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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság mai ülésén megjelent bizottsági 
tagokat és minden kedves érdeklődőt. Köszöntöm az előterjesztőket is, akik a 
különböző napirendi pontokhoz kapcsolódóan itt vannak. 

A napirendi javaslatot kiküldtük. Értelemszerűen azt a verziót, a legutolsó 
verziót teszem most fel majd szavazásra, amelyben már szerepel a költségvetéshez 
történő kapcsolódási pont is. Van-e a napirend-előterjesztéssel kapcsolatban bárkinek 
bármilyen észrevétele? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor szavazás következik. 
Kérem, aki egyetért a Kulturális bizottság mai napirendjével, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ellenpróbát kérek. (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság egyhangúlag 
elfogadta. Köszönöm szépen. 

A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar 
tudomány általános helyzetéről 2015-2016 címmel benyújtott B/414. 
számú beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  

Akkor soron következik az 1. napirendi pont, a Magyar Tudományos Akadémia 
munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 2015-2016 címmel benyújtott 
beszámoló megvitatása. Tisztelettel köszöntöm Lovász László akadémiai elnök urat és 
Szabó Annamáriát az Akadémia részéről. Megadom a szót elnök úrnak, ha szóban 
kíván még az előterjesztéshez, a jelentéshez kapcsolódóan kiegészítéseket, 
észrevételeket tenni. Tessék parancsolni, elnök úr! 

Lovász László szóbeli kiegészítése 

LOVÁSZ LÁSZLÓ elnök (Magyar Tudományos Akadémia): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Ugyan az a helyzet, amiről a beszámoló szól, sokat változott az elmúlt 
időben, de azért azt hiszem, hogy a magyar tudomány általános helyzete és színvonala 
nem változott. Tehát ami a jelentésben van, az a mai helyzetnek is véleményünk szerint 
egy korrekt leírása.  

Én csak néhány szót szeretnék ehhez fűzni. A jelentésben nagyon sok adat és 
táblázat szerepel. Azt hiszem, hogy ami a fontos itt, az a magyar tudomány elhelyezése 
az európai tudomány területén. Ebből a szempontból hangsúlyozni szeretném, hogy a 
magyar tudomány európai viszonylatban elismert, tiszteletben tartott és támogatott. A 
magyar tudósok részt vesznek nagyon sok európai tudományos testület munkájában 
magas beosztásokban is, alelnökként többen, vezetőségi tagként. 

Egy másik, amit kiemelnék, ez a magyar tudományosság eredményessége. Egy 
mércét emelnék itt ki. Az Európai Kutatási Tanácsnak van egy nagyon magas szintű, 
nagy presztízsű ösztöndíjrendszere vagy pályázati rendszere, ami nagyon kevés kiemelt 
kutatónak nyújt jelentős összegű, millió euróban mérhető támogatást. Ebben a 
rendszerben a magyar tudósok sikerességét meg lehet ítélni aszerint, hogy kivel 
hasonlítjuk össze. (Simon Róbert Balázs megérkezik az ülésre.) Az új EU-13 
tagországban elnyert pályázatoknak durván felét magyar tudósok hozzák el, tehát 
bőven többet, mint amennyit a velünk lényegében egy kategóriában, egy 
súlycsoportban versenyző, mondjuk cseh és lengyel kutatók elhoznak. Ez a jó hír része 
a dolognak. Természetesen mondjuk Ausztriával összehasonlítva már hátrányban 
vagyunk, körülbelül kétszer annyit elhoznak. Csak nagyon durva számokat mondok, de 
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ez a helyzet. Tehát itt van hova menni, de van mire építeni. Ezek a kutatók a világ 
élvonalába tartoznak, és az, hogy Magyarországról körülbelül hetven kutató nyert ilyen 
lehetőséget, az nagyon fontos. 

Itt hozzátenném, hogy én azt hiszem, hogy ennek egy nagyon fontos eleme az a 
„Lendület” pályázati rendszer, amit a Magyar Tudományos Akadémia vezetett be 
durván 10 évvel ezelőtt. Ez egy hasonló színvonalú pályázat, természetesen a magyar 
lehetőségekhez képest kevesebb, de azért számottevő támogatással fiatalok számára. 
Tehát itt a fiatalok tapasztalatot szerezhetnek abban, hogy hogy lehet tényleg olyan 
tudományos témákra pályázni, amiket az egész világon senki nem kérdőjelez meg, és 
ahol a kutatás magyarországi előzményei biztosítják, hogy sikeresen is tudjon pályázni.  

Talán még megemlíteném azt így a nemzetközi összehasonlításban, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia intézethálózata a belefektetett összeghez képest 
Európa legsikeresebb rendszerei közé tartozik, tehát ha azt számoljuk. Természetesen 
ebben benne vannak az alacsony fizetések, amire azt kell mondanom, hogy sajnos, mert 
nagyon megnehezíti, gyakran megnehezíti a kutatóintézetek, például a kiváló fiatalok 
vagy kiváló kutatók ott tartását, elvándorlásának megakadályozását. De ezzel együtt 
nemcsak az alacsony fizetések miatt termel viszonylag kevés pénzből sok tudományos 
publikációt és jó színvonalú, a világ élvonalába tartozó tudományos publikációt, hanem 
annak ellenére is, hogy ez természetesen meg lecsapódik azon, hogy milyen 
segédszemélyzet van, mennyi adminisztratív munkát kell maguknak a kutatóknak 
elvégezni, és a felszerelés is, ami az utóbbi években javult a GINOP-pályázatok 
következtében vagy azoknak köszönhetően, azért még mindig messze elmarad a világ 
élvonalbeli kutatóintézeteitől, de ezzel együtt azért nagyon jól teljesít a magyar kutatás. 

Az egyetemi kutatások között is vannak egészen kiemelkedőek, de például 
ezeknek az európai kutatási tanácsi pályázatoknak a felét az akadémiai kutatóintézet-
hálózat hozta el, tehát a magyar kutatásnak a zászlóshajója a kutatóintézet-hálózat.  

A magyar tudományt fenyegető legnagyobb veszélyt én most abban látom - hadd 
beszéljek erről röviden -, hogy a fiatalokat nagyon nehéz itt tartani. Különösen 
veszélyesnek érzem azt az egyre inkább tendenciaszerűen kialakuló jelenséget, hogy 
már érettségi után, tehát az alapképzésre elmennek külföldre. Ez óriási különbség, 
hogy valaki az alapképzés vagy a mesterfokozat megszerzése után megy el külföldre, 
amely esetben már megvan az itthoni kapcsolatrendszere. Ez gyakran természetesen 
személyes kapcsolatokra is vonatkozik, párkapcsolatra is vonatkozik, de fontosabb, 
hogy tudományos kapcsolatrendszerre. Tehát tudja, hogy mit jelent az a tudomány, kik 
azok, akik Magyarországon ezt a bizonyos tudományt képviselik. Sajnos ez egy divattá 
vált. Azt hiszem, itt mindent meg kell tenni a kormányzatnak, és ebben az Akadémia is 
mindig partner, hogy minél inkább azt a lehetőséget tegyük vonzóvá a fiatalok számára, 
hogy ők itt még egy alapképzést megszereznek, egy tudományos kapcsolatrendszert 
kialakítanak, aztán elmehetnek természetesen mondjuk doktori fokozatot szerezni, sőt 
ezt nagyon is támogatni kell, de utána jöjjenek vissza.  

Egyébként a magyar tudománynak és oktatásnak vannak vonzó elemei a 
külföldiek számára is, mert nemcsak az a lényeges, hogy a magyar diákok elmenjenek 
tapasztalatot szerezni, és visszajöjjenek, hanem hogy külföldi diákok is jöjjenek ide 
tanulni. Ez is egy, talán még szorosabb kapcsolatot jelent, mert az ő számukra 
Magyarország, amikor idejönnek, akkor csak egy a sok hely közül, de azért nagyon 
sokan a magyar nép, a magyar közösség szeretetével mennek vissza. Erre nagyon sok 
példát lehet mondani, ezzel én most nem húzom az időt. Vannak nagyon jó programok 
erre is. Szerintem ezt is támogatni kell. 

Itt van a Stipendium Hungaricum program, amit a magam részéről abszolút 
melegen támogatok, az egy kiváló dolog. Azt hiszem, erre érdemes volna tovább építeni, 
tehát ezt a programot továbbfejleszteni, a kapcsolatokat tovább ápolni. 
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Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ez a Word Science Forum, Világ 
Tudománya Fóruma, amit az Akadémia szervez kétévenként; minden másodikat itthon 
szervezi, minden másodikat egy fejlődő országban szervezi. Hihetetlen jelentősége van 
a kapcsolatok szempontjából annak, hogy egy ilyen nagy rendezvényt, amin több ezren 
vesznek részt - a legutóbbi háromezer résztvevős volt Jordániában -, erre a világ 
minden részéről tudósok, tudománypolitikával foglalkozó emberek és tudományos 
újságírók jönnek. Én azt hiszem, hogy olyan rendezvény, ami a magyar tudományt - 
hogy is mondjam - a világban nagyon nagy mértékben láthatóvá teszi. 

Ezt a pár dolgot szerettem volna kiemelni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány képviseletében köszöntöm 

Cseresnyés Péter államtitkár urat. Kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

Cseresnyés Péter tájékoztatása 

CSERESNYÉS PÉTER államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Két okom is lehetne azon túl, hogy 
meghívást kaptam, és kötelező módon mindenképpen hozzá kell szólni ehhez a 
beszámolóhoz, két okom is lehetne a hozzászólásra. Az egyik az, hogy Lovász László 
elnök úr bevezetőjében hangzott el egy olyan fogalom, amire mindenképpen szeretnék 
reagálni, és a bevezető és a jelentés, a beszámoló ellentmondására szeretném fölhívni 
a figyelmet. Ezen túl természetesen azért is kell szólni, mert miután kollégáimmal, 
munkatársaimmal nagyon tüzetesen átnéztük a jelentést, jó néhány ellentmondást 
láttunk adatokban, és azokból az ellentmondásokból adódóan néhány olyan 
következtetést vontak le a beszámolóban, amely szerintünk a rossz adatokból rossz 
következtetést jelent. Tehát erre szeretném fölhívni a figyelmet. 

