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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat  
(T/2141. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A Törvényalkotási bizottság eljárásának második szakasza. Az 
összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadása a HHSZ 46. § (5) 
bekezdése szerint.) 

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat   
(T/2085. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pont megtárgyalásáról a bizottság a 2014. december 
11-ei ülésén napirend-módosítás során döntött.)  
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Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
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Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Selmeczi Gabriellának (Fidesz) 
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Bóna Zoltán (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Tuzson Bence (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz) Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Pesti Imrének (Fidesz)  
Hiszékeny Dezső (MSZP) dr. Tóth Bertalannak (MSZP)  
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Jakab István (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)   
Dr. Vas Imre (Fidesz) távozása után dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) távozása után Révész Máriusznak (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz) távozása után dr. Rubovszky Györgynek 
(KDNP)  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs  
Dr. Magyar Zsóka 
 

Meghívottak  
 

Hozzászóló 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
 
 

Megjelent 
Banai Péter Benő államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 20 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Elnézést a késésért. Az ülést megnyitom. Tájékoztatom a 
bizottságot arról, hogy Ágh Péter képviselő úr Selmeczi Gabriellát, Lasztovicza Jenő 
képviselő úr Vas Imrét, Bóna Zoltán képviselő úr Vécsey Lászlót, Tuzson Bence 
képviselő úr Nyitrai Zsoltot, Csizi Péter Salacz Lászlót, dr. Mátrai Márta dr. Pesti 
Imrét, Hiszékeny Dezső dr. Tóth Bertalant, Lukács Zoltán dr. Bárándy Gergelyt, 
Jakab István B. Nagy Lászlót és Horváth László Hadházy Sándor képviselőt bízta meg 
helyettesítéssel, valamint jómagam helyettesítem Gulyás Gergely elnök urat. Ez 
alapján meg kell állapítanom a határozatképességet. Kérem a jelen lévő képviselőket, 
jelezzék, hogy itt vannak. (A jelen lévő képviselők feltartják a kezüket.) 
Megállapítom, hogy bőven határozatképesek vagyunk. 

Balla György ügyrendi javaslata a napirendről 

Egy ügyrendi javaslattal kell kezdenem, amit igyekszem egyszerűen 
megfogalmazni, bár a helyzet nem annyira egyszerű. Az a helyzet, tisztelt 
képviselőtársaim, hogy a tegnapi, a költségvetést megalapozó, igen nagyszámú 
módosító javaslat kapcsán - tartalmilag semmi probléma nincsen, minden a helyén 
van, rendben van -, annak érdekében, hogy jogilag a legszebb vagy a leghelyesebb 
megoldást tudja hozni a Törvényalkotási bizottság, ami megfelel az általam oly 
nagyon becsült Jszr.-nek is, szükség van most egy döntésre, és szükség van arra, hogy 
ezen döntést követően körülbelül kétórás szünet legyen. Még egyszer mondom, 
tartalmilag semmi változás nincs, de hogy tökéletes, minden igényt kielégítő jogi 
megoldás elénk tudjon kerülni, hogy elfogadjuk az összegző módosító javaslatot, azt 
javasolom, hogy a rövid döntésünket követően térjünk át a 2. napirendi pontra, annak 
folytassuk le a vitáját, és ameddig az tart, tart, és délben folytassuk a munkánkat. Más 
javaslatot nem tudok tenni. Végül is lett volna még egy, hogy holnap üljünk újra, én 
ezt nem javasolnám képviselőtársaimnak. 

Az ügyrendi javaslatom kapcsán kíván-e hozzászólni bármelyik frakció? Egy 
percben lehetősége van. (Jelzésre:) Staudt képviselő úr! 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Mi a probléma, elnök úr, valójában? (Révész 
Máriusz: Nem készült el…) 

 
ELNÖK: Elkészült, bocsánat, minden javaslat elkészült, önök elé kiosztásra 

került.  
Föl tudom azt olvasni, amit elém letettek: „Tegnap a bizottság által elfogadott, 

nagyszámú módosító javaslatra tekintettel, a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdése szerint további jogtechnikai korrekciókra van szükség, különös tekintettel 
a hatályba léptető rendelkezésekre. A korrekciókat tartalmazó módosításra a 
bizottságnak benyújtási kötelezettsége van a határozati házszabály 46. § (5) bekezdése 
alapján.” 

Egészen egyszerűen az a helyzet, hogy a Jszr.-nek való megfelelés, ami 
kötelezettség, azt teszi szükségessé, akkor lett volna egyszerűbb az életünk, ha tegnap 
más formában, a Jszr.-nek megfelelően fogadjuk el a TAB módosító javaslatait - még 
egyszer mondom, tartalmilag teljesen rendben vannak -, de nem ez történt, ezért 
most egy döntéssel ezt a döntésünket felül kell írni, és annak érdekében, hogy 
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elkészülhessen egy világosan kiosztott javaslat, amiben minden hatályba léptető 
feltétel pontosan a helyén van, pontosan odamutat, ahova kell, ezért ehhez szünetre 
van szükség. (Szilágyi György: Ügyrendi!) Szilágyi képviselő úr, az ügyrendi 
javaslatnak természetesen helyt fogok adni, csak először az enyémről kell dönteni.  

(Jelzésre:) Bárándy képviselő úr az MSZP nevében. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Nyilván ezt a javaslatot a bizottság el fogja fogadni, de én azt szeretném 
jelezni, hogy ez is egyik állomása annak az elfogadhatatlan gyakorlatnak, amit 
számtalanszor szóvá tettünk itt a bizottság ülésén, hogy úgy vannak előkészítve, 
illetve úgy nincsenek előkészítve a benyújtott törvényjavaslatok, a módosító 
javaslatok, hogy száz körben kell visszatérni azoknak a módosítására, nyelvtanilag 
helyesebbé tételére, jogtechnikai pontosításra, a hatályba léptető rendelkezések 
pontosítására, és ez is ennek egy állomása, nem tudunk másként tekinteni rá, elnök 
úr.  

Úgyhogy, ahogy eddig is körülbelül száz alkalommal, most is azt kérem, hogy 
próbáljunk már meg egyszer egy olyan jogalkotási folyamatot kialakítani itt az 
Országgyűlésben, ami megfelel a normális működési menetnek, ahogy egy 
demokratikus jogállamban az szokás, ne pedig egy ilyen kapkodó jogalkotást 
eszközöljünk, aminek ezek az eredményei. Sajnos, csak ezt tudom mondani, úgyhogy 
a jelenség tarthatatlanságára szeretném fölhívni a figyelmet, egyébként nyilván a 
bizottság ezt támogatni fogja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem értünk egyet, alelnök úr, de nem folytatnám a 

vitát. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Bocsánat, a határozati házszabály értelmében 
ügyrendi vitában minden frakció egy képviselőjének egy percben van joga szólni. 
Először dönteni kell. Staudt képviselő úr már kért szót. (Dr. Staudt Gábor: Az egy 
percet még nem használtam ki.) Igen, 47 másodpercet használt el képviselő úr, 13 
másodperce még van. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Hétfőn nem ülhetnénk-e 

össze? Ez lenne ehhez képest a felvetésem. 
 
ELNÖK: Nem, mert a kikérések miatt a holnapi nap a legkésőbbi, az is csak 

azért, mert holnap munkanap van. Ettől függetlenül azt javasolom, hogy inkább ma 
délben üljünk újra össze. 

Döntés az ügyrendi javaslatról 

Akkor az ügyrendi javaslatomat fölteszem szavazásra. Aki egyetért vele, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Huszonnégy igen. Ellene? (Szavazás.) Hat ellene. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Három tartózkodás. Köszönöm szépen, képviselőtársaim. 

Köszönöm, államtitkár úr, délben várjuk vissza. (Banai Péter Benő távozik az 
ülésről.) 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
szóló T/2085. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)   

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak vitájára. 
Köszöntöm Czunyiné Bertalan Judit államtitkár asszonyt. A módosító javaslatokkal 
kapcsolatban kérdezném a véleményét.  
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Hozzászólások és határozathozatalok 

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszöntöm a bizottságot. A módosító javaslatok tekintetében a TAB 
1. számú, a nemzeti köznevelési törvény módosításáról szóló módosító szándék 
megfogalmazását a tárca támogatja, a 2. számút nem támogatja; a 3. számút 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a módosító javaslatokról. 

(Jelzésre:) Tóth képviselő úr! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. A 2. számú 

módosító javaslat TAB-kezdeményezésként a Magyar Szocialista Párt által benyújtott 
javaslat, amelynek a támogatásáról a kormány nem biztosította a frakciónkat.  

