük a lehetőséget, hogy a mai 
Kulturális bizottsági ülésen röviden áttekinthetjük a hallgatói ösztöndíjak rendszerét. 
Az utóbbi időben itt nagyon sokat beszéltünk erről a rendszerről, és úgy gondoltuk, 
hogy mielőtt ebből következtetéseket vonnánk le, illetve a továbbfejlesztésén 
gondolkodnánk, előtte tekintsük át, hogy hol is tartunk a felsőoktatási ösztöndíjak és 
a támogatások alakulásában az elmúlt időszakban. 

Ez egy eléggé összetett rendszer, nagyon sokfajta ösztöndíj érhető el a magyar 
felsőoktatási hallgatók számára. Hogyha ezeket csoportosítani akarjuk, akkor 
alapvetően ezt az öt csoportot lehet megkülönböztetni. Vannak a teljesítményalapú 
ösztöndíjak, a tanulmányi ösztöndíj ide tartozik. Vannak a rászorultság-alapú 
ösztöndíjak, ezek alapvetően a szociális helyzettel függenek össze, vannak a kiválósági 
alapú ösztöndíjak. Ezek azok az ösztöndíjak, ahol a hallgatók az egyetemi 
tanulmányaik alatt vagy pedig utána olyan dolgokat vállalnak, ami egyébként a 
hallgatói lét esetén nem tipikus és nem minden hallgatóra érvényes. 

Röviden szeretnék szólni a mobilitási ösztöndíjakról, hiszen ezek is a 
Magyarországon tanuló hallgatókat érintik, illetve van néhány olyan speciális 
ösztöndíj, amire még kitérnék, illetve a végén röviden szeretnék szólni a 
kollégiumfejlesztési programról. Ez ugyan nem az ösztöndíjnak a része, hanem egy 
másik hallgatói juttatás, de a technika ördöge miatt egy fóliánk lemaradt a 
prezentációból, de ezt utána majd módosítjuk és ezt a prezentációt nagyon szívesen ki 
is küldjük egyébként. 
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Nagyon röviden a teljesítményalapú ösztöndíjakról. Alapvetően itt két olyan 
elemet kell megjeleníteni, ami tulajdonképpen minden hallgatót érint. Az egyik a 
tanulmányi ösztöndíj, ezt a teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók kaphatják. Itt a 
teljes összeget nem tudtuk szétszedni, a döntés az intézményben születik meg, itt a 
három ösztöndíj: a tanulmányi ösztöndíj, a szakmai gyakorlati ösztöndíj és a szociális 
alapon megkapható ösztöndíjak mindösszesen évente 14,2 milliárd forintot 
jelentenek és körülbelül 120 ezer hallgató vesz ebben részt. Az első az tanulmányi 
ösztöndíj, ez teljesítményalapú ösztöndíj. Itt a hallgató a tanulmányi eredménye 
alapján kaphat támogatást. A második a szakmai gyakorlati ösztöndíj, itt amennyiben 
a hallgató nem az intézményben végzi el a számára előírt kötelező szakmai 
gyakorlatot, de szintén az intézménytől részesülhet támogatásban. Itt meg kell 
említeni azt is, bár ez itt nem szerepel, de végső soron ez is állami támogatás, úgy, 
hogy ha a hallgató egyébként gyakorlatorientált, gyakorlati intenzív képzésben vesz 
részt, akkor a munkáltatója a nyelvi gyakorlatok alatt egy meghatározott összeget fizet 
a hallgatónak, erre majd később visszatérnék egy másik konstrukció kapcsán, amit ő 
egyébként levonhat a szakképzési hozzájárulásból, tehát ilyen értelemben ez is 
közösségi támogatást jelent. 

Meg kell említeni a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat, amit valóban a kiváló 
tanulmányi eredményekkel és képességekkel rendelkező hallgatók kapnak. Ez a 
nemzeti felsőoktatási ösztöndíj az én időmben még népköztársasági ösztöndíj volt, 
aztán utána pedig köztársasági ösztöndíj lett. Az új elnevezés a nemzeti felsőoktatási 
ösztöndíj. 2010-től kezdődően 3,5 milliárd forint került kifizetésre közel 10 ezer 
hallgatónak. 

Azt gondolom, hogy nem akarnék feltétlenül minden elemen keresztülmenni, 
ez a későbbiekben mindenki számára elérhető lesz, néhány dolgot szeretnék kiemelni. 
A teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók esetén a teljes összeg 50 százaléka 
fordítható erre. Itt egy minimális összeg került meghatározásra, ez 5950 forint 
havonta, ami az alsó határt jelenti. 

Szakmai gyakorlatokon részt vevő hallgató, tehát amennyiben az intézmény 
előírja neki nem az intézmény telephelyén való szakmai gyakorlatot, itt maximálisan 
11900 forint az, ami adható. Ez alapvetően a hallgatónak akár a kollégiumtól, akár a 
lakóhelyétől való távollakásnak a kompenzációjára szolgál. 

Ahogy említettem, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a legkiválóbbak számára 
érhető el, ez tanulmányi eredményektől, illetve az elvégzett munkamennyiségtől függ. 
Ennek az összege egyébként egy évvel ezelőtt, pont a HÖOK javaslatára emelkedett 
40 ezer forintra, korábban ez 34 ezer forint volt 2008-tól kezdődően. Tehát ennek az 
emelését rendeztük. 

Egy tanévben ez nagyjából 436 millió forint ösztöndíjat jelent, ami itt látható, 
ezer hallgató számára kifizetésre kerül. 

A második kategóriába tartoznak a rászorultsági alapú ösztöndíjak. Itt megint 
nehéz ezt szétszedni, az intézményi döntés alapján történik, a rendszeres szociális 
ösztöndíj a rendkívüli szociális támogatás, illetve egy úgynevezett alaptámogatás, ami 
bizonyos feltételek mellett rászorultsági alapon történik. Itt része a 14,2 milliárd 
forintnak, itt ez szintén 120 ezer hallgatót érint. 

Van két speciális, szintén szociális alapú ösztöndíj-konstrukciónk, az egyik az 
Út a diplomához, a másik pedig a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíj. Itt lehet látni ennek a főbb számait, nagyon röviden a tartalmáról szeretnék 
szólni. 

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján félévente 
kerül odaítélésre. Ennek az összege minimálisan 23 800 forint havonta. Amennyiben 
a hallgató életkörülményeiben nem várt változás - nyilván negatív irányba - jelent 
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meg, az intézménynek lehetősége van rendkívüli szociális ösztöndíjban részesíteni a 
hallgatót. Ennek az összege a felsőoktatási intézmény szabályzatában rögzítésre kerül. 

Van egy úgynevezett alaptámogatás, ami az első alkalommal hallgatói 
jogviszonyt létesítők számára szolgál, itt a hallgatói normatíva 50 százaléka 
alapképzés esetén, illetve mesterképzésben pedig a 75 százaléka érhető el. Itt a 
jogosultság nagyon komoly szociális feltételeket jelent, fogyatékkal élő, tartósan 
beteg, hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos hallgatók számára érhető el, 
és egyébként járul ezzel hozzá az ő egyetemi tanulmányaik finanszírozásához. 

Itt ez egy pályázati alapú támogatást jelent egyébként. 
Az Út a diplomához program egy szintén alapvetően hátrányos helyzetű, főleg 

roma fiatalok felsőoktatási részvételét támogatja. Jelen pillanatban 893 ösztöndíjas 
van ebben a konstrukcióban, 230 millió forintot fizetünk ki ennek a közel 900 
hallgatónak. Ennek van alapvetően egy pályázati struktúrája, maximálisan 400 ezer 
forint/félév összegig terjedő támogatás nyerhető el egyébként ezzel az ösztöndíjjal. 

A Bursa Hungarica ösztöndíj egy régi ösztöndíj. Azt gondolom, hogy ezt 
részletesen nem kell bemutatni. Itt alapvetően szociális helyzettől függően, de a 
hallgató eredeti lakóhelyén értelmezett szociális helyzettel összefüggésben lehet 
ösztöndíjat pályázni. Ennek alapvetően három forrása van: a települési 
önkormányzat, a megyei önkormányzat, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
finanszírozza ennek a harmadik részét. Ez nagyjából 50-50 százalékot jelent évente, 
2017-ben erre 111 millió forintot fordítottak az önkormányzatok, és 97 millió forintot 
pedig az állam. Jelen pillanatban 22 ezer hallgató részesül ebben az ösztöndíjban, és a 
2016-2017-es tanévben körülbelül 2 milliárd forintot fizettünk ki. Itt maga az összeg 
nem borzalmasan nagy, de egyéb pályázattal kiegészítve ez egy jelentős hozzáadott 
értéket jelenthet. 

A harmadik ösztöndíj kategória a kiválóság alapú ösztöndíjak, ahogy 
említettem, ide tartoznak azok az ösztöndíjak, ahol a hallgató a tanulmányai során 
olyan, a jövőbeni szakmájával kapcsolatos pluszfeladatokat vállal és valóban alkalmas 
ezeknek az elvégzésére, ami nem tipikus. Az egyik ilyen az új nemzeti kiválósági 
program, erről majd néhány szót szólnék. Ennek alapvetően az a célja, hogy azokat a 
hallgatókat, akik már az egyetemi éveik alatt is, tehát nemcsak a doktoranduszok, de 
őket mindenképpen itthon tartsuk, illetve érjük azt el, hogy reális alternatíva legyen 
egy magyar egyetemen való tanulás, hacsak egyébként a léthez szükséges költségek 
finanszírozásáról beszélünk, akkor ennek a lehetőségét megteremtettük. 

A doktorandusz ösztöndíj egy másik ilyen típusú elem, ezt nemrég emeltük, 
erre majd visszatérnék, illetve van egy harmadik kiválóság típusú ösztöndíjunk, ez a 
vidéki jogászképzés támogatására létrejött, 1700 hallgatót érintő ösztöndíj. 

A nemzeti kiválósági programot korábban egy TÁMOP-pályázatból 
finanszíroztuk, 640 hallgató vett ebben részt különböző összegekkel, 1,7 milliárd 
forintot fordítottunk erre. Ez a program kifejezetten sikeres volt, ezért döntött úgy a 
kormány, hogy ezt a konstrukciót megtartja és a költségvetési forrásokból tovább 
finanszírozza. 2017-ben 4 milliárd forintot biztosítottunk az intézmények részére az 
új nemzeti kiválósági program finanszírozására. Itt alapvetően a kutatásban részt 
vevő hallgatókat lehet támogatni, 5 és 10 havi ösztöndíjjal, ez minden évben újra 
meghirdetésre kerül. Maga az ösztöndíj 75-350 ezer forint között változik. A 75 ezer 
forint az egyetemre frissen bekerült hallgatók ösztöndíja, itt alapvetően azokra a 
hallgatókra számítunk, és az egyetemek ezeket a hallgatókat keresik meg, akik már a 
középiskolai éveik alatt kiváló tevékenységet végeztek, különböző versenyeken, 
olimpiákon nyertek el helyezéseket. Tehát ők, ahogy bekerülnek az egyetemre, 75 ezer 
forintos ösztöndíjat kaphatnak, illetve az egyetem vállalja azt, részben a TDK-
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rendszerén keresztül, részben a HÖOK mentorprogramján keresztül, hogy ezeket a 
hallgatókat egyéb módon is támogatja, tehát szakmailag is támogatja. 

Itt most tárgyalunk az egyetemekkel, hogy elképzelhető módon ezt abban az 
értelemben automatikussá tesszük, hogy meghatározzuk azokat a hallgatói 
csoportokat, akik valamilyen, rendeletben felsorolt módon, de versenyeken, 
különböző matematikai lapokban olyan eredményt értek el, ami automatikusan jár, 
ha egy magyar egyetemen folytatják a tanulmányaikat. Ennek az az egyszerű indoka, 
hogy szeretnénk reális alternatívát kínálni ezeknek a kiváló hallgatóknak, mondjuk 
egy Trinity College-ban történő tanulással szemben, részben a finanszírozás, részben 
pedig a szakmai támogatás oldalán. Erre mindösszesen 4 milliárd forint áll 
rendelkezésre, meg van egy kicsi része, ami a doktori fokozatot már megszerzett 
posztdoktori támogatásra szolgál, de jelentős részben ez mind hallgatói típusú 
támogatást jelent. Az intézmények ezt az összeget megkapták, tehát a 2018-2019-es 
tanévben ez körülbelül 2 ezer főt fog jelenteni, aki ilyenfajta ösztöndíjban részesül. 

A Nemzeti Tehetség Programnak is van egy felsőoktatási része. A Nemzeti 
Tehetség Program 2016-ban 2,8 milliárd forintos forrással rendelkezett, ebből 
nagyjából 273 millió forintot tett ki az a rész, amivel a felsőoktatásban tanuló 
hallgatókat támogatott a program. 2011-től egyébként ez meghaladta a 2 milliárd 
forintot, tehát ez is egy jelentős összeg, ami elérhető. 

A doktorandusz ösztöndíjakat még 2014-ben a felsőoktatási stratégiában leírt 
módon rendeztük, részben a doktori képzés a korábbi három évhez képest négyévessé 
vált, 2+2 évessé. Az első két évben a korábbi 100 ezer forintos ösztöndíjat - ez nettó 
összeget jelent - 100 ezer forintról 140 ezer forintra, míg a második két évben 180 
ezer forintra emeltük. Ez az első két évben 1,5 milliárd plusz többlettámogatást 
jelentett, a 2016-17-es tanévben 5,1 milliárd forintot kaptak a hallgatók. 

A nemzeti kiválósági és tanulmányi jogász ösztöndíjról már szóltam röviden 
néhány szót, 225 millió forintot biztosítottunk arra, hogy a vidéki jogászképzéseken 
az ott, a részben kiváló tanulmányokat folytató hallgatókat támogassuk, részben 
hozzájáruljunk az ő költségeikhez, ebben 1700 vidéki joghallgató vesz részt. 
Egyébként az Igazságügyi Minisztérium kezeli ezt az ösztöndíj konstrukciót. 

Nagyon röviden a mobilitási ösztöndíjakról érdemes szót ejteni. Ha 
megnézzük, hogy az európai felsőoktatási intézmények esetén a hallgatói mobilitás 
milyen szinten van, az nem jó, 10 százalék. Pont tegnap volt miniszterek ülése 
Brüsszelben, egyik fontos elemként emelték ki az Erasmus programnak a 
támogatását, és ugyanez a helyzet Magyarországon is, az egyetemi éveik alatt 
mindösszesen a hallgatók 10 százaléka vesz részt valamilyen külföldi részképzésben 
vagy egyéb munkában. Ezt szeretnénk 20 százalékra növelni. Ennek az egyik eleme, 
ami itt megjelenik, ez a Campus Mundi ösztöndíj, ez egy 9,2 milliárd forintos keret, 
amiből 6,6 milliárd forintot ösztöndíjakra kívánunk fordítani, ez körülbelül 9 ezer 
hallgatót érint. Ez jól kiegészíti egyébként az Erasmus és az Erasmus+ programból 
vagy Erasmus Zero Grant programokat. Mindenképpen persze itt másra is szükség 
van, ugyan az Erasmus Window, mint olyan, ebben a pillanatban még nem létezik, 
viszont abban az értelemben könnyítést jelent az a törvénymódosítás, hogy az 
egybeszámított félévekre vonatkozó követelmények esetén a külföldön hallgatott 
félévet nem kell figyelembe venni. Tehát ilyen értelemben a hallgatókat az, hogy nem 
tudja elismertetni esetleg a külföldön szerzett kreditpontjait, nem fogja attól 
visszatartani vagy amiatt nem fog elmenni külföldre, mert itthon ezt nem tudja 
elismertetni. Ez egy fontos elem volt. 

Itt azt gondolom, hogy mind európai uniós szinten, mind itthon ebben még 
különböző változásokat is fogunk tenni. 
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Van egy sor speciális ösztöndíjunk, ezeknek a mérete különböző. Az első a 
Klebelsberg képzési ösztöndíj, az új osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók 
számára biztosít kiemelkedő ösztöndíjazási lehetőséget. Nyilvánvalóan ők itt vállalják 
azt, hogy a végzésük után vagy olyan területen vagy olyan régióban dolgoznak, ami 
bármilyen szempontból kritikus vagy hiányszakmát vállalnak vagy pedig halmozottan 
hátrányos helyzetű régiókban fognak tevékenykedni. 

A Michalicza-ösztöndíj egy kicsit hasonló ösztöndíj, itt felsőfokú végzettséggel 
rendelkező ápolók képzéséről van szó, ez az ösztöndíj ebben az évben indult, jelen 
pillanatban 111 hallgató vesz részt. Szintén ilyen értelemben speciális dolog, de a 
kiválósági ösztöndíj kategóriájába tartozhat persze a magyar sportcsillagok ösztöndíj 
is, ami a kiemelkedő sportteljesítményekkel rendelkező hallgatókat támogatja. Illetve 
van két érdekes ösztöndíjunk: az egyik a Törőcsik Mari ösztöndíj, a másik a Vásáry 
Tamás ösztöndíj, ami ugyan alacsony számú hallgatót támogat, de nagy 
presztízsértékű, ezeknek az ösztöndíjaknak a létrehozása is az elmúlt időszakban 
történt. Itt néhány számot látunk a Klebelsberg ösztöndíjról, félévente a hallgatók 
125-375 ezer forint közötti összeget kaphatnak, jelen pillanatban 1517 hallgató vesz 
ebben részt. A Klebelsberg ösztöndíjnak egyébként nagy jelentősége volt abban, hogy 
az osztatlan tanárképzésre jelentkező hallgatók száma évek óta nő. A teljes összeg 
egyébként a 2016-17-es tanévben 651 millió forint volt, ami kifizetésre került.  

A Michalicza ösztöndíj most indult, ahogy mondtam, 111 hallgató vesz benne 
részt, és félévente 320-640 ezer forint közötti ösztöndíjat kaphatnak. Az első félévben 
ez 640 ezer forint, a második félévtől kezdődően attól függően, hogy milyen területet 
választanak, a két összeg között fog változni ez a szám. 

Azt gondolom, hogy ezekről többet nem szeretnék mondani. 
Néhány egyéb támogatás: fontos megemlíteni a duális képzésben részt vevő 

hallgatók támogatását. Esetükben az a szabály, hogyha egy hallgató duális képzésben 
vesz részt, akkor a vállalattal hallgatói munkaszerződést köt, ennek a hallgatói 
munkaszerződésnek a kompenzációja rögzített, a mindenkori egy hétre jutó 
minimálbér összegének 15 százalékát kell neki megkapnia, jelen pillanatban 82 ezer 
forintot kap. Ugyan ez jövedelem, fizetésnek minősül, de adómentes, tehát ez nettó 
jövedelmet jelent. 

Hogy ez miért állami támogatás? Ez azért állami támogatás, mert a vállalatok 
évente, attól függően, hogy milyen területen tevékenykedik a duális hallgató, 450-900 
ezer forint közötti összeget levonhatnak a Szakképzési Alapba történő befizetésükből. 
Tehát ilyen értelemben ez is állami támogatásnak minősül. 900 ezer forint a mérnöki, 
műszaki szakmáknál, és valamivel kevesebb, ahogy megyünk lefelé a különböző egyéb 
területeken. 

Ez még nem ösztöndíj, hanem a kollégiumi ellátásról szól, a kormány elfogadta 
az egyetemek kollégiumfejlesztési stratégiáját, ez összesen 123 kollégiumot érint, 
nagyjából 37-38 ezer férőhelyet jelent. Itt gyakorlatilag vagy új kollégiumok kerülnek 
építésre vagy pedig kollégiumokat újítunk fel, ennek a teljes összege 192 milliárd 
forint, ami a kormányrendeletben szerepel. Ebből viszont közel 30 milliárd forint 
értékben vagy már megépültek kollégiumok vagy még épülnek, vagy hamarosan 
megkezdődik kollégiumoknak az építése, legutoljára pont néhány hete állapodtunk 
meg az ELTE-vel, illetve a Corvinus Egyetemmel egy-egy új kollégium építésében, 
illetve ennek a támogatásában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is nagyon sok 
minden történt.  

Ugyan itt a vidék és Budapest között van némi különbség, az az ábra, ami most 
itt éppen hiányzik, Budapesten egy diákváros-koncepciót kezdtünk el kidolgozni, 
amibe a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját is meghívtuk. Azt 
szeretnénk, hogyha azokat a döntéseket, amelyek a kollégiumokra vonatkoznak, ők 
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hoznák meg. Ez egy olyan kollégiumi központot jelent, ami a Csepel-sziget északi 
csücskében, az egyetemekhez közel jönne létre. Ennek a részleteinek a kidolgozása 
most folyik, azt gondolom, hogy hamarosan ezt is be tudjuk jelenteni.  

Tehát röviden ennyit szerettem volna összefoglalóként mondani. Ezt csak 
azért, hogy teljes legyen az a kép, hogy hogyan is néz ki a magyar ösztöndíjrendszer. 
Úgyhogy ha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr beszámolóját. Most megkérem 

Gulyás Tibor elnök urat, hogy fáradjon az asztalhoz, foglaljon helyet és a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciája beszámolóját is meghallgatjuk az 
ösztöndíjak helyzetéről. Parancsoljon, elnök úr! 