De még mielőtt az ellentmondásokra fölhívnám a figyelmet, és néhány adatot is 
mondanék ezzel kapcsolatban, hogy hol mutatkozik ellentmondás, szeretném 
elmondani azt, hogy néhány kedvező jelenség és adat viszont nem szerepel a 
beszámolóban. Például az, hogy 2014-ről ’15-re 8 százalékkal, a GDP 4,4 százalékával 
emelkedett a költségvetés oktatási kiadása, ezzel elérte tulajdonképpen összegszerűen 
az 1480 milliárd forintot. Valamint arról sem beszél a beszámoló, hogy 2015 őszén a 
kormány döntött egy átfogó felsőoktatási bérrendezésről.  

Akkor itt szeretném az ellentmondásokra, esetlegesen a más forrásból adódó 
adatoknak a nem egyezőségére fölhívni a figyelmet, amelyek a beszámolóban 
megjelennek, és más forrásokból, például KSH-forrásokból teljesen más adatok jönnek 
ki. 

Például eltérés van abban, hogy a PhD-fokozatot szerzők száma hogyan alakult 
az elmúlt időszakban, ugyanis egy beszámoló szerint megfogalmazott gondolatban azt 
fogalmazzák meg az anyag szerzői, hogy 2013-16 között csökkent a PhD-fokozatot 
szerzők száma. Szám szerint őszerintük 2013-ban 1367 fő, 2014-ben 1381 fő, 2015-ben 
1326 fő, 2016-ban 1225 fő szerzett doktori fokozatot. Ezzel szemben az Oktatási Hivatal 
adatai szerint a trend nem csökkenő, hanem növekvő, emelkedő, ugyanis 2014-ben 
1154 fő szerzett fokozatot, ehhez képest 2016-ban 2225 fő szerzett ilyen fokozatot. Ez 
jelentős, 6 százalékos emelkedést jelentett. 

Nemcsak a fokozatszerzés, hanem a doktori képzésre felvettek száma 
tekintetében is van a 28. oldalon például egy ellentmondás. Az adatok szerint, a 
beszámoló adatai szerint 2015-ben 2619 főt vettek fel, 2016-ban 2414 főt - ha csak a 
beszámolót nézzük, ez egy létszámcsökkentés lett -, az Oktatási Hivatal adata szerint 
viszont 2015-ben 2228, 2016-ban pedig 2240 főt vettek föl, vagy pontosabban ekkor 
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ennyien hallgattak, doktori hallgatóról volt szó. Tehát itt is egy jelentős eltérés van a 
számokban. (L. Simon László megérkezik az ülésre.) 

Valójában a teljes doktoranduszi létszám, ellentétben azzal, amit a beszámoló 
sugalmazni akar, szintén évek óta emelkedett a vizsgált időszakban; megközelítőleg a 
2014-15-ös tanévben 5500 főt, a 2015-16-os tanévben 5600 főt, míg 2016-17-es 
tanévben már 5700 főt képeztek doktoranduszként.  

Ugyancsak téves adatokból téves következtetést vontak le például a felsőoktatási 
oktatók és tanárok száma tekintetében, ugyanis 2014 óta folyamatosan növekedett a 
beszámolóban leírtakkal szemben az oktatók és tanárok száma. 2014-ben 21 080 fő 
volt a kör létszáma, 2015-ben 21 668 fő, 2016-ban 22 436 fő, 2017-ben 23 110 fő volt a 
száma.  

Van egy érdekes megállapítás, hogy a beszámolóban bemutatott 0,18 százalékos 
részarány tekintetében ezzel szemben a KSH adatai szerint 2015-ben 7,3 százalék, 
2016-ban 6,9 százalék volt a kutatók létszáma az egyetemi oktatói, kutatói és tanári 
munkakört betöltők között. Lényeges eltérés van. Szerintem érdemes a bizottságnak 
megvizsgálni ezt az ellentmondást is.  

A beszámoló 27. oldalán azt írják, hogy a felsőoktatási hallgatók száma a 
demográfiai hatást meghaladóan csökkent. Ezt sommásan állapítják meg. A valóság az, 
hogy azt is figyelembe kellene venni, hogy a demográfia hogyan alakult az elmúlt 
időszakban, és mondjuk a középiskolában végzett hallgatókhoz képest néznék, 
arányítanák a csökkenést vagy éppen a növekedést. Ha így nézzük, tehát a 
lehetőségekhez képest az arányszámokat nézzük, akkor nemhogy csökkent a 
felsőoktatásba jelentkezők száma, hanem növekedett, ugyanis 2015-ben őszerintük, 
mármint a beszámoló szerint tényszerűen 4,2 százalékkal csökkent a középiskolások 
száma, és a csökkent létszámhoz viszonyítva viszont 3,3 százalékkal nőtt a 
felsőoktatásba lépők száma. Ugyanez igaz 2016-ban is: 3,6 százalékkal csökkent a 
középiskolai létszám, és 2,2 százalékkal növekedett az előző év bázisát figyelembe véve 
a felsőoktatásba lépők száma. Ez a különböző adatbázisokból kimutatható különbség. 

Viszont egy érdekes dologra szeretném két példával fölhívni a figyelmet. Néhány 
esetben az MTA ebben a beszámolójában, ebben a jelentésében más adatot mutatott, 
mint egy erre az időszakra vonatkozó más jelentésében, más beszámolójában. Például, 
az egyik példát hadd mondjam, az akadémiai kutatóközpontokban és önálló 
kutatóintézetekben teljes munkaidőre vetítve hányan dolgoztak 2015-ben és 2016-ban. 
Az MTA beszámolója szerint, az előttünk levő beszámoló szerint 2015-ben átlagosan 
4086-an, 2016-ban pedig átlagosan 3978-an. Ehhez képest az MTA 187. közgyűlési 
beszámolója teljesen más számot mutat. Az első adat a 4086-tal szemben 5384-et 
mutat, majd a 188. közgyűlési beszámoló alkalmával ugyanez az adat 5517-re mutat rá. 
Tehát itt ugyancsak egymásnak ellentmondó adatok vannak. 

Egy másik példát is szeretnék mondani. A K+F és az innovációs ráfordítás adatai 
kapcsán az MTA beszámolójában a GDP-arányos részesedés 2012-ben 1,29 százalékot, 
2013-ban 1,41 százalékot, 2014-ben 1,38 százalékot mutat. Az MTA 2015-16-os évi 
beszámolójában, tehát az előttünk levő anyagban 2012-ben ez az érték hirtelen 
módosult az 1,29 százalékról 1,27 százalékra, 2013-ban az 1,41 százalék 1,39 százalékra. 
Tehát olyan jellegű eltérések, számszaki eltérések vannak, vagy pedig forrásokból 
adódóan különböző adatok vannak a beszámolóban, amelyek számtalan esetben a 
véleményünk szerint téves következtetést vontak maguk után, téves következtetéseket 
vontak a beszámolóban az anyag elkészítői a leírtak alapján. 

Köszönöm. Röviden ennyit szerettem volna tényszerűen elmondani a 
beszámolóról. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Elnök Úr! Elhangzott a 
kormány részéről néhány példázat. Ezzel kapcsolatban kíván-e röviden szólni? 

 
LOVÁSZ LÁSZLÓ elnök (Magyar Tudományos Akadémia): Nagyon röviden 

tudok válaszolni. Természetesen nem tudom fejből helyretenni az adatokat. Az 
egyetemi oktatási adatok a felvi.hu adataiból származtak. Ha ezek nem vágnak egybe 
az egyéb statisztikai adatokkal, ez a mi kompetenciánkon kívül van. 

Hozzátenném, hogy minden egyes táblázatunk alatt ott van a jelentésben, hogy 
honnan származik az adat. Tehát ha az adat téves, akkor az nem a mi sarunk.  

Arra, hogy mondjuk az egyetemi felvételi arány a teljes népességhez viszonyítva 
más arányt mutat a középiskolát végzettekhez viszonyítva, azt mondanám, hogy 
természetes. A mi jelentésünkben az egyik adat szerepelt. Lehetett volna a másikat is 
összehasonlításként tenni. 

Hozzáteszem még, hogy a saját intézethálózatunk adatait természetesen 
ismerjük. Ha ebben eltérések vannak, ott arról van szó, hogy egy intézetben kit 
tekintünk kutatónak. Egy intézetben nagyon sok beosztású ember van, megbízottak, 
vannak doktoranduszok, vannak posztdokok, vannak külföldi látogatók. Azt én most 
nem tudom megmondani, a közgyűlési beszámolóban pontosan meg tudnánk nézni, 
hogy ki azok, akiket beszámoltunk. Ha jól látom, jelentős, több százas eltérés volt. 
Nyilván arról van szó, hogy más kört vettünk tekintetbe. Ennek nyilván konkrétan 
megvan a maga oka, de nem látom, hogy ezt… Tehát meg kellene nézni a pontos 
fogalmazást.  

Ha valahol adatszerű tévedés van, azt sajnáljuk, de szisztematikus eltérést nem 
szándékosan hoztunk létre, hiszen a jelentésben mindenütt ott van a forrás, ahonnan 
ezeket az adatokat vettük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az elhangzottak egy 

szempontból levezető elnökként, megmondom őszintén, nem nyugtattak meg, sok 
vonatkozásban az adatok megbízhatóságát vagy tárgyszerűségét illetően vannak 
kérdőjelek. Hogy most melyik igaz, melyik nem igaz, hol van a probléma vagy hol nincs 
a probléma, ezt viszonylag, azt gondolom, hogy most per pillanat nem fogjuk tudni 
eldönteni. Ezt a javaslatot természetesen az Akadémia benyújtotta, tehát neki áll 
módjában ehhez kapcsolódóan kiegészítést, pontosítást vagy bármi egyéb megjegyzést 
hozzáfűzni. 