Maga a módosító javaslat arról szól, hogy a törvény 94. § (4) bekezdésében a z) 
pont ne kerüljön megállapításra, tehát kerüljön ki ebből a törvényjavaslatból. Ennek 
több oka is van, de leginkább a jogtechnikai problémára hívnám föl a figyelmet, mert 
maga a rendelkezés is így szól, hogy a vallási-világnézeti tekintetben elkötelezett, 
továbbá nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás szervezésének az egyenlő bánásmódról, 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 28. § (2) bekezdésében 
meghatározott feltételek érvényesülését szolgáló sajátos feltételei. Tehát ez már eleve 
nehezen értelmezhető, hogy hogyan lehet a feltételeknek még feltételeket szabni 
kormányrendeletben. Illetve szeretnénk megtudni - nyilván a kormány tud erről a 
javaslatról, valószínűsítem, hogy kérte is, hiszen rendeletben tudja ezeket a 
feltételeket szabályozni -, hogy itt a kormány mire gondolt. A hivatkozott törvény 
28. § (2) bekezdése felsorol különböző feltételeket, amelyekben lehet eltérő oktatást 
folytatni, önkéntességet mond, tartani kell az államilag támogatott követelményeket, 
illetve nem érheti hátrány az ebben az oktatásban részt vevőket, de szeretnénk tudni a 
kormány szándékát, hogy ezeken a feltételeken kívül még milyen feltételeket szeretne 
szabni, vagy ezeknek a feltételeknek - az önkéntességnek, annak, hogy hátrány nem 
érheti, illetve a követelmények teljesítésének - az érvényesülését milyen feltételekhez 
köti. Erre szeretnénk választ kapni, de fenntartjuk, hogy ez nem szükséges, tehát 
szükségtelen, hogy a kormány rendeletalkotási jogot kapjon ebben a kérdéskörben, a 
parlament látóköréből kikerüljön ez a kérdéskör. Várom a válaszát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor kormánykormánypárti 

hozzászólóként Kucsák László képviselő úr, azt követően Fodor képviselő úr, majd 
Révész képviselő úr következik.  

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! A Kulturális 

bizottság tárgyalta kijelölt szakbizottságként ezt az anyagot, és arról szeretnék 
tájékoztatást adni, hogy a háttéranyagban szereplő, a Kulturális bizottság által 
támogatott módosító javaslatokat kérnénk támogatni azzal a kiegészítéssel, hogy a 
bizottsági ülést követően a bizottság által támogatott, de akkor még a tárca által nem 
támogatott javaslatok ügyében egyeztetést folytattunk, és a törvényalkotási bizottsági 
1., illetve 3. számú módosító ezeket a kérdéseket rendezné. Egyrészt a 
fogalomhasználat pontossága, másrészt az egyéb kodifikációs megfontolások alapján 
tehát az 1., 3. TAB-módosítót és a Kulturális bizottság által elfogadott javaslatokat 
kérném együtt kezelni az általam elmondottak szerint, és ehhez kérném a 
támogatásukat.  



9 

Az előbb Tóth Bertalan képviselő úrtól elhangzottakkal összefüggésben azt 
szeretném jelezni, hogy a Kulturális bizottság ülésén is előkerült ez a téma, ez a 
felvetés. Szeretném a képviselő úr figyelmét felhívni a 3. számú TAB-módosítóra, 
amely 3. számú TAB-módosító egyébként egy olyan kiegészítéssel együtt jelenik meg 
önök előtt, és mindenki számára hozzáférhető, amelyet az elmúlt napokban, talán 
éppen tegnap tartott antiszegregációs kerekasztal résztvevői is támogatólag vettek 
tudomásul, illetve elfogadtak. Ez, azt gondolom, előrelépés lehet abban a 
kérdéskörben, hogy van egyrészt egy 2003-as törvényi szabályozás, az egyenlő 
bánásmódról szóló törvényi szabályozás, és ennek megfelelően, ennek iránymutatása 
alapján kerülne sor erre a rendeletalkotásra. Itt szeretném emlékeztetni a képviselő 
urat arra, amit nyilván nagyon jól tud, hogy egy törvényi szabályozást egy rendeleti 
szint semmiképpen nem írhat felül, tehát a törvényi szabályozás erős és iránymutató, 
és ennek kell hogy megfeleljen minden szempontból a rendeleti szabályozás. 
Köszönöm szépen; egyelőre ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Fodor képviselő úr! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen a szót. Én is, elnök úr, 

tulajdonképpen két kérdéshez szeretnék hozzászólni. 
Az első számú kérdés az a fontos politikai kérdés, amit itt előttem Tóth 

Bertalan és Kucsák László képviselő úr is említett: a szegregáció kérdése. A 
szegregáció egy olyan politikai kérdés az előttünk fekvő törvényjavaslattal 
kapcsolatban, ami fontos, lényeges ügy, és ebben szeretnék én is felvilágosítást kérni 
a kormány képviselőjétől, az államtitkár asszonytól, és attól, aki tud, mert nem 
világos a helyzet. A TAB-nak van módosító indítványa, vagy előttünk vannak 
módosító indítványok, itt van a 2. számú, a Szocialista Párt által támogatott - 
szerintem helyes - javaslat, amely elhagyná az erre vonatkozó módosítási passzust, és 
van a 3., amiről beszélt Kucsák képviselő úr is, amely kiegészítené egy rövid 
betoldással, ami lényegében meghagyná ezt a rendeletalkotási jogot, de kétségtelenül 
az eredeti szöveghez képest egy előrelépést jelent. Tehát a szegregáció elleni 
fellépésben azért van valami előrelépés.  

De miért van erre szükség? Abszolút egyszerű lenne a helyzet a tekintetben is, 
ha nem lenne ott ez az egész bekezdés. Nincs rá szükség, én nem látom 
megalapozottnak azt, hogy miért kellene a kormánynak itt rendeletalkotási jogot 
adni, amikor egyébként a helyzet elég világos. Bírósági ítéletekkel, megfelelő törvényi 
rendelkezésekkel alábástyázva Magyarországon működik és létezik ez a modell. Tehát 
én erre egy világos magyarázatot szeretnék kapni, tekintettel arra, hogy ma azért 
közismert az - és én nem is feltételezem a kormányról azt, hogy valamiféle 
szegregációs törekvései lennének -, ezernyi kutatás támasztotta alá, hogy egyébként 
az integrációnak milyen pozitív szerepe van a hátrányos helyzet kezelésében, például 
a roma tanulók nehézségeinek és problémáinak a kezelésében, és a szegregáció 
milyen súlyos hátrányokat okoz.  

Például a TÁRKI-nak volt legutóbb egy kutatása, amely nagyon érdekes volt. 
Önmagában azt is vizsgálták, hogy ha például van egy barátja egy roma tanulónak, 
akkor milyen az esélye, hogy lemorzsolódjon az iskolában, ha ez a barát nem roma 
származású, hanem egy középosztálybeli fiatalról van szó. Ekkor a TÁRKI-kutatás 
szerint harmadára csökken a lemorzsolódási esély, vagyis nyilvánvaló, hogy az 
integráció óriási előrelépést jelent abban, hogy nehéz szociális körülmények közül és 
egészen más kulturális körülmények közül érkező fiatalok a társadalomnak hasznos 
és integrált tagjai legyenek, a szegregáció pedig tovább mélyíti ezeket a problémákat. 
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Tehát azt gondolom, hogy józan politikus, kormány nem is állhat mellé semmiféle 
szegregációs törekvésnek, és bizony az eredeti javaslat ezt a lehetőséget teremtette 
volna meg. Ezért, mondom, apró előrelépés, ami a TAB 3.-ban van, apró, de 
kétségtelen, hogy előrelépés, de az igazi problémakezelés ennek az elhagyása lenne. 
Tehát erre én választ szeretnék kapni, hogy mi van itt a háttérben, van-e esetleg olyan 
dolog, amiről nem tudunk, és esetleg meg tudják nekünk világítani a kormány 
képviselői ezt a problémát.  

A másik kérdéskör, amit szeretnék felvetni, a Nemzeti Pedagógus Karral 
kapcsolatos, ami szintén szerepel a javaslatban, és érinti a mi jelenlegi vitánkat is. Az 
előttünk fekvő javaslat lényegében a Nemzeti Pedagógus Kar létrejötte kapcsán a 
Pedagógus Kar kezébe helyezi olyan, tulajdonképpen etikai kódex elkészítését, amely 
etikai kódex mellett egyébként úgy általában a pedagóguspályán lehetne érvelni, hogy 
szükség van ilyenre. De miért a Nemzeti Pedagógus Karnak kell ezt megcsinálni? 
Annak a Nemzeti Pedagógus Karnak, amely egyébként viták kereszttüzében áll, 
politikailag nem elfogadott egyelőre a létrehozatala, és tudjuk jól, hogy a 
pedagógustársadalom területén számtalan más szervezet, szakmai szervezetek, 
szakszervezetek működnek - miért nem egyébként a pedagógusokat tömörítő 
különböző szervezetek együttes, közös fellépésével jön létre egy ilyen etikai kódex, 
miért a Nemzeti Pedagógus Kar privilégiuma ez, hogy egy ilyet létrehozzon? Én ezt 
egy hibás elképzelésnek tartom, nem tartom jónak; erre is magyarázatot szeretnék 
kérni, hogy miért ez a javaslat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Révész képviselő úr! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Az a jó ezekben a vitákban, 

hogy egyrészt már sokszor megvívtuk, másrészt pedig mindenki mondja a maga 
véleményét, és olyan dolgokkal vitatkozik, amilyen szándék nem fogalmazódott meg 
senkiben. Tehát, amit Fodor Gábor képviselő úr elmondott, azt igazán senki nem 
vitatja, azt hiszem, ebben a teremben, úgyhogy kár is ilyen ködszurkálást folytatni.  