Gulyás Tibor szóbeli tájékoztatója 

GULYÁS TIBOR, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 
elnöke: Tisztelt Bizottsági Képviselők! Először is szeretném megköszönni az 
érdeklődésüket abban a tekintetben, hogy az államtitkári visszajelzést követően 
kíváncsiak az érdekképviseletek álláspontjára is.  

Azt gondolom, hogy ez már azért is fontos, hiszen hogyha az 
ösztöndíjreformról van szó és mondjuk a sajtóban erről tájékozódhatnak, akkor ez 
egy rendkívül egyszerű elnevezése egy jól láthatóan komplex kérdéskörnek, és hogyha 
elhangzik egy ilyen tájékoztató azzal kapcsolatban, hogy hogyan is állnak az 
ösztöndíjak, akkor láthatják azt, hogy vannak olyan ösztöndíjjal kapcsolatos területek, 
ilyen lehet a kiválósági és a speciális ösztöndíjak kategóriája, ahol jelentős 
előrelépések történtek az elmúlt időszakban. 

De azt is láthatták a prezentációból, hogy ezek a speciális ösztöndíjak esetében 
néhány száz hallgatót érintenek, a kiválósági ösztöndíjak esetében néhány ezer 
hallgatót mindösszesen. 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 2015-ben végzett 
felmérése pontosan azzal a céllal jött létre, hogy a hallgatók élethelyzetét, 
bevételeinek és kiadásainak a helyzetét egészében vizsgálja meg. A felmérésünk 
rámutatott arra, hogy a hallgatók szubjektív anyagi jóléte tekintetében a hallgatóknak 
egy jelentős része azt mondja, hogy rendkívül rosszul él, és ebből azért fontos 
kiemelnünk azokat a hallgatókat, akik hátrányos helyzetűek vagy halmozottan 
hátrányos helyzetűek a jelenlegi jogszabályi kritériumoknak megfelelően, hiszen az ő 
visszajelzésük azt mondja, hogy mintegy 80 százalékuk rendkívül rossznak tartja a 
szubjektív anyagi jólétet. 

Ez a szubjektív anyagi jólét mindig egy ilyen elgondolkodtató fogalmi kategória 
lehet, és az ember ilyenkor, hogyha érdekében áll, akkor talán rögtön neki is áll 
megkérdőjelezni. Éppen ezért fontos megnézni azokat a felmérési adatokat, amelyek 
azt támasztják alá, hogy egyébként valóban változás következett be a hallgatók 
életében, és ezzel a területtel foglalkozni kell. 

Én két dolgot emelnék ki mindenképpen. Az egyik a családok hozzájárulásának 
a jelentős mértékben történő megnövekedése, valamint a hallgatók és a családok 
ilyenformán történő kitettségének növekedése. Azt gondolom, hogy mind a kettőnek 
külön-külön fontos szerepe van, hiszen a családok terheinek növekedése éppoly 
fontos, mint az, hogyha egy hallgatónak a családtól való függelmi viszonya jelentős 
mértékben növekszik, hiszen azt gondolom, hogy itt minden döntéshozó, aki éppen 
ezzel a területtel foglalkozik, azt gondolom, hogy abban biztosan elkötelezett, hogy 
olyan felsőoktatási hallgatókat szeretne, aki az önállóság és az önálló életkezdés 
tekintetében már felnőtté válik a felsőoktatásban is. 
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Emellett a második fontos szempont pedig a kényszerű munkavállalás 
növekedése. Azt gondolom, hogy abban is biztosan egyetértés van mindenkiben, hogy 
a hallgatóknak a munkavállalása, tapasztalatszerzése már a felsőoktatási 
tanulmányok ideje alatt rendkívül fontos dolog. Ezt mi magunk is így gondoljuk, 
különösen akkor, hogyha ez a munkavállalás tapasztalatszerzésre irányul, illetve a 
munkára fordított idő nem oly mértékű, hogy az már a tanulás rovására megy. 

Éppen ezért érdekes HÖOK-nak a 2017 tavaszán elindított és lefolytatott 
jövőkép programja, amely egy országos fórumsorozat volt, és az országot járva 
hallgatókkal találkoztunk, és folytattunk fórumok keretében beszélgetést arról, hogy 
ők hogyan látják most a felsőoktatási hallgatók helyzetét. 

Egyértelmű visszajelzést kaptunk abban a tekintetben, hogy a hallgatók anyagi 
helyzete rossz, és egyre problémásabb az is, hogy a diákok a tanulmányaik helyett, 
tanulmányi idő alatt munkavállalással foglalkoznak. Éppen ezért egyébként ezt a 
jövőképprogramot, amely 17+1 problématerületet ölel át, és ezen belül külön fejezet 
foglalkozik az ösztöndíjak és egyébként a kollégiumok kérdésével, összegeztük és 
átadtuk a felsőoktatásért és oktatásért felelős államtitkárságnak július 5-én, Palkovics 
Lászlónak személyesen. 

A kollégiumokat azért emeltem ki, mert juttatási szempontból valóban 
rendkívül fontos terület ez, és valóban a juttatások alá tartozik és jómagam is 
szeretnék erre a területre kitérni. 

A nyári átadást követően tárgyalásokat folytattunk, és a már korábban 
kidolgozott ösztöndíjreform javaslatunkat mutattuk be, próbáltuk a tárgyalóasztalnál 
még hangsúlyosabban megjeleníteni, az országos fórumsorozat visszajelzéseivel azt 
megerősítve. 

Kollégám, Garbai Ádám kiosztott önöknek egy táblázatot, amely összefoglalja 
az ösztöndíjreform legfontosabb tételeit, hiszen amit mi kommunikálunk, hogy itt az 
elmúlt tíz évben nem történt változás az ösztöndíjak tekintetében, azaz a hallgatói 
normatíva nem növekedett az elmúlt tíz évben, és azért is tartom fontosnak, hogy 
rátekintsenek egy pillanatra erre a táblázatra, mert láthatóvá válik, hogy itt nemcsak a 
teljesítményalapú ösztöndíjakról beszélünk, hanem nagyon fontos hangsúlyoznunk 
azt, hogy a rászorultsági alapú ösztöndíjakról is beszélünk, és emellett a kollégiumok 
finanszírozásáról is. 

Tehát akkor, amikor a HÖOK ösztöndíjreformról beszél, az nem egy egyszerű 
megfogalmazása annak, hogy a hallgatóknak több pénzre van szüksége, hanem 
egyszerre hangsúlyozzuk azt, hogy a hallgatók teljesítményét motiválni, ösztönözni 
kell egy megfelelő támogatással. Egyszerre mondjuk azt, hogy a felsőoktatás 
hozzáférhetőségét támogatni kell, hiszen a hátrányos helyzetű fiatalok aránya és azok 
visszajelzése egyértelműen alátámasztja azt, hogy foglalkozni kell a rászorultsági 
ösztöndíjaknak a helyzetével. Egyébként szerkezeti változásával, és az összegeknek az 
emelésével egyaránt, és egyszerre mondjuk azt, hogy a kollégiumok tekintetében 
foglalkozni kell a kollégiumok finanszírozásával. 

Mint ahogy államtitkár úr említette, valóban részt veszünk ebben az egyébként 
- hadd fogalmazzak így - nagyszerű munkában, amely a kollégiumok fejlesztésére 
vonatkozik, de a kollégiumok ügye egy hármas fókuszú munka. Egyszerre kell 
beszélnünk a kollégiumok fejlesztéséről, tehát a struktúra-átalakításról, a felújításról, 
új férőhelyek létrehozásáról, ez egy terület. Egyszerre kell beszélnünk a szabályozási 
környezet rendberakásáról és a harmadik pedig a kollégiumok finanszírozási 
rendszere. 

Az első terület az, amivel én azt gondolom, hogy folyamatosan foglalkozunk és 
jól állunk, a szabályozási környezet, ami egyébként szorosabban összefügg az előbbi 
területtel, azt gondolom, hogy ebben le vagyunk maradva, és a harmadik terület, 
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amiben pedig nagyon le vagyunk maradva, és ezt a felméréseink alátámasztják, az 
maguknak a kollégiumoknak a finanszírozása. 

A felméréseink azt támasztják alá, hogy pont erre a nagyságrendileg 40 
százalékos emelésre, illetve a lakhatási támogatásnak az átcsoportosítására lenne 
ahhoz szükség, hogy a kollégiumok finanszírozása biztonságosan mehessen. Azért azt 
tudniuk kell, hogy nyilván a felsőoktatási intézmények megoldják azt, hogy a hiányzó 
forrásokat valahogy átcsoportosítsák, de én azt gondolom, hogy felelős döntéshozók 
számára fel kell hogy hívjam az önök figyelmét arra, hogy ez nem egy jó állapot, és 
ezen a helyzeten mindenképpen változtatni kell. 

Például fennállhat az a helyzet, hogy egy felsőoktatási intézmény abban 
érdekelt, hogy ezeket a férőhelyeket inkább piaci alapú felfogásban értékesítse, 
és/vagy olyan más állami forrásoknak az előtérbe helyezésében gondolkodjon, mint 
mondjuk a stipendium hungaricumos hallgatóknak a felvétele és az intézményben 
való kollégiumi elhelyezése. 

Ezek olyan számok, amelyek jól láthatóvá teszik számunkra, hogy ezzel a 
területtel foglalkozni kell. 

Itt egy szoros együttműködésben dolgozunk a Felsőoktatási Kollégiumok 
Országos Szövetségével, és viszonylag naprakész információink vannak ezzel a 
területtel kapcsolatban, és bízom benne, hogy ez a terület is megerősíti azt, hogy ezzel 
a kollégiumi finanszírozással foglalkozni kell. 

Amit talán zárásképpen és a korábban elhangzottakat megerősítve még 
hozzátennék, hogy a magyar diploma érték és ezt nem a magyarországi felmérések 
támasztják alá, hanem az OECD vonatkozó felmérései arra vonatkozóan, hogy egy 
hónapon belül hogyan tud elhelyezkedni egy fiatal, arra vonatkozóan, hogy az 
elhelyezkedést követően milyen kereseti lehetőségei vannak, vagy milyen gyorsan tud 
elhelyezkedni és a társadalom hasznos tagjává válni. 

Felmérések sora támasztja alá, hogy nagyon jók vagyunk ebben, jól teljesít a 
felsőoktatás, éppen ezért azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak 
érdekében, hogy a belső ösztöndíjrendszerek, éppúgy a teljesítmény-, mint a 
rászorultsági alapú ösztöndíjak támogassák a bent lévő fiatalok munkáját, 
bekerülését, és azt, hogy a tanulmányaikat biztonságosan be tudják fejezni, és a 
kényszerű munkavállalás vagy bármilyen más, a figyelmet elveszítő tényező ne legyen 
hatással a fiataloknak a mindennapjaira. 

Köszönöm az érdeklődésüket, hiszen másodjára szólalhatok fel itt ebben a 
témában, és azt pedig különösen, hogy arra lehetőség van, hogy a végrehajtói és 
kormányzati oldallal közösen ülünk itt ebben a témában. Várom kérdéseiket. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen elnök úr beszámolóját is. Most a képviselőknek van 

lehetőségük hozzászólni vagy kérdéseket feltenni államtitkár úrhoz, illetve elnök 
úrhoz. Kérdezem, hogy ki az, aki kíván élni ezzel a lehetőséggel. Pósán László jelezte 
elsőként. Parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Köszönöm államtitkár úrnak a részletes beszámolót, a hallgatók részéről pedig a 
konstruktív hozzáállást. 

Én néhány megjegyzést szeretnék tenni, illetve egy-két javaslatot 
megfogalmazni, hogyha lehetséges.  

Az egyik az, hogy az ösztöndíjak oldaláról nézve, vannak még továbbiak is, ezek 
intézményspecifikusak tegyük hozzá, amelyek nyilvánvalóan nem a központi 
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költségvetéshez kapcsolódnak. Ilyenek például bizonyos egyetemekhez kapcsolódóan 
az egyes vállalati ösztöndíjak, és nem feltétlenül a duális képzés okán, hanem akár a 
duális képzésen kívüli vállalati ösztöndíjak. Tehát ilyenekre is van azért példa. 
Nyilván vannak olyan külföldi ösztöndíjak, amelyek a mobilitáshoz kapcsolódnak, 
amit viszont én szeretnék felvetni javaslatként, az ösztöndíj szó mégiscsak egy 
ösztönzést jelentene. Én szerencsésebbnek tartanám azt, hogyha a juttatásoknak a 
körét ilyen értelemben két külön csoportra bontanánk, és lennének ösztöndíjak meg 
lennének mondjuk támogatások. Például egészen konkrétan mondjuk a szociális 
alapú juttatásokat én nem az ösztöndíj kategóriájába sorolnám, már csak azért is, 
hogy a szó jelentéstartalmát ilyen szempontból a helyére tegyük. 

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezt szüntessük meg, félreértés ne essék, 
csak azt akarom mondani, hogy más helyen kellene kezelni vagy egy más rovatban 
kellene kezelni, mert mind a kettőnél más és más egyébként az elbírálásnak a 
metodikája, módszertana, kritériumrendszere is. 

A hallgatói munkavállalás szempontjából viszont fontosnak tartanám azért azt 
kiemelni, hogy első hallásra azt gondoljuk, nagyon sokszor ilyen automatizmusként, 
hogy ez az egyetem falain kívüli, a vállalati szektorban, a szolgáltatásban, a 
McDonald’s-ban, az ördög tudja, hol, de az elmúlt években én azt nagyon pozitív 
fejleménynek tartom, hogy elindult egy olyan ösztöndíjrendszer is, ami az egyetemen 
belüli hallgatói munkavállalást ösztönzi. Ez időben egyébként nagyon rugalmas tud 
lenni, és ilyen értelemben sokkal több szállal kötődik a napi tevékenységhez. 
Gondolok olyan egyszerű dolgokra, mint például a könyvtárban való besegítés, 
laborban való besegítés, és így tovább, és ez ösztöndíj-kiegészítés formájában lenne 
honorálható. Megjegyzem: pénzügytechnikailag ez a legegyszerűbb metodika. 

Én ezt szerencsés dolognak tartom, ráadásul nem ördögtől való abból a 
szempontból sem, hogy a világ számos egyetemén ez egy megszokott dolog. 

Én személy szerint leginkább német egyetemeknek a gyakorlatát ismerem, ott 
például az intézeti szakmai könyvtáraknál általában egy főállású alkalmazott van, és 
hallgatók azok, akik effektíve ebben részt vesznek, különböző időbeosztásokkal. Én 
ezt nem tartom egy rossz dolognak, megmondom őszintén, és ráadásul a hallgatóknak 
a tanulmányait sem hátráltatja, hiszen az ilyen természetű munkák során nem egy 
esetben még idejük is van sok esetben készülni. De nem állítom, hogy mindig így van. 

Tehát én csak azt akarom ezzel mondani, hogy a hallgatói munkavállalásnak a 
terepe egy nagyon-nagyon széles palettán mozog. Kétségtelenül vannak olyan 
metodikák és dolgok is, amelyek mondjuk egy vizsgaidőszakban, egy kinti 
munkavégzésnél kellemetlenül érintik a hallgatók, a felkészülési időt jelentősen 
rontja, de lehetnek ellenkező példák is. 

Még egy felvetésem van, e tekintetben megmondom őszintén, a hallgatói 
vélemények nagyon-nagyon megoszlanak, tehát ezért nem is tudom, hogy mi a jó 
megoldás, de attól még az tény, hogy valamikor az úgynevezett jegyzettámogatások 
elkülönített és célzott pénzkereteknek számítottak, és szó szerint az egyetemeknek az 
ezzel a feladattal foglalkozó könyvesboltjaihoz kapcsolódtak, ahol a hallgatónak volt 
egy levásárlási kerete. 

Tehát szó szerint hozzájutott tankönyvhöz, jegyzethez, nyilván a modern kor 
technikája alapján akár ez elektronikus dolgokat is jelentene, de ezek a keretek 
gyakorlatilag valamikor 2004 táján egész egyszerűen beolvasztattak a nagy hallgatói 
juttatások kosarába, és ennek az lett a következménye, hogy egyébként a legtöbb 
egyetemen azok a szakkönyvesboltok, ahol a jegyzeteket is forgalmazták, lényegében 
megszűntek. Tehát másképpen fogalmazva: a hallgatónak ugyan van ilyen kerete, 
megkapja nem tudom, mivel együtt, de érdemben nem biztos, hogy tud érte vásárolni 
a felkészülését segítő könyveket, jegyzeteket az intézmény keretein belül. Azt 
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keresgélni kell a városban. Egyre kevesebb egyébként ilyen értelemben a szakmai 
könyvárusító hely, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a nagy könyváruházak – hogy is 
mondjam – nem ezekre a bestseller könyvekre szakosodnak leginkább.  

Tehát itt van egy komoly probléma, hogy mi a jó megoldás. Van olyan hallgató, 
aki hasznosnak tartaná azt, hogyha lenne szó szerint egy ilyen levásárolható kerete, 
mondjuk az orvosi képzésben részt vevők számára ez egy komoly dolog, mert egy 
anatómia atlasz azért nem 3 forint, és van, aki pedig azt mondja, hogy jobb, hogyha 
így kapja meg. 

Én e tekintetben szeretném kérni viszont a hallgatói önkormányzatnak azt a 
szerepét vagy segítségét, hogy ezt a hallgatói világon belül kellene azért tisztázni, hogy 
mi a jobb megoldás, mert láthatóan itt azért különböző érdekek egymásnak tudnak 
feszülni, és ilyenkor nehéz bölcsnek lenni, hacsak nem maguk az érintettek azok, akik 
ez ügyben közös nevezőre jutnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Farkas Gergely, aztán Kucsák László. 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Két előadást hallhattunk, 

államtitkár úr részéről egy nagyon precíz, konkrét számokat tartalmazó 
helyzetértékelést és Gulyás Tibor elnök úr részéről pedig egy nagyon udvarias, 
körültekintő, de mégiscsak azt kifejezni kívánó előadást, miszerint a jelenlegi helyzet 
nem jó. 

Fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ez nem egy szubjektív értékelés volt 
Gulyás elnök úr részéről, hanem felmérésen alapuló, bár egyébként szerintem 
mindannyian, akik fiatalok körében mozgunk, én a koromnál fogva is talán többet, 
mint néhány képviselőtársam, mindannyian ezt tudjuk megerősíteni, hogy a jelenlegi 
helyzet nem jó, és igenis, a fiataloknak nagyobb segítségre lenne szüksége. 

Keresgéltem az interneten az előadások hallgatása közben, egy 2016. január 
21-ei hírt találtam, miszerint az államtitkárság tárgyalást kezd a HÖOK-kal, miszerint 
itt az ösztöndíjkérdést rendezni kellene. Ez idestova két éve. 

Mi, akik itt ülünk, képviselők, azért úgy gondolom, tudjuk nagyon jól a 
kormánynak a törvényalkotási gyakorlatát, tudjuk, hogy nemhogy két év, de sokszor 
két nap is elég arra, hogy valamilyen döntést meghozzanak, tehát úgy gondolom, hogy 
az időtényezővel nem lehet magyarázni azt, hogy miért nem született még előrelépés 
ilyen téren. 

Ugyanúgy nem lehet magyarázni a forrás hiányával sem, ugyanis a HÖOK 
tanulmányában szerepel a 12 milliárdos szám, miszerint ennyire lenne szükség, hogy 
ha nem is egy nagymértékű, de legalább egy inflációkövető emelése legyen a hallgatói 
normatívának, ezáltal a tanulmányi ösztöndíjakra nagyobb összeg legyen fordítható. 
12 milliárd forintról beszélünk, egy körülbelül 18 ezer milliárdos költségvetés esetén. 
Tehát itt is azt tudom mondani, hogy anyagi okai nem lehetnek annak, hogy ne 
történjen előrelépés, emelés. 

Harmadikként pedig azt is tudjuk, hogy a fiataloknak szükségük lenne 
támogatásra. A felmérések is ezt mutatják, de szintén számos más tapasztalat is azt 
bizonyítja, hogy a fiatalok nem tudnak tervezni, reményvesztettek, minden jellegű 
segítségre szükségük lenne. Itt nemcsak az ösztöndíjakról beszélek, hanem sok 
másról is, de az ösztöndíjak mértéke is egy olyan tényező, ami több éven keresztül sok 
tízezer, vagy ahogy hallottuk, sok százezer fiatalt is érint. Tehát szerintem ebben is 
egyetérthetünk, hogy ilyen jellegű segítségre szükség lenne. 

Kérdezem tehát ezek után, hogy két év elteltével, látva azt, hogy nem egy olyan 
forrásra lenne itt szükség, ami nem lenne előteremthető, és egyetérthetünk abban is, 
hogy a fiataloknak szükségük lenne a segítségre, ezért kérdezem államtitkár urat, 
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hogy miért nem történt előrelépés a tanulmányi ösztöndíjakra fordítható összeg 
emelésében, a hallgatói normatív emelésében. Miért nem hajlandó a kormány ilyen 
téren a fiataloknak egy gesztust tenni, amely nagyon nagy segítség lenne a számukra? 
Várom válaszát. 