Én tisztelettel azt javaslom a bizottságnak, hogy a határozati házszabály 114. § 
(2) bekezdése alapján ezt a napirendi pontot napoljuk el. Ügyrendi javaslatként 
hangzott el. Ügyrendi javaslathoz minden frakciónak természetesen van módja 
hozzászólni, a határozati házszabály értelmében ez frakciónként egy fő és egy-egy perc. 
Ki kíván ehhez hozzászólni? (Jelentkezések.) Legelőször Hiller képviselő úr 
jelentkezett. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mi az előbb 

elmondott elnöki javaslatot ellenezzük. Erre a vitára felkészültünk. A bizottsági ülést a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke jelenlétével tisztelte meg. Tisztelettel 
emlékeztetem elnök urat, hogy az elmúlt időszakban nem volt a magyar 
tudományosságnak, sőt a magyar kulturális életnek még egy olyan magas rangú 
képviselője, aki a bizottság meghívását elfogadta volna, a bizottság előtt megjelent, 
előadta mondanivalóját, mi pedig készen állunk ennek megvitatására. Semmi tartalmi 
okát nem látom annak, hogy ezt elhalasszuk, miközben a kormány képviselője is 
elmondta egyébként az Akadémia elnökének beszámolójával több ponton vitatkozó 
véleményét. Akkor a parlamenti képviselők, a Kulturális bizottság tagjai már miért ne 
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vitathatnák meg azt, amit elolvastak, amiből fölkészültek, miután meghallgatták a 
Magyar Tudományos Akadémia elnökét meg a kormány államtitkárát? Ezt én egy 
gyáva megfutamodásnak tekintem. A leghatározottabban ellenezzük. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ander képviselő úr! 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Eszünk ágában nincs támogatni ezt a javaslatot. Nagyon régóta 
vártunk egyébként erre a napirendi pontra.  

Amit itt államtitkár úr művelt, az annak a tipikus példázata, amit mondjuk 
Churchill mondott, hogy annak a statisztikának hisz, amit saját maga hamisított. Tehát 
azt, hogy ilyen formában nekimegy az MTA elnökének, mindenképpen visszautasítjuk.  

Itt most egy gyors számítást végeztem. Ha csak itt a 0,02 százalékpontos K+F-
ráfordítás különbségét nézzük, amit államtitkár úr fölhozott, ez néhány tízmillió 
forintot jelent. Néhány tízmillió forintot jelent. Elgondolkodtak, kormánypárti 
képviselő urak, arról, hogy ez mondjuk adott esetben egy túlárazásnak hányad része? 
Ne vicceljünk már! Nonszensz. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gréczy képviselő úr, DK. 
 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót. Természetesen semmiféle 

halasztáshoz nem járulunk hozzá. Azért vagyunk itt, hogy megvitassuk a Magyar 
Tudományos Akadémia körül kialakult helyzetet, amit a magyar kormány, az Orbán-
kormány állított elő. Itt van a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, itt van a kormány 
államtitkára. Kettejük véleménye között éles feszültség alakult ki. Egy olyan helyzetben 
elhalasztani egy vitát, amikor Palkovics miniszter már be is nyújtja a Magyar 
Tudományos Akadémia és ezáltal a magyar tudományosság, a szellemi élet egyik 
legfontosabb bázisának a lefejezéséről szóló törvényt, és egy olyan helyzetben, amikor 
most már azt is tudjuk, hogy a benyújtott költségvetésben gyakorlatilag kivégzik a 
Magyar Tudományos Akadémiát, akkor semmiféle halasztásról szó sem lehet, az a 
Kulturális bizottság dolga, hogy ezt a helyzetet megvitassa. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ungár képviselő úr szintén jelentkezett a frakció 

nevében. Parancsoljon! 
 
UNGÁR PÉTER (LMP): Köszönöm a szót. Én minden eddigi ellenzéki 

megszólalóval egyetértek, csak a jegyzőkönyv kedvéért annyit szeretnék elmondani, 
hogy akkor mindannyian tisztán tudjuk, hogy a minisztérium Akadémiával szembeni 
politikai leszámolásának része az, hogy a 2015-16-os beszámolót így 2019 közepén még 
mindig nem sikerül elfogadnunk. Ez értelemszerűen nem azért van, mert itt… 
(Jelzésre:) Én értem, hogy államtitkár úrnak az volt a szándéka, hogy különböző 
számok mondásával részben diszkreditálja az Akadémia elnökét, részben pedig minket 
az unalomba kergessen. De az a helyzet, hogy ha ezek a számok, illetve ezeken a 
számokon belül a vita, ha jól értettem tanult emberek hozzászólásait, nem 
kapcsolódnak szervesen az Akadémia beszámolójához, ez egy teljesen más jellegű vita, 
amit azért akarnak lefolytatni, hogy utána a kutatási EU-s fejlesztési forrásokat a 
kormány tudja az Akadémia helyett megítélni. Csak szeretném, hogy a jegyzőkönyvben 
benne legyen, hogy itt most erről volt szó, és ebben vesznek részt a fideszes 
képviselőtársak. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. L. Simon képviselő úr a frakció nevében. 
Parancsoljon! 

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

Képviselőtársaim és tisztelt Elnök Úr! Nagy tisztelettel köszöntöm. Én azért 
visszafogottságra inteném ellenzéki képviselőtársaimat is. Én azt gondolom, hogy egy 
vita elnapolása nem azt jelenti, hogy a vitát meg akarnánk úszni. Ha elnök úr azt 
javasolja, hogy napoljuk el a vitát, mert jó pár kérdést érdemes még tisztázni, akkor 
szerintem ezt érdemes megfontolni. 

Ungár képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy a tudományos élet 
átszervezésére tett kísérlete Palkovics miniszter úrnak, amit majd meg fogunk nyilván 
vitatni, tehát amiről érdemben fogunk beszélni, ott szerintem egy olyan koncepcióról 
van szó, ami legalábbis vitaképes. Hogy aztán ez milyen irányba fog elmenni, az egy 
másik kérdés. Ennek a koncepciónak viszont az idehozatala ebbe a politikai 
diskurzusba jelen pillanatban nem helyes, mert nem ez a kérdés, nem ez a napirend. 
Önmagában az, hogy vitatkozunk arról a nyilvánosság számtalan fórumán, hogy jó 
dolog-e a magyar kutatási intézményhálózat átszervezésének a kormány által javasolt 
iránya vagy nem, független attól, hogy egyébként egy beszámolóról miképpen 
vélekedünk.  

Tehát én azt gondolom, hogy éppen azért, hogy komolyan vegyük magunkat, 
fontoljuk meg az elnöki javaslatot, de semmiképpen sem ússzuk meg ezt a vitát. Én 
nagyon kérem elnök úrtól is, mármint Pósán bizottsági elnök úrtól, hogy biztosítson 
bennünket arról, hogy a vita elnapolása nem a vita eltusolása, tehát ezt tegyük 
egyértelművé, szeretném, ha ez itt elhangoznék, és nyilvánvalóan egy későbbi vitára is 
tisztelettel várnánk az elnök urat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szó szerint a napirendi pont elnapolása azt jelenti, 

hogy nem most hozunk benne döntést.  
Elhangoztak a képviselőcsoportok részéről az egy-egyperces hozzászólási 

lehetőségek. (Jelentkezés.) Szabó képviselő úr független képviselő, és a házszabály 
értelmében képviselőcsoportonként egy-egy főnek egy-egy perc… (Szabó Szabolcs: 5 
éve vagyok itt, soha nem volt ezzel probléma. Legyen már nagyvonalú. Hányszor 
szóltam már hozzá szabálytalanul.) Rendben van, képviselő úr. Nagyvonalúságban 
nem lesz hiba. Parancsoljon! De az egy perc megmarad. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Nagyon szépen köszönöm. Én is azt kérném a 

kormánypárti képviselőtársaimtól, hogy ezt ne halasszuk el. Ha már elnök úr eljött, ha 
már ez a hozzászólás államtitkár úr részéről elhangzott, aminek a stílusa és a tartalma 
is erősen megkérdőjelezhető, és ez szerintem erős udvariatlanság - és finoman 
fogalmaztam - az elnök úrral szemben, akkor legalább vitassuk végig. Én például 
tudom mondani, hogy minimálisan értek a tudománymetriához, tehát már néhány 
adatról, amit államtitkár úr mondott, el tudom mondani, hogy miért nincs igaza neki 
meg a munkatársainak, mert nem értenek hozzá. Én csináltam kutatás-fejlesztési 
jelentést, és látom az adatokból, hogy hol tévednek. Ezt nyugodtan át tudjuk beszélni, 
de ez körülbelül 3 perc lesz, azt helyretesszük, és tudunk beszélni a részletes jelentésről. 
De, gondolom, Hiller úrral együtt ezt helyre tudjuk tenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Elhangzott itt egy ügyrendi 

javaslat, elhangoztak az ezzel kapcsolatos vélemények. Szavazás következik.  
Aki egyetért az ügyrendi javaslattal, hogy a határozati házszabály 114. § (2) 

bekezdése alapján ennek a napirendi pontnak a tárgyalását elnapoljuk, az kérem, 
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kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem? (Szavazás.) 5 nem. Köszönöm 
szépen.  

A bizottság akkor ezt a napirendi pontot elnapolta. Köszönjük szépen elnök 
úrnak a jelenlétet. (Gréczy Zsolt: Szégyen gyalázat, amit műveltek! Szégyelljétek 
magatokat! Itt van a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, és leszavazzátok.)  