Annyit hadd tegyek hozzá, hogy persze az esélyegyenlőség érdekében lehet 
többféle módon fellépni, például felléphetünk úgy, hogy azt mondjuk, dobókockával 
sorsoljuk ki, hogy melyik gyerek melyik osztályba jár, vagy azt lehet mondani, hogy ne 
80-as IQ-tól legyen kötelező integráltan nevelni a gyerekeket, hanem 70-től, és ennek 
egyébként elég sok káros következménye is van. Tehát lehet ilyen típusú lépésekkel 
egyébként semmilyen eredményt elérni - mint ahogy történt, mondjuk, Magyar Bálint 
idejében -, vagy lehet az esélyegyenlőség érdekében, képviselő úr, komolyan is 
fellépni. Például mondhatjuk azt, hogy éppen a legszegényebb településen élő 
gyerekek érdekében, ahol szinte az egész településen a felnőtt lakosság munkanélküli, 
ne az önkormányzat tartsa fenn az iskolát, hanem kerüljön állami fenntartásba, és 
esetleg itt jobb színvonalú oktatást tudunk biztosítani. Vagy mondhatjuk azt - és ez 
érdemi előrelépés pont a legszegényebb családokból származó gyerekeknek -, hogy 
legyen egész napos iskola, és akkor kisebb lesz a hátrányuk, amit felhalmoznak. Vagy 
mondhatjuk azt, hogy hároméves kortól legyen kötelező az óvodáztatás. Ezek 
egyébként érdemi integrációs lépések, és egy-két éven belül ezeknek a lépéseknek, 
képviselő úr, meg is lesz az eredménye.  

Miközben alapvetően integrációpárti vagyok minden esetben, Kőbányáról is 
tudok olyan eseteket mondani, hogy - mondjuk - pont egy 73-as 
intelligenciakvócienssel rendelkező gyereket sikerült berakni normál osztályba, és 
egyébként mindenki mondta, a szakemberek is megmondták, hogy szép-szép dolog az 
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integráció, de ez ennek a gyereknek biztos, hogy rossz lesz - rossz is lett. Tehát vannak 
olyan esetek, amikor meg kell találni a módját más megoldásoknak.  

Hadd mondjak képviselő úrnak egy olyan dolgot, amire ön is büszkén tekint. 
Ha ennyire strict módon fellépünk az integráció mellett, akkor a Gandhi 
Gimnáziumot azonnal, már évekkel ezelőtt be kellett volna zárni. De egyébként 
nemcsak a Gandhi Gimnáziumot, Kőbányán van egy, Iványi Gábor által fenntartott 
iskola, amibe kizárólag cigány gyermekek járnak, azt is azonnal be kellene szüntetni. 
És vannak olyan kísérletek, amikor ezeknek a gyerekeknek jó színvonalú oktatást 
magasabb színvonalon megpróbálunk felkínálni, lásd Gandhi Gimnázium, akár még 
egyházi kezelésben is, és igazán nem nagyon van meg erre a lehetőség. Szerintem, 
miközben alapvetően mindenki integrációpárti, ha elfogadjuk a TAB 3. módosító 
javaslatát, akkor bizonyos helyzetekben azokat az előrelépéseket, előremutató 
kezdeményezéseket, mint amilyen, mondjuk, a Gandhi Gimnázium, nagyjából ezt 
tudom példaként hozni Magyarországról, lehetne támogatni, meg lehetne nyitni.  

Az, hogy a minisztérium tegnap megegyezett az antiszegregációs kerekasztallal, 
azt hiszem, megadja a garanciát arra, hogy minden lépést egyébként nagyítóval 
fognak nézni, és szerintem ezen a területen előre lehet menni. Én ezért gondolom, 
hogy a TAB 3. módosító javaslatát lehet támogatni, és higgyék el képviselőtársaim, 
hogy semmi olyan probléma nem lesz, amilyeneket önök felsoroltak. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is el 

szeretném mondani, csak azért, hogy tisztában legyünk vele, hogy mi nem támogatjuk 
ezt a törvényt, hiszen egy salátatörvényről van szó, és több részletével nem értünk 
egyet, például túl sok dolgot rendeleti szinten szabályoznak, például a Nemzeti 
Pedagógus Kar feladatait és jogait; szerintünk ez nem helyes. A szaktanácsadókra és 
az intézményvezetőkre vonatkozó könnyítések sem elfogadhatóak. 

Viszont, amiről itt vita van, az az, hogy az esélyegyenlőségi törvény egyik 
paragrafusára vonatkozó részletek szabályozását utalja kormányrendeleti szintre a 
törvény. Ha valaki az indoklást elolvassa, akkor abban világosan le van írva - ha 
megengedik, fel is olvasom, már csak azért is, mert esetleg valaki nézi a közvetítést, és 
nem tudja, hogy miről van szó -, a módosítás még jobban kifejezi, ugye, itt már a 
módosításról beszélek, és megerősíti azt a jogalkotói szándékot, hogy a jogellenes 
elkülönítés tilalmára figyelemmel kell majd ennek a felhatalmazó rendelkezésnek az 
alapján a kormánynak végrehajtási rendeletben szabályoznia az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. § (2) 
bekezdésében foglalt sajátos feltételeket. Akkor most elő kell venni a törvényt, meg 
kell nézni, hogy a 28. § (2) bekezdésében mi szerepel. A következőt mondja ki a 
törvény: „nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha”, és ott van, hogy „a 
közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint”. 
Tehát én úgy érzem, hogy azért megyünk már túl ezen a dolgon, a jogvédők meg az 
emberi jogi aktivisták meg a pártok és mindenki más, aki ez ellen van, mert már 
annyira elmegyünk - és ugye itt elhangzott Fodor Gábortól -, hogy elsősorban a roma 
tanulókat és a roma fiatalokat féltik már a saját szüleiktől is. Tehát féltik elvileg a 
roma fiatalokat a saját rasszista szüleiktől, akik esetleg azt kezdeményezik, hogy 
külön osztályba járjanak, külön osztály legyen? Hiszen benne van a törvényben: a 
szülők kezdeményezésére. Hát ne essünk már át a ló túloldalára! Hiszen lehetnek 
olyan intézmények - és itt ne csak cigány fiatalokról beszéljünk -, amelyek igenis, 
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valamilyen elv alapján meghatározzák azt, és önkéntesen, tehát benne van a 
törvényben az önkéntesség kérdése, ennyi erővel lehet, hogy akkor Fodor Gábor 
javaslata azt eredményezi, hogy, mondjuk, felül kellene vizsgálni a Lauder 
Gimnázium működési elvét. És mi egyáltalán nem szeretnénk felülvizsgálni.  

Mi azt mondjuk, hogy meg kell adni azt a lehetőséget, hogy akár vallási, akár 
nemzetiségi szempontból a szülők és az iskola együttműködésében meg lehessen azt 
nyugodtan határozni, hogy például milyen osztályok vagy milyen iskolai jellegek 
működjenek. Tehát én egyáltalán nem értem, és azért sem értem, mert ugye, azt 
mindenki tudja, gondolom, itt a bizottság tagjai közül, hogy a jogforrási hierarchia 
miatt rendelet nem lehet ellentétes a törvénnyel. Mivel a törvényben ez szerepel, a 
rendeletet kötelesek úgy megalkotni, hogy a törvénynek maximálisan megfeleljen. 
Tehát én nem értem ezt a - úgy is mondhatnám kicsit - hisztit, ami itt az elmúlt 
időszakban ezzel kapcsolatban zajlott, hiszen ez világos és egyértelmű. Ettől 
függetlenül mondom én azt, hogy mi egyébként a törvényt nem fogjuk támogatni, 
nem értünk egyet sok részletével, de azért ne essünk át a ló túloldalára. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Azokra a 

véleményekre szeretnék reflektálni, amelyek szerint nem kell különösebben aggódni, 
hiszen rendben van ez a dolog, és pusztán csak rosszindulatú feltételezések azok, 
amelyek kétessé teszik a tartalmát. Én ezt nem így látom.  

Amikor Nyíregyházán egyébként egyházi fenntartásban működő és kifejezetten 
roma tanulókból álló vagy őket tanító oktató intézmény esetében Balog miniszter úr 
pert vesztett, akkor ő volt az, aki kilátásba helyezte, hogy akkor meg kell változtatni a 
jogszabályi környezetet, hogy ez működhessen. (Révész Máriusz: Helyesen.) Na, már 
most, hogyha ez így történt, márpedig így történt, akkor lehet élni a gyanúperrel 
mindenkinek, hogy ami most előttünk van, az ennek a véleménynek a folytatása. 
Egyszer. 