 
ELNÖK: Kucsák László, Hiller István, utána pedig én is szólnék, majd Szabó 

Szabolcs. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit. 

Köszönöm én is a tájékoztatókat, és két kérdést szeretnék megfogalmazni. 
Nem beszéltünk össze Farkas Gergellyel, de az egyik szintén a hallgatói 

juttatásra, a hallgatói normatívára vonatkozna. Államtitkár úrtól szeretném kérdezni, 
hogy tervezik-e ennek az összegnek az emelését. 

A másik kérdésem pedig arra irányul, hogy milyen módon segíti ösztöndíj a 
hallgatók helyben maradását? Itt alapvetően a Bursa-ösztöndíjra gondolok. Ha erről 
hallhatnánk még. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Hiller István, tessék! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Bizottság! Államtitkár úr! Elnök Úr! A 

két előadásból világos és egyértelmű kép rajzolódott ki. Nekem tetszik, korrektnek 
tartom azt az eljárást, amikor a kormányzat képviselője és az adott területet ellenőrző 
vagy éppen ezekben a formákban részesülő szervezet elnöke együtt szól. Milyen jó 
lenne, hogyha ez máskor is így történhetett volna, főleg emlékeztetek olyan 
eseményekre, amikor érdekvédelmi, szakszervezeti vezető itt nem kaphatta meg a 
hozzászólás lehetőségét. Mennyivel korrektebb az, amit most látunk, érdemes lenne 
ezt általánosítani. 

A képhez, amit az önök előadásaiból nyertünk, kimaradt, erről szeretnék szólni 
és kérek szépen véleményt. Úgy látom, hogy a magyar felsőoktatásban az egyik, ha 
nem is a legsúlyosabb, de súlyos probléma azon hallgatók esete, akik nem tudják 
átvenni a diplomájukat nyelvvizsga hiányában. A hallgatók létszáma 
hozzávetőlegesen ebben a körben 50 ezer, és hogyha nem is ugyanarról az 50 ezer 
emberről beszélünk, azt lehet látni a fluktuációból, hogy nagyjából a szám standard. 
Ugyanannyian kerülnek be ebbe a körbe, mint akik ebből kijönnek. Van félszázezer 
olyan magyar ember, aki elvégezte a felsőoktatási tanulmányait, megvédte a 
szakdolgozatát, értelemszerűen abszolutóriuma van, diplomája meg nincs. 

A munkaerőpiacon nem tud tudásának megfelelően elhelyezkedni, az előbb 
említett ok miatt, hogy nincsen nyelvvizsgája. 

Javaslom, hogy ne a nyelvtudásról, a magyarok nyelvtudásának általános 
kérdéseiről és problémájáról beszéljünk, ami szintén megér egy hosszabb misét, 
hanem erről az ügyről, mert hogyha valamire érdemes lenne ösztönözni hallgatókat, 
akkor ez az. 

Azt javaslom, hogy erről ejtsünk szót. Akkor, amikor az európai uniós 
forrásokról beszélt államtitkár úr, és olyan ösztöndíjakról, amelyek részben itt 
érintésre kerültek, részben nem, akár az Erasmus+-ra gondolok, én látok olyan 
lehetőségeket, amikor döntő többségében európai uniós forrásból, magyar 
költségvetési társfinanszírozással jelentős számú hallgatót lehetne kimondottan 
nyelvi képzésre, tehát nem az adott szakterületen képzésre, mert az szakmai 
ösztöndíj, hanem kimondottan nyelvi képzésre, anyanyelvi vagy anyanyelv közeli 
területre, országokba küldeni.  
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Szerintem ez megvalósítható, a javaslatot mi a korábbiakban elmondtuk, nem 
történt semmi. De most nem politikai vitát akarok ebből kavarni, azt majd 
megtesszük a plenáris ülésen, ez mégiscsak egy szakbizottság, úgyhogy próbáljunk 
arról beszélni, hogy látnak-e arra esélyt, államtitkár úr, hogy ezen a kérdésen - és 
most ne arról beszéljünk, hogy milyen nyelvtudással érkeznek a hallgatók a 
felsőoktatási intézménybe, mert ez egy érdemes, de más alkalommal megvitatandó 
téma. Kimondottan arról az 50 ezer emberről szeretnék szólni, akinek - mint 
mondtam - úgy van diplomája, hogy nincs. Tehát tudunk-e az ösztöndíjrendszerbe 
beilleszteni olyan formát, megjegyzem: ez valóban komolyabb költségvetési tétel, csak 
éppenséggel nem azt állítom, hogy kizárólag a magyar költségvetés tétele, hogy ehhez 
igenis, jelentős európai uniós forrást lehet felhasználni, csak megfelelő szakmai 
elképzelés és program kell hozzá. Ha ott tartunk, hogy a szakmai elképzelést 
részletezzük, akkor majd annak idején szívesen elmondom a mi 
programjavaslatunkat.  

Most egyszerűen azt a kérdést szeretném felvetni, hogy ebbe az 
ösztöndíjrendszerbe, amit látunk, hogy ilyen ötágú, ezen bizonyos 50 ezer fő 
problémájának a megoldása, a nyelvvizsga, illetve nyelvtudás kérdése 
ösztöndíjszerűen beépíthető-e. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most én is hozzászólnék, ahogy jeleztem korábban, 

és azután adnám tovább a szót képviselőtársaimnak, akik még jelentkeztek. 
Elnézést, hogyha egy kicsit kilép a hozzászólásom abból a mederből, amiben 

eddig ez a vita folyt, de én rendkívül fontos kérdésnek tartom az ösztöndíjak kérdését, 
és nem is szűk értelemben vett oktatáspolitikai vagy felsőoktatás-politikai kérdésnek, 
hanem alapvető társadalompolitikai kérdésnek. 

Az, hogy 2007 óta Magyarországon nem emelkedtek az ösztöndíjak, az erre 
szánt normatíva, az egy világos értékrendi választás. Az, hogy Orbán Viktor 
kormányzásából két ciklus letelik úgy, hogy nem emelkednek az ösztöndíjak, ez egy 
nagyon világos társadalompolitikai üzenet. Azért mondom, hogy két ciklus letelik, 
mert a 2018-as költségvetésben sem szerepel további forrásbevonás a tanulmányi 
ösztöndíjak emelésére vonatkozóan, tehát amiket államtitkár úr felsorolt, és hogy 
mennyire sokfajta ösztöndíj van, ez nagyon fontos, és fontos az, hogy differenciáljuk 
természetesen a szempontokat, amelyek alapján a hallgatók hozzájuthatnak ezekhez a 
forrásokhoz, de azért amikor ösztöndíjakról beszélünk általánosságban, akkor 
leginkább meghatározó kérdés az, hogy amelyhez százezrek hozzá tudnak férni, azok 
az ösztöndíjak, a tanulmányi ösztöndíjak hogyan változnak. 

Amelyhez néhány ezer fő fér hozzá, azt kiegészítő jelleggel természetesen 
érdemes figyelembe venni, de társadalompolitikai szempontból az a lényeges, 
amelyhez a százezrek hozzá tudnak férni. 

Önök két ciklus kormányzás után nulla forintot emelnek ezen az ösztöndíjon. 
Olyan helyzetben, amikor az Eurostat idei felmérése alapján Magyarország az 
Európai Unió tagállamai közül társadalmi mobilitás tekintetében az utolsó helyen áll. 
Az utolsó helyen áll Magyarország a társadalmi mobilitás tekintetében az Európai 
Unióban az Eurostat felmérése szerint. Még nem volt ilyen a csatlakozásunk óta, hogy 
utolsók legyünk. Tehát nálunk a legnehezebb kitörni a szegénységből. 

Az OECD felméréseiből is kiderül az, hogy Magyarországon az oktatáshoz, a 
minőségi oktatáshoz és a felsőoktatáshoz való hozzáférés rendkívül meghatározott a 
család anyagi helyzetétől. Tehát ma Magyarországon – és ebben is az OECD-
statisztikák alapján az utolsó előtti helyen állunk egyébként az OECD országok 
tekintetében –, nálunk határozza meg leginkább az, hogy a családnak milyen az 
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anyagi helyzete, azt, hogy a gyermek milyen oktatásban fog részesülni, és ez nyilván 
összefügg azzal, amit az Eurostat előbbi statisztikája mutat. 

Egyébként a HÖOK felméréséből derült ki az, hogy az alacsonyan iskolázott 
szülők gyermekeinek az aránya csökkent a felsőoktatásban 2010-hez képest. Ez egy 
2015-ös felmérés volt. Tehát minél alacsonyabban iskolázott a szülő, annál kevésbé 
van esélye 2010-hez képest a gyermekének bekerülni a felsőoktatásba. Úgy 
gondolom, hogy ez annak is az eredménye - nyilván közoktatási kérdésekben is 
keresendő -, hogy a felsőoktatásban a megélhetést egyre kevésbé támogatja az állam. 

Említette elnök úr is, és valóban így van, hogy a megélhetési kényszerből 
munkát vállalók aránya növekszik a felsőoktatásban, és az, hogy az ösztöndíj 
mennyire hat ösztönzőként - ahogyan Pósán László képviselő úr is ezt mondta -, azt 
én egész egyszerűen nagyon sok esetben megkérdőjelezem. Tehát olyan alacsony 
ösztöndíjakról hall az ember, és olyan alacsony ösztöndíjakat adnak néhány 
egyetemen, ami egész egyszerűen nevetséges. Semmilyen ösztönző erővel nem bír, 
egy orvosi egyetemen, ha valaki 4,5-ös átlagot ér el, és 10 ezer forint tanulmányi 
ösztöndíjat kap. Semmilyen ösztönző erővel nem bír. 

Ez egy rendkívül fontos társadalompolitikai kérdés meglátásom szerint, hiszen 
a társadalmi mobilitásnak a motorja kellene hogy legyen a közoktatás, mind a 
közoktatás, mind a felsőoktatás, és ennek legalapvetőbb célkitűzése kellene legyen a 
hozzáférésnek a biztosítása. De az, hogy mi az ösztöndíjakat nem emeljük 2007-től 
2018-ig egy fillérrel sem, és egyébként a kollégiumi normatívát pedig 2006-tól nem 
emeli az állam, ez a hozzáférést egész egyszerűen teljesen természetesen ebből 
adódóan, szűkíti. A felsőoktatáshoz való hozzáférés a szegényebb, leszakadó rétegek 
körében szűkült. Azért is, mert ösztöndíjemelésre nem került sor. 

Tehát ez nemcsak egy szakmai kérdés, nemcsak egy oktatáspolitikai kérdés, 
hanem társadalompolitikai kérdés is. Ezért van óriási jelentősége, és ezért elpazarolt 
évtized az, ami mögöttünk van, mert ennek hatására is, nyilván sok más tényező 
mellett, például az államilag finanszírozott férőhelyek számának csökkenése is ebbe a 
trendbe sorolható, de a társadalmi mobilitás szűkült. Az oktatás jelen pillanatban 
nem motorja a társadalmi mobilitásnak, nem beindítója, hanem épphogy 
kerékkötője, visszatartja azt a lehetőséget, hogy Magyarországon a szegény családok 
gyermekei minőségi oktatáshoz férjenek hozzá. Ezért is tartom rendkívül 
lényegesnek, hogy igen, első lépésként legalább akkor a 2007-es reálérték 
visszaállítására emeljük az ösztöndíjakat, majd pedig fokozatosan tovább, 
természetesen a szakmai átalakítások mellett. 

Ezért arra kérnék szépen államtitkár úrtól választ, hogy ön miben látja ennek 
az okát, miért nem került sor két ciklusnyi kormányzás alatt sem az ösztöndíjak 
emelésére, illetve hogy mikor várható, hiszen a 2018-as költségvetésben sem szerepel 
erre vonatkozóan előirányzat. Köszönöm szépen, hogyha válaszol ezekre a 
kérdésekre. 

Most továbbadom a szót Szabó Szabolcs képviselő úrnak. Köszönöm.  
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Én is köszönöm a 

tájékoztatást. Nekem két felvetésem lenne, fogalmazzunk úgy, hogy kérésem, talán 
így pontosabb. Az egyik, amikor államtitkár úrnak a prezentációját hallgattam, akkor 
sok mindent láttunk, hallottunk, bennem egy kérdés merült fel, hogy idősorosan 
hallhatnánk-e arról valamit, hogy egyébként összesen hallgatói juttatásokra mennyi 
pénz jutott az elmúlt, mondjuk hét évben? Itt két évet már megtudtunk a kiosztott 
táblázatból, amit a hallgatói önkormányzat állított össze, egyrészt kérdezném, hogy az 
önök adatai ezzel stimmelnek-e vagy azonosak-e, és hogyha kiegészítené még 
mondjuk az elmúlt két évből a hiányzó éveket, ha ezt tudják most prezentálni, és 
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részben azért gondoltam ezt a kérést elővezetni, mert mi is azt tapasztaljuk, hogy itt 
érdemben a hallgatói juttatásokra fordított összegek mintha nem változtak volna, és 
ez sok problémát okoz. 

Nekem oktatóként is volt alkalmam ezt megtapasztalni, vagyunk itt néhányan 
a teremben, akik nyilván ezt tudjuk, hogy két módon tudnak a hallgatók igazából 
menekülni ebből a helyzetből, hiszen nominálisan majdnem ugyanannyi ösztöndíjat 
kap egy fiatal felnőtt, mint annak idején én is egyetemi hallgatóként, ami figyelembe 
véve az elmúlt tizensok év inflációját, ez nyilván reálértékben egy jelentős visszaesés. 
Tehát kétféleképpen tud menekülni, mert vagy diákhitelt vesz fel, mármint a 
szabadon felhasználhatót, ami mondjuk nem túl szerencsés, ha eladósítjuk a gyereket, 
vagy a fiatal felnőttet, amikorra éppen kilép a munkaerőpiacra és éppen mondjuk 
gyerekvállalás előtt áll huszonéves fejjel, bár mondjuk ez egyre későbbre tolódik 
mostanában, a másik meg az, hogy dolgozik, az nekem elég sok problémát okozott 
folyamatosan, hogy folyamatosan jöttek a hallgatók alkudozni arról, hogy már 
nemcsak előadásra, hanem már a kötelezően látogatandó órákra sem tudnak bejönni, 
mert dolgoznak, és akkor én találjak ki nekik valamit, hogy hogyan tudjuk ezt 
rendezni. 

Szóval igazából ezekre a múltbeli adatokra kérdeznék rá, és hogy mit terveznek 
a következő években, milyen mértékben, hány milliárd forinttal, milyen ütemezésben 
tervezik mondjuk a következő két-három évben ezt emelni? 

A másik, amit felvetettem volna, az csak egy kérés, mint Csepel-Soroksár 
országgyűlési képviselője kérném, hogy majd esetleg időnként, hogyha 
tájékoztatnának ebben a kollégiumfejlesztési ügyben, annak én nagyon örülnék, mert 
rendszeresen a sajtóból értesülök arról, hogy a választókerületemben a kormány 
valamit csinál. A múltkor belefutottam egy olyanba például, amikor az új híd 
építéséről kezdtek el tárgyalni, hogy közölte az illetékes kiemelt kormányzati 
beruházások központja, hogy majd ha már minden kész van, meg van tervezve és 
elindul a beruházás, akkor majd tájékoztatnak, hogy mit kezdtek építeni. Tehát 
örülnék neki, hogyha bevonnának ebbe, a nem titkos részébe, bár feltételezem, hogy 
olyan nincs. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Dunai Mónika, aztán Kunhalmi Ágnes. 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Vendégek! Jónak és 
előremutatónak látom ezt a mai vitát, és nemcsak a vitát, hanem az előtte elhangzott 
két előadást is. Ritka az olyan ügy, amikor nem egymás ellen, hanem látszik az, hogy 
egy közös ügyért dolgoznak. 

A hallgatói önkormányzat természetes, hogy a hallgatóknak az érdekeit 
képviseli, fellép, olykor keményen, ha kell, valóban ez is a feladatuk önöknek, és ezt is 
teszik. Én ehhez a munkához szeretnék önöknek gratulálni, és minden hallgatót 
buzdítanék, hogy tegye a továbbiakban is ezt, hiszen az, hogy a fiatalok ne csak 
bólogató emberek legyenek, hanem komolyan kiálljanak az érdekeikért, ez nagyon 
fontos most is, és a jövőben is, amikor már nem hallgatók lesznek önök, hanem az 
ország különféle területén dolgozó értelmiségiek, és a jó értelemben vett értelmiségire 
gondolok én most. 

Két területet szeretnék érinteni. Az egyik: valóban nekem is a 119 ezer forintos 
hallgatói juttatásnak az emelése az egyik fontos téma, amivel azt gondolom, hogy itt 
akár kormánypártban vagyunk, akár ellenzékben, ezzel foglalkozni kell. Én 
egyetlenegy kiegészítést szeretnék tenni az eddigiekhez: nem ebben a két ciklusban 
nem emelkedett, az azt megelőző ciklusban sem emelkedett a hallgatói juttatások 
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összege. Tehát azt gondolom, hogy ideje már ezen változtatni. Tehát 2007 óta nem 
változott. 2006-tól volt egy változás, úgyhogy 2007 óta változatlan, ez akkor már a 
2010 előtti ciklust is bőven érinti.  

De ez nem von le semmit az ügy értékéből, tehát változtatásra szükség van. Ez 
a lényegesebb dolog. Ezt szeretném én is aláhúzni, és kérdezem én is a tárcától, hogy 
tervezi-e ennek az emelését. 

A másik: elnök úrhoz lenne egy kérdésem, hogy arra vonatkozó felmérés van-e, 
hogy az egyes nagy egyetemeken belül, főleg budapesti nagy egyetemeken, amelynek 
sok kara van, a karok közötti ösztöndíjkülönbségek, én tudok ilyenről, de ez egyedi 
lehet vagy általában jellemző az ország nagy egyetemeire, hogy vannak úgymond 
fajsúlyosabb karok, például egy jogi, egy közgazdasági, és vannak különféle 
pedagógusképző karok, hogy ezek között van-e valóban érzékelhető nagy különbség? 
Ezt kérdezem a tárcától, hogyha van ilyen adata a tárcának. 

A harmadik pedig államtitkár úrhoz a Bursa Hungarica ösztöndíjjal 
kapcsolatban van egy kérdésem, hogy ez az ösztöndíj az, amikor az önkormányzatok 
– ezt államtitkár úr is említette, tudjuk, hogy az önkormányzatok hozzátehetnek, és 
általában valóban még egyszer annyit tesznek hozzá, 50 százalék az állami, 50 
százalék az önkormányzati támogatás. 

Tudok olyan önkormányzatról, akik nem csatlakoztak a Bursához, olyanról is, 
akik csatlakoztak, de nem emelik meg ennek az összegét, hanem csak az állami 
összeget folyósítják. Van-e arra vonatkozóan adat, hogy az önkormányzatoknak 
körülbelül hány százaléka csatlakozott úgy, hogy ők is körülbelül a másik felét 
hozzáteszik ehhez az összeghez? Illetve van-e arra valamilyen elképzelés, hogy hogyan 
tudjuk ösztönözni magukat az önkormányzatokat, hogy ebbe az ösztöndíjrendszerbe 
ők is lépjenek be? Hiszen így egy hallgató, ha olyan településen lakik, ahol adnak 
hozzá még egyszer annyi összeget, akkor jobban jár, ha olyan településen lakik, ahol 
az önkormányzat ezt nem teszi meg, akkor kevesebbet kap. 

De lehet, hogy ez a hallgatói önkormányzatnak lehetne egy kiemelt feladata, 
hogy a hallgatókat ösztönözni arra, hogy a saját önkormányzatuknál kilincseljenek és 
lépjenek fel ez ügyben. Tehát én itt látok egy ilyen egyenlőtlenséget, amelyben jó 
lenne, ha a hallgatók és a tárca, akár közös javaslat tételével valamit el tudnának 
mozdítani ez ügyben.  

Palkovics államtitkár úrnak és a tárcának is szeretném megköszönni, hiszen itt 
az előbb a hallgatói önkormányzatot már méltattam, hogy egy közös ügyért 
dolgoznak. Azt gondolom, hogy ez nem lenne lehetséges, hogyha a tárca nem lenne 
nyitott az ösztöndíjrendszer módosítására, jobbá tételére, igazságosabbá tételére és 
hatékonyabbá tételére. Tehát ezt a tevékenységét köszönjük szépen a tárcának is. 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Kunhalmi Ágnes, tessék! 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nos, 

előttem már képviselőtársaim elmondták többen, hogy az, hogy hányan tanulhatnak a 
felsőoktatásban, milyen kondíciókkal, mekkora a hozzáférés a felsőoktatáshoz, hány 
diplomás születik egy országban évente, az bizony, igenis keményen 
társadalompolitikai kérdés, hogy milyen a mobilitás, de keményen gazdasági kérdés 
is egy országban. A problémát abban látom, hogy való igaz, itt többen elmondták, 
hogy 2007 óta nem emelkedtek az ösztöndíjak, sajnos, a 2018-as költségvetésben sem 
látjuk ennek a forrását. Ami probléma, hogy a Fidesz-kormány egyszerre szűkítette be 
a hozzáférést nagyon sok szinten és egyébként nem is emeli a pénzeket, amelyek 
juttatások lehetnének. 
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2007 előtt nagyon sok kritikát kapott a szocialista kormány, hogy miért nyitja 
olyan szélesre a társadalom széles rétegei előtt a felsőoktatást. Túl sok merengő és 
vekengő diplomás kávézgat össze-vissza az országban. Fideszes politikusok, sőt maga 
a miniszterelnök állította ezt. Ekkor született meg az a torz, rossz politikai lépés, 
amely az oktatás egészét érintette, hogy nemcsak a szegényeket passzírozzák ki a 
felsőoktatásból, hanem bizony, most már ez a középosztálybeli gyerekeket is elérte. 