Ügyrendben szót kért Hiller képviselő úr. Parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Meghívottak! Ügyrendi javaslatot kívánok tenni az Országgyűlés képviselőjeként. Azt 
javaslom, hogy ügyrendben tárgyaljuk a Magyar Tudományos Akadémia 2015-2016. 
évi tevékenységéről, továbbá a magyar tudományosság helyzetéről szóló beszámolót. A 
javaslatomat a Magyar Országgyűlés képviselőjeként teszem. Tisztelettel kérem a 
képviselőtársakat, minthogy semmilyen akadályát nem látom, se tartalmi, se személyi 
akadályát. Az előterjesztő itt van. A beszámoló itt van. A képviselők határozati 
arányban itt vannak. Ez az én javaslatom, következésképpen tisztelettel kérem, hogy a 
saját egyéni képviselői javaslatomat az ügyrend módosítására tisztelettel tegye föl az 
elnök úr szavazásra. Kérem, hogy erről így szavazzunk, és fejezzük ki véleményünket. 
(L. Simon László: Nem most szavaztunk erről?) Nem. A bizottság által előterjesztett 
napirendről szavaztunk, az elnök úr módosító javaslatáról. Ez engem semmiben nem 
akadályozhat meg, hogy a Magyar Országgyűlés törvényesen megválasztott 
képviselőjeként javaslatot tegyek ügyrendi módosításra. Semmilyen okát nem látom 
ennek, mert semmilyen feltétel nem hiányzik ahhoz, hogy ezt a napirendi pontot, amit 
javaslok, megtárgyaljuk, sem személyi, sem tartalmi. Tisztelettel kérem, hogy a 
házszabály értelmében a parlamenti képviselők megtett módosító javaslatáról 
szavazzon a Kulturális bizottság. Köszönöm szépen.  

 
Elnök: Köszönöm, képviselő úr. Ugyan most szavaztunk róla, értelemszerűen 

tartalmilag az ön javaslata, úgyhogy szavazunk róla, semmi probléma nincs.  
Tehát aki egyetért Hiller képviselő úr javaslatával, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. (Szavazás.) 5 igen. Aki nem? (Szavazás.) 9 nem. Köszönöm szépen.  
Képviselő úr, szavaztunk az ügyrendi javaslatáról. Köszönjük szépen. 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Következik a 2. napirendi pont, Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz való kapcsolódás. (L. Simon László távozik 
az ülésről.) Amihez kapcsolódunk, azok az 1-75. paragrafusok, valamint az 1-9. 
mellékletek, tehát gyakorlatilag a törvényjavaslat egészéhez történő csatlakozásról, 
kapcsolódásról van szó. Van-e megjegyzés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok.  

Aki egyetért azzal, hogy a bizottságunk a költségvetés egészének a tárgyalásához 
kapcsolódjon, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Aki nem? (Szavazás.) 
3 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság megszavazta a költségvetéshez 
történő csatlakozást. Köszönöm szépen.  

A köznevelési intézményben történő, szexualitást érintő 
felvilágosító tevékenység fokozottabb felügyeletéről szóló H/5469. 
számú határozati javaslat   
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(Dúró Dóra (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Most tárgysorozatba-vételi témák következnek. Első a köznevelési 
intézményben történő, szexualitást érintő felvilágosító tevékenység fokozottabb 
felügyeletéről szóló határozati javaslat, Dúró Dóra független képviselő önálló 
indítványa. Tisztelettel köszöntöm képviselő asszonyt. Kíván-e pár szót… (Dúró Dóra 
jelez.) Tessék parancsolni! 

Dúró Dóra szóbeli kiegészítése 

DÚRÓ DÓRA (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Én is üdvözlöm önöket. Engedjék meg, hogy néhány szóban 
kiegészítsem a javaslat indokolásában leírtakat, illetve előterjesszem szóban is 
önöknek, hogy miről is szól maga a javaslat. 

Először a jogi szabályozást szeretném áttekinteni a tekintetben, hogy a szexuális 
felvilágosító tevékenységet milyen jogszabályok szabályozzák jelenleg, már ami a 
köznevelési intézményekre vonatkozik. 

Az Alaptörvényben is találunk utalást arra, hogy a gyermekek megfelelő testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz joguk van, 
de a nemzeti köznevelési törvény az, amely részletesebben kifejti ezt, illetve a jogi 
szabályozást. A pedagógusok feladatai között felsorolja azt, hogy nekik a gyermekek 
testi, lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében mindent meg kell tenniük, 
például felvilágosítással is. Tehát itt kifejezetten nevesíti a köznevelési törvény a 
pedagógusok feladatai között a felvilágosítást általánosságban. 

Van két EMMI-rendelet, amely még foglalkozik ezzel a témával, amely szintén 
nevesítve a szexuális nevelés segítését az óvoda- és iskolapszichológus feladatai között 
említi, illetve egy 2013-as EMMI-rendelet a tanár szakok képzési és kimeneti 
követelményei közül a biológiatanárok szakterületi ismeretein belül nevesíti mindezt, 
illetve az egészségtan ismeretanyaga alatt is meghatározzák a szexuális nevelés 
feladatkörét, valamint a gyógytestnevelő, egészségfejlesztő tanárokat is alkalmasnak 
titulálja egy rendelet arra, hogy például tematikus szülői értekezletet tartsanak 
szexuális nevelés témakörében. 

Fontos hangsúlyozni azt, hogy törvényi előírás az iskolák számára az, hogy 
biológiatanárral rendelkezzenek, illetve iskolapszichológussal is. Tehát az intézményen 
belül biztosított az több személy részvételével is, hogy a szexuális nevelésben az iskola 
részt vegyen.  

Ha a Nemzeti Alaptantervet is áttekintjük abban a tekintetben, hogy ezzel hol 
találkozunk, akkor a családi életre nevelés keretein belül szintén nevesítetten 
megjelenik az, hogy a szexuális kultúra kérdéseivel is foglalkozni kell a családi életre 
nevelés keretein belül. A műveltségi területeket nem sorolnám fel, a biológiaórákon 
gyakran előfordul ez a témakör.  

Látjuk tehát mindezek alapján azt, hogy az intézményen belüli lehetőségekkel 
kapcsolatban körültekintően járt el a jogalkotó. Azt mondhatjuk, hogy nagyon sokan, 
több ember is részt vehet szexuális felvilágosító tevékenységben, illetve különböző 
kritériumoknak is meg kell felelniük azoknak a tanároknak, illetve szakembereknek, 
akik mindebben részt vesznek. 

Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a nemzeti köznevelési törvény lehetővé teszi azt 
is, hogy ha a pedagógus úgy látja, hogy szükség van rá, más szakembereket is bevonhat 
akár a felvilágosító tevékenységbe, ugyanakkor semmilyen kritériumot nem támaszt 
sem a törvény, sem más jogszabály arra vonatkozóan, hogy milyen szervezetek, illetve 
személyek vehetnek részt külsősként a szexuális felvilágosításban.  
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Mindezek alapján tartottam szükségesnek azt, hogy olyan szervezetek, amelyek 
egyébként sem a köznevelési törvény hatálya alá nem tartoznak, sem más, bármilyen 
szakmai kritériumnak nem felelnek meg, az ő tevékenységüket a miniszter döntési 
jogkörével korlátozzuk, és ne vehessenek részt például olyan szervezetek a szexuális 
nevelésben, amelyeknek sem szakmai hitelességük nincs erre, sem pedig a köznevelési 
törvény hatálya alá nem tartoznak, tehát ezeknek a kritériumoknak sem felelnek meg. 
Arra tesz javaslatot a határozatom tehát, hogy a feléjük támasztott ilyen kritériumokat 
a miniszternek legyen lehetősége meghatározni. 

Szeretnék még egy analógiát elmondani, amely szintén fontos a javaslat 
tárgyalása során, ez pedig a droghasználatra vonatkozó szabályozás. Ott hasonló logika 
van érvényben. Tehát például a szerhasználatot népszerűsítő szervezetek nem 
mehetnek be az iskolákba, és a droghasználatot nem népszerűsíthetik az iskolákban. 
Ez is egy ehhez hasonló szabályozásnak köszönhető.  

Tehát mindezek alapján kérem szépen a bizottságot, hogy a tárgysorozatba 
vételt támogassa. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést. (Jelentkezések.) Ungár 

képviselő úr jelezte hozzászólási szándékát. Utána Gréczy képviselő úr, majd Kunhalmi 
Ágnes. Köszönöm szépen. Parancsoljon, képviselő úr! 

Hozzászólások 

UNGÁR PÉTER (LMP): Köszönöm szépen. A vita folytatásával kapcsolatos 
ügyrendi javaslattal majd Gréczy képviselőtársam fog élni, ha jól tudom. Én szeretnék 
érdemben hozzászólni. 

Azzal szeretném kezdeni, hogy az a baj ezzel a javaslattal és az igazán nagy 
probléma, hogy egy olyan kérdéskörre világít rá a kezdetében, ami egy valódi probléma 
Magyarországon: az, hogy jelenleg sem a Nemzeti Alaptantervben, sem az iskolákban 
valódi szexuális nevelés és szexuális felvilágosító tevékenység nem folyik 
Magyarországon. Tehát hiába beszélnek erről, meg vannak erről a Nemzeti 
Alaptantervben, ez nem létezik jelenleg Magyarországon. Két dolog miatt. Azért, mert 
ideológiailag a kormánytöbbségnek van egy álláspontja, ami azt gondolja, hogy ha a 
szexualitásról nem beszélünk, akkor a gyermekek nem lesznek szexualizálva. Ez 
szerintem ellentétes azzal, amilyen világban élünk jelenleg. A másik pedig: azért, mert 
egyszerűen technikailag nem tudják megoldani. Képviselőtársam említette, hogy 
iskolapszichológus kötelező. Én kikértem korábban az adatokat. A megyékben 
nincsenek iskolapszichológusok, akik nem vesznek részt, tehát technikailag sincs.  

De az érdemi rész. Tehát a probléma ezzel az, hogy ezt a fontos problémát veti 
föl képviselő asszony, majd utána teljesen pártpolitikai alapon elkezd arról beszélni, 
ami ennek amúgy egy kis része, és ami amúgy nem a dolog lényegi részét képezi, az, 
hogy ő el tudjon mondani hét homofób mondatot.  

Tehát az a helyzet, hogy homoszexuális emberek léteznek Magyarországon, 
adófizető magyar állampolgárok, joguk van részt venni a magyar állam különböző 
szolgáltatásaiban, mert adót fizetnek, így joguk van részt venni az oktatás 
szolgáltatásaiban. Attól még, mert nem mondjuk ki azt a szót az iskolában, hogy 
homoszexualitás, 14-15 éves gyerekek tudnak róla, hogy létezik, azért, mert 
Magyarországon élnek a XXI. században.  