Ezért tehát én hadd szögezzem le, hogy akár így van, akár úgy, mert látom 
államtitkár asszony metakommunikációján, hogy szerinte nem így van, 
természetesen, a Magyar Köztársaság minisztere nem mondhat ilyet. Tehát ilyen 
nincs. Ha bíróság előtt pert veszít valahol, akkor nem helyezheti kilátásba azt, hogy 
oké, rendben van, hát akkor majd a jogszabályi környezetet igazítjuk hozzá ahhoz, 
ami az ő szándéka.  

Szeretnék nagyon világosan beszélni ebben az ügyben. A nyíregyházi história 
nem mostani keltezésű. A mondandóm vége pedig az lesz, hogy ezt a kérdést azért 
valamivel körültekintőbben kellene körüljárni mindenféle doktriner kijelentés 
helyett. Annak az intézménynek, amely egy szegregált telepen működik, roma tanulói 
voltak. Jogi fenyegetőzések és politikai nyomás hatására az önkormányzat az 
integráció jegyében azt az iskolát megszüntette, és szétosztotta - hadd fogalmazzak 
ilyen randán - az ott tanuló roma diákokat a város különböző intézményeibe. Az 
eredmény nyomon követhető. Hadd mondjam el, hogy az eredmény nem jó. Tehát én 
tisztelem Fodor képviselő úr véleményét, csakhogy abban a helyzetben és ott az 
eredmény nem volt jó. Ezt szögezzük le! Merthogy nem én mondom ezt, hogy nem 
volt jó, hanem szociológusok kutatták meg, hogy mi történt utána.  

Kettő: én nagyon tisztelem mindazokat, akik úgy gondolják, hogy az integráció 
megoldást jelent, csakhogy újra visszakanyarodnék oda, hogy az a telep volt 
szegregált. A telep. Ezért nem lehet mélyen elcsodálkozni azon, hogy egy szegregált 
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telepen a tanulók az ottani egyetlen iskolában érdekes módon romák. Ezért én azt 
fájlalom nagyon ebben a vitában, hogy sem egyébként miniszter úr részéről, sem a 
vitában részt vevő mások részéről nem hangzott el soha, hogy nem az iskola a 
probléma, hanem a telep a probléma, a szegregált cigánytelep. Hadd fogalmazzak 
akkor világosan. 

A következő, amit el szeretnék mondani ebben a kérdésben, én azt gondolnám, 
hogy ettől a módosítástól függetlenül, amiben én osztom természetesen az MSZP 
módosítási javaslatát, és támogatni fogom, magáról a kérdésről kellene egy normális 
vitát folytatni. Csak hadd mondjak néhány példát! A kőbányai példát, oké, rendben 
van, én elfogadom. Tessék nekem megmondani egy leendő vitában azt, hogy azon a 
szabolcsi vagy borsodi településen, ahol a település egyetlen önkormányzati, 
bocsánat, most már állami fenntartású iskolájában 85 százaléka roma a tanulóknak, 
akkor mi történik, merthogy az a szülő, aki ezt a helyzetet nem viselte jól, már elvitte 
a gyereket máshová. Ez a valóság! Akkor ki integrál ott kicsodát, szeretném 
megkérdezni. 

Tehát ezzel a példával vagy ezekkel a példákkal csak azt szerettem volna 
mondani, hogy ezt az ügyet sem egyik, sem másik doktriner álláspontból nem lehet 
kezelni. Talán valamivel árnyaltabban és a valósághoz hozzáigazítva kellene 
megfogalmazni azt, hogy mi történjen.  

Államtitkár asszony, a végén hadd intézzek egy kérdést is: akkor erről van szó 
vagy nem? Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kucsák képviselő úr! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon röviden csak annyit 

szeretnék az elhangzottakkal kapcsolatban még egyszer megfogalmazni, és Tukacs 
képviselő úrnak is illő tisztelettel jelezni, hogy ugye abban egyetértünk, hogy egy 
érvényes, hatályos törvény rendelkezéseit - ha ez a pont ráadásul arra konkrétan 
hivatkozik is, a 2003. évi törvényre, amely ezt a kérdéskört szabályozza, Szilágyi 
képviselő úr ebből idézett is, és ha erre való hivatkozással, figyelembe véve az 
antiszegregációs kerekasztal állásfoglalását, fogalmazódik meg ez a rendeletalkotási 
szándék -, a törvényi szabályozást a rendeleti szint nem írhatja semmilyen 
szempontból felül? A törvényi szabályozás 2003-tól hatályos törvényi szabályozás. 

És nyilván a képviselő úr is egyetérthet abban, gondolom, hogy ha azt mondja, 
hogy adott esetben a település maga szegregált, ennek a feladványnak a kezelését 
pedig nem a nemzeti köznevelési törvényben kell megtenni. Nyilván érdemes erről 
beszélni, hogy ezek a kérdések hogyan, milyen módon kezelendőek, ez a passzus 
viszont azt a kérdéskört hivatott szabályozni vagy továbbszabályozni, amit egy 2003-
as törvény már törvényi keretszinten szabályoz, ahogy ez - mondom - az idézetben is 
elhangzott. 

Tehát én azt kérném, hogy ezek figyelembevételével támogassák a javaslatot. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész képviselő úr! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm. Én nagyon konstruktívnak éreztem 

egyébként Tukacs István hozzászólását, és egyébként pont erről van szó, hogy azt 
mondjuk, hogy az integrációt zászlóra tűzzük, tilos a szegregált telepen iskolába járni 
a gyerekeknek, ezért azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs pénze egyébként 
buszjegyre se, nem tudnak közlekedni, azt mondjuk, hogy na, menjenek el a város 
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különböző pontjaira integrált iskolákba, és utána a szociológusokat elküldjük, 
megkutatják a dolgot, és kiderül, hogy a helyzet egyébként rosszabb, mint volt. 

Mit kell csinálni? Ez a kérdés. A helyzet rosszabb lett, mint volt. A görög 
katolikusok azt mondják, hogy ők csinálnának egy fantasztikus iskolát a telepen, 
megvan az elkötelezettség hozzá, szereznének pénzt, és próbálnának valami sokkal 
jobbat összehozni. Azt mondjuk, hogy nem, nem; integrálni kell, de nem jobboldali 
elkötelezettségű szociológusok kimutatták, hogy a helyzet rosszabb lett, mint amikor 
a saját helyükre jártak a gyerekek, mert nem jártak el iskolába sem.  

Mit kell tenni? Ez a kérdés. Egyet hadd mondjak el a képviselőtársaimnak! 
Sokan tudják rólam, sokan nem, én a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak kuratóriumi 
tagja vagyok, Böjte atya mellett dolgozhatok, megadta ezt a sors nekem. Csak Déván 
jár 300 gyerek, összesen 2500 gyerekről gondoskodik az alapítvány; 
szeméttelepekről, nyomornegyedekből, óriási szegénységből, árvaházakból gyűjtötte 
ezeket a gyerekeket Csaba testvér. Az a helyzet, hogy tavaly, amikor Romániában az 
érettségin a gyerekek egyharmada ment át, akkor a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
gyerekeinek kétharmada, pedig ugye, ez egy olyan hely, ahol olyan gyerekeket 
gyűjtöttek össze otthonokba, akiknek egyébként a modern szociológia alapján sokkal 
rosszabbul kellene teljesíteni.  

Miközben általánosságban ez mégis igaz, az a kérdés, hogy a Gandhi 
Gimnázium teljesíthet-e jobban, mint az integrált gimnáziumok. Lehetséges-e, hogy 
azok a gyerekek, akik a Gandhi Gimnáziumba járnak cigány osztálytársakkal, a 
Gandhi Gimnáziumban egyébként jobban teljesítenek, többet tudnak az érettségin, 
mint ha integrált osztályba járnának? Az én véleményem erről az, képviselőtársaim, 
miközben általánosságban integrációpárti vagyok, hogy bizonyos esetekben ezt a 
lehetőséget meg kell adni. Nem tudok mást mondani, sokszor le fogjuk még folytatni 
ezt a vitát. Azt hiszem, ezzel a kiegészítéssel, ami a TAB 3. számú javaslatában 
szerepel, és azzal a törvénnyel, amelyet Szilágyi képviselőtársam ismertetett, 
felolvasott, ez szerintem előremutató.  

És még egyszer: az előbb érintőlegesen felsoroltam néhány lépést, hogy éppen 
a hátrányos helyzetű gyerekek érdekében milyen érdemi lépéseket tesz a kormány, és 
még egyszer mondom, ez sokkal több, mint hogy sorsolással döntjük el, hogy a 
gyerekek milyen osztályba járnak. 