Ha igaz az a hír, hogy a gimnáziumi férőhelyek számát csökkenteni kívánja a 
Fidesz egy esetleges győzelem esetén, akkor bizony, széles tömegei fognak újra kiesni 
a felsőoktatásból a középosztálynak, és már nemcsak a szegényeknek. Ha 
belegondolunk abba, hogy átlagosan két-, két és félszeresére emelte az a Fidesz-
kormány a tandíjakat, aki anno előtte a tandíjak ellen harcolt, hogy mennyivel 
csökkentette az államilag finanszírozott férőhelyek számát nagyon sok helyen, mert 
nem tartotta elég hasznosnak, és bepasszírozza tudatosan a középosztály alsó szintjét 
egy olyan szakképzésbe, ahol se elég nyelvi óra, se elég informatika óra, se elég 
közismereti óra nincs, egy lebutított, ostoba, XIX. századi ipari környezetre 
kondicionálja a gyerekeket ez a szakképzés. Arról meg már ne is beszéljünk, hogy 
egyáltalán hány gyereknek van esélye akkor, amikor 50 ezer gyerek esett ki nemhogy 
szakmai, általános iskolai végzettség nélkül az általános iskolából, azokból egyáltalán 
nemhogy diplomás, de szakmát se szereznek, adófizető sem lesz.  

Tehát hogyha a Big Picture-t nézzük mindannyian, akkor sokkal nagyobbak a 
problémák, és itt nagyon tiszteletre méltó a HÖOK-nak a törekvése természetesen, és 
megnézhetjük fillérre pontosan, hogy mennyi ösztöndíjat juttatnak, de kevés. Így 
ebben a vetületben, amit önöknek itt felvázoltunk és sajnos, ami a valóság, ez nagyon 
kevés. Nagyon sok levelet kapok fiataloktól, halmozottan hátrányos helyzetű 
térségekből, hogy ugyan bejutnak, bepasszírozzák a szülők, minden vagyonukat 
beáldozzák arra, hogy az egy szem gyerekből, a lányból, vagy a két testvérből az egyik 
legalább egyetemre tudjon menni, de olyan szintű az elszegényedés minden egyes 
felmérés szerint, már a KSH-adatok szerint is, amit lehet így vagy úgy kozmetikázni, 
de családi körülmények miatt egyszerűen otthagyják a sulit, otthagyják a főiskolát, 
otthagyják az egyetemet, mert el kell menniük dolgozni, hogy eltartsák a családot. 

Ezen változtatni kellene, drasztikusan emelni kellene. Ne haragudjanak, ha 
kisvasútra van pénz, és én nem sajnálom senkitől, őszintén mondom, az sem érdekel, 
hogy hány stadiont építenek, de hogy a kettő közé nem tud egy nyelvi labort építeni a 
gyerekeknek a jobboldali kormány, ez a gáz. Ezt kérjük számon, és ugyanezt az 
analógiát lehetne az ösztöndíjakra is használni. 

Végezetül egy kérdésem még lenne, kimondottan akár államtitkár úrhoz, akár 
a HÖOK elnökéhez: sok levelet kapok, szintén akut probléma, azok a leányok, akik 
beverekszik magukat, valamilyen úton-módon összekaparják a pénzt, sok cikket lehet 
olvasni, hogy ki így, ki úgy, de összekaparják a pénzt, hogy valamilyen módon a 
felsőoktatásban tanulhassanak, és mondjuk becsúszik egy gyerek, van-e arra 
valamilyen koncepció, gondolkodnak-e azon, hogy hogyan lehet családbarátabbá 
tenni, mert nagyon nagy probléma Magyarországon, kulturális deficit is, hogy egy 
anyuka ma kitolódik, korábban 25 évesen szültek, most 35-40 éves korra tolódik ki, 
tanulni is szeretnének és jó lenne, ha gyereket is vállalnának. Népesedéspolitikai 
lépésként is fel lehet ezt fogni, ha így tetszik. Vagy esetleg az is kulturális gep és 
hiányosság, hogy dolgozni is szeretnének, meg gyereket és családot is szeretnének, de 
sokszor a családi körülmények nem olyanok, és akkor megint mondhatnám az 
általános elszegényedést és az egyéb plusz költségeket. 

Tehát egyébként van-e a HÖOK-nak kimondottan olyan szekciója, részlege, aki 
ez irányban egyébként tesz javaslatokat a kormányzat, a mindenkori kormányzat 
irányába, mert ha ez már egyébként el tud indulni egészen fiatal korban az 
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egyetemen, ez kulturális kérdés, akkor hátha egyszer eljutunk odáig, hogy lesz egy 
olyan társadalmunk, hogy olyan munkaadók és munkavállalók jönnek ki a 
felsőoktatásból, akik erre már fognak törekedni a saját munkavállalóik kapcsán is, és 
akkor valóban elindulhat egy nemcsak ál-családbarát, hanem valódi családbarát 
Magyarország. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ikotity István, tessék! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Elnök Úr! Leginkább most úgy tűnik, mintha államtitkár 
úrhoz szólnának a szavaim, mégis ellenzéki képviselőtársaimhoz is szólok egyben. Azt 
gondolom, hogy ezek a ma elhangzottak, most elhangzottak is azt támasztják alá, 
amely kép majd ki fog rajzolódni, lehet, hogy néhány év, néhány évtized múlva a 
jelenlegi oktatási rendszerről, minden azt támasztja alá, hogy lefelé megyünk egy 
lejtőn. Utalhatnék itt akár a ma kijött legújabb PISA-jelentésre is, amely most már a 
szövegértés, a matematika, a természettudományos ismeretek mellett az 
együttműködési készséget is vizsgálja, és megint kiderült, hogy sajnos megint 
sereghajtók vagyunk, még a környező államok tekintetében is. Az oktatási 
rendszerünk lefelé megy. 

Államtitkár úr, nem tudom, mekkora lehetősége van arra, illetve nem tudom, 
hogy van-e lehetősége arra, hogy ezen változtasson, hogy a súlyát akár a 
kormányzaton belül erősítse ennek az ágazatnak, hogy több forrás, több figyelem, 
több energia jusson erre a területre. Hogy számszerűsítsem: az ösztöndíjak 
tekintetében elhangzott több alkalommal 2007 óta a főösszegek nagyjából 
változatlanok. Azóta könnyű kiszámolni, hogy 40 százalékos inflációról beszélhetünk. 
Nyilván ezeket az összegeket összeszorozva ez nagyon könnyen kiszámítható. 

De nem beszélek még a többiről, a gazdaság növekedéséről, hiszen azóta közel 
a duplájára emelkedett akár a GDP. Többféle módon lehet megközelíteni egy 
reálértéken, hogy mennyire hátrányba, és egyre inkább hátrányba kerül más 
területekkel szemben az oktatás, mindez azt jelzi előre, hogy vesztesei leszünk ennek 
a területnek, vesztesei leszünk akár gyakorlati, akár képzeletbeli, de sokkal inkább a 
gyakorlati versenynek, ami az államok között zajlik. 

Tisztelt képviselőtársaim, ami jelenleg történik, az akármit is mondanak a 
szavaikkal, ehhez önök asszisztálnak, ezt a folyamatot erősítik.  

Államtitkár úrhoz a kérdésem: lát-e esélyt arra, hogy ez a ráfordítás 
növekedjen? Nyilván most államtitkár úr mellett vagyok, hiszen azt szeretném, és 
gondolom, hogy államtitkár úr is ezt szeretné, hogy növekedjen a ráfordítás, 
növekedjen a figyelem és az erre fordított összeg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? Gaal Gergely jelzi. 

Parancsoljon! 
 
GAAL GERGELY (KDNP): Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részletes 

beszámolóját és elnök úrnak is a hozzászólását. Sok szó esett itt a hallgatók 
munkavállalásáról, ami nyilván az ösztöndíj mellett egy más bevételi forrás is lehet a 
hallgatók számára, ugyanakkor kevés szó esett egy másikról, vagy talán a 
beszámolókban szinte meg sem lett említve, a diákhitelrendszerről. Egyébként ennek 
a feltételrendszere is változó és a hallgatók és a családbarátság szempontjából is 
fejlődő feltételrendszere van a Diákhitel1-nek és a Diákhitel2-nek. 

A kérdésem az, elsősorban államtitkár úrhoz, hogy hogyan tudja egymást 
segíteni az ösztöndíjrendszer és a diákhitelrendszer? Az a diákhitelrendszer, aminek a 
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feltételrendszere tudjuk, hogy az elmúlt időszakban a Diákhitel1 és a Diákhitel2 
tekintetében is fejlődésen ment keresztül. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelzés.) Ha 

nincsen, akkor válaszadásra megadom a szót előbb államtitkár úrnak, aztán majd 
elnök úrnak is. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Dr. Palkovics László válaszai a vitában elhangzottakra 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. Akkor kezdeném elnök úr hozzászólására vonatkozóan néhány 
reakcióval. 

Említett néhány statisztikát az OECD statisztikái közül. Ez valóban így van, 
tehát Magyarországon a diplomának az értéke kifejezetten magas, hiszen azt hiszem, 
a legutolsó OECD Education at a Glance tanulmányban Magyarországon a 
legalacsonyabb a diplomás munkanélküliség. Tehát akinek Magyarországon 
diplomája van, az nem munkanélküli. Nyilván azon lehet most lamentálni, hogy hány 
százalék az, ez nem borzalmasan nagy szám, aki nem felsőoktatási diplomát igénylő 
munkakörben helyezkedett el, de ez egy tény. Gondolom, hogy az összes többi 
országban ugyanez megvan. Tehát összehasonlításban Németországot megelőztük 
ebben a dologban, tehát elsők vagyunk. 

Van aztán egy másik szám is, amit elnök úr nem említett, ez a diploma 
megtérülésének a szintje. Azt kell mondanom, hogyha ezt megnézzük, szintén 
ugyanebben az OECD-tanulmányban, akkor Magyarország szerintem most a 
negyedik, ahol a legnagyobb mértékben és leggyorsabban térül meg a diploma. Azt 
hiszem, talán az Egyesült Államok van előttünk, és előtte még talán Luxemburg és 
még egy ország. De nagyjából olyan a megtérülés, mint az Egyesült Államokban. 

Ez azt jelenti, hogyha a diplomába fektetünk be, legyen ez a személy, a 
hallgató, legyen a család, legyen akár a közösség, ez Magyarországon nagyon gyorsan 
megtérül, hiszen a diplomás jövedelmek, az ezek után járó közterhek, egyéb mások 
ezt eredményezik. 

Tehát azt gondolom, hogy ha ezt összetesszük azzal a dologgal, amit elnök úr 
mondott, hogy az ösztöndíj egy nagyon fontos eleme egyébként a felsőoktatási 
tanulmányoknak, de vannak más elemei is a finanszírozásnak, hiszen pontosan azok 
a számok, amit elnök úrék itt bemutattak, hogy 2007 óta hogyan változtak a 
megélhetési költségek, a számokkal én egyébként egyetértek, meg a végösszeggel is, 
ezek pontosan azt mutatják, hogy önmagában még ez sem fogja tudni, tehát még az 
ösztöndíj sem fogja tudni megoldani ezt a helyzetet. Itt valóban a felnőtté válásnak az 
a szakasza, ami elkezdődik az ember 19 éves korában, az többfajta eszközt igényel. 
Ezek közül az eszközök közül az egyik annak a megtérülésnek a figyelembevétele, 
amit az előbb említettem. 

A diákhitelt valóban nem említettük, bár az is egy állami támogatás, hiszen 
mind a Diákhitel1, mind a Diákhitel2 kedvező támogatású hitel. A Diákhitel1 szintjét 
most emeltük fel, tehát ott végül is egy magasabb összeg érhető el, lényegesen 
kedvezőbb feltételek mellett. Tehát azt hiszem, bár Magyarországon valóban a hitel 
szitokszónak számít egy bizonyos idő óta, mióta a lakáshitelek megjelentek, ennek 
ellenére azt gondolom, hogy a felelős felnőtté válásnak az egyik része az is, hogyha 
egyébként ezzel is tudunk mit kezdeni. 

Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy az egyetemi tanulmányait teljes mértékben 
maga akarja finanszírozni, egyébként pedig nem akar mellette más tevékenységet 
végezni, azt gondolom, hogy ennek egy jó összetevője, szintén nem a teljes 
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finanszírozást jelenti, de mondjuk a diákhitel. Ebben az állam egyébként kifejezetten 
magas támogatást nyújt. 

Hogy miért bonyolult ennyire ennek az ösztöndíjrendszernek az átalakítása, ez 
a kérdés több helyen felmerült. Én bízom abban, hogy a prezentációból ez világos 
volt, hogy az, hogy az ösztöndíjak területén nem történt semmi, ez nem így van. Tehát 
ha összeadjuk azokat a számokat, amit én nem adtam össze szándékosan, de ha 
összeadjuk őket, ez nagyjából azt jelenti, hogy 2013 óta 9 milliárd forintnyi egyéb 
ösztöndíj-lehetőség jelent meg, ami a 12 milliárdhoz hozzámérhető. Az valóban igaz 
egyébként, hogy ezek az ösztöndíjak nem pár ezret, mondjuk azért ez több hallgatót 
érint, de nem minden hallgatót érint. Tehát ilyen értelemben ezek egyfajta kiválósági 
ösztöndíjak. 

Azt gondolom, hogy azt elvitatni a világ egyik országában sem szokták, hogyha 
valaki többet teljesít, akkor ezért neki egy másfajta kompenzáció jár. Ennek ellenére 
azt gondolom, hogy az a viszony, ami a kormány és a HÖOK között az elmúlt években 
kialakult, az egy olyanfajta bizalmi viszony, ami alapot ad arra, hogy ezt a rendszert 
tovább alakítsuk, december 6-án lesz a következő megbeszélésünk, ami a jövőkép-
programról szól, és még ebben az évben szeretnénk ezt a dolgot lezárni. 

Tehát a dolog nem végleges. De akkor most térjünk rá az egyes részletekre. 
Pósán képviselő úr az intézményi ösztöndíjakat kérdezte. Igen, minden ösztöndíjról 
nem történt említés, intézményi ösztöndíjak, intézményi fizetések, a demonstrátori 
tevékenység, a vállalati ösztöndíjak, azok az ösztöndíjak, amelyeket egyébként még 
önkormányzatok, mások adnak, ezek itt nem jelentek meg, ezeknek a tárháza nagyon 
jelentős, és egyébként egészen jelentős összegeket kínálnak. 

Vannak olyan ügyek, amiknek nem örülünk annyira, a hallgatók 
munkavállalásánál, ezek nem szükségszerűen amiatt vannak, mert a hallgatónak a 
saját létét kell finanszírozni, hanem mert olyan lehetőséget kap vállalatoknál, amire 
nehéz azt mondani, hogy nem, szakmai lehetőséget. Ez aztán az informatikus 
hallgatók esetében ahhoz vezet, hogy még az alapdiplomát sem szerzik meg, mert 
elviszik őket a vállalatok már első-, másodéves korukban. Ezt kellene nagyon 
elkerülnünk, mert ez nem jó, mert nincs diplomája, tehát az egyetem tudja 
megtanítani arra, amit utána a vállalatnál már soha nem fog, és ugyanez igaz aztán 
magasabb szinten, a mesterképzés területén is. Ezért forszírozzuk részben a duális 
képzést az alapképzésben, illetve a mesterképzésben, és olyanfajta együttműködést a 
potenciális vállalatokkal vagy jövőbeni alkalmazókkal, hogy hadd fejezze be az 
egyetemista az egyetemet, szerezzen diplomát. Egyébként mellette, ha ezt az egyetem 
tudja koordinálni, tehát az egyetem és a vállalat együttműködésében tud a hallgató 
munkát is végezni, meg tanulni is, ez a jó megoldás. Erre az utóbbi időben nagyon sok 
jó példa lett egyébként, és ezt szeretnénk rendszerszinten is megjeleníteni. 

Farkas Gergely, 2016 januárjában kezdtük a tárgyalásokat. Ahogy említettem, 
ez egy eléggé összetett rendszer, hogy a kormány nagyon sok mindennel foglalkozik 
egyidejűleg. A hallgatóság az ifjúságnak egy csoportja, de az ifjúsági stratégiánk azt 
gondolom, hogy nagyon sok más elemet tartalmaz. Természetesen az előadásban 
azokról az elemekről sem volt szó, amik az egyetemi hallgatókat ugyanígy érintik, 
mint egyébként a velük azonos korosztályba tartozó nem egyetemi hallgatókat. Én azt 
hiszem, hogy ha visszatekintünk az elmúlt 25 évre, akkor az a típusú 
családtámogatási rendszer, a gyermekvállalást ösztönző, azt megkönnyítő rendszerek, 
mert itt felmerült kérdésként, hogy mi történik akkor, ha egy egyetemista hölgy 
várandós lesz és gyereke lesz, erre vonatkozóan egy sor megoldást kínálunk, akár a 
CSOK-on keresztül, akár a diplomás gyesen keresztül, akár egyébként azon keresztül, 
hogy például minden pályázatba, amit az egyetemek megnyertek, beleraktunk 
specifikus elemeket. Például beleraktuk azt, hogy bizonyos területeken a hölgy 
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hallgatók száma hogyan lenne célszerű, hogy növekedjen, elhangzott, hogy 56 
százaléka egyébként az egyetemistáknak hölgy. Ez nagyon örömteli dolog, csak ennek 
az eloszlása nem minden esetben szerencsés, mondjuk műszaki területeken nem 
jelentős. Beleraktunk olyan elemeket, hogyha valakinek kisgyereke van, abban a 
pillanatban az egyetem hogyan támogatja ezt a helyzetet. 

Tehát ezek a konstrukciók egyébként léteznek, támogatjuk az egyetemi, 
részben a HÖOK-on keresztül, a mentorprogramon keresztül, részben az egyetemi 
pszichológus társaságon keresztül azokat az ügyeket, amelyek ezeket a helyzeteket 
kezelik. 

Tehát azt gondolom, hogy ezt együtt kell tekinteni, ezért bonyolult a dolog. 
Az, hogy hány százaléka megy külföldre a hallgatóknak, szintén a legutolsó 

Education at a Glance táblázatban, ha megnézik, ebben van egy sajátos adat, ami azt 
mutatja, hogy Németország, Finnország és Magyarország nagyjából egy helyen van. 
Hogy hány százaléka tanul a korosztályos hallgatóknak külföldön, itt nagyjából mind 
a három ország esetén ilyen 2-2,5 százalékról beszélünk, és hány százaléka az adott 
országban tanuló hallgatóknak külföldi, akkor ott még Magyarország – azt hiszem, ez 
2015-ös adat volt- 8 százaléknál tartott, ez most már 11 százalék. Technikailag, 
mielőtt bárki itt azt gondolja, hogy ez csak a hallgatói létszám-csökkenésből adódott, 
2014-ben 22 ezer külföldi hallgató volt a magyar felsőoktatási intézményekben, most 
32 ezer van, ez a legutolsó, októberi szám. 

Tehát azt gondolom, hogy itt nem igazán más a helyzet, mint akár 
Németországban, akár Finnországban. Ha ezek magas arányok, akkor ott is magasak 
az arányok, azt gondolom, hogy sem a német, sem a finn oktatási rendszer nem arról 
híres, hogy elüldözi a fiatal embereket, ilyen értelemben akkor valószínűleg a magyar 
sem az. 

Kucsák László képviselő úr kérdezte, hogy tervezzük-e ennek az összegnek az 
emelését. Ez a tárgyalás erről folyik, hogy az a 12 milliárdos többletigény hogyan 
jelenik meg, milyen formában jelenik meg, milyen ütemezéssel. Szeretnénk azt, 
hogyha év végéig erre pontot tudnánk tenni valamilyen módon. 

Milyen módon segítjük a hallgatók helyben maradását? Ez is egy összetett 
kérdés, hiszen a hallgatók nemcsak azért mennek el az adott lakóhelyről, mert ott 
éppen nincsen felsőoktatási intézmény, hanem mert 18 éves korban van egy ilyen 
sajátos jellemzőnk, hogy nem szeretünk a szüleinkkel együtt lakni. Ez itt elhangzott, 
hogy ha az ember elkezdi a saját életét, az a szüleivel együtt nem biztos, hogy a 
legszerencsésebb. Ez ellen is persze, sok mindent lehet tenni, pont emiatt 2014-ben a 
stratégia meghatározta a közösségi felsőoktatási képzőközpontok rendszerét.  