Tehát ez a javaslat semmi másról nem szól, csak arról szól, hogy egy civil 
szervezetnek, amelynek képviselői itt vannak, meg legyen bélyegezve a tevékenysége 
úgy, hogy amúgy a tevékenységről konkrétan nem ismer semmit, illetve arról szól, 
ismételten mondom, hogy Magyarországon egy törvénytisztelő kisebbséggel szemben 
lehessen politikát folytatni.  
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Én azt gondolom, hogy nem szabad támogatni ezt a javaslatot. Kell beszélni 
arról, hogy hogy lehet a szexuális nevelést kialakítani az iskolákban, hogy például a 
pornográfia negatív hatását vagy például a konszenzusra való kötelezettséget 
megtanítsuk a gyermekeknek, de ezt nem úgy kell folytatni, hogy kitalálnak egy ilyen 
teljesen értelmezhetetlen ál határozati javaslatot, ami arról szól, hogy ne hangozhasson 
el az a szó, hogy homoszexualitás gimnáziumban. Szerintem, aki azt gondolja - és ez 
lesz a záró gondolatom -, hogy ahhoz, hogy valaki homoszexuális legyen, a 
gimnáziumban ezt a szót hallani kellene, az még nem valószínű, hogy találkozott 
homoszexuális emberrel. Ebben az esetben, ha ez így van, én állok képviselőtársaim 
rendelkezésére. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő úr hozzászólását. Gréczy képviselő úr! 
 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót. Természetesen a politikai 

állásfoglalásomat majd annak tükrében szeretném elmondani, hogy azt javaslom a 
bizottságnak, hogy a körünkben levő Dombos Tamást, a Magyar LMBT Szövetség 
ügyvivőjét mint szakértőt hallgassuk meg ebben az ügyben. Nyilván lehet, hogy 
valamennyiünk közül ő a legfelkészültebb ebben a témakörben. Ezért azt kérem a 
bizottságtól, hogy szavazzon erről a lehetőségről, hogy Dombos Tamás el tudja 
mondani a véleményét. Amennyiben ezt a bizottság nem fogja megtenni, akkor 
természetesen újra szót fogok kérni, és el fogom mondani a saját véleményem, ami 
nyilván átszőve lesz az ő véleményével. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ha jól értettem, akkor képviselő úr most azt 

kéri, hogy adjunk szót egy szakértőnek. Erről a bizottságnak természetesen döntenie 
kell. Csak elöljáróban annyit szeretnék megjegyezni, hogy az általánosságban igaz, a 
szakértőket azért kérik föl a pártok, a frakciók, hogy az ő hozzászólásaikat kellőképpen 
alátámasszák, ergo ebből az is következik minden további nélkül, hogy bármelyik 
képviselő el is tudja mondani mindazokat az érveket, amiket a szakértőik mondanak. 
De természetesen ezt a javaslatot hallottuk, úgyhogy a bizottság számára ez most egy 
eldöntendő kérdés.  

Aki egyetért Gréczy képviselő úr felvetésével, tehát hogy adjunk szót egy külső 
szakértőnek, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem ért vele 
egyet? (Szavazás.) 9 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

Akkor, képviselő úr, ha gondolja… Jelezte, hogy akkor ezzel folytatná. 
Természetesen a szó megilleti önt továbbra is. Parancsoljon! 

 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm szépen. Nem tudom, miért nem lehet a 

bizottság annyira nagyvonalú, hogy megteszi ezt a gesztust. Én nem tudom, milyen 
folyadékot isznak a fideszes képviselők, hogy úgy érzik, hogy muszklit kell mutogatni, 
mint Popeye, és úgy kell viselkedni, hogy itt senki nem számít, mindenkit le lehet 
nyomni, és senkinek a véleménye nem számít. Ugyanez volt az előbb a Tudományos 
Akadémia körüli botrányos helyzet megvitatásával is.  

Akkor szeretném jelezni, hogy a határozati javaslat bizonyos tényeket nem vesz 
figyelembe. És akkor most adatokat fogok sorolni. 2010-ben csaknem 3000 magyar 
LMBT ember vett részt egy kutatásban, amiből kiderült, hogy 85 százalékukban már 
18 éves koruk előtt tudatosult a szexuális irányultságuk. Ez az életkor egyébként egyre 
inkább csökken. A kutatásokból az is látszik, hogy józan paraszti ésszel is tudni lehet, 
hogy a szexuális irányultság kérdését nem különböző szervezetek viszik be az iskolába, 
hanem ez a kérdés az iskolában jelen van, ahogy ezt egyébként Ungár Péter 
képviselőtársam jelezte is. A fiatalokat foglalkoztatja ez a téma. Ezt a szüleik is tudják, 
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hiszen egy 2015-ös reprezentatív kutatásból kiderül, hogy a magyarok 58 százaléka 
támogatja, hogy beszéljenek a szexuális irányultságról az iskolában.  

A határozati javaslat indokolása szerint a gyermekkorúak szexuális nevelésének 
mind a személyi, mind a tárgyi feltételei intézményen belül rendelkezésre állnak. 
Ugyanakkor egy 2015-ös kutatásból azt is tudjuk, hogy csupán az iskolák 15 százaléka 
tartja magát teljesen felkészültnek arra, hogy kezelje az előítéletes alapú zaklatást. Nem 
csoda, hogy idén áprilisban az iskolai sokszínűség hete kapcsán 156 intézményből 183 
pedagógus kérte azokat az oktatási anyagokat, amelyeket a Sokszínűség Oktatási 
Munkacsoport állított össze.  

A pedagógusok természetesen azt is tudják, hogy a szexuális irányultsággal és 
nemi identitással kapcsolatos ismeretek hiányából gyakran zaklatás, bántalmazás is 
következik. Egy 2016-17-es tanévben készült kutatás tanulsága szerint az LMBT 
fiatalok 64 százalékát érte előítéletes alapú szóbeli zaklatás, 23 százalékukat fizikai 
zaklatás és 13 százalékukat fizikai bántalmazás is. A cselekvést a pedagógusok számára 
persze nemcsak a fiatalok iránt érzett felelősség és a szakmai etika írja elő, hanem a 
köznevelési törvény is leszögezi, hogy az iskolában biztonságos környezetet kell 
létrehozni. 

A „Melegség és megismerés” programról pedig a következőket szeretném 
mondani. Dúró Dóra felületesen és talán szándékosan félrevezetően fogalmaz, amikor 
azt írja, hogy újabban intézményen kívüli és megkérdőjelezhető szakmai hitelességű 
társadalmi szervezetek tartanak szexuális témájú foglalkozásokat a nevelési és oktatási 
intézményekben. Az LMBT Szövetség nem ismer ilyen szervezetet. A Labrisz Leszbikus 
Egyesület és a Szimpozion Egyesület által működtetett „Melegség és megismerés” 
program ugyanis nem újabban működik, szakmailag pedig elismert és hiteles. A 
program foglalkozásvezetői szakmai képzésen és továbbképzéseken vesznek részt, és 
rendszeres visszajelzést kapnak a munkájukról a foglalkozásvezető társaiktól, a 
program vezetőitől és a foglalkozáson részt vevő diákoktól és tanároktól. A 
programcsomag 20 éve működik nagy megelégedésre, 2000 óta hívják meg iskolák 
azért, hogy a melegségről és az LMBT emberekről szóló tévhiteket és előítéleteket 
eloszlassa. A „Melegség és megismerés” programnak ezt a misszióját erősítette meg 
2010-ben a Hoffmann Rózsa vezette oktatásért felelős államtitkárság is, amikor úgy 
fogalmazott, hogy „a megszokottól eltérő is létezik, akkor is, ha nem beszélünk róla. 
Csak a megértés alapján lehet toleránsan véleményt alkotni, így nem kifogásolható, ha 
a témát indokolt esetben az iskolákban is tárgyalják.” Mondta ezt az Orbán-kormány 
államtitkára. Ezt ajánlom a fideszes képviselőtársaim figyelmébe.  

Egyébként pedig a Demokratikus Koalíció semmiféle faji, vallási vagy szexuális 
identitáson alapuló kirekesztést semmilyen módon, még sugallva sem támogat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Kunhalmi képviselő asszony 

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

elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Én is szeretném nagy tisztelettel köszönteni 
Dombos Tamást és a Labrisz Leszbikus Egyesületet is, akik megjelentek a bizottsági 
ülésünkön. Én magam is sajnálom, hogy nem kaptak szakértőként szót, de akkor hadd 
egészítsem ki az előttem szólókat pár dologgal. 

A „Melegség és megismerés” program nem elsősorban szexuális felvilágosítás, 
hanem a társadalmi előítéletek csökkentésére, az LMBT-lét megismerésére, 
elfogadására, egymás elfogadására irányul leginkább, és igen, ahogy ezt Gréczy 
képviselőtársam elmondta, külön képzés van a tanároknak, vezetőknek, hogy hogyan 



18 

kezeljék ezt a kérdést, mert attól, ha valamit tagadunk, vagy attól, mert valamit 
utálunk, még létezik. 

19. éve végzik a tevékenységüket. Ez idő alatt nem volt egyetlen negatív 
visszhang sem a programmal kapcsolatban. Mind a korábbi fideszes oktatáspolitika, 
amit helyesnek tartunk, mind a KLIK jelenleg is elfogadta és támogatja ezt a 
programot. Az iskolák hívják őket. Az intézményvezetők, a tanári kar felkérésére 
mennek, nem maguktól. Tehát sok iskolában évek óta visszahívják őket folyamatosan, 
állami intézmények egyaránt, és egyházi iskolákban például hitoktatókat képeztek, ami 
szerintem nagyon fontos tevékenység, és nyilván cégek, alapítványi iskolák ugyanúgy 
igényt tartanak erre a munkájukra. 

Teljesen transzparens ez a dolog. A teljes képzési program, a téma, az óravázlat 
fent van az interneten. Tanárok, iskolapszichológusok, a gyermekvédelmis is ott 
lehetnek ezeken az órákon. Nem egyszer gyermekvédelmisek kérik egyébként pont, 
hogy ebben a programban a pedagógusok és a gyerekek együtt vegyenek részt.  