Tukacs István képviselőtársamnak abban is igaza van, hogy városi 
településeken felléphetünk a szegregáció ellen, de Tiszabőn szegregált iskola lesz, és 
még lehet sorolni az iskolákat bőségesen. Az a feladata a kormánynak, hogy ezeken a 
településeken is, ahol a lakosság szegregálódott, normál színvonalú, tisztességes 
oktatást biztosítsunk a gyerekeknek, és aki megnézi az eddigi oktatási törvényeket, az 
látja, hogy óriási lépéseket tettünk ebbe az irányba. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor képviselő úr! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. (Dr. Staudt Gábor 

közbeszól.) Na jó, tehát akkor mondhatom, elnök úr? 
 
ELNÖK: Igen, kérem, és elnézést kérek Staudt képviselő úrtól! A következő 

hozzászóló Staudt képviselő úr lesz. 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Elnök Úr és Tisztelt 

Képviselőtársaim! Annyit szeretnék a vitához hozzátenni, hogy Révész Máriusz azt 
mondta nekem - az egyébként általam tisztelt Révész Máriusz -, hogy ködszurkálás az, 
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amit itt a vita kapcsán folytatunk. Én nem minősíteném ilyen értelemben ezt a vitát, 
mert szerintem ez egy értelmes vita, és felesleges minősítő jelzőket használni rá, és 
lényegében szerintem nem is beszélünk olyan nagyon-nagyon másról. Pont Révész 
képviselő úr próbálta úgy beállítani az én hozzászólásomat, mintha én azt mondtam 
volna, hogy csak az integráció az egyetlen út, és csak ez az elfogadható. Nem, én arról 
beszéltem, hogy alapvetően az integráció a helyes, aggodalommal nézem ezt a 
módosítást, elmondtam, hogy az eredeti szöveget is aggodalommal néztem. Ezt jobb 
iránynak tartom, ami itt van, de még mindig nem vagyok meggyőzve arról, hogy ez 
milyen célt szolgál, valóban az alapvető integrációtámogatást szolgálja-e. És 
természetesen semmi se fekete és fehér, hozzátenném. 

A képviselő úr a Gandhi Gimnázium példáját hozta fel, örülök neki, tekintettel 
arra, hogy személyesen vehettem részt a Gandhi Gimnázium megteremtésében és 
elindításában, én magam is büszke vagyok erre, és nagyon sajnálom, azt gondolom, 
máig is nagy hiba az, hogy egyetlenegy darab ilyen intézmény van az országban, mert 
többre lenne szükség. 

A szegregáció a tekintetben, hogy elit iskolák jönnek létre - mert a Gandhi 
Gimnázium egy elit iskola, a Lauder egy elit iskola -, nagyon helyes, és nagyon 
segíthetnek egyébként az oktatási rendszerben. Az alapprobléma az, amikor 
alapvetően olyan iskolákról beszélünk, ahol lényegében a nyomor, az elmaradottság 
termelődik újjá. Ezekkel az iskolákkal van az igazi probléma a szegregációnál.  

Nyilván én se szeretném Révész képviselő urat azzal vádolni, hogy ő ezeket 
támogatja, mivel nyilván nem ezt mondta. Valami hasonlót próbált mondani, amiről 
én is beszélek, hogy nem lehet feketén és fehéren kezelni ezeket a kérdéseket. Van, 
ahol mellé kell állni olyan törekvéseknek, mint például amire el szoktuk állandó 
mantraként mondani a Gandhi Gimnáziumot.  

Zárójelben jegyzem meg, hivatkozunk rá állandóan, holott a gimnázium sokkal 
több segítséget és támogatást igényelne, mert nincs egyszerű helyzetben, de ez egy 
zárójeles kérdés, és azt gondolom, ebben az oktatási kormányzat is tehetne még 
lépéseket a Gandhi Gimnázium irányába; nemcsak azért, hogy több legyen belőle, 
hanem az egyetlen létezőt is nemcsak példaként kellene emlegetnünk ilyenkor, 
hanem, azt gondolom, több támogatást és segítséget igényelne - zárójel bezárva. 
Tehát azt gondolom, nem lehet - hogy mondjam - csak ilyen elvágólag, feketén és 
fehéren nézni ezt a kérdést. 

Ezért szeretnék én igazából erre választ kapni, bár természetesen mi itt 
egymással vitatkozunk, és az államtitkár asszonyt nem hallgattuk meg, holott lehet, 
hogy ő nagyon egyszerű választ tudna erre a kérdésre adni. Úgyhogy én nagyon 
kíváncsi vagyok rá, hogy ő mit mond, hogy miért van szükség erre a passzusra. 

Egyébként Kucsák képviselő úrnak is annyit hadd mondjak, hogy azért érdekel 
engem ez, mert - persze, természetesen mindannyian tudjuk, nem kell ahhoz 
jogásznak lenni, mert vagyunk itt páran jogászok, hogy nyilván rendeleti úton egy 
törvényt nem lehet felülírni, na de azt is tudjuk, hogy természetesen egy törvény nem 
rendelkezik minden passzusról - a rendelet megfogalmazhat esetleg olyan tételeket, 
amelyek nem biztos, hogy a törvény szellemével összhangban vannak. Én nem látom 
azt, hogy az elmúlt időszakban olyan nagy szükség lett volna arra, hogy itt rendeleti 
úton felhatalmazást kapjon a kormány arra, hogy bizonyos szabályokat meghozzon. 
Lehet, hogy én ezt nem látom jól, még egyszer hangsúlyoznám, el lehet ezt nekem 
magyarázni, de nem látom indokoltnak. Tehát önmagában a passzus behozatalát nem 
látom indokoltnak, és erre szeretnék egy magyarázatot kapni, hogy miért van erre 
szükség. 
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Tehát summa summarum, én azt gondolom, hogy olyan nagyon messze nem 
állnak egymástól az álláspontjaink integráció, szegregáció kérdésében. Hogy ezt 
konkrétan hogyan lehet megvalósítani, abban lehet, hogy egészen mást gondolunk 
erről, ezt nem tudom, de majd államtitkár asszony biztos megvilágítja nekem. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt képviselő úr! És elnézést kérek még 

egyszer. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, igyekszem rövid lenni. 

Valóban, a nyíregyházi példa arra mutat rá - és ezt az előttem szólók is elmondták -, 
hogy az ott élő cigány származású emberek körében is felháborodást keltett ennek az 
iskolának a bezárása; riportokat láthattunk, ahol elmondták, hogy valóban itt jobban 
tudtak fejlődni a gyermekek; nem értik, hogy miért került erre sor, és sokkal 
rosszabbak az eredmények, ezek szerint a szociológiai vizsgálatok alapján is. 

Persze a rózsadombi megmondóemberek, jogvédők lemennek, és elmondják, 
hogy hogy kellene csinálni, aztán visszaszállnak a luxus gépjárművükbe, 
visszagurulnak Rózsadombra, és „ez jó mulatság, férfimunka volt!” felkiáltással akkor 
úgy gondolták, hogy helyrebillentették a világnak a kizökkent rendjét. Na, ez az, amit 
abba kellene hagyni, és örülünk neki, hogy ha a kormányzat is ezt felismerte. 
Egyébként Tukacs István képviselőtársam hozzászólása alapján az MSZP is kezd ebbe 
az irányba elmenni. Én ennek örülök, megmondom őszintén, mert akkor ebben 
valamiféle konszenzus kezd látszódni a parlamenti pártok tekintetében. Azért ez 
előrelépés - valljuk be - az elmúlt évtizedeknek a politikájához képest. 

Arra is felhívnám a tisztelt bizottság figyelmét, és ezáltal remélhetőleg a 
szélesebb közvéleményét is, hogy például a Kárpát-medencében - de ez nem csak 
magyar példa, nem csak a határon túli magyar részekre vonatkozik, de hozzuk, 
mondjuk, ezt példának - arra költünk, nagyon helyesen, milliárdokat, és mindent 
megteszünk azért, hogy szegregált magyar oktatás legyen, hogy magyar iskolák 
legyenek a Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken, hogy a magyarok a magyar kulturális 
közösségben, a saját nyelvükön tanulhassanak. Erre költünk. És egyébként a világon a 
legtöbb nemzet ezt tartja egy kitűzött célnak, hogy azon nemzettársai 
vonatkozásában, akik nem az anyaországban élnek, ott meg tudja teremteni - ha 
szabad így fogalmazni - a szegregált oktatás körülményeit, mert erről beszélhetünk. 
Tehát tulajdonképpen, amit határon túl egyfajta célként fogalmazunk meg a magyar 
nemzet tagjaival kapcsolatosan, azt itthon - úgy tűnik - mindenki kiforgatja, 
démonizálja, és teljesen másról beszél. 