Itt Dúró Dóra kérdésére válaszolnék, hogy hogyan segítjük a hátrányos 
helyzetben lévő családokból a gyerekek felemelkedését, azokon túl, amit itt 
elmondtam, például ez a közösségi képzőközpont egy ilyen tipikus dolog. 
Salgótarjánban, Ózdon ezeket azért hoztuk létre, azért hozta létre ott a Miskolci 
Egyetem, mert innen valószínűleg valóban nehezebb lenne elmenni, tehát ezért akkor 
Ózdon legyen erre lehetőség, meg Salgótarjánban is legyen erre lehetőség, bocsánat, 
ez az Óbudai Egyetem volt, vagy Sátoraljaújhelyen. 

Tehát ezek a képzőközpontok, amelyek létrejöttek. Azon túl egyébként, hogy 
például a hátrányos helyzetű családból származó gyerekek esetén láttuk, itt volt egy 
tipikus ösztöndíj konstrukció, ebben már 900 egyetemista vesz részt, ami lényeges 
növekedés 2010-hez képest, amikor ez az ösztöndíjprogram még nem létezett. 

Hiller képviselő úr megjegyzése, ami a nyelvtanulást érinti, azt gondolom, hogy 
én ezzel csak egyet tudok érteni. Tegnap mondtam itt az EU-s oktatási miniszterek 
tanácskozásán egy nagyon fontos elem hangzott el, azt a célt tűzi ki az Európai Unió, 
hogy mindenki a saját nyelvén túl két másik európai nyelven is beszéljen. Ez egy 
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komoly célkitűzés (Dr. Hiller István: Fogadjunk, nem magyarul!), azt gondolom, 
hogy ez egy közösségben, mint az Európai Unió, egy fontos dolog lenne.  

Azért a két nyelv esetében a többi ország sem áll jól, tehát erre különböző 
programok fognak indulni, hogy hogyan lehet nyilván a köznevelési rendszerben 
kezdve, aztán majd az egyetemi oktatáson keresztül idáig eljutni. 

Az ötlet, hogy ha jól értettem, azoknak a hallgatóknak, akik nem szerzik meg a 
diplomát vagy nem tudják átvenni a diplomát a végzés utáni egy évben, nekik külföldi 
nyelvtanfolyamot szervezzünk, azt gondolom, hogy erre tulajdonképpen akár 
nyitottak is vagyunk. Itt van azért egy probléma, ugyanis említette, hogy ez az 50 ezer 
hallgató nem ugyanaz az 50 ezer hallgató, ez minden évben változik. Ez azt jelenti, 
hogy aki befejezi az egyetemet, nem tudja átvenni a diplomáját, de elkezd dolgozni, és 
egy éven belül gyakorlatilag megszerzi a nyelvvizsgáját, ehhez voltak korábban 
támogatások, ezt természetesen lehet más formában is tenni, de egy éven belül 
megszerzik a nyelvvizsgát, mert a munkahelyén, amíg nincs diplomája, addig 
lényegesen alacsonyabb jövedelmet kap. Tehát van egy motiváció, tehát itt igazán a 
probléma az, hogy ott nem tudjuk ezt jól megoldani, mert mindig változik ez az 50 
ezer. Ezt ott lehet megoldani, az egyetemen belül vagy az egyetem évei alatt, illetve azt 
megelőzően olyan nyelvtudáshoz jut és ott teremtünk olyan konstrukciókat, ami 
valóban alkalmassá teszi akár a második nyelvvizsga megszerzésére is. 

Az, hogy a Campus Mundi programot vagy ennek valamifajta deriváltját úgy 
alakítsuk, hogy tisztán nyelvtanulásra küldjünk ki külföldre fiatalokat, azt gondolom, 
hogy ez abszolút belefér a dologba, tehát ebben tudunk megoldást találni, esetleg ezt 
majd a HÖOK-kal meg is beszéljük. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet, csak 
nem arra az 50 ezer emberre vonatkozik, mert nem ők azok, akik… és akkor ez már 
ösztöndíjszerű dolognak tűnik. 

Azon azért egy kicsit vitatkoznék, hogy a felsőoktatás mennyire látja el a 
társadalmi mobilitási feladatát. Tehát azt gondolom, hogy ha van nagy rendszer 
Magyarországon, aki ezt az elmúlt 25 évben, a rendszerváltozás óta ellátta, na az a 
felsőoktatás. Tehát ha megnézzük azt, hogy 1991-ben a magyar felsőoktatásban 106 
ezer hallgató tanult mindösszesen, 2004-re ez fölment olyan 420 ezerre. Ez azt 
jelenti, hogyha nem tudta volna ellátni az intézményrendszer ezt a feladatát, akkor 
valószínűleg nem tudtuk volna ezt a 420 ezer hallgatót beiskolázni. Az, hogy azóta 
csökken, ennek nyilván mindannyian tudjuk, hogy mi az indoka, akik nem kerültek 
be előtte egy alapvetően elit típusú képzésbe, kontraszelektált módon kiválasztott 
rendszer esetén, ők utána elmentek egyetemre, és most kezdenek kikerülni a 
rendszerből. Nagyjából most látszik egyébként az, ha megnézzük ennek az idősorát, 
hogy lassan stabilizálódik az a létszám, ahol valószínűleg ezekkel a demográfiai 
adatokkal, ezekkel a kapacitásokkal, de a magyar felsőoktatás egy ilyen 270-280 ezres 
hallgatói létszámmal stabilizálódni fog. 

Az, hogy szűkítettük az egyetemi hozzáférést bárki számára, erről erőteljesen 
megoszlanak a vélemények, az intézményi kapacitások, amelyek itt határt szabnak, 
illetve a ponthatárok, amelyek határt szabnak. Azt hiszem, hogy ez lényegesen nem 
korlátoz senkit, ha megnézzük mondjuk a 2008-as évet, ami nem a mi 
kormányzásunk alatt volt, ott volt a legalacsonyabb egyébként a jelentkezésre felvett 
hallgatók száma. Tehát lehet hibákat elkövetni ebben a rendszerben, aztán azóta ez 
szépen a helyére állt.  

Ami a finanszírozást illeti, és itt valóban a hallgatói normatíva nem jelenik 
meg, csak azért, hogy egyértelműsítsük, tehát így néz ki nagyjából most a felsőoktatás 
finanszírozása, a felső kék vonal mutatja a központi költségvetési támogatást, az alsó 
pedig az egyetemeknek a saját bevételét, a zöld vonal pedig a hallgatói létszámnak az 
alakulása, ami nagyjából úgy látszik, hogy van egy jelentős hallgatói 
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létszámcsökkenés, ez az a hatás, hogy azok, akik 2004-ig bekerültek, azok lassan most 
kerültek ki a rendszerből, tehát az a nagy tömeg lassan lecsengett. Itt látszik 
egyébként ez a laposodás, hogy ez valahol itt fog majd megállni. Az is látszik 
egyébként, hogy 2018-ban 283 milliárd forintot biztosít a központi költségvetés a 
felsőoktatási intézmények finanszírozására ebből 250-egynéhány milliárd forint az, 
ami ténylegesen a képzésnek a finanszírozása. 202 milliárd forint ebből, ehhez hozzá 
kell még adni persze a csökkent szociális hozzájárulást is, akkor ez 210-egynéhány 
milliárd forint, ami a képzés finanszírozása, és efölé jönnek a különböző egyedi ügyek, 
mint például a 15 milliárddal megemelt kiválóság alapú kutatásfinanszírozás és egy 
sor más dolog. 

Tehát azt gondolom, hogy az, hogy a felsőoktatás finanszírozása rosszabbodott 
volna, azt én azt gondolom, hogy nehéz állítani. Ezek olyan számok, amelyek 
egyébként, ha valaki fölmegy a Magyar Államkincstár honlapjára vagy esetleg 
megnézi a költségvetési törvényt, akkor ezeket a számokat találja meg benne. Valóban 
a hallgatói juttatások ilyen értelemben ebben csak más módon szerepelnek, de nem 
azon a tételen. De ez a 9 milliárd forint is megjelenik egyébként valahol. 

Az idősoros elemzést nagyon szívesen elküldjük képviselő úrnak, itt éppen ki is 
írtuk a főbb számokat, ha csak az az egy dolog érdekelte, de ez összetett. Ilyen nagy 
táblázatokat fogunk tudni konszolidáltan küldeni. Ez azt jelenti, hogy 2012-ben, ez 
hallgatóilétszám-függő, 33,8 milliárdot fordítottunk – 2012-t nézzük meg, ott a 
hallgatói létszám 330 ezer volt nagyjából -, 2018-ban pedig 30,4 milliárd forintot 
fordítunk a hallgatói normatíva finanszírozására. Arányosan a hallgatói létszám 
nagyobb mértékben csökkent, mint egyébként a támogatás, tehát a hallgatókat itt az 
akkori állapothoz képest kár nem érte, nyilván más szempontok szerint ezen majd 
szeretnénk változtatni. 

Ami a képviselő úr kérdését jelentette, hogy Csepel északi csücske, itt technikai 
problémánk lett, mert nem került be ez a diákváros koncepció a prezentációba, ezt 
szívesen megmutatom egyébként, hogy ez hogyan néz ki, egy elég erőteljes elemzés 
alapján, amiben a HÖOK egyébként részt vesz, néztük azt meg, hogyha a budapesti 
kollégiumfejlesztési koncepciót egy kicsit módosítjuk, befejezve, illetve 
továbbfejlesztve azokat, ahol önálló kollégiumot kell építeni, illetve egy ilyen nagy 
campusnak a létrehozása mit is jelentene. Ez elég közel van a nagy egyetemekhez: 
Corvinus, ELTE, Budapesti Műszaki Egyetem, úgyhogy ez pontosan azt biztosítaná, 
hogy Budapest egy jól élhető és a diákok számára pozitív város legyen, megfelelő 
lakhatási feltételekkel is. 

Dunai Mónika kérdésére a Bursa Hungarica ösztöndíj konstrukció: szépen meg 
tudjuk kérni az önkormányzatokat, hogy legyenek szívesek, ezt emeljék, a kormány a 
saját részét mindig hozzáteszi egyébként. Nagyjából, most megnéztük a számokat, ha 
szükséges, nagyon szívesen átküldöm, 2012-2017 között nagyjából ez az összeg volt, 
tehát 2500 települést érintett átlagosan ezekben az ügyekben, tehát 2500 település 
mondja azt, hogy ilyen ösztöndíjat szeretne adni. 

Azt be tudjuk kérni egyébként, hogy mennyi ezek közül, aki csak az állami 
támogatás részét adja oda. Itt a települések egyébként ezt komolyan gondolják, 
pontosan amiatt, mert szeretnék, hogyha ezek a hallgatók visszamennének. Itt ővelük 
tudunk beszélni, és meg tudjuk őket kérni arra, hogy ezt vegyék komolyabban. Az 
állam hozzá fogja tenni egyébként a saját részét bármilyen feltétel mellett. Persze, 
lehet azon gondolkodni, hogyha egy önkormányzat olyan környezetben működik, 
hogy nincs erre forrás, akkor az állami részt esetleg lehet növelni, ez némi 
rendeletmódosítást jelent, de én azt gondolom, hogy erre szintén tudunk módot 
találni. 
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A szakképzés szintje, illetve a szakképzők jelentősége, megint miután friss az 
élmény, tegnap ezen a miniszteri találkozón gyakorlatilag egy dologról volt szó, a 
szakképzési rendszernek az európai szintű alakításáról. Mindenkinek ugyanaz a 
problémája, mint nekünk, egyszerűen a szakképzettséggel rendelkező 
szakembereknek a száma alacsony. Tehát nem elég jó, különböző rendszerek 
működnek Európában. Egy dolog biztos, hogy az az irány, amit néhány évvel ezelőtt a 
magyar kormány vett, ez gyakorlatilag megegyezik az európai országok jelentős 
részével, arról persze, lehet vitatkozni, hogy most mennyire szép egy épület, mennyire 
nem. Pont most jelentette be Varga miniszter úr, hogy egy átfogó fejlesztési program 
fog indulni a szakképző intézményekre, hasonló, mint amit egyébként a köznevelési 
intézményekre egy pár hónappal ezelőtt jelentettünk be. Itt 300 milliárd forintot 
fogunk elkölteni a köznevelési intézményekben, részben iskolákra, tehát általános 
iskolákra, részben gimnáziumokra, de ugyanennek a programnak a pandantja fog 
megjelenni egyébként az NGM-mel is. 

Tehát azt hiszem, hogy ez a dolog halad előre. Ennek három feltétele van 
egyébként, az egyik valóban az épített infrastruktúra, a másik az eszköz 
infrastruktúra, a harmadik pedig a pedagógus, a szaktanár kérdése. Ott az NGM 
dolgozik egy hasonló konstrukción, mint a Klebelsberg-ösztöndíj, hogy legyen 
attraktív a szaktanári pálya. Ennek vannak törvényi lehetőségei, ezeket tudjuk 
támogatni, például a tanári és mondjuk az alapképzéses diplomát egy képzés után 
meg lehet kapni, ez pedig egy olyan kérdés, amin szintén tudunk változtatni. 

Tehát azt gondolom, hogy nagyjából ennyit szeretnék mondani. A Diákhitel 1-
ről és a Diákhitel2-ről pedig szóltunk, az egy fontos eleme egyébként a 
finanszírozásnak. Érdekes módon egyébként a Diákhitel1 felvétele az elmúlt két évben 
csökkent, ezt nem nagyon értettük, hogy miért, holott a feltételei nem változtak 
lényegesen. Tehát úgy tűnt, hogy a hallgatók valamiért más megoldást választottak, 
mint a Diákhitel1-et. Ez az a hitelkonstrukció, ami az életük finanszírozásáról szól. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak, és elnök úrnak megadom a szót. 

Parancsoljon! 

Gulyás Tibor válaszai a vitában elhangzottakra 

GULYÁS TIBOR, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 
elnöke: Köszönöm a szót. Akkor azokra a megjegyzésekre reagálva, amelyek 
kapcsolódtak az én felszólalásomhoz, illetve elhangzottak. 

Az első a jegyzettámogatás volt. Képviselő úr, alelnök úr, a helyzet nagyon 
egyszerű. Nagyon szeretnénk ezen változtatni, és én azt gondolom, hogyha XXI. 
századi alapokra helyeznénk a jegyzettámogatást, akkor a hallgatók körében 
egyetértés lenne ennek a felhasználásában, hiszen a legnagyobb problémának azt 
látjuk, hogy az intézményekben teljesen rendezetlen körülmények között van ez a 
rendszer. Ennél már az is jobb lenne, hogyha pusztán a hallgatók bármilyen könyvre 
tudnák költeni ezt helyben, de a legrosszabb az, hogy ez nagyon sok helyütt nem 
elérhető, és már teljesen máshová át van csoportosítva. Mi pedig már egyébként 
abban gondolkodnánk - és talán ebben egyetértés van az államtitkársággal köztünk -, 
hogy XXI. századi alapokra kellene helyezni és az e-learningben kellene elsősorban 
gondolkodnunk. 

Erre egyébként van rendszerszintű javaslatunk is, tehát rajtunk nem fog múlni, 
és a hallgatók fel fognak sorakozni a XXI. század nem tudom, milyen trendjei mögött 
és megvannak az ezzel kapcsolatos elképzeléseink.  
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Ami a hallgatók helyben maradását illeti, itt két kérdés és hozzászólás kapcsán 
is szeretnék egy-két gondolatot mondani. Azt gondolom, hogy ez ügyben kell tenni, 
azt gondolom, hogy a felkészültebb önkormányzatok már tesznek lépéseket, de az 
ágazat érdeke az, hogy akár a Bursa Hungaricának az átgondolásával átfogó 
javaslatok érkezzenek, hiszen mondjuk a Bursa Hungarica a maga oldaláról valóban 
egy rászorultsági támogatás, a szülőföldön maradásnak a XXI. századi felfogását 
mindenképpen el kellene kezdeni értelmezni, azzal együtt, hogy szerintem mindenki, 
aki itt ül, a társadalmi mobilitás mellett teszi le a voksát, de tudja nagyon jól, hogy a 
települések nehéz helyzetbe kerülnek, hogyha nincs átgondolva az, hogy a 
szakemberek helyben maradásával hogyan és mit kell kezdenünk. 

Ami az ezt követő felszólalások közül, ha jól látom, a soron következő volt, a 
nyelvvizsgára való felkészülés tekintetében elég sok javaslatunk van, képviselő úr, és 
ezek a jövőkép programban olvashatóak. Itt egyrészt arra vonatkozóan is, hogy mit 
kell tenni szerintünk, mit kell tenni infrastrukturális fejlesztések tekintetében, és 
hogy hogyan kell támogatni a hallgatókat, és szerintem nagyon őszintén mondtuk ki a 
jövőkép programban, hogy ezzel azonnal kezdeni kell valamit, mert nagyon sok olyan 
diák van a rendszerben, illetve lép be a felsőoktatásba, akiknek a nyelvi kompetenciáit 
fejleszteni és támogatni kell. 

Ami a továbbiakat illeti, az ösztöndíjak Budapesten különböznek, szólt a 
felszólalás, hogy van-e különbség az ösztöndíjak között. Ez nemcsak Budapestre igaz. 
Sajnos, vidéken is, hiszen az egész magyar felsőoktatásban, hogyha egy ikerpár egy 
adott intézményben, két különböző karra megy, teljesen más elbírálású rászorultsági 
szempontrendszert kaphat, és emellett teljesen más szempontrendszerben 
részesülhet a tanulmányi, azaz teljesítményalapú ösztöndíjak esetében. Ezt 
szeretnénk megszüntetni. Jelen pillanatban pedig támogatjuk azokat az intézményi 
törekvéseket, nyilván itt szakmai értelemben a szabályzatoknak az átdolgozásával, 
hogy legalább a szociális és rászorultsági alapú ösztöndíjaknál legyen egy összhang, és 
törekszünk arra, hogy a teljesítményalapú ösztöndíjaknál pedig közeledjenek 
egymáshoz az értékelési szempontok. 

Ebben a javaslatcsomagban, amit továbbítottunk a felsőoktatásért felelős 
államtitkárságnak, most már oktatásért felelős államtitkárságnak, ezekre mind külön 
kitértünk. 

Nagyon egyszerűen megfogalmazva a rászorultsági ösztöndíjakra vonatkozó 
módosító javaslatunkat, mi egy az egyben átvennénk a szociális törvénynek a 
felsőoktatási törvénnyel lényegesen újabb felfogásban megfogalmazott 
szempontrendszerét, és azt mindenkire ugyanúgy értelmeznénk, és törekednénk arra, 
hogy minél több szubjektív elbírálás alá eső szempont maradjon ebben a rendszerben. 
Szerintem aki itt ül, annak legalább egy tapasztalata van ezekkel az ösztöndíjakkal 
kapcsolatban, és szerintem egyetértés van köztünk abban, hogy ezen változtatni kell. 

Ami a teljesítményalapú, azaz a tanulmányi ösztöndíjakat illeti, ez egy örök 
vita lehet, hogy helyben kell hagyni a teljesítményeknek az elbírálását, merthogy ott 
mindenki jobban látja, hogy kit kell támogatni, vagy azt, hogy rendszerszinten felülről 
kell nézni, hogy lássuk a teljesítményeket. A HÖOK-nak a hallgatói képviselői 
amellett foglaltak állást a javaslatuk kidolgozásakor, hogy ezt egységes alapokra kell 
helyezni, látni kell az intézményen belül a teljesítmények közötti különbséget, és ez 
egy lehetőség az ország vezetői számára, hogy lássák azt, hogy hol, milyen 
teljesítményt végeznek a hallgatók, tehát mi egy központi felfogásban gondolkodnánk 
ezen a téren is. 

Ami a családbarát felsőoktatást illeti, szintén a jövőkép programnak egy 
fejezetrésze fog ezzel foglalkozni. Örülök a felvetésnek, mert tényleg szerintem 
méltatlanul kevés szó esik erről. A helyzet az, hogy a felsőoktatási intézményrendszer 
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egyáltalán nem készült fel arra, hogy családokat, családban gondolkodó fiatalokat 
fogadjon. Ez sem az oktatási épületekben, sem a kollégiumokban nem adott, és 
emellett természetesen számos olyan támogató intézkedésben is kellene gondolkodni, 
ami az ő bennmaradásukat segíti, de azt gondoljuk, hogy azok a minimális 
infrastrukturális fejlesztésre irányuló kérések, amelyeket mi megfogalmaztunk a 
jövőkép programban, azok már a szemléletváltásban fontos szerepet tölthetnek be. Az 
említett decemberi tárgyalás fogja szintén ezt feldolgozni, de én azt látom, hogy az 
illetékes államtitkárság részéről megvan ebben a támogatás, és az itt ülő oktatási 
államtitkárság részéről a fogadókészség. 