Teljesen szakmai a dolog, ezért nem lehet azzal támadni, hogy nem megfelelő 
szakmai kompetenciával rendelkeznek, amit az előterjesztő megkérdőjelez. A szakmai 
ajánlást dr. Szivák Judit egyetemi docens, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Neveléstudományi Intézetének docense írta. A programnak és a programvezetőknek 
folyamatos az együttműködése, folyamatos a monitoringozása a programnak, és 
folyamatos visszajelzés alapján együttesen alakítják tovább a programot. A programot 
végzők között például ilyen nevek vannak, Kövesi Györgyi pedagógus, kollégiumi 
nevelőtanár, vagy dr. Mészáros György egyetemi docens, szintén az ELTE Pedagógiai 
és Pszichológiai Karától. Meg még mondhatnám, eléggé híres Rédai Dorottya korábbi 
tanár, most kutató, az iskolai oktatásban az újratermelődő társadalmi 
egyenlőtlenségekkel foglalkoznak.  

Ezért én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kemény és nagyon hosszú évek óta 
sok kísérletezésen átment jó program, szüksége van az iskolás gyerekeknek az ilyen 
érzékenyítésre, szüksége van a pedagógusoknak is az érzékenyítésre. Nagyon komoly 
szakmai munka áll mögötte, nagyon komoly szakemberek állnak mögötte.  

Azzal a bizalommal utasítom vissza Dúró Dóra javaslatát, hogy a politika 
területén jobb- és baloldal abban egyetért, hiszen évtized óta, 19 éve működik ez a 
program, hogy ez tovább működhessen nyugalomban, és ne kerüljön fel a nagypolitika 
hisztérikus terébe. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Kállai Mária képviselő asszony 

következik. Parancsoljon! 
 
DR. KÁLLAI MÁRIA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelettel köszönöm a szót. Maga a kérdés egy nagyon fontos kérdés, hiszen adott 
esetben a szexuális felvilágosítást érintő tevékenység is fontos. Elindulhatnánk az 
Alaptörvényből, ami definiálja azt, hogy mit nevezünk házasságnak, mit nevezünk 
családnak, és nyilván nem megkerülhető ebben az aspektusban, hogy kinek-kinek van 
ebben nevelő szerepe. Mondhatnám a családot, mondhatnám a mintákat, 
mondhatnám a kisgyermekkori nevelést, de szorítkozzunk az iskolai nevelésre. 

Én személy szerint szakmailag ezt egy nagyon komoly vezetői felelősségnek 
tartom, mert azt gondolom, hogy ma Magyarországon minden keretrendszer 
rendelkezésre áll. Képviselő asszony is elmondta azokat a keretrendszereket, jogi 
kereteket, amelyek, ha alkalmazzuk, és egy iskola vezetői felelősséggel alkalmazzák, 
akkor azt gondolom, hogy a keretrendszer teljes mértékben rendelkezésre áll, hiszen a 
jogszabályok kijelölik a felelősségi köröket, és azt is gondolom, hogy nagyon komoly 
tárházat biztosítanak személyileg is, illetve feladatban is.  
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Nyilván nem fogom az egészet felsorolni, de ha sorra nézzük, adott esetben az 
iskola mint pedagógiai rendszer, mint tudatos pedagógiai hatásrendszer, a benne 
dolgozók, akár pedagógusok, akár az iskolában azért ma már nagyon-nagyon sok 
helyen lévő pszichológusok, akár az az egészségvédelmi rendszer, az iskolai 
egészségügyi szolgálat - én azt gondolom, hogy Magyarországon egy nagyon jó védőnői 
iskolai szolgálat van -, ha ehhez hozzáadjuk gyakorlatilag az egészségfejlesztőket, 
egészségnevelőket a népegészségügyi főosztályokról, akkor azt gondolom, és erre 
számos példát is tudok mondani, hogy ez a keretrendszer abszolút teljes mértékben 
egyrészt rendelkezésre áll. Másrészt én abban is mélyen hiszek, hogy adott esetben egy 
konstruktív pedagógiai hatásrendszer hogyan fejleszti a gyermekek identitástudatát, 
beleértve ebbe a teljes identitást, és sorolhatnám azokat az abszolút konstruktív 
elfoglaltságokat, amelyeket igenis a magyar iskola nyújt. 

De ha ez még esetleg nem lenne elég, ha továbbmegyünk, akkor valóban a külső 
szervezetek, civil szféra a jelen jogszabályok szerint csak és kizárólag akkor alkalmazhat 
és csak akkor tarthat egy iskolában bármilyen jellegű képzést, ha - ahogyan képviselő 
asszony is elmondta - bírja az adott egészségügyért felelős miniszter egyetértését és az 
általa kijelölt szakmai szervezet egyetértését, szakmai véleményét egyrészt. Másrészt 
pedig nyilván az alaptanterv különböző szintjeiben is mindenféleképpen megjelenik, 
és megjelenik az, hogy igazából tanítható külön blokkban. Nem kötelező minden 
esetben, minden évfolyamon családi életre nevelés, de azt is láthatjuk, a kerettantervet 
most nem szeretném lépésről lépésre végigelemezgetni, de azért nagyon komplexen, 
abszolút integrált módon benne található. De nem győzöm elégszer természetesen 
aláhúzni azt, most akár ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, tizenegy-tizenkettedik, 
végigböngésztem ilyen szempontból is…  

De mindenféleképpen fontos, és ezt nem lehet elkerülni, hogy egy pedagógiai 
hatásrendszernek a vezetői felelőssége adott esetben az intézményvezető, de adott 
esetben mindenki, aki ilyen munkakört tölt be, ez egy nagyon komoly felelősség 
egyrészt. Másrészt pedig nyilván, ahogy az első mondatom az volt, hogy az 
Alaptörvényből vezetve, és teljesen természetesen az, hogy Magyarország kormánya, 
amikor mondjuk kidolgozta, csak hogy megint egy példát mondjak, ami úgy híresült el 
- jó értelemben mondom ezt az elhíresülést -, hogy TIE, a teljes körű iskolai 
egészségfejlesztés, akkor mind-mind ez a fókuszában volt, világosan kijelölve azt, hogy 
mit szeretne, és nem arra fókuszálva, hogy mit szeretne.  

A TIE abszolút mérhető, nyomon követhető, számon kérhető, értékelhető. Én 
abban is nagyon bízom, hogy erősödik a magyar köznevelési ellenőrzési rendszer, és ez 
mindenféleképpen egy pedagógiai program részét képező integrált lista. Én most nem 
fogom a TIE-listát felolvasni, de adott esetben azzal egyet tudunk érteni, hogy nagyon 
komoly szükség van az előterjesztésben megfogalmazottakra, viszont minden 
rendelkezésre áll, és a beosztásában én lehet, hogy nagyon optimista ember vagyok, de 
azt gondolom, bízva az iskolákban, nagyon sok helyen nagyon-nagyon korrektül ez 
rendben is van. Természetesen, ha egy iskola nem a fentieknek megfelelően végzi el a 
dolgát, akkor az egy komoly probléma, akkor hibát követ el, de én összességében azt 
gondolom, és nagyon-nagyon sok iskola munkáját ismerve, hogy ezért egy fontos 
kérdés.  

De az iskolából kilépve azt is gondolom, és itt tényleg képviselőtársaimnak 
mondva, egy Alaptörvényben deklarált értékrend nyilvánvalóan nem azonos egy 
nagyon eltérő, liberális gondolkodásban megfogalmazott értékrenddel. Abban is biztos 
vagyok, hogy az a fajta nevelési kérdés nagyon fontos kérdés, de társul hozzá nagyon-
nagyon sok minden más, amint akár társadalomtudományokat illetően, akár művészeti 
tudományokat illetően hogyan és mivé válunk. Azt gondolom, hogy egy keresztény 
konzervatív közösségben egy nagyon tudatos iskolafejlesztési logikával, egy nagyon 
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határozott intézményfenntartói rendszerrel megvan a keretrendszere, megvan a 
jogszabályi kerete, megvan a személyi feltétele. Nyilván a betartatás, a mérés, 
ellenőrzés, monitorozás egy komoly felelősség. És amikor a család áll az értékrendünk 
középpontjában, akkor azt gondolom, hogy minden egyes hatásnak ebbe az irányba 
kell menni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Jelentkezések.) 

Farkas képviselő úr, utána pedig Szabó Szabolcs úr. Jól láttam a jelentkezést? (Jelzés.) 
Köszönöm. 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Bízom benne, hogy a kormánypárt nem túl 

támogató megnyilatkozása nem fogja a harmonikus együttműködést megrontani a 
kistestvérpártja és a kormánypárt között. Ugyanakkor itt a baloldali képviselők által 
elmondottak kapcsán azért el kell mondani, hogy szerintem egy kicsit 
túldimenzionáljuk ezt a vitát. Értem, hogy ők már arra is reagáltak, amit az előterjesztő 
nem írt le, hanem valójában csak gondolt, de ami le van írva, az véleményünk szerint 
olyan, amiről érdemes lenne vitázni. Mi ezért is fogjuk ezt támogatni, hogy a 
tárgysorozatba vétel megtörténjen, hogy beszélgessünk erről a témakörről. Igenis úgy 
érezzük mi is, hogy át kellene gondolni, megfelelő módon van-e szabályozva jelenleg ez 
a rendszer, és igen, erről szól a tárgysorozatba vétel, ez nem egy állásfoglalás a javaslat 
egészével kapcsolatban, hanem arról szól, hogy legyen lehetőség megvitatni, hogy a 
jelenlegi szabályozás teljes mértékben megfelel-e annak, amit szeretnénk és jónak 
tartunk. Úgyhogy a Jobbik ezért támogatni fogja a tárgysorozatba vételt. Vitára 
érdemesnek tartjuk ezt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Szabolcs képviselő úr! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm. Először csak egy apró megjegyzés. 

A tinédzserek egymással szexelnek, nem a családjukkal. Ergo, hogy itt az alkotmányban 
mi és hogyan van leírva, az indifferens, mert itt azt kell valahogy rendezni, hogy teljesen 
rendben legyen a szexuális életük, és pontosan értsék azt, hogy mi történik velük is meg 
a környezetükben is.  