Én el is mondom, mi a megoldás, nagyon egyszerű: egy anonim 
képességfelmérés. Szegregáció-e az - és költői a kérdés, mert nyilvánvalóan nem -, 
hogy ha teszem azt, az iskolába beiratkozó gyermekektől anonim módon egy 
képességfelmérés-teszt - ezt össze tudják a szakemberek állítani - kitöltését kérjük, és 
ehhez képest szakemberek megállapítják, hogy ki az, akinek pluszsegítségre van 
szüksége, speciálisan képzett tanárokra van szüksége, mert a tudása, a 
szociokulturális háttere esetleg lemaradottabb szinten van, és segítséget kell neki 
nyújtani, és, mondjuk, egy felzárkóztató osztályt kell létrehozni az ilyen 
gyermekeknek? És akkor a felmérés alapján lehetne egy olyan osztály, ahová, 
mondjuk, az átlagosnak mondható tudásúakat lehet tenni, és lenne egy kiemelkedő 
azoknak, akik ezen a felmérésen kiemelkedőt fognak tudni teljesíteni. Én egyébként 
teljesen biztos vagyok benne, hogy a kiemelkedő osztályban is lennének cigány 
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származású gyermekek, tehát ez nem azt jelenti, hogy itt bármiféle kulturális vagy 
bármilyen megkülönböztetés lenne, egy anonim képességfelméréssel lehetne kezdeni. 

Na és, erre ki mondja azt, vagy ki merné azt mondani, hogy egy ilyen 
felmérésnek bármiféle előítéletes kicsengése lehet? Ráadásul, hozzáteszem, akik nem 
teljesítenek jól - ebből lenne mindenféle gyermek, tehát ez egy objektív felmérés -, 
nekik extrasegítségre van szükségük, igenis, akár jobban képzett tanárokra van 
szükségük. Ezt megtagadni tőlük, ez az igazi kirekesztés, szerintem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Folytatva Staudt 

Gábor mondandóját, valóban ez lehetne a megoldás, a tudásalapú és képességalapú 
szegregáció. Most, ne haragudjanak, az én lányom most fogja elkezdeni a hatosztályos 
gimnáziumot, mielőtt abból az iskolából, ahová jár, felvennék a gimnáziumba, igenis 
felmérőket kell írnia, igenis meg fogják vizsgálni a képességeit, és nem aszerint fogják 
eldönteni, hogy ki menjen tovább ebbe az iskolába, hogy ki kinek a gyermeke, hanem 
kinek milyen képességei vannak. Sőt azt is közölték velünk - és én ezt abszolút jónak 
tartom -, hogy ha az első egy-két évben azt látják, hogy a gyermek nem tudja 
teljesíteni az iskola által elvárt szintet, akkor szólni fognak a szülőknek, hogy vigyék át 
egy másik iskolába, egy másik gimnáziumba, mert az sem a gyereknek nem jó, sem az 
iskolának, ha nem tudja teljesíteni a megfelelő szintet. Ezt az ember elfogadja, és azt 
mondja, hogy ez innentől kezdve megfelelő. 

Hogy lehetne változtatni? - felmerült itt a kérdés, és Tukacs képviselő úr is 
mondott egy-két dolgot, volt olyan is, amit nem értettem, mert mondta, hogy a telep. 
De hogy tudunk létrehozni integrált telepet jelen pillanatban? Cseréljenek, mondjuk, 
házat egymással az emberek, és akkor integrált lesz? Nem, úgy lehet a telepeket 
megszüntetni, hogy nem az számít, hogy egy iskolai intézmény szegregált vagy 
integrált - és mindenki erre hegyezi ki a dolgot -, az számít, hogy egy adott iskolai 
intézményben milyen az oktatás minősége, mert az oktatás minősége az, ami 
meghatározza az iskolát, és milyen a szülők együttműködése az oktatási 
intézménnyel. Ez a két legalapvetőbb dolog, ami meghatározza egy gyerek fejlődését.  

És hogy az oktatás minőségéről beszéljünk: mit mondok én 
oktatásminőségnek? Hogy a tanterv alapján, a tanulók képességeinek 
figyelembevételével működjön az oktatás. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ha egyszer 
valaki akármelyik szinten, mondjuk, lemarad matematikából, onnantól kezdve 
betarthatjuk a tantervet, nem fogja érteni a többit sem. Tehát, ha azt látja egy tanár, 
hogy az osztályban nem értik az alapvető matematikai feladatokat, akkor addig ne 
menjen tovább, még ha be is kell tartani a tantervet, mert utána hiába megy tovább, 
az osztály le fog maradni.  

A másik, amit itt Staudt Gábor szintén elmondott: nem mindegy, hogy milyen 
pedagógusok - pedagógusok, még egyszer mondom - tanítják ezeket a gyermekeket. 
És itt jön az, hogy a rózsadombi és a belsőpesti megmondóemberek lemennek, egy-
két nap alatt rendet tesznek, majd otthagyják. Nem ezt kellene csinálniuk, hanem azt 
kellene csinálni - és senki nem szólna egy szót se érte -, költözzenek le, vegyenek részt 
a mindennapi életben, nézzék az iskolában, ellenőrizzék, hogy milyen oktatás folyik, 
szóljanak akkor, amikor azt látják, hogy itt bármilyen megkülönböztetés van azért, 
mert valakinek a származására tekintettel különböztetnek meg gyermekeket. 
Vegyenek részt, nézzék azt, hogy milyen oktatás folyik, vigyenek le minél jobban 
képzett tanárokat, és akkor egy idő után meg lehet szüntetni ezeket a telepeket is, 
mert valóban, ahogy Staudt képviselő úr is mondta, nekem is meggyőződésem, hogy 
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nem származás alapján dől el az, hogy melyik gyerek mennyire tehetséges, melyik 
gyerek előtt milyen lehetőségek nyílnak meg az életben. Volt erre példa egyébként az 
előző ciklusban, hogy mást ne említsek, az LMP soraiban ült egy cigány származású 
képviselő asszony, akinek ugyanúgy megvolt a lehetősége, hogy tanuljon, tanult, 
továbbkerült, és eljutott odáig, hogy országgyűlési képviselő is tudott lenni. Tehát 
Magyarországon nyitva állnak ezek a lehetőségek.  

Pont azzal okozunk, szerintem, nagy károkat, amikor megvédjük ezzel a 
mondvacsinált jogvédelemmel, lehetőséget adunk a gyermekeknek például arra, hogy 
ne tanuljanak. Saját magamból is kiindulhatok vagy bárki másból: egy gyerek sem 
úgy születik, hogy ő nagyon-nagyon szeretne tanulni. Tehát minden gyerek, ha 
lehetősége van, akkor megpróbálja ellébecolni az otthoni házi feladatot, megpróbálja 
ellébecolni éppen azt, amit neki tanulni kell. 

Itt jön a szülő felelőssége, hogy egy szülő mennyire figyel oda a gyermekre, 
mennyire kérdezi meg tőle nap mint nap, hogy van-e bármilyen házi feladat, és a 
szülő mennyire próbálja a gyermekének megadni az összes olyan lehetőséget, amely 
lehetőséggel egy gyermek vagy él vagy nem él. De a lehetőségeket a szülőknek kell 
megteremteni, akár egyébként az iskolaválasztással is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Attól tartok, hogy egy kicsit elkanyarodtunk a 

módosító javaslat szigorú vitájától (Dr. Selmeczi Gabriella: Így van.), úgyhogy 
szeretném visszaterelni a tisztelt bizottságot ebbe az irányba. Ha megengedik, akkor 
összegyűjteném, hogy kinek van még hozzászólási szándéka, utána lezárnám a vitát. 
(Révész Máriusz jelentkezik.) Révész Máriusz képviselő urat látom. Révész Máriusz 
képviselő úrnak még szót adok, utána államtitkár asszony válaszol, és jön a 
határozathozatal. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem akartam már szólni, de 

az az igazság, hogy a Jobbik észrevételeire muszáj reagálni. Ilyen típusú kísérlet 
egyébként volt Magyarországon. Volt, amikor nevelési tanácsadók javasolhatták, hogy 
kis létszámú felzárkóztató osztályban zárkóztassák fel a gyerekeket, és a szülők 
dönthettek, hogy elfogadják vagy nem. Voltak szülők, akik elfogadták, voltak, akik 
nem.  

Majd utána negyedikes korban készült egy felmérés, hogy melyik gyerek hogy 
teljesít, és hiába járt kis létszámú felzárkóztató osztályba - ahol egyébként speciálisan 
képzett tanárok foglalkoztak vele -, a negyedik év végi összehasonlításból az derült ki, 
hogy az integrált osztályba járó gyerekek lényegesen jobban teljesítettek 
szignifikánsan; gyakorlatilag akárhol nézték az országban, mindenütt ez történt. (Dr. 
Staudt Gábor: És a többi gyerek?) 

És egyébként ez nem is csoda, mert ha összeraksz 12 alulszocializált gyereket, 
akiknél sehol nem esznek otthon késsel-villával, borzasztó körülmények között élnek, 
akkor láthatjuk - miközben tudjuk, hogy a szocializáció elsődleges terepe egy idő után 
a kortárs közösség -, hogy ezek a gyerekek nem tudtak felzárkózni. És ha ezek a 
gyerekek így végzik el az iskolát, akkor az a baj, hogy a társadalom életük végéig 
ezekkel a hátrányokkal fogja cipelni ezeket a gyerekeket. 