Ami még elhangzott és hozzám kapcsolódik, hogy egy szót mondjak a 
diákhitelről: a HÖOK is folyamatosan tárgyalt a Diákhitel vezetésével arról, hogy 
milyen olyan fejlesztésre irányuló lépésekre van szükség, amelyek támogatják a 
felsőoktatási hallgatókat. De azért azt szeretnénk itt is elmondani és hangsúlyozni, 
hogy egy jó diákhitel-konstrukcióra szükség van, de egy jó ösztöndíjrendszerre még 
inkább. 

Én szeretném megköszönni önöknek a támogató felszólalásait a felsőoktatási 
hallgatóknak a nevében, és köszönöm a HÖOK nevében a bizalmukat, amivel 
megerősítettek minket abban, hogy ezen irányú törekvésünknek helye van, és 
folytatnunk kell a tárgyalásokat. 

Szeretném kérni a továbbiakban a támogatásukat abban, hogy a december 6-ai 
nagy államtitkári egyeztetést követően történjen meg a döntéshozói oldalról is az 
ösztöndíjreform támogatása. Nagyon bízom benne, hogy ebben az évben erre pont 
tud kerülni, főleg hogyha ilyen széles egyetértés övezi ezt a fontos kérdést. Köszönöm 
szépen még egyszer a meghívásukat. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak és elnök úrnak, hogy 

rendelkezésünkre álltak, és ilyen kimerítő tájékoztatást adtak a tárgyalásokról és az 
ösztöndíjak helyzetéről. Munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk a 
továbbiakban is. 

Ezzel a napirendi pontot lezárom. 

A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar 
Diáksport Napjáról szóló H/18211. számú határozati javaslat (Dúró Dóra 
(Jobbik), Földi László (KDNP), Ikotity István (LMP), Nyitrai Zsolt 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján) 

Soron következik a Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a 
Magyar Diáksport Napjáról szóló H/18211. számú határozati javaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a 
részletes vita első szakaszát, azaz a határozati javaslatnak a határozati házszabály 44. 
§ (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről dr. Fazekas Attila Erik 
helyettes államtitkár úr jelezte, hogy részt kíván venni a bizottság ülésén. Köszöntöm 
helyettes államtitkár urat. 

Kérdezem, hogy e vitaszakaszban hozzá kíván-e szólni. 
 
DR. FAZEKAS ATTILA ERIK helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen, nem. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottság tagjai közül e vitaszakaszban hozzá 

kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 
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Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a határozati 
javaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki 
igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) Egyhangú, ha jól látom. Volt-e ellenszavazat? 
(Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag ennek 
megfelelően döntött. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a módosító javaslatok 
megtárgyalására. Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a 
módosító javaslatokról kell állást foglalnunk. Egy módosító javaslat érkezett, 
Tapolczai Gergely fideszes képviselőtársunk előterjesztésében. Kérdezem helyettes 
államtitkár urat, hogy a tárca támogatja-e. 

 
DR. FAZEKAS ATTILA ERIK helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm a szót, elnök asszony. A minisztérium nem támogatja a 
módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselők részéről van-e hozzászólási szándék? 

(Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az a bizottság tagjai közül, aki 
támogatja a Tapolczai Gergely képviselő úr által előterjesztett módosítást? Aki igen, 
az kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs 
jelzés.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodással a bizottság 
támogatta a módosító javaslatot. 

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen nem érkezett javaslat. 
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek további módosításra javaslata. (Nincs 
jelzés.) Nem látok jelzést. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? 
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodással a bizottság ennek 
megfelelően jár el. A vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, az 
kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodással a bizottság lezárta a részletes vitát. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány a 
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében került feldolgozásra, ennek 
megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, az kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. 

Így a részletes vitát és a napirendi pontot lezárom. Helyettes államtitkár úrnak 
köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. 
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Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az 
azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló T/18309. 
számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Soron következik az egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és 
az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló T/18309. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E 
rendelkezésre megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. 

Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében Pölöskei Gáborné 
helyettes államtitkár asszonyt. Kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e 
felszólalni. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, nem. 
 
ELNÖK: Nem kíván. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki 

hozzászólni ebben a vitaszakaszban. (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Tájékoztatom a 
bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése tartalmazza, így erről 
döntenünk kell. 

Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki igen, az kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 6 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. A részletes vita 
ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, a módosító javaslatok 
értékelését és az arról történő állásfoglalást. A háttéranyagot a képviselőknek 
kiosztottuk. Az első két pont összefügg, tehát az 1. és a 2. pontban Kucsák László 
fideszes képviselőtársunk módosításáról kell döntenünk. Kérdezem képviselő urat, 
hogy kívánja-e előzetesen indokolni. (Kucsák László nemet int.) Jelzi, hogy nem 
kívánja. 

Kérdezem helyettes államtitkár asszonyt, hogy a tárca támogatja-e a módosító 
javaslatot. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A módosító javaslatok 1. pontját támogatja a tárca, a 2. pontját nem támogatja. Az ok 
az, hogy a bizottsági módosításban ez pontosítással szerepel. 

 
ELNÖK: Köszönjük. A képviselők közül kíván-e valaki hozzászólni? Kucsák 

László, parancsoljon! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Erre való tekintettel a 2-est visszavonom. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Képviselő úr jelezte, hogy a 2. pontot visszavonja, így 

kizárólag az 1. pontról folytatunk vitát a későbbiekben és erről kell szavaznunk. 
Kérdezem, hogy az 1. ponthoz kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Nem látok 
jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a Kucsák László képviselő úr által benyújtott 
indítványt, amely az 1. pontban szerepel? Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 
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igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 
tartózkodással a bizottság támogatta a javaslatot. 

A saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen érkezett javaslatot tegnap 
kiküldtük szintén a képviselőtársaknak. Ez egy 18 pontból álló módosítást tartalmaz, 
a Fidesz képviselőcsoportjától érkezett, így ezeknek a saját bizottsági módosítóként 
történő benyújtásáról kell döntenünk. 

Kérdezem, hogy az 1. pontot kívánja-e valaki indokolni. (Nincs jelzés.) Nem 
látok jelzést. Kérdezem helyettes államtitkár asszonyt, hogy a tárca támogatja-e. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni a képviselők közül? (Nincs 

jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja, hogy az 1. pontban jelölt 
módosítást saját bizottsági módosításként benyújtsuk? Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodással a bizottság benyújtja az 1. pontot. 

Kérdezem, hogy a 2. pontot kívánja-e valaki indokolni. (Nincs jelzés.) Nem 
látok jelzést. Kérdezem helyettes államtitkár asszonyt, hogy a tárca támogatja-e. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 

Szavazunk. Ki az, aki támogatja a 2. pont benyújtását saját bizottsági módosítóként? 
Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 
nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság benyújtja a 2. 
pontban foglalt módosítást is. 

A 3. pontot kívánja-e valaki indokolni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 
Kérdezem helyettes államtitkár asszonyt, hogy a tárca támogatja-e. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a 3. pont benyújtását? (Szavazás.) 9 igen 
szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodással 
a bizottság benyújtja a 3. pontot. 

A 4. pontról kell vitát folytatnunk, illetve döntenünk. Ki az, aki indokolni 
kívánja? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Kérdezem helyettes államtitkár asszonyt, 
hogy támogatják-e. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni a képviselők közül? (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a 4. pont benyújtását? (Szavazás.) 9 igen 
szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodással 
a bizottság benyújtja a 4. pontot. 

Az 5. pontot kívánja-e valaki indokolni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 
Kérdezem helyettes államtitkár asszonyt, hogy támogatják-e. 
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PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Ki az, aki hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja az 5. pont benyújtását? (Szavazás.) 9 igen 
szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodással 
a bizottság benyújtja az 5. pontot is. 

A 6. pontról kell állást foglalnunk. Kívánja-e valaki indokolni? (Nincs jelzés.) 
Nem látok jelzést. Helyettes államtitkár asszonyt kérdezem, hogy támogatják-e. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a 6. pont benyújtását? (Szavazás.) 9 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 
tartózkodással a bizottság benyújtja a 6. pontot. 

A 7. pontot kívánja-e valaki indokolni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 
Helyettes államtitkár asszonyt kérdezem, hogy támogatják-e. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Ki az, aki hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 7. pont benyújtását? (Szavazás.) 9 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 
tartózkodással a bizottság benyújtja a 7. pontot. 

A 8. pontot kívánja-e valaki indokolni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 
Helyettes államtitkár asszonyt kérdezem, hogy támogatják-e. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki hozzá kíván szólni a 8. ponthoz? (Nincs jelzés.) 

Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a 8. pont benyújtását? (Szavazás.) 
9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 
tartózkodással a 8. pontot is benyújtjuk. 

Javaslatot teszek ügyrendileg arra, hogy ha valaki valamelyik ponthoz hozzá 
kíván szólni vagy indokolni kívánja, akkor az most előzetesen jelezze. Ha nincs, egy 
szavazással döntsünk a hátralévő pontokról, illetve helyettes államtitkár asszonyt is 
egyszerre kérdezném meg az összes többi pontnak a támogatásáról, mert így 
vélhetően hatékonyabb lesz a munkánk. 

Van-e valaki, aki az ügyrendi indítványomhoz hozzá kíván szólni? (Nincs 
jelzés.) Nem látok jelzést. Akkor az ügyrendi javaslatomról egy szavazást kérek 
szépen. Ki az, aki támogatja, hogy az előbbiekben felvázolt módon döntsünk a 
módosító javaslatokról? (Szavazás.) Köszönöm. Van-e ellenszavazat? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság elfogadta. 

Akkor kérdezem, hogy a 9-18. pontig bezárólag valamelyiket kívánja-e a 
kormánypárti képviselők közül valaki indokolni. (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 
Helyettes államtitkár asszonyt kérdezem, hogy a 9-18. pontig mi a tárca álláspontja. 
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PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni a 9-18. pontig 

bezárólag bármelyikhez? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki 
támogatja a 9-18. pontig bezárólag a javaslatok benyújtását? Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodással a bizottság ezeket is benyújtja. 

Kérdezem, hogy van-e további javaslat saját bizottsági módosítási szándékra 
vonatkozóan. (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Akkor kérdezem a bizottságot, hogy az 
előbbiekben meghozott döntéseknek megfelelően elfogadja és benyújtja-e a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot. Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 
igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 
tartózkodással a bizottság ennek megfelelően jár el. 

A vita ezen szakaszát lezárom. 
Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 

részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, az 
kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 nem 
szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság lezárta a részletes 
vitát. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány a 
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében került feldolgozásra. Ennek 
megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, az kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően jár el. 

Ezzel a napirendi pontot lezárom. Megköszönöm helyettes államtitkár 
asszonynak, hogy rendelkezésünkre állt. 

Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/18314. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt 
bizottság) 

Soron következik az egyes kulturális és sport tárgyú törvények, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/18314. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a 
részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Závogyán Magdolna helyettes 
államtitkár asszonyt köszöntöm a bizottság ülésén. Kérdezem, hogy e vitaszakaszban 
hozzá kíván-e szólni helyettes államtitkár asszony. 

 
ZÁVOGYÁN MAGDOLNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm, nem kívánok. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki az, aki hozzá kíván szólni ebben 

a vitaszakaszban? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Tájékoztatom a bizottság tagjait, 
hogy a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal 
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kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése tartalmazza, így erről döntenünk 
kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen 
szavazat. Ki az, aki szerint nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 
tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a következő 
szakaszra. Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 
javaslatokról kell állást foglalnunk. A javaslathoz nem érkezett módosító javaslat, a 
saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen érkezett javaslatot tegnap kiküldtük 
a képviselőknek. Most erről kell állást foglalnunk. 

Ez egy 17 pontból álló módosítás, a Fidesz-frakciótól érkezett. Pósán László 
alelnök úr kíván szólni. 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelettel szeretném 

javasolni azt a metodikát, amit az előbb is folytattunk, hogyha ezzel egyetért a 
bizottság. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Jó. Ügyrendi javaslatot fogalmazott meg Pósán László képviselő úr. 

Ehhez az ügyrendi javaslathoz ki az, aki hozzá kíván szólni előzetesen? (Nincs jelzés.) 
Nem látok jelzést. Szavazunk az ügyrendi indítványról. Ki az, aki támogatja Pósán 
László ügyrendi javaslatát? (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs 
jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően 
döntött. 

Akkor kérdezem, hogy a módosító pontokat kívánja-e valaki indokolni. (Nincs 
jelzés.) Nem látok jelzést. Kérdezem helyettes államtitkár asszonyt, hogy a módosító 
pontokról mi a tárca álláspontja. 

 
ZÁVOGYÁN MAGDOLNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Elfogadjuk, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki az, aki hozzá kíván szólni a módosító 

pontokhoz? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja, hogy az 
1-17. pontig saját bizottsági módosítási szándékként benyújtsuk az abban foglaltakat? 
Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2 
nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság benyújtja a 
módosításokat. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság 
ennek megfelelően jár el. A vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, az 
kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 nem 
szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság lezárta a részletes 
vitát. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány a 
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében került feldolgozásra, ennek 
megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
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bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, az kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. Ezzel a napirendi 
pontot lezárom. 

Helyettes államtitkár asszonynak köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre 
állt. 

Soron következik az oktatási jogok biztosának tájékoztatója a 2017. év 
eredményeiről. Ügyrendi jelleggel Szabó Szabolcs képviselő úr kér szót. Parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Két és fél órája ülök 

egy helyben, megmondom őszintén, és mindig részletes beszámolót szokott tartani 
biztos úr, egy rövid technikai szünetet tudnánk-e esetleg tartani, mert érdekel és nem 
akarok lemaradni az elejéről sem. 

 
ELNÖK: Ügyrendi javaslatot tett képviselő úr, ehhez van lehetőségük 

hozzászólni. (Nincs jelzés.) Nincsen hozzászólási szándék. Akkor szavazunk arról, 
hogy egy rövid szünetet tartson a bizottság. Aki támogatja, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy egyhangúlag támogattuk. Most van 
11 óra 57 perc, akkor 12 óra 05 perckor folytatjuk a bizottság ülését. 

 
(Szünet: 11.57 – 12.10 óráig) 

 

Az oktatási jogok biztosának tájékoztatója a 2017. évi 
eredményeiről 

ELNÖK: Folytatjuk a Kulturális bizottság ülését. Soron következik a hatodik 
napirendi pontunk, az oktatási jogok biztosának tájékoztatója a 2017. évi 
eredményeiről. Köszöntöm előadónkat, Aáry-Tamás Lajost, az oktatási jogok biztosát, 
és arra kérem biztos urat, hogy az írásos beszámolót szóban is egészítse ki a bizottság 
tagjai számára. Parancsoljon! 

Dr. Aáry-Tamás Lajos szóbeli tájékoztatója 

DR. AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok biztosa: Tisztelt Elnök Asszony! 
Tisztelt Képviselők! Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét meghívást kaptam a 
bizottság elé beszámolni a tevékenységünkről. Én nagyon hálás vagyok ezekért az 
alkalmakért, hogy párbeszédet folytathatunk az oktatás ügyeiről, a hozzám érkezett 
panaszokról. 

A statisztikai adatokból azt látni lehet, hogy bár nagyságrendileg nem változott 
a hozzánk érkezett ügyek száma, azért közel 300 üggyel több volt, mint tavaly, és úgy 
néz ki, hogy az idén is szintén egy ilyen 300-as emelkedés várható. 

Nem fogok akkor végigmenni az összes fejezeten, inkább azt mutatom meg, 
hogy mi az, ami a korábbi időszakban nem volt nálunk ügy, vagy új ügyként kellett 
foglalkozni vele, vagy korábbi ügyek most más formát öltöttek. Az egyik az, hogy a 
2016-os esztendőben kellett állást foglalnunk arról, hogy diákok, illetve szülők úgy 
döntöttek, hogy legyen egy olyan nap, amikor nem mennek iskolába, tiltakozva az 
oktatáspolitikai döntések ellen, ekkor nekünk egy állásfoglalást kellett arról készíteni, 
hogy nem érheti hátrány azt a gyereket, aki elmegy iskolába, nem érheti hátrány azt a 
gyereket, akinek a szülei úgy döntenek, hogy aznap ne menjen iskolába, nem érheti 
hátrány azt a tanárt, aki úgy dönt, hogy bármilyen formában tiltakozik, vagy azt a 
tanárt, aki úgy dönt, hogy a gyerekeket tanítani fogja. 
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Nagy valószínűséggel a 2018-as választásokhoz közeledve hasonló típusú 
ügyekre számítani lehet. 

A mobiltelefonok ügye megváltozott a korábbiakhoz képest. Ez egy nagyon 
érdekes helyzet, a tanárok azt kérik folyamatosan, hogy kapcsolják ki a telefonokat a 
gyerekek, ez egy állandó probléma. Van, ahol dobozokat kell kitenni az asztal szélére, 
és oda kell letenni a kikapcsolt telefonokat, ezért a gyerekek összegyűjtik otthonról a 
használaton kívüli telefonokat és általában azokat teszik oda le. (Derültség.) Ezzel 
csak részben tudják megoldani a tanárok azt, hogy kikapcsolt állapotban legyen a 
telefon. 

Azt látjuk, hogy a képfelvétel, hangfelvétel készítése okoz gondot annak a 
megítélésében, hogy ez jogszerű-e vagy sem, de attól különleges ez, ’16-17 környékén 
a mobiltelefonok világával foglalkozni jogi szempontból, nemrég egy konferencián 
elhangzott, hogy a tanárok és a diákok a zsebükben hordoznak 40 milliárd forint 
értékű eszközt, és azzal kezdődik az iskolai nap, hogy ezeket tessék mind kikapcsolni, 
és ezen 40 milliárd mögött még ott van az a potenciál, ahogyan lehetne ezeket 
használni. 

Nagyon sok iskolában ez az egészen más típusú megközelítés is dívik, tegnap 
diákok voltak a hivatalomban, akik azt mondták, hogy vannak olyan 
matematikatanárok, akik arra kérik őket, hogy mindenki figyeljen, ne jegyzeteljen, 
majd amikor a tábla tele van, akkor azt mindenki lefotózhatja és ily módon 
megvannak a jegyzetek. 

Változik kétségtelenül a mobiltelefonhoz történő viszonyulás az iskolákban. 
Térfigyelő kamerákat viszont egyre több helyen szerelnek föl, és itt a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információs Hivatallal közösen egymást segítve dolgoztunk ki 
állásfoglalást arról, hogy hogyan kell ilyen kamerákat felszerelni és ezek sosem a 
tanteremben, hanem mindig az iskolán kívül, esetleg a folyosókon vagy olyan 
helyiséget őrizve, ahol értékek vannak. 

Van egy ügycsoport, amiben kétségtelenül sokkal több ügyet kapunk, ez az 
óvodai, iskolai körzetek kérdése. Azt látjuk, hogy a jó vagy a jónak tartott iskolák 
környékén mindig megjelenik a körzetes gyerekek számának a növekedése. Egész 
pontosan tudjuk a különböző nagyvárosokban vagy budapesti kerületekben, hogy 
mennyibe kerül egy lakcímkártya, hogyha bejelentkeznek oda a szülők. Azt látni, hogy 
az iskolák, a tankerületek kínlódnak azzal, hogy megváltozik a körzetes gyerekek 
száma, és sokan, akik tényleg ott laknak, helyhiány miatt kiszorulnak az 
intézményből. 

Két új ügycsoporttal kellett foglalkoznunk: az egyik, megjelent a hivatalunk 
előtt az átütő tehetségű gyermekek ügye. Olyan gyerekekről van szó, amin 
kétségtelenül a szakma is vitatkozik, hogy mennyire tehetségesek ők vagy mennyire 
csak éppen különlegesek, de azt látjuk, hogy a magyar oktatási rendszer kevésbé 
biztosít számukra külön slisszolópályát, hogy ők gyorsabban végezhessék el az iskolát, 
vagy esetleg nagyon fiatalon egyetemre kerülhessenek. Államtitkár urat arra kértem, 
hogy foglalkozzunk ezzel az üggyel, és ő felállított egy munkacsoportot, amely 
megvizsgálja ezt, a szakemberek, jogászok segítségével. 

Egyre több olyan üggyel kell foglalkoznunk, ahol beteg gyerekek fordulnak 
hozzánk. Azt látni, hogy két nagy pillére van az oktatási tankötelezettség 
teljesítésének: az egyik iskolába járással, a másik magántanulóként. Azt látjuk, hogy 
számos olyan állapot van, ideiglenes állapotok, amikor mindkettő rossz. A gyerek 
nem feltétlenül tud bemenni minden nap, de nem kellene neki csak otthon lennie, és 
érdemes végiggondolni, hogy a különböző betegségek, állapotok, élethelyzetek 
nyomán lehetne-e a két pillér között többet kiépíteni, de ez valószínűleg a 
későbbiekben kerül majd elő. 
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A fenntartói irányítás ügyével megjelenik egy olyan ügycsoport, amivel időről 
időre foglalkoztunk ugyan, de a 2016-17-es esztendőben nagyon sok panasz és kérés 
volt abban, hogy tájékoztatást adjunk. Nevezetesen hogy iskolákat az állam át kíván 
adni egyházi intézményeknek, és a szülők, a diákok azt kérdezik, hogy mi ennek a 
menete, mik a jogaik ebben, és minden esetben megkapják a nagyon részletes 
tájékoztatást a szülő-, illetve a diákjogokról. Be tudok számolni arról, hogy volt olyan 
intézmény, ahol úgy döntöttek a szülők, hogy átadják az iskolát az egyházi 
fenntartónak, és számos olyan ügy volt, ahol úgy döntöttek a szülők, hogy nem 
kívánják átengedni az iskolát az egyházi fenntartónak. 