Dúró Dórának meg csak annyit tudok igazából mondani, hogy engem nem 
zavarnak a homofóbok, csak otthon csinálják a négy fal között.  

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Kunhalmi képviselő 

asszony, parancsoljon! 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Csak 

egy pici kiegészítés. Az Alaptörvényben a diszkrimináció tilalma is benne van. Azzal 
egyetértek, hogy most ezen keretek között megfelelően van szabályozva, és a tanárok el 
tudják dönteni. Tehát bíznunk kell a magyar pedagógusokban, hogy a megfelelő 
keretek között hogyan élnek a lehetőségeikkel. Én az örömömet fejezem ki, hogy élnek 
ezzel a lehetőséggel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ungár képviselő úr jelentkezett még. Parancsoljon! 

Bocsánat, csak azt akartam kérdezni, hogy van-e még hozzászólás, mert akkor le tudjuk 
ezzel zárni a hozzászólásokat. (Nincs jelzés.) Igen, köszönöm. 

 
UNGÁR PÉTER (LMP): Én csak a vitában elhangzott két képviselő 

hozzászólására szeretnék reagálni. Az egyik Kállai képviselő asszony hozzászólása. Ha 
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jól értettem, az az álláspontja, hogy minden rendben van, és nincs is semmi tennivaló 
ebben az ügyben. Az a helyzet, hogy iskolapszichológus rengeteg magyar városban nem 
elérhető. Olyan fizetése van egy iskolapszichológusnak, aminél annyival többet kap 
privát praxisban, hogyha más jellegű szakvizsgát tesz, hogy egyszerűen nagyon sok 
helyen nincs iskolapszichológus. Nagyon sokan úgy mennek végig az oktatási 
rendszerben, hogy nem részesülnek valóban szexuális nevelésben. Ez az egyik. 

A másik. Farkas képviselőtársamra reagálnék csak egy pillanatra. Szerintem, ha 
az ember gondol valamit, akkor érdemes aszerint szavazni. Tehát ha azt mondja, hogy 
tárgysorozatba kellene venni, de nem mondja el, hogy mi az álláspontja, én ezt nem 
tartom egy teljesen tisztességes politikai hozzáállásnak. Tehát azt gondolom, hogy ez a 
kérdés egyértelműen a homoszexuális kisebbségről szól. Ha meghallgatja képviselő 
asszony korábbi hozzászólásait vagy mondjuk a Hír Televízióban egy nagyon érdekes 
vitát ebben a kérdésben, akkor ott az egyértelműen kiderül. Tehát én nem 
beleidentifikáltam egy ilyen projektív identifikáció keretében, hanem ez a képviselő 
asszony korábbi megszólalásaiból egyértelműen következik. Úgyhogy szerintem a 
Jobbiknak ez az álláspontja, hogy támogatjuk a tárgysorozatba vételt, de nem mondjuk 
el, hogy amúgy mit gondolunk arról, hogy Magyarországon mi legyen a homoszexuális 
kisebbséggel. Ez nem tisztességes politikailag. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A legeslegvégén engedtessék 

meg, hogy elnökként mondjak két mondatot, semmi különösebbet, de mint képviselő 
a véleményemet szeretném megosztani. 

Az egyik az, hogy amint képviselő asszony a javaslatot tette, az gyakorlatilag egy 
olyan témakör, ami ma egyik oldalon törvényi szinten szabályozva van, a másik oldalon 
viszont gyakorlati megvalósulás tekintetében meg nem működik. Tehát ha világosan 
beszélünk, akkor a jogszabályok alkalmazásával van a probléma, és nem feltétlenül a 
jogszabályok hiányával. Nem állítom, hogy minden rendben van, félreértés ne essék. 
Valószínűleg kell hozzányúlni. De egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, és ebből 
következően mi ezért nem fogjuk támogatni a tárgysorozatba vételt. A legutóbbi 
nemzeti konzultáció alkalmával, amikor a családok védelméről szóló konzultáció volt, 
volt egy olyan kérdés, egy olyan pont is, hogy a gyerekek nagyobb, fokozottabb védelme 
hogy és mint kerüljön majd a későbbiekben előtérbe. Szeretném jelezni, hogy az a 
konzultáció egy világos feladatot kijelölt a kormány számára. Egy részét a kormány már 
megoldotta, ez a családtámogatási kör, az ezzel kapcsolatos jogszabályok megszülettek, 
hatályba lépnek és elindulnak, és legjobb tudomásom szerint az a kérdéskör, ami a 
gyermekek védelmére vonatkozó jogszabályi dolgok áttekintése, az pedig éppen zajlik.  

Tehát abból következően, amit a képviselő asszony javasol, hogy egy 
országgyűlési határozat erre a feladatra kötelezze úgymond a kormányt, e tekintetben 
tűnik okafogyottnak, merthogy elvileg ezt a munkát végzik. Úgyhogy ebből a 
megfontolásból mi tartózkodni fogunk a javaslat elfogadását illetően. Köszönöm 
szépen. 

Megadom a szót képviselő asszonynak a válaszadásra. 

Dúró Dóra reflexiója 

DÚRÓ DÓRA (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan hozzászóltak ehhez a határozati javaslathoz. 
Ugyanakkor arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy én az előterjesztésem során és 
ennek a javaslatnak a szövegében sem senkit semmilyen módon nem minősítettem, 
miközben nem volt olyan hozzászóló szinte, aki nem minősített volna engem vagy az 
én politikai álláspontomat. 
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Ungár képviselő úrra szeretnék itt utalni. Annak, hogy én mit mondok el a Hír 
TV-ben, jogszabályi relevanciája nincs. Tehát ez a javaslat arra tud vonatkozni, amiről 
ez a javaslat szól. Hogy én egyébként mit csinálok, hol mit mondok, mit mondok önnek 
vagy egy adott vitában, vagy a sajtóban mit nyilatkozok, annak ezen a bizottsági ülésen 
semmilyen relevanciája nincs. Ez a javaslat egy dologról szól. Nekem természetesen 
van véleményem a homoszexualitásról is, ezt kifejtettem az önnel való vitámban is a 
Hír TV-ben, és bármikor állok rendelkezésre, hogyha e tekintetben valaki vitatkozni 
szeretne, de ezzel a javaslattal kapcsolatban ennek nincs jelentősége, már csak azért 
sem, mert nem arra teszek javaslatot, hogy én vagy bármelyik országgyűlési képviselő 
döntse el, hogy ki az, aki felvilágosító tevékenységet végezhet az iskolákban. Ha az én 
véleményem számítana ilyen értelemben, akkor erre tettem volna javaslatot. 

Gréczy képviselő úr felolvasott egy ismertetést a tekintetben, hogy egy darab 
program hogy működik. Én arra tettem javaslatot, hogy az összes ilyen programot, ami 
az országban működik, tekintse át a miniszter, és szakmai szempontból értékelje, hogy 
ennek van-e helye az iskolákban vagy nincs helye az iskolákban. Ha önök úgy 
gondolják, hogy ez a „Melegség és megismerés” program, amire Kunhalmi Ágnes is 
hivatkozott, rendkívül jól működik, akkor önöknek például támogatni kellene ezt a 
javaslatot, mert akkor ennek az lenne a következménye, hogy kap ez a program egy 
miniszteri elismerést, hogy igen, ez szakmailag remekül működik, és továbbra is 
működhet az iskolákban.  

Ha önök nem félnek attól, hogy ez a program ezeknek a szakmai 
kritériumoknak, amelyek egyébként az iskolán belül a jogszabályok által felállíttattak, 
megfelel, akkor támogatniuk kellene a javaslatot, akkor minden jó. Az én határozati 
javaslatom alapján minden jó program meg fog maradni, és minden rossz program ki 
fog kerülni az iskolákból. Ez a javaslat kizárólag erről szól.  

Tehát ha az én szakmaiságomat vagy felkészültségemet elvitatják, akkor 
engedtessék meg, hogy ugyanezt most megtegyem önökkel szemben, amikor egy darab 
programról beszélnek az egész országban, holott ez sokkal szélesebb körű és sokkal 
szélesebb az, amire mindez kiterjed. Tehát ha önök úgy gondolják, hogy ez a program 
remek, akkor támogassák, mert akkor bizonyára a minisztérium is a droghasználathoz 
hasonlóan nyilván a jó programokat támogatni fogja. 

Szabó Szabolcs képviselőnek mondanám, hogy sem én, sem szerintem senki 
azért a teremben ülők közül nem kérdőjelezi meg, hogy például a szexuális szokások 
változtak az elmúlt 50 év alatt nyilvánvalóan. Ez sem olvasható ki a javaslatomból, és 
ezt nem is nyilatkoztam még a Hír TV-n sem. Tehát ezt a feltételezést a 
leghatározottabban vissza kell utasítanom. Ugyanakkor az, hogy mire neveljük a 
tizenéveseket, milyen mintákat közvetítünk nekik, és mi az, amiről mi azt mondjuk 
nekik egy adott szexuális szituációban, hogy helyes így viselkedni vagy nem helyes így 
viselkedni, annak igenis nagyon fontos, hogy milyen relevanciát tulajdonítunk. 

Én úgy gondolom, hogy nem hangzott el olyan érv a kormánypártok részéről 
sem, ami azt indokolná, hogy ne vegyék tárgysorozatba a javaslatot. Tehát az, hogy az 
általam is ismertetett módon jogszabályok megteremtik a lehetőségét annak, hogy az 
iskolák által főállásban alkalmazott tanárok, illetve iskolapszichológusok ebben részt 
vegyenek… És akkor még egy zárójelet nyitnék itt Ungár Péter képviselő úrra. Arra nem 
tud ez a javaslat kiterjedni, hogy hány iskolapszichológus van Magyarországon. Tehát 
arról meg ellenzéki képviselőként pláne nem tehetek, ha nincs elég. Tehát én azt 
ismertettem, azért, hogy mindenki képben legyen, és megfelelő megalapozottságú 
döntést tudjon hozni, hogy jelenleg mi a helyzet jogszabályilag ezen a téren.  