A másik probléma, amit mondtatok - és erre is muszáj reagálni -, hogy 6 éves 
korban, amikor megnézel egy képességet, és azt mondod, hogy ez alapján felveszed a 
gyereket, akkor bizony azt nézed, hogy otthonról mit hozott magával. Nem a 
születésbeli képességeit nézed, hanem azt, hogy az első 6 évben te mit adtál a 
gyereknek. 
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Én például azt tudtam adni a gyereknek, hogy a 2-es számrendszerben 
kiválóan számolt az ujján - ha már az apja matektanár. Szerintem a parlament 80 
százalékát - de lehet, hogy 92-t - megverte volna sakkban, amikor iskolába ment a 
gyerek. Na, most az a helyzet, hogy ezt nem mindenki tudja otthon megadni. 

Tehát igazán, amikor azt mondod, hogy képesség alapján szelektálod a 
gyerekeket, akkor a családi háttér alapján szelektálod, és sajnos ezt az ördögi kört 
folyamatosan, időnként át kell törni.  

Mi tehát a Fideszben azt nagyon-nagyon komolyan gondoljuk, hogy a 
szegénységből való kitörés a munkán és a tanuláson keresztül tud megvalósulni. Mi 
azt is gondoljuk, hogy ebbe az irányba tesszük a lépéseket, és minden erről szól, hogy 
normális színvonalú oktatást akarunk teremteni. Ezért átvágjuk azt a kört, hogy a 
szegény településen, ahol nem tud az önkormányzat pénzt adni az oktatásra, 
elvesszük onnan, és központilag vállaljuk; hogy ne legyen akkora hátránya a 
gyereknek az általános iskolára, erről szól az, hogy 3 éves kortól kötelező legyen az 
óvodába járás, hiszen, ha 3 éves kortól óvodába jár, akkor 6 éves korára sokkal-sokkal 
kisebb lesz a lemaradása. 

Tehát egy irányba gondolkodunk, de azért nagyon-nagyon veszélyesnek látom 
ezt, amit a képviselő úr elmondott, és nagyon nagy kockázatai vannak, hiszen azokat a 
gyerekeket, akik nem tudnak tanulni, egész életük végéig vagy segélyből kell ellátni 
vagy pedig tudomásul kell venni, hogy nem a munkaerőpiacon, hanem másképpen 
próbálnak megélni. Úgyhogy mindannyiunk közös érdeke, hogy ezek a gyerekek 
iskolába járjanak, normális, tisztességes képzést kapjanak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Egyetértek Révész képviselő úrral 

abban, hogy a boldoguláshoz a tanuláson és a munkán keresztül vezet az út. Azt 
elmondanám, hogy a Fidesz-frakció oktatáspolitikai kérdésekben nem mindenben 
osztja Révész képviselő úr vélekedését. Nyilvánvalóan ez egy nagyon nehéz téma, 
nagyon komoly téma, és nagyon sok embernek van róla véleménye. 

Azt gondolom, hogy az egyik legjobb bizottsági ülésünkön vagyunk túl, azt 
látom, hogy messze nem a szokásos pártelkötelezettségű gondolatok hangoztak csak 
el, hanem egy sokkal érdemibb, sokkal tartalmasabb vita folyt, ebből egy hozzászólás 
volt Révész képviselő úré, Fodor képviselő úré és bárkié. Érdemes összerakni ezeket a 
gondolatokat, mindegyik hasznos volt.  

Egy dologban viszont egységes a Fidesz-frakció: a kormány oktatáspolitikáját 
támogatja, úgyhogy átadom a szót az államtitkár asszonynak.  

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A támogatás mindig jólesik és 
szükséges is.  

Próbálok röviden és elsősorban a feltett kérdésekre választ adva összefoglalni 
néhány gondolatot, ami a szegregációs szakaszt érintően megfogalmazódott 
képviselőtársaimban. Még mielőtt ezt megteszem, az egyetlen nem a 94. §-t érintő 
kérdésre, a Nemzeti Pedagógus Karral összefüggésben Fodor képviselő úr által feltett 
kérdésre hadd adjak egy választ. A Nemzeti Pedagógus Kar megkezdte egyébként az 
etikai kódex előkészítése okán a tagozatok felállítása mellett a szakszervezetekkel, az 
érdekképviseletekkel való egyeztetést; tehát nem önállóan teszi. Ez egy olyan testület 
ugyanakkor, ellentétben a szakszervezetekkel, amelyek elsősorban munkajogi, a 
munkáltató és a munkavállaló közötti jogvita rendezésére, érdekérvényesítésére 
szakosodtak - és így is van ez jól a szakszervezetek történetében, hogy nem feltétlenül 
az a feladatuk, hogy etikai normákat vagy egy szakmai etikai normát kidolgozzanak, 
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ennek ellenére a Nemzeti Pedagógus Kar velük felvette már a kapcsolatot, tehát ilyen 
szempontból nincs ok aggodalomra a testület működésével -, ami egyébként nem 
érdekképviseletként, hanem szakmai testületként, kvázi kamaraként hivatott a 
pedagógusok munkáját támogatni, segíteni. Ez a törvénymódosítás mindehhez ad 
felhatalmazást, illetve a deregulációs szakaszok tekintetében mindazok a törvényi 
rendelkezések, melyek egyébként szükségtelenek törvényi szinten - hiszen valamilyen 
módon a végrehajtást vagy a működést szolgálják -, kerülnek rendeleti szabályozásra. 
Ez a Nemzeti Pedagógus Kart érintően feltett kérdés. 

A Szilágyi képviselőtársam által feltett kérdések - a szaktanácsadás és egyéb 
kérdései - tekintetében: az általános vita során erre a Jobbik vezérszónoka, illetve 
kérdései választ kaptak. Ez egy technikai és az iskolák működését, gyakorlatát, a 
szaktanács megindítását segítő törvényi módosítás a szaktanácsadói rendszer, illetve 
a pedagógiai szolgáltatások biztos és biztonságos működtetése érdekében.  

Az ominózus 94. § kapcsán néhány dolgot szeretnék előrebocsátani, és Tóth 
Bertalan képviselőtársamnak egyébként röviden és tömören tudok válaszolni, hiszen 
mindaz, amit Kucsák és Révész képviselő úr elmondott, összecseng egyébként 
nemcsak a jogalkotási hierarchiában lelendő és keresendő válasszal, hanem azzal is, 
hogy a miniszter, illetve a kormány ebben a körben kötött mandátummal rendelkezik, 
hogy a rendeleti szabályokat mi szerint alkotja meg.  

De ha már itt a mai napon hivatkozás történt több hozzászólásban és több 
alkalommal a nyíregyházi esetre, illetve a huszártelepi iskola ügyére, akkor 
tájékoztatásként elmondhatom azt is, hogy ha ismerjük ennek az ítéletnek a szövegét, 
és tudjuk, hogy milyen pontokon került, mondjuk úgy, hogy elmarasztalásra e 
tekintetben a tárca, akkor azt is látniuk kell, és az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
munkája során is azt tapasztaljuk,hogy főként az eljárásjogi kérdések azok, melyek 
során az ilyen jellegű, mondjuk úgy, hogy kérdések vagy peres ügyek tekintetében az 
ítélet elmarasztaló. Éppen ezért fontos, hogy ez a felhatalmazó rendelkezés - tegnap 
elhangzott az antiszegregációs kerekasztalon, hogy egyébként a civilek programokkal, 
iskolai munkával, egyebek mellett pedig terepen végzett munkával hozzáadott értéket 
teremtenek a magyar iskolarendszerben - pontosan arról szól, hogy ez a szakasz 
megteremti a lehetőséget eljárásjogi kérdések, beiratkozás módja, tájékoztatás módja, 
kötelezettsége, a szülői nyilatkozattétel és egyéb, az iskolaválasztással a hivatkozott, 
az egyenlő bánásmódról szóló törvény 28. §-ában nevesített esetek pontosítására.  

Ez, azt gondolom, hogy szükséges, és a tegnapi antiszegregációs kerekasztalon 
is érdemi és tartalmi beszélgetést tudtunk folytatni olyan civil szervezetekkel, akik ezt 
a kérdést nem politikai kérdésként kezelik - egyébként nagyon helyesen -, hanem 
közel állnak a mi álláspontunkhoz, miszerint ez nem főszabály szerint politikai, 
hanem felelősségi kérdés. És e tekintetben csatlakoznék Révész Máriusz 
képviselőtársam hozzászólásához, mely szerint ez a kormány a végzettség nélküli 
iskolaelhagyást nem támogatja. Ennek része egyébként egy olyan, többek által, 
valamennyi hozzászóló által hivatkozott, mondjuk úgy, hogy átjárhatóság az 
iskolarendszerben, vagy egy olyan, képességek alapján történő és a társadalmi 
mobilitást támogató iskolarendszer felépítése, megerősítése, ahol ezeket a kérdéseket 
kezelni tudjuk, és ez egy esélyteremtő törekvés és egy esélyteremtő megalapozása a 
magyar iskolarendszernek.  