A sajátos nevelési igényű gyerekekkel külön foglalkozunk, mindig külön fejezet 
van a beszámolónkban erről. A szakemberhiányt folyamatosan jelzik, azért nem 
kapják meg a gyerekek a nekik előírt, az állapotuknak megfelelő oktatást, nevelést, 
mert nincs elegendő szakember. Nagyon különleges azt látni, hogy az óvoda az 
önkormányzatok fenntartásában van, az iskola pedig a tankerületek fenntartásában 
van, és nagyon sokszor vitatkozunk polgármesterekkel arról, hogy vajon, az óvoda, 
amely vállalta, hogy gyerekeket fogad, most miért dönt úgy, hogy nem vállalja, illetve 
a településen lakó gyereknek akkor hogyan biztosítja a most már 3 éves kortól 
kötelező óvodáztatást? 

Még mindig rengeteg olyan ügy van, amikor a szakértői véleményt nem vagy 
csak a tanév végéig akarják elfogadni az intézmények. Ez az az ügycsoport, amiben 
nagyon sok vita volt 2017-ben is, ha lesz kérdés, akkor erre ki tudok térni, hogy mit 
jelent a sajátos nevelési igény és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar. Ez 
folyamatosan gondot jelent a szülőknél is, a fenntartóknál is, a tanároknál is, a 
szakembereknél is. Nálunk, jogászoknál is, hogy itt folyamatosan beszélni kell arról, 
hogy világos legyen a helyzet. 

Néhány mondat a felsőoktatásról: az egyetemi felvételi és az érettségi 
összecsúszásával együtt kell kezelnünk ezt a kérdéskört. Nagyon sok tájékoztatást 
kérnek tőlünk, és ebben egyébként az állami szervek segítségünkre vannak most már. 
Nagyon hamar meg tudjuk adni a tájékoztatást fiataloknak, engedjék meg, hogy 
röviden egy ügyet ismertessek. 

Érettségit kívánt tenni egy vak fiatal, és azzal szembesült, hogy az érettségi 
rendelet azt tartalmazza a nyelvi érettséginél, hogy nyomtatott szótár használata 
engedélyezett, és ezt a vizsgázó biztosítja. Tehát mindenki hozhatja magával a 
nyomtatott szótárat. Igen ám, de egy vak fiatalember nem tudja ezt elolvasni, és a 
hatóságok nem akartak engedni a jogszabály szövegéből, mondván, hogy ez van 
benne, és akkor ezt lehet tenni. Jogalkotási javaslattal fordultunk a miniszterhez, aki 
ezt elfogadta, és így lehetővé válik az, hogy CD-n, online módon működő szótárt is 
használhassanak a fiatalok. Értelemszerűen oly módon, hogy az egyéb internetes 
hozzáférés ne okozzon előnyt a jelölt számára vagy az érettségiző számára. De egy 
viszonylag rövid vita után a minisztérium elfogadta az álláspontunkat. 

A szakmai érettségi kapcsán sokat kellett beszélni. 2016-ban és 2017-ben a 
kéttannyelvű gimnáziumok esetében merült fel először az, hogy a jogszabályok 
lassabbak voltak, mint az élet maga. Tehát jöttek azok a fiatalok, akiknek 
érettségizniük kellett és a jogszabályok gyorsabban követték az eseményeket. Ez ízlés 
kérdése. 

Tehát volt egy olyan érettségi időszak, amikor a fiatalok nem tudtak felkészülni 
a gimnáziumokban az érettségire és a jogszabály módosítása sem hozott volna 
megoldást, mert nagyobb bajt lehetett volna okozni, ha a jogszabályokat módosítják. 

Körülbelül ennyit a 2016-os beszámolóról. A felsőoktatásról talán annyit, hogy 
a felsőoktatásban a sajátos nevelési igényű hallgatók ügyében sokszor kellett 
vizsgálódni. Tehát azt látni, hogy most már egyre több fogyatékos hallgató igénybe 
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veszi a felsőoktatást, értelemszerűen konfliktusok is támadnak ebből. Pusztán attól, 
hogy ezekkel az ügyekkel foglalkoznunk kell, ez azt mutatja, hogy az egyetemek 
kinyíltak és lehetővé teszik a fogyatékossággal élő hallgatóknak, hogy igénybe vegyék 
a felsőoktatást, mint közszolgáltatást. 

Én azt tudom mondani 2016-ról, hogy egy kicsivel megnövekedett ügyszám, 
néhány olyan ügy, ami korábban nem volt, az jelentkezik. Általánosságban az 
mondható el, hogy a Klik és a tankerület szétválása nyomán számos fenntartói ügy 
nem jelenik már meg, a hozzánk érkezett panaszokban egyfajta csillapodás 
tapasztalható ezen a területen, de hogy az ügyek számában van emelkedés, az azt 
mutatja, hogy az a fajta különleges feszült helyzet, ami korábban jellemző volt az 
oktatásra, az ma is jellemző, és ez 2017-re is igaznak bizonyul. Köszönöm szépen a 
lehetőséget, és ha van kérdésük, akkor örömmel válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen biztos úr kiegészítését. Most a képviselőknek van 

lehetőségük, hogy kérdéseket tegyenek fel vagy hozzászóljanak. Kérdezem, hogy ki az, 
aki élni kíván ezzel a lehetőséggel. Pósán László, tessék! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Egy 
kérdésem lenne biztos úrhoz. Durván egy évvel ezelőtt, amikor a síkirándulások, 
táborok – nem is tudom, mi a jó megnevezés – kérdése előjött, akkor önök azt 
mondták, hogy jogilag majd lesz erre vonatkozóan egy világos álláspont. Konkrétan 
akkor az volt a kérdés, hogy tekinthető-e iskolai természetű kirándulásnak az, amikor 
elmennek egy iskolából mondjuk 40-en síelni télen, de a többiek számára egyébként 
iskolaidő van. Ilyen értelemben a kirándulást többnyire valamilyen utazási iroda 
szervezi, az iskola részéről esetleg velük megy egy-két testnevelő tanár vagy mikor, 
hogy, és az igazolást az iskola igazgatója adja ki ilyenkor a táborban résztvevőknek 
vagy a kiránduláson részt vevők számára, hogy itt mi a helyzet. 

Nyilván jogalkotásilag azóta volt néhány dolog, csak e tekintetben sikerült-e 
erre véglegesen pontot tenni, vagy egy olyan mondat végi pontot tenni, hogy akkor 
jogilag ez minek is számít? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék van-e? Hoffmann Rózsa, tessék! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Kérdést 

szeretnék feltenni, megköszönve biztos úrnak a tájékoztatást. Biztos úr rendszeresen 
foglalkozott, sőt nagy kutatást is végzett a hivatala az iskolai agresszióról. A kérdésem 
az lenne, hogy ezekben a jogesetekben, amelyeknek a számát mintegy 300-ban 
növekedőként határozta meg, megjelenik-e az iskolai agresszió a háttérben, akár a 
gyerek, akár a szülő, akár a tanár részéről? Illetve hogy ez a 300-as tavalyi növekedés 
és az ez évre is prognosztizált 300 növekedés természetesen következik-e a külső 
körülmények változásából, lásd: mobiltelefon, vagy látnak benne olyan, esetleg 
tendenciát vagy pozitív tendenciát, amelyre figyelni kellene. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e más hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 

Akkor én is feltennék néhány kérdést biztos úrnak, megköszönve természetesen az 
írásbeli és a szóbeli beszámolót is. Az egyik leghasznosabb beszámolónak tartom a 
képviselői munkánk során azt, amit ön évről évre elénk tár, mert olyan konkrét 
esetekkel találkozunk ebben, amit magunk talán nem is gondolnánk, hogy ilyen 
élethelyzetek elő tudnak kerülni az iskolákban. 
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Elsőként azt kérdezném, hogy említette, hogy miniszter úrhoz intézett már 
jogszabály-módosításra vonatkozó kérést is, illetve javaslatot tett. A törvényhozók felé 
esetleg van-e olyan tárgykör, amelyben úgy érzi a munkája, a tapasztalatai alapján, 
hogy nem egyértelműek a jogszabályok, illetve mi tudnánk ezen változtatni, mert úgy 
gondolom, hogy ez rendkívül hasznos lenne mindannyiunk számára. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében olvasható volt az egyik esetben, 
hogy a szakértői bizottság döntésére volt olyan eset, hogy hónapokat kellett várni. 
Említette, hogy az eljárás tekintetében a szakemberhiány rendkívül erőteljesen 
jelentkezik, de már magában a döntésben, a szakértői véleménynek a kiadásában is ez 
az oka, hogy erre ilyen hosszú ideig nem tud sor kerülni? Mert az elég aggasztó, 
hogyha ez így van, hogy még maga a döntés sem tud hónapokig megszületni. 

A tavalyi beszámolóban azt említette, hogy érzékelhetően megnőtt a 
szakképzésből érkező panaszok aránya. Ez továbbra is megmaradt, stagnált vagy 
további növekedés volt tapasztalható a 2016-os évben, vagy hogyan változott 
egyáltalán a szakképzés, és a változás okait ön miben látja? Ezt is szeretném 
megkérdezni. Illetve most itt puskáztam is, hogy 1999 óta látja el az oktatási jogok 
biztosának a feladatait, hogyan látja - most ezt nemcsak egy évre visszamenőlegesen 
kérdezem -, hogyan alakult az oktatás szereplőinek, beleértve a szülőket, gyerekeket, 
pedagógusokat az információi a jogaikról, a jogszabályokról, a lehetőségeikről. Ebben 
van-e előrelépés, sikerült-e tudatosabbá tenni az oktatás szereplőit, vagy szükséges 
lenne még további előrelépés e tekintetben? 

Szintén a pedagógusok felkészültségéről is szeretném megkérdezni, és itt 
kapcsolódva ahhoz, amit Hoffmann Rózsa képviselő asszony is mondott, például a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szintén vendégünk volt a bizottság ülésén és ők 
beszámoltak arról, hogy nekik vannak kifejezett programjaik pedagógusoknak, amely 
a konfliktusok kezelésében nyújt nekik segítséget, de erre nyolc-tízszeres a 
túljelentkezés az ő esetükben is. A pedagógusoknak a konfliktuskezelésben betöltött 
szerepét mennyiben látja ön, hogy még további támogatásra szorulna, vagy be kellene 
vonni ilyen programokba a pedagógusokat? 

A mobiltelefon használatát, hogyha már itt említette, utolsóként erről 
szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni. Most mosolyogtunk néhány eseten, 
meg nyilván ez egy nagyon újszerű probléma, de nagyon sok jogi kérdés felmerül 
egyébként ezzel kapcsolatban. 

Tehát az iskolalátogatásaim során voltam olyan iskolában, ahol ez napi szintű 
konfliktust jelent, hogy kik azok a gyerekek egy adott osztályban, akiknek mondjuk 
nincsen olyan eszköze, mint a többieknek, hogy akár fotókat tudnának készíteni, akár 
más módon be tudnák vonni a saját eszközeiket. Tehát ön szerint milyen irányba 
kellene elmozdulni a döntéshozóknak a tekintetben, mennyire építsünk az egyre 
inkább terjedő saját eszközökre, vagy mennyire kellene az államnak figyelmet 
fordítania arra, hogy az eszközbeszerzésekben is inkább közös vagy állami eszközöket 
adjon a gyerekek kezébe, hiszen azért ahogyan ön is említette, nem kis kiadásról van 
szó, és nem kis beruházásról. 

Tehát itt azért nagyon sok kérdés felmerül ezzel kapcsolatban, ebben is 
kíváncsi lennék a véleményére. Köszönöm szépen. 

Kunhalmi Ágnes jelzi, hogy hozzá kíván szólni. 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen köszönöm. 

Az elhangzottakon túl én is látom, hogy milyen régóta tölti be ezt a területet, csak két 
apró kérdésem lenne. Az egyik, hogy a pedagógusokat ért atrocitásokkal kapcsolatban 
érkezik-e önhöz megkeresés, mert nyilván engem elérnek ilyen típusú levelek, és hogy 
ezen a területen van-e mit fejleszteni? Nyilván ennek a másik ága az, hogy maguk a 
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pedagógusok hogyan kezelik az iskolában azokat a konfliktusokat, amelyeket a 
gyerekek a saját kis testükön, lelkükön, környezetükből, ahonnan jönnek, behozzák az 
élet és a család minden problémáját. Ez az egyik ága vagy a fele. A másik pedig az, 
hogy sok pedagógust is ér sokszor olyan atrocitás, amit én azt látom, hogy a tanárok 
megpróbálnak maguk kezelni és megpróbálják különválasztani, hogy mi az, ami 
kezelhető, de vannak olyanok, amelyekkel nem bírnak. Tehát én sem tudok sok 
mindenre választ adni. 

A másik kérdésem a sajátos nevelési igényű, magatartászavaros és egyéb 
problémákkal küzdő gyermekek jogainak a sérülése, amely szerintem a legutóbbi 
Taigetosznak csúfolt törvény kapcsán sérült. Erről én hallottam egyébként önt is 
megnyilvánulni, mégiscsak azt gondolom, hogy a legelesettebb és legrászorultabb 
gyerekeknek valamilyen módon inkább a jogait újra biztosítani kellene, mintsem 
csorbítani, még akkor is, ha feszültségek vannak a rendszerben. Szerintem lett volna 
más megoldás ezen a területen. Erről, ha még egyszer hallhatnám a véleményét. 

Utoljára, utolsó kérdésként, hogy azért itt látni kell és még nem tetszett itt 
lenni, de már egy korábbi pontnál említettem, hogy nagyon durván sok gyermek esik 
ki, nemhogy szakmai, hanem általános iskolai végzettség nélkül az iskolai 
rendszerből. Ennek egyik oka a tankötelezettség korhatárának a leszállítása, a másik 
oka az iskola megtartó erejének a csökkenése, sok-sok oka van ennek. Az általános 
elszegényedés, de ez olyan rendszerszintű problémát ölt Magyarországon, uram, ez 
több mint 50 ezer gyereket érint már. 

Ha megnézzük, egy születendő nemzedéknek majdnem a fele. Szóval itt 
nagyon durva dolgok történnek gyerekekkel, és szerintem eléri azt a szintet, uram, 
hogy csökken az oktatáshoz való jog és a tudáshoz való hozzáférés joga, csak hogy 
ilyenekről beszéljünk.  

Tehát hogy eléri-e az ingerküszöbét? Tudom, hogy igen, de hogy egyébként 
tud-e ön ezzel foglalkozni, vagy valamilyen módon állást foglalni, mert ebből nagyon 
nagy baj lesz. Függetlenül attól, uram, hogy milyen színű kormány lesz, ezt valahogy 
kezelni kell egy országban. Azért vannak oktatási jogok, mert az általános tudáshoz 
való hozzáférés nemcsak valami olyan dolog, amit papírra írunk, mert az első sora 
általában minden dokumentumnak, hanem hiszünk benne mélyen, hogy a 
gyerekeknek, bárhová szülessenek, ezt az államnak, nemcsak a szociáldemokrata 
államnak, hanem általában az államnak biztosítania kell. Köszönöm szépen a 
lehetőséget. 

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

jelzést. Akkor válaszadásra megadom a szót Aáry-Tamás Lajos biztos úrnak. 
Parancsoljon! 

 
DR. AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok biztosa: Köszönöm szépen a 

kérdéseket. Pósán László képviselő úr kérdésére: az az igazi baj, hogy miközben a 
tárcánál elindult egy munka, és még jogszabályi változások is születtek ezen a 
területen, bennünket nem kérdeztek meg erről, amit én végtelenül sajnálok, mert én 
azt látom, hogy ez egy különleges problémahalmaz, ami egyébként éppen a 
középosztálybeli családoknak az ügye, ha úgy tetszik. Hogy hogyan szervezik a 
sítáborokat, ki vesz azon részt, hogy igazolják a távollétet, tehát ez egy olyan 
ügycsoport, amit érdemes lett volna jobban megvizsgálni, de valamiért az autóbuszok 
biztonsága előtérbe került. Ezzel egyetértek egyébként, hogy csak biztonságos 
autóbuszokkal közlekedhessenek a gyerekek, de ennek az iskolai vetületének a 
feltérképezése kevésbé történt meg. 
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Azért lenne érdemes erről beszélni, mert itt érdemes lenne világossá tenni azt, 
hogy mikor lehet elmenni síelni, kinek, és amikor valaki síel, akkor biztosan nem 
lehet a kémiaórán beírni, hogy ott volt és kapott egy ötöst témazáró dolgozatra. Ki 
igazolja ezt? 

Jól látszott a veronai buszbalesetnél, hogy az intézmény vezetője az első 
órákban nem is tudta, hogy ki ül a buszon. Biztos, hogy ez nem fordulhat elő egy 
intézményvezetőnél, aki azt közvetíti kifelé, hogy ez a mi iskolánknak a sítábora, 
miközben egyébként nincs így. 

Még hátra van ebben a munka. Én azt javasoltam egyébként államtitkár úrnak, 
aki szeret gyorsan megoldásokat keresni, hogy várjunk. Most már késő van, de 
korábban azt mondtam, hogy várjunk, térképezzük fel ezt a kérdéskört, kérdezzük 
meg az érintetteket. Kérdezzük meg azzal a szándékkal, hogy most nem akarjuk a 
középosztálybeli gyerekek, családok megregulázásával kezdeni ezt a történetet, de 
anonim módon mérjük fel, hogy mi is történik, és akkor válasszuk kétfelé: van egy 
technikai, műszaki kérdéskör, amiben lehet akár gyorsan dönteni, és van egy iskolai 
része, amiben a jó feltérképezés után egy korrekt, tisztességes változtatást el lehet 
érni. Én továbbra is nyitott vagyok az ilyen típusú megoldásokra, eddig még kérés 
nem érkezett, de majd bejelentkezem. 

Hoffmann Rózsa kérdésére, hogy az iskolai agresszió megjelenik-e az 
ügyeinkben vagy a növekedésben, jelentem: igen. Ott van a beszámolónkban. Bár 
nem tudunk minden ügyet megjelentetni, ami nálunk van, de azzal kezdődik, hogy 
testi fenyítés, bántalmazás még mindig tetten érhető, a verbális, szóbeli agresszió, a 
megalázás, ordibálás egy folyamatos jelenség, és amivel a hivatalunk nem tud 
foglalkozni vizsgálatszerűen, az a diákok egymás közötti bántalmazása, ugyanis az 
ilyen ügyben én nem tudok ajánlást megfogalmazni egy anyukának vagy egy 
gyermeknek, hanem mindig az államnak vagy államot képviselő, vagy az állam 
nevében eljáró intézménynek tudok ajánlást megfogalmazni. 

Létezik ez a jelenség, szerintem nem fog magától megoldódni… 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Bocsánat, hogy 

beleszólok, növekszik? Erre vonatkozott a kérdésem. 

Dr. Aáry-Tamás Lajos válaszai az elhangzottakra 

DR. AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok biztosa: Azért nehéz növekedésről 
beszélni, mert 2009-ben volt egy nagy vizsgálatunk, itt is beszámoltam róla. Akkor 
egy reprezentatív nagy vizsgálatot készítettem. Én nem tudok nagy vizsgálatokat 
folyamatosan készíteni, ez valószínűleg egyetemi vagy háttérintézményi, 
kutatóintézményi feladat lenne, tehát nem tudom elmondani, hogy növekedett-e vagy 
csökkent, az én hivatalomnál biztos, hogy nem csökkent az ilyen ügyek száma, 
ugyanannyi megjelenik, ezért azt tudom valószínűsíteni, hogyha most megint 
csinálnánk egy reprezentatív vizsgálatot mondjuk a tizenegyedikeseknél, akkor 
ugyanazt találnánk, vagy hasonló adatokat találnánk, mint 2009-ben. 

Nagyon gyakran előfordul, hogy a kormányt vagy az államot szidják az 
érintettek azért, hogy a helyzetük most éppen rossz, miközben kiderül, hogy a belső 
szabadságuk meglenne ahhoz, hogy változásokat indukáljanak, de ezt valamiért 
mégsem teszik meg. Csak egy példán hadd mutassam be önöknek. A települést nem 
fogom mondani, mert elképzelhető, hogy vagy képviselik vagy ismerik, de egy hosszú 
utcának a két végén van két volt önkormányzati iskola, most mind a kettő állami 
iskola, mind a kettő általános iskola. Ha le akarom írni az iskolát egy pár évvel ezelőtt, 
akkor úgy nézett ki, hogy a gyerekek 8-tól 4-ig bent vannak, a tanárok dühösek az 
adminisztratív teherre, hogy mennyi dolgozatot kell javítaniuk, a gyerekek dühösek 
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arra, hogy mennyi időt kell tanulással tölteniük, sok a házi feladat, nehéz a táska. A 
szülők azt mondják, hogy a gyerekkel nem tudunk elmenni hétvégén a nagyi 
születésnapját megünnepelni, mert hétfőn témazáró dolgozat, most olyan jellemző 
panaszokat írok le, ami sok-sok iskolára igaz volt. 