Nem szeretném indokolatlanul ismételni, de valóban erről szól a 
háromesztendős kortóli óvodáztatás kérdése, az egész napos, vagy mondjuk úgy, a 
délutáni foglalkozásokkal lefedett iskolai időtartam tartalmi kitöltése, ahol 
felzárkóztatást, tehetséggondozást és egyéb olyan, iskolai foglalkozásokat lehet 
szervezni, amelyek nem, mondjuk, a nemzetiségi alapon megtörtént vagy spontán 
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szegregációkat támogatják, hanem pontosan segítik a tehetséges, képességeikben, 
mondjuk úgy, hogy alkalmas gyermekeknek a támogatását, és az esélyteremtéshez 
igenis hozzá tud tenni ez az intézkedés. 

De, ha a gyermekétkeztetésre gondolok, akkor is egy hatalmas 
felelősségvállalás a magyar kormány részéről a tegnapi napon megtörtént bejelentés, 
miszerint a gyermekek kétharmada fog tudni a közétkeztetésben iskolai rendszerben 
ingyen étkezni. (Közbeszólás.) Így van. De most is a gyermekek jelentős része, több 
mint 50 százaléka vagy ingyenesen vagy pedig támogatott formában jut 
közétkeztetéshez, azért ezt ne felejtsük el. Ha a szegregációról beszélünk, és az iskolai 
szegregáció okán előjönnek a társadalompolitikai kérdések és szociológiai kérdések, 
akkor ez a kormány az iskolarendszerben és más, az EMMI által koordinált területen 
is adott választ ezekre a kérdésekre, vagy elindult ezeknek a megoldásában.  

De ugyancsak ilyen iskolai vagy iskolarendszerben biztosított válasz a 
hátrányos térségek és a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának segítésében az 
ingyenes tankönyvellátás megindítása. Azt gondolom, ezek olyan válaszok, amelyek 
hosszú távon, de azt gondolom, hogy már középtávon is eredményesek tudnak lenni a 
tekintetben, hogy hozzá tudnak tenni az iskolarendszerre, az iskolai szegregációra 
adott válaszhoz és válaszlehetőséghez ezen a szakaszon keresztül, a más minőségben 
vagy más tartalommal itt a vita vagy beszélgetés során feljött szegregációs 
kérdésekhez. Hadd ismételjem meg azt, hogy ez e javaslat szerint is sokkal inkább 
felelősségi kérdés a kormány és az EMMI részéről, mint politikai kérdés.  

E tekintetben azt gondolom, hogy ez a köznevelés területéről adott válasz 
alkalmas lesz mindazokat a kérdéseket a rendeleti szabályozás útján pontosítani, 
precizírozni, ami valóban a gyermekek esélyteremtését biztosítja, és a tanuláshoz 
vezető úton keresztül erre a fajta vizionált szegregációra - ami nem azonos azzal a 
szegrációval, ami a huszártelepi vagy bármely, önök által hivatkozott példával - képes 
lesz hosszú távon választ adni. 

Én összegzésként azt kérem a bizottságtól, hogy a Törvényalkotási bizottság 1. 
és 3. számú módosító javaslatát támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Határozathozatalra kerül sor. 

A tegnapi megállapodásunk értelmében először az ellenzék által kért módosító 
javaslatról döntünk, ez a 2. hivatkozási számú. Az MSZP kérésére döntünk róla. A 
kormány nem támogatja a javaslatot. Kérem képviselőtársaimat, szavazni 
szíveskedjenek! (Szavazás.) Hét igen. Ellene? (Szavazás.) Huszonegy nem. 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok.  

Most az 1. sorszámú, TAB saját módosító javaslatáról döntünk, amelyet a 
kormány támogat. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) Húsz igen. 
Ellene? (Szavazás.) Hét. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta. 

Most a 3. sorszámú, TAB saját módosító javaslatáról fogunk dönteni, melyet a 
kormány szintén támogat. Kérem, szavazzanak, képviselőtársaim! (Szavazás.) 
Huszonegy igen, hét nem és kettő tartózkodás. (Dr. Bárándy Gergely: 
Tartózkodunk.) Bocsánat, akkor kilenc tartózkodás mellett a bizottság támogatta a 
javaslatot. 

Végezetül pedig azokról a javaslatokról fogunk dönteni, amik a háttéranyagban 
szerepelnek - és az előterjesztő támogatta -, és az előbb elfogadott módosító 
javaslatok nem zárják ki. Én fölsorolnám a jegyzőkönyv kedvéért, hogy melyek azok a 
javaslatok - és kérem, hogy az államtitkár asszony ellenőrizze -, amelyeket kizárnak a 
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TAB által elfogadott módosító javaslatok. Ezek a 12., a 24-26., a 28., a 29., a 34. és a 
38., háttéranyagban szereplő módosító javaslatok, amelyeket kizárnak, az összes 
többit értelemszerűen támogatja a kormány. Kérem képviselőtársaimat, szavazni 
szíveskedjenek! (Szavazás.) Húsz igen. Ellene? (Szavazás.) Hat ellene. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság a javaslatot elfogadta. 

Most az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentésről kell 
döntenünk. Kérem, aki támogatja, szavazni szíveskedjen! (Szavazás.) Húsz igen. 
Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Senki sincs ellene. Tartózkodás? (Szavazás.) Kilenc 
tartózkodás mellett a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést elfogadta. 

Bizottsági előadónak Kucsák László képviselő urat javasolom. Kérem, 
támogassuk! (Szavazás.) Egyhangú a támogatás.  

Kisebbségi előadót most kívánnak bejelenteni vagy később? (Jelzésre:) Tukacs 
képviselő úr? (Tukacs István: Később.) Később. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Államtitkár asszonynak és kollegájának köszönöm szépen a 
jelenlétet. Köszönöm szépen a vitát. 

Az elfogadott napirendünk alapján pontosan 12 óráig szünetet rendelek el. Jó 
étvágyat kívánok! 

 
(Szünet: 11.28 - 12.08.) 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/2141. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Kezdhetjük az ülést. Megállapítom, hogy az 
ülésen a helyettesítésekkel együtt továbbra is határozatképesek vagyunk. Kérném 
államtitkár urat, hogy foglalja el a helyét.  

Tájékoztatom önöket, hogy mindenki kapott egy tájékoztatót, amelyben 
teljesen világosan áttekinthető, hogy az összegző módosító javaslat részenként 
elfogadandó, a határozati házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti módosító javaslatok 
pontosan hogyan állnak össze. Lévén tartalmi változás a tegnap elfogadott módosító 
javaslatokhoz képest nincs, így - gondolom - nem szükséges államtitkár úrnak 
beajánlania a javaslatot.  

Én kérdezném, hogy bárkinek bármilyen természetű kérdése - értelemszerűen 
nem tartalmi kérdése, hiszen azt tegnap megvitattuk - van-e. (Nincs jelentkező.) 
Jelentkezőt nem látok. Akkor határozathozatalokra kerülhet sor. (Dr. Vejkey Imre: 
Még a helyettesítéseket lezavarjuk.) Ha megengedik képviselőtársaim, és a 
házszabály is megengedi, az időközbeni helyettesítéseket majd a szavazást követően 
fogom… (Dr. Rubovszky György: Nem lehet!) Nem lehet, előtte kell beolvasnom. 
Akkor megvárom, amíg pontosan be tudom olvasni. Vejkey képviselő úr Vas Imre 
képviselőtársunkat helyettesíti, Révész Máriusz képviselőtársunk Nyitrai Zsoltot és 
Rubovszky György képviselőtársunk pedig Dunai Mónika képviselő asszonyt. Most 
már nincsen akadálya annak, hogy a határozathozatalokra kerüljön sor. Köszönöm 
szépen.  

Egyetlenegy határozathozatalra kerül sor, az összegző módosító javaslat és az 
összegző jelentés elfogadására a T/2141. számú, Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslathoz. Kérem tisztelt 
képviselőtársaimat, aki a benyújtott javaslatot támogatja, az szavazni szíveskedjen. 
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(Szavazás.) Huszonegy igen. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás mellett a javaslatot elfogadtuk. Köszönöm szépen, képviselőtársaim. 

Ja, bocsánat, bizottsági előadó kijelölésére is sor kerül. Révész Máriusz 
képviselő urat javaslom. Kérem, hogy döntsünk erről is. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta.  

Kisebbségi előadót, képviselő úr, később jelentenek be? (Szilágyi György: 
Később.) Gondolom, a többi ellenzéki párttal egyetértésben.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a türelmüket, külön köszönöm ellenzéki képviselőtársamnak 
is, hogy türelmes volt, és megjelent a bizottság ülésén. További jó munkát kívánok. A 
bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 12 perc) 

   

Balla György 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira, Lajtai Szilvia, 
Szűcs Dóra, Podmaniczki Ildikó és Barna Beáta 

 