Nos, az egyik intézményben az igazgató vette a bátorságot, és megkérdezte a 
tanárokat, a szülőket és a gyerekeket, hogyan lehetne változtatni a kialakult helyzeten. 
Úgy döntöttek, hogy lemondanak a házi feladatról. Azt mondták, hogyha a gyerek 8-
tól 4-ig bent van, az egy munkanap, és nem küldünk haza velük melót, hanem úgy 
szervezzük az iskola belső életét, hogy azt ne kelljen megtenni. 

A nehéz iskolatáskára az apukákkal azt találták ki, hogy gyalult deszkákat 
vásároltak, és minden terem hátsó frontján polcokat építettek, és ha már bent vannak 
a gyerekek, ott van a tankönyv, a munkafüzet, a tornazsák, a gyurma, a rajzfelszerelés, 
a körző, stb. 

Ebben az iskolában a tanárok nyugodtabbak, nincs annyi dolgozat, amit 
javítaniuk kell, nem érzik úgy, hogy megfeszülnek. A gyerekek szívesebben járnak oda 
tanulni, és a szülők nyugodtabbak, mert délután a gyerek játszik a tesóival, beszélget 
az apjával és elmegy a nagymamához születésnapot ünnepelni. Reggel pedig egy 
zsömlével jönnek be, délután zsebre dugott kézzel mennek, mert nincs semmi a 
kezükben. Az utca túloldalán az iskola ugyanolyan maradt, és mind a két iskola 
ugyanazon nemzeti alaptanterv szerint működik, ugyanaz a jogszabály adja a 
kereteket a működéshez, csak az egyikben megnézték, hogy mi az, amit maguk 
változtathatnak, és azt meg is lépték, függetlenül attól, hogy hogy hívják a minisztert 
meg az államtitkárt. 

Tehát csak ezt akarom mondani, hogy van lehetőség a változtatásra, van 
lehetőség a konfliktusok lecsökkentésére, és ehhez nem kell feltétlenül törvényt 
módosítani vagy rendeletet módosítani, itt az érintettek párbeszéde legalább olyan 
hatásos tud lenni, mint a jogi környezet megváltoztatása. 

Elnök asszony kérdésére, hogy van-e olyan tárgykör, amivel közvetlenül a 
képviselőkhöz fordulhatnék, a hatáskörömet rendező jogszabály azt mondja, hogy az 
oktatásért felelős miniszternek kell megfogalmaznom az ajánlásokat, jogalkotási 
javaslatokat, ezt így tudom megtenni. Sosem fogom megkerülni a minisztert, úgy, 
hogy előbb a képviselőkhöz szóljak, vagy nekik fogalmazzak meg ajánlást. 

Azt gondolom, hogy az, hogy önök engem behívnak és a munkámról 
beszélhetek, az mindkét fél részére nagyon hasznos és előnyös tud lenni, én ezt egy 
nagyon nyitott párbeszédnek tartom, amiből le lehet vonni következtetéseket. Ha 
érkezik egyébként kérés, akkor természetesen sok mindent ki tudunk vizsgálni, volt is 
példa erre, de közvetlenül a képviselőkhöz azért nem fordulok, mert a miniszter úron 
keresztül tudom ezt csak megtenni és így is kívánok eljárni. 

Az SNI-s gyerekeket említette. Az a különleges helyzet, hogy csökken a magyar 
gyerekek létszáma, és ezen csökkenő gyereklétszámon belül a különböző 
fogyatékossággal élő gyerekek száma pedig növekszik. Ez egy tény, ezzel szembe kell 
tudni nézni. Ez azt jelenti, hogy ma nincs olyan tanár Magyarországon, aki nyugodt 
szívvel kijelenthetné, hogy a következő 3-5 évben nem fog találkozni ilyen 
gyerekekkel. Jelentem: találkozni fog. 

Ezek a mi kis magyar gyerekeink, akiket nem hagyhatunk az út szélén, és 
akiket abból a szempontból kell megsegíteni, hogy minél több információhoz 
jussanak, hogy érezzék, hogy az oktatásba ők beférnek, hogy nekik nem valami más 
ellátásban van részük, hanem az állam ugyanúgy gondoskodik róluk, mint bárki 
másról. Én azt gondolom, hogy úgy lehetne egyébként a fogyatékossággal élő 
gyerekek helyzetét megváltoztatni, amiről néhány évvel ezelőtt itt szó volt, hogy 
többet beszélgetnénk az oktatásunk céljáról. Tehát nemcsak arról, hogy mit 
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oktassunk és hogyan, hogy milyen szövegeket kell közvetíteni, hanem hogy miért. Ha 
azt mondjuk a fogyatékossággal élő gyerek anyukájának, hogy jöjjön hozzánk inkluzív 
módon, integráltan legyen velünk, és ő visszakérdez: „miért, ti hová mentek?”, akkor 
nagyon nehéz válaszolni rá. Ezért érdemes valószínűleg magunknak 
végiggondolnunk, hogy mi a célunk az oktatással, miért szervezzük ezt meg, és ily 
módon miért gondoljuk jónak azt, hogy a fogyatékossággal élő gyerekek is velünk 
legyenek az intézményekben. 

Ezzel kapcsolatban annyit engedjenek meg, ilyenre nem került még sor, egy 
ajándékot hoztam a bizottságnak, a debreceni Immánuel Otthon, amelyet a 
nagytemplomi gyülekezet működtet, középsúlyosan értelmi fogyatékos fiatalok és 
grafikusok közösen dolgoztak azon, hogy a bibliai üzenetek egyszerűen és grafikai 
formában is megjelenhessenek, a Károlyi-biblia az első akadálymentesített bibliája a 
magyaroknak, és most megjelent úgy, hogy én magam is hozzájárulhattam ennek a 
létrehozásához, a könyvtáruk számára hoztam egy példányt. 

Ezzel csak azt akarom jelezni, hogy olyan sokféle módon lehet megközelíteni a 
fogyatékossággal élők helyzetét, és nem a sajnálat oldaláról, hanem hogy hogyan 
tudjuk lebontani az akadályokat előlük. Említettem a vak érettségizőt, ezek a fiatalok, 
ha lebontjuk az akadályokat, akkor a világ bármelyik táján lévő társaikkal tudnak 
programozni, dolgozni, munkát találni, keresni, és a méltó életükhöz leginkább 
hozzájárulni. Mára az oktatás lett a vezérhajó a sajátos nevelési igényű gyerekek 
esetében, és a pedagógia alá kell tenni a szociálpolitikát, az egészségpolitikát, a 
kultúrpolitikát, azért, hogy ezek a gyerekek sikeresek legyenek. 

A szakképzésre térve, hogy a szakképzésben az ügyek száma növekedett-e 
2017-ben. Igen. A szakérettségi kérdéskörével újra foglalkoznunk kellett, azt láttuk, 
hogy a jogszabályok úgy születtek meg, hogy a bent lévő gyerekek helyzetére nem 
tudtak tekintettel lenni, és sokan voltak azok, akik nem tudtak kijönni az érettségi 
rendszeréből. Tehát azt gondolom, hogy a szakképzés és a köznevelés nagy-nagy 
rendszerét jobban össze kell csiszolni. Mára azt látni, hogy a szakképzési 
államtitkárság számos olyan javaslatot tett az asztalra, aminek alapján a jövő évi 
érettségiben változás fog beállni, de az ez évi érettségin voltak gondok, mindenféle 
simítás ellenére. 

Igen, valóban két év múlva lesz nagykorú a hivatalunk, ’99 óta dolgozunk. Az, 
hogy a szülőknek, a gyerekeknek az információhoz jutása megváltozott-e, én 
kétségtelenül elfogult vagyok, hiszen arról kell beszélni, hogy a hivatalunk vajon 
ehhez mennyire járult hozzá. De azt nagyon komolyan állítom, hogy jelentős a 
változás a ’99-es állapotokhoz képest. Hiszen ’99-ben senki nem beszélt oktatási 
jogokról, ma már azt érezzük, hogy az iskolai konfliktusok egy része jogilag is 
megfogható, megragadható, vizsgálható, hogy vajon, sérültek-e a jogszabályok. Az, 
hogy gyermekjogokról beszélünk, az, hogy a pedagógusok jogairól beszélünk, hogy 
egyáltalán az oktatáson belül jogi konfliktusokról beszélünk, ez talán ennek a 
megváltozott nagy időszaknak köszönhető. És hogy meg kell-e állni? Azt gondolom, 
hogy soha, hiszen új gyerekek jönnek be a rendszerbe, azok majd felnőtté válnak, és 
újra és újra el kell kezdeni, új és új formákat kell találni arra, hogy ezekről a 
kérdésekről beszéljünk. 

A konfliktuskezeléssel kapcsolatban azt tudom önnek mondani, hogy az iskolai 
agressziós vizsgálatunk nyomán sikerült azt elérni, hogy mi magunk is összegyűjtsük 
a jó gyakorlatokat. Létezik egy honlap az iskolai konfliktusokról, ahol nyolc oldalon 
keresztül soroljuk fel azokat a szolgáltatásokat, amelyek ingyen rendelkezésre állnak 
az iskoláknak, és különböző civil szervezetek, szakmai szervezetek nyújtanak 
konfliktuskezelés, illetve az agresszió visszaszorítására programokat. Én magam is 
tudom, hogy túljelentkezés van ezen, illetve anyagilag már nem feltétlenül bírják a 
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civilek vagy a szakmai szervezetek, ezért gondolom azt, hogy érdemes erre áldozni. 
Nem olyan nagyon nagy pénz, de nagy sikert tud hozni azoknak, akik ezeket igénybe 
veszik. Én csak bátorítani tudom a kormányzatot, mi azt megtettük, hogy 
összegyűjtöttük, mi azt megtettük, hogy rendelkezésre bocsátjuk, azt megtettük, hogy 
a szakembereket, a kutatókat összehoztuk négy egyetemen, tehát ezt folyamatosan 
tudják fejleszteni, de innentől kezdve az oktatási jogok biztosa ennél többet nem tud 
tenni. 

A mobiltelefon kapcsán azt gondolom, hogy ez egy olyan változó világ, hogy 
nagyon nehéz gyorsan arról dönteni, hogy a gyerekek zsebében lévő mobileszközt 
használjuk-e vagy adjunk állami eszközöket. Valószínűleg mind a kettő kell, és 
nemcsak azért, mert nem elég a mobiltelefon, hanem azért, mert egy digitális táblát 
nem fog helyettesíteni egy mobileszköz vagy egy tabletet, laptopot könnyebb 
használni, mert nagyobb a kapacitása, mint a saját eszköznek, és nem kell kötelezni a 
gyerekeket, hogy saját eszközt használjanak. De az nem feltétlenül rossz, hogy ha már 
van a gyerekeknél saját eszköz, akkor megvizsgálják azt, hogy ezt hogyan lehet 
beépíteni az oktatásba. 

Ugyanaz a helyzet, mint minden más esetben, nincs „a megoldás”. Sok-sokféle 
megoldás lehetséges, és abban egyet tudok érteni önnel, hogy nem hozható egyetlen 
gyerek sem kellemetlen helyzetbe vagy méltatlan helyzetbe, hogy nem tud részt venni 
az oktatásban csak azért, mert a szüleinek nem volt pénze okostelefonra. Tehát ilyen a 
magyar iskolákban nem fordulhatna elő, és ezért biztos, hogy kell állami eszköz is, 
erre a digitális oktatási stratégia nagyon komoly előkészületeket tesz, és úgy néz ki, 
hogy a következő tanévtől az eszközellátás elkezdődik. Tehát itt biztos, hogy változás 
fog beállni. Csak attól kell óvnunk mindenkit, hogy ne higgyenek egy megoldásban, 
hanem a sok-sok megoldás közül választhassanak. 

Kunhalmi Ágnes kérdésére, hogy pedagógusokat ért atrocitások érkeznek-e 
hozzánk, természetesen. Azért nem fog találni a beszámolóban egyébként, mert ha 
gyerek bánt pedagógust, akkor mi nem tudjuk a gyereket vizsgálni, illetve nem 
tudunk az anyukának ajánlást megfogalmazni. Az ombudsman-típusú intézmények 
mindig az állampolgár oldalán állva, az állami intézménnyel szemben fogalmazzák 
meg a vizsgálati igényüket és az ajánlásukat. 

Kétségtelenül nagyon sokszor segítünk a pedagógusoknak, jogi tájékoztatást 
adunk arról, hogy mit tud ilyenkor tenni. Hadd mondjak két példát. Az egyik az, hogy 
gyakran a pedagógus azt mondja, hogy az iskola tegyen feljelentést, mert az énrajtam 
ért sérelem igazából az iskolán ért sérelemnek számít. Igen ám, csakhogy ezek 
magánvádas bűncselekmények, ami azt jelenti, hogy az érintetten kívül senki más 
nem tehet feljelentést. Tehát abban kell segíteni, hogy a pedagógus ezt értse, tudja. 
Nem arról van szó, hogy az iskola kihátrál mögüle, hanem arról, hogy neki van 
cselekvési lehetősége, neki van bizonyos esetekben: becsületsértés, rágalmazás esetén 
lépéskényszere, és ezt érdemes végiggondolni, hogy ő ezt hogyan teszi meg. 

 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Bocsásson meg, nem 

félbeszakítani akarom, csak nagyon sokszor pont az jön elő, igen, amit ön mond, hogy 
egy pedagógus magára marad, az intézménnyel szemben is adott esetben, tehát nem 
meri felvállalni az intézmény, hogy konfliktusba keveredett egy pedagógusa, mert az 
árt az intézménynek. Ha nem tudják házon belül megoldani, akkor sokszor elhal a 
dolog, és csak várják a következő eseményt.  

Nyilván önhöz fordulnak, mert máshová nem tudnak, tehát nem tudok én se 
mást mondani, csak az ön elérhetőségét szoktam megadni, mert nem tudom, hogy 
hová lehet fordulni. Azt mindig mondom, hogy mindenkinek joga van saját maga is 
magánvádas feljelentést tenni. 
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segítünk, tehát a jogi információadás, a jogi segítségnyújtás a részünkről megtörténik, 
de vizsgálatot nem tudok indítani. Amit fel szoktunk ajánlani, számos esetben már a 
pedagógusok szakszervezeteivel beszéltünk, és azt látjuk, hogy ők tudnak segíteni, 
igaz, hogy ők a saját tagjaiknak elsősorban. Tehát azon lehet gondolkodni, hogy 
megéri-e, hogy valaki belépjen a szakszervezetbe azért, hogy munkajogi vagy egyéb 
jogi típusú segítséget kapjon. Mi erre buzdítjuk őket, csak nem én akarok lenni a 
szakszervezetitag-toborzó, és számos olyan pedagógus szakmai szervezet van, akikhez 
egyébként lehet irányítani a pedagógusokat. Abban igaza van, hogy ne maradjon 
egyedül, ne érezze úgy, hogy ő kiszolgáltatott. Annak ellenére, hogy megadjuk a 
segítséget, gyakran tapasztaljuk mindezt. 

Az SNI-s gyerekek. Azt kérte, hogy mivel állást foglaltam, ezért még egyszer 
szólnék erről a helyzetről. Két kategória van: az egyik a sajátos nevelési igény, a másik 
a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar. Összecsúszott ez a történet. Én 
végtelenül sajnálom, fura helyzetbe került az oktatási ombudsman, hogy a kormányt 
elkezdte megvédeni a Taigetosz-ügy kapcsán. De higgyék el, hogy én nem 
kormánypárti vagy ellenzékpárti – vagy fordítva – vagyok, hanem azt látom, hogy 
most az egyszer a politikai kommunikáció félrevitt. A Taigetosz szó használata nagyon 
brutális, félrevezető és hamis, mert a jogi szabályozás a beilleszkedési, magatartási, 
tanulási zavaros gyerekekről szól és nem az SNI-ről. Ezt sikerült „szerencsésen” 
összecsúsztatni. 

Tehát nem lehet ledobni a Taigetoszról gyerekeket úgy, hogy a szakma 
javasolja a változást, hároméves tárgyalássorozat előzi meg, a politika elfogadja a 
szakma véleményét, és 12 év alatt vezetik ki a közoktatás rendszeréből. Ez minden, 
csak nem a Taigetosz. Én nem állítom, hogy mindent tudok erről a területről, de azt 
gondolom, hogy érdemes sokat beszélni arról, hogy mi is történik ezen a területen, és 
ne vigye félre a politikai kommunikáció a szakmai munkát. Arról lehet beszélgetni, 
hogy vajon, a beilleszkedési, magatartási zavaros gyerekekkel mit csináljunk, hogyan 
segítsük meg őket, milyen szakmai segítség kell azért, hogy ők tudjanak teljesíteni. De 
az a baj, hogy a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavaros gyerekek állapota 
ideiglenes általában. Ha elválnak a szülők, ha meghal a nagymama, aki nevelte a 
gyereket, ez a gyerek nem fog úgy teljesíteni matematikából, mint ahogy az azt 
megelőző évben, de felmenteni őt, azt mondani, hogy fiam, te úgyse tudsz teljesíteni, 
akkor téged inkább nem értékelünk, ez félreértése a gyermek helyzetének, ez 
félreértése a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarnak. Ezért óriási segítség kell 
ennek a gyereknek, hogy egy fél év múlva, egy év múlva felzárkózzon a társaihoz, de ő 
nem fogyatékos, ő nem SNI-s. És ha nem beszélünk őszintén ezekről a helyzetekről, 
akkor félremegy a történet. 

Az én megszólalásomnak az oka az volt, hogy ezzel a kifejezéssel ne gyilkoljuk 
meg a gyerekekről szóló párbeszédet, márpedig én úgy éreztem, hogy ez az, ezért 
gondoltam úgy, hogy a köztársasági elnök urat is tájékoztatom az álláspontomról. A 
mai napig fenntartom ezt az álláspontot és úgy, ahogy az SNI-s gyerekekről, sokkal 
többet kell beszélni erről az egész kérdéskörről, higgadtabban, valószínűleg a 
kampány után, nyugodtabban tudunk beszélni. 

A lemorzsolódásról pedig annyit, hogy érdemes megnézni a két vagy három 
évvel ezelőtti jegyzőkönyvet, ahol volt egy olyan képviselői kérdés, hogy mit látok a 
következő évben problémának. Akkor én az egyiknek azt jeleztem, hogy a 
lemorzsolódás érdekében többet kellene tennünk, mert valószínűleg az uniós 
vállalásainkat így nem fogjuk tudni teljesíteni. Most is azt látjuk, az adatok azt 
mutatják, hogy ebben nem sikerült változást elérni. 
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Igen, ez egy rendszerszintű probléma, erre adatok vannak egyébként, 
valószínűleg az 50 ezres adat egy kicsit sok, de erről az államtitkárt, a minisztert meg 
lehet kérdezni. A lemorzsolódás egy olyan ügycsoport, amivel az államnak 
foglalkoznia kell, én most találkoztam nem olyan régen azzal a minisztériumi 
állásponttal, ami azt mondta, hogy az oktatás mostani rendszerébe be kell vinni 
néhány differenciált szabályozást. Ez azt jelenti, hogy vannak területek, ahol más 
szabályoknak kell érvényesülniük, mint másutt, más pénzt, más forrást, más 
eszközrendszert kell biztosítani. Eddig ezt kevésbé hallottuk, de úgy néz ki, hogy pont 
a lemorzsolódás felszámolása érdekében elindul néhány olyan nagy oktatási változás, 
ami ezen a területen is működik. Ami ennek az alapot megteremti, az az, hogy most 
már a Klebelsberg Központ, amely megszabadul a gázszámla-fizetési 
kötelezettségektől, most nem mondhatja azt, hogy az ügyeket nem látom. Most került 
először az állam asztalára az összes hátrányos helyzetű gyerek, az összes fogyatékos 
gyerek, az összes fehér foltja a magyar oktatásnak, a lemorzsolódási adatok, hogy az 
pontosan hol van, melyik iskolában és hol kell beavatkozni, eddig egész egyszerűen az 
oktatás központosításáig ezek az adatok nem voltak láthatók. Ezek csak becsült 
adatok voltak. Az állam most válik ebben a helyzetben képessé, hogy ezen 
változtasson, amikor ezek mind egy térképasztalon vannak. 

Ebben a munkában természetesen számíthatnak a képviselők is és a képviselői 
politikusok is a mi segítségünkre, szerepvállalásunkra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen biztos úrnak a beszámolóját. Várjuk vissza majd a 

bizottság ülésére bizonyára az új ciklusban is, hogyha erre sor kerül. Munkájához sok 
sikert és jó egészséget kívánunk. 

Ezzel a hatodik napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A hetedik napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy az egyebek között 
van-e valakinek felvetése. (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 

Az ülés berekesztése 

Akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést bezárom. Jó munkát 
kívánok! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 56 perc)  
  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  
 

 