Ugyanakkor látjuk azt, és szülői panaszokból érkeztek sajnos olyan 
visszajelzések hozzám, hogy akár a szülők tudta nélkül zajlott le például színházi 
előadás keretében olyan szülők nevelési elveivel nem összeegyeztethető vagy általuk 
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kifogásolható magatartásminták átadása a gyerekek számára, amelyről ők előzetesen 
nem is tudtak. Tehát arról tudtak csak, hogy például lesz egy színházi előadás, de arról, 
hogy ennek a pontos tartalma mi lesz, őket nem tájékoztatták, és utólag tudták meg a 
gyerekek beszámolóiból, hogy mi is történt ebben a színházi előadásban pontosan. 
Tehát ilyen negatív példákat is tudok hozni, és ezek is eljutottak hozzám ennek a 
nevelésnek a keretén belül, ami ráadásul eljárásában is helytelen és inkorrekt, hogy 
előzetesen a szülők nem is tudhatnak arról, hogy mi fog pontosan történni egy-egy ilyen 
színházi előadás során. 

Tehát arra számítottam nyilván, hogy nem fogják támogatni a javaslatomat, de 
továbbra is úgy gondolom, hogy ennek a javaslatnak igenis létjogosultsága és helye 
lenne. Így reagálnék elnök úr hozzászólására is, hogy okafogyott ez a javaslat, illetve 
zajlik ennek az áttekintése. Akkor ez alapján is támogatnia kellene a Fidesznek is, 
hiszen ez egy még erőteljesebb felhatalmazást adna a kormányzatnak arra, hogy 
elvégezze ezt a munkát. A dátumot lehet módosítani, hogy mikorra készüljön el ez a 
munka, de ne csak a nemzeti konzultációból próbáljanak meg felhatalmazást adni, 
hanem akkor az Országgyűlés szakbizottsága is fejezze ki azt, hogy igenis szükségesnek 
tartja ezt az átvilágítást. Az ön érvelése alapján is igazából önöknek támogatni kellene, 
ugyanúgy, ahogy egyébként a balliberális ellenzék érvelése alapján is úgy gondolom, 
hogy nekik is támogatni kellene ezt a javaslatot. Úgyhogy akár így konszenzust is 
teremthetnénk, de nyilván politikai illúzióim nincsenek. Köszönöm a figyelmet. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen a viszontválaszt. Szavazás következik. Aki támogatja 
a javaslat tárgysorozatba vételét, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 9 tartózkodással 
a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Köszönjük szépen képviselő asszonynak a jelenlétet.  

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló T/5530. számú 
törvényjavaslat  
(Dr. Steinmetz Ádám és Jakab Péter (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 
előterjesztés, tárgysorozatba-vételi indítvány. Steinmetz Ádám, Jakab Péter képviselők 
önálló indítványa. Nem tudom, hogy van-e… (Jelzés.) Ádám itt van, igen, bocsánat. 
Foglaljon helyet, képviselő úr. Megadom a szót szóbeli kiegészítésre vagy rövid 
expozéra. Parancsoljon! 

Dr. Steinmetz Ádám szóbeli kiegészítése 

DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Mindenekelőtt szeretném 
megköszönni elnök úrnak, hogy ezt az ülést a mai napra hívta össze, és nem az 
általában szokásos keddi napra, és így a nemzeti összetartozás napján meg tudtunk 
emlékezni a 99 évvel ezelőtti gyalázatos trianoni békediktátumról.  

Az előttünk fekvő T/5530-as törvénymódosító javaslat a médiaszolgáltatásokról 
és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról szól. 
Önök már ismerik nagyjából a tartalmát, hiszen egy hasonló előterjesztés Jakab Péter 
képviselőtársam jegyzésében már feküdt itt a bizottság asztalán. Én most megkísérlem 
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megfelelő érvekkel alátámasztani ennek a törvénymódosító javaslatnak az 
észszerűségét, jogosságát, és egyben meggyőzni önöket, hogy tartsák méltónak arra, 
hogy erről a parlamenten belül is a későbbiek folyamán vitázni tudjunk. 

Mindenekelőtt megjegyezném, hogy ez a törvénymódosító javaslat nem a 
sajtószabadság korlátozásáról szól, hiszen a sajtószabadság és a véleményszabadság 
egy fontos kritériuma egy jól működő demokráciának. 

Azonban, és ezt most nem én mondom, illetve én mondom, de azok állítják, akik 
még tanultak annak idején sajtóetikát, tehát a sajtó szabadsága nem előzheti meg a hír 
szentségét. Ezt azért fontos figyelembe venni.  

Most jön az a rész, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom az elmúlt 
valamivel több mint egy évben közel 250 esetben nyert jogerősen sajtópert a különböző 
igaztalan, hazug, gyalázkodó, félremagyarázó sajtóorgánumokkal, sajtóhírekkel 
szemben. Ez örömteli, hogy önöket ilyen csapások nem érintik általában, és egyébként 
pedig szívből kívánom azt, hogy ha majd egyszer újra ellenzéki oldalon lesznek, ezt ne 
is tapasztalják meg, hogy ez egyébként mivel jár.  

Kedves Képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy önök régebb óta fiatalok, mint 
én, de amikor hasonló fiatalok voltak, akkor szerintem nem úgy képzelték el a politikát, 
hogy a politikai ellenfelek méltatlan és igaztalan lejáratásával kívánnak majd 
kormányra kerülni vagy kormányon maradni, és önök is pontosan jól tudják, hogy 
ezeknek a sajtóorgánumoknak, sajtótermékeknek mi a célja ezekkel a hazugságokkal. 

Ami a legdurvább, hogy ezek a sajtótermékek közpénzből kapnak támogatást, és 
továbbmenve, közvetett módon közpénzből fizetik ki a büntetést az elveszített 
sajtóperek után. Jellemző módon az álhír megmarad, a sajtó-helyreigazítás azonban 
nem jut el a polgártársaink széles köréhez. 

Akkor ennyit, mint mondottam, én nem panaszkodni kívánok, és nem 
elsősorban a Jobbik Magyarországért Mozgalom védelmében vagyunk itt és 
terjesztettük be ezt a jogszabályt vagy törvénymódosító javaslatot. Én most húznék egy 
váratlant azáltal, hogy megnyitom az okostelefonomat, és beírok egy nevet. Látom, 
hogy önöknél is van okostelefon. Mégpedig Kósz Zoltánról szeretnék vagy az ő esetét 
szeretném idehozni a bizottság asztalára, meg tudnak győződni önök is róla, hogy ha 
beírják ezt a nevet, hogy Kósz Zoltán, ó-val, nyilván tudják, hogy egy olimpiai 
bajnokunkról, egy vízilabdázóról, egy nemzeti hősről van szó. Ha a Google-ba beírják, 
és megnézik, hogy milyen cikkeket dob föl a Google, elsőként hozza a Wikipédia: 
olimpiai bajnok magyar vízilabdázó. És azt követően pedig mi tapasztalható? Nem az, 
hogy egyébként 2000-ben a Ferencvárossal magyar bajnok, nem az tapasztalható vagy 
nem arról írnak, hogy a ’90-es években a Vasassal magyar kupát és KEK-győzelmeket 
nyert, hanem arról szólnak a hírek, hogy „feljelentést tett a pedofil vádak miatt a két 
vízilabdázó”, „pedofilbotrány, Kósz Zoltán családja összetört”, „Kósz: Nem történt 
bűncselekmény”, „Kósz Zoltán az egyik szexuális zaklatással vádolt vízilabdázó beszélt 
a TV2 műsorában a szexuális zaklatási ügyről”, „Korábban is fenyegették a hírbe hozott 
pólósokat”, „Megszólalt a nemi erőszakkal kapcsolatba hozott Kósz Zoltán”. De 
egyébként lehetne továbbra is böngészni. 

Tehát szeretném ezzel a példával is alátámasztani azt, hogy mérhetetlen károkat 
tud okozni a társadalomban egy ilyen hír. Egyébként tulajdonképpen a nyomozást már 
megszüntették, és még vádemelésig sem jutott el ez az álhír, viszont ennek az 
interneten a mai napig nyoma van. És hogy milyen következményekkel járt Kósz Zoltán 
bajnoktársam családjára nézve, a magyar sport renoméjára, megítélésére nézve, a 
vízilabdasport, az olimpikonok megítélésére nézve - hihetetlen roncsolást ért el. Arról 
nem is beszélve, hogy Kósz Zoltán egyébként egy kiváló vízilabdaiskolát tart fenn, és ez 
után az ügy után sok szülő elvitte a gyerekét az iskolából, illetőleg láthatóan 
népszerűtlenné vált. Tehát igazából a megélhetését is kockára tette ez a hír. 
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Úgyhogy, kedves képviselőtársaim, én az általános indokolásból az 
elmondottakra tekintettel szeretném idézni, hogy alapvető közérdek, hogy azok a 
sajtótermékek, médiaszolgáltatók, amelyeket a bíróság évente legalább négy 
alkalommal - tehát hangsúlyozom, lehet azért tévedni, tehát van itt azért mozgástér - 
és jogerősen elmarasztal valótlan tény állítása, híresztelése, illetőleg valós tény hamis 
színben való feltüntetése miatt, ne részesüljenek semmilyen módon állami, illetőleg 
költségvetési támogatásban. 

Én azt gondolom, hogy ebben egyébként a magyar államnak, a kormánynak 
felelőssége van, hogy kiket támogat. Nem egy folyamatosan hazudozó - és most 
nemcsak politikusokról, hanem másokról is hazudozó – sajtóorgánumot, méltatlan, 
hogy reklámok és egyéb dotációk által, ha már a piacból nem tudnak megélni sok 
esetben, akkor ezekkel tartjuk fenn. Úgyhogy én azt kérem, hogy legyen ez visszatartó 
erő, és azt kérem csupán, hogy legyen lehetőség arra, hogy ezt meg tudjuk vitatni, és 
vagy ezen javaslat elfogadásával vagy egyébként valamilyen más módon elérni, hogy 
ilyen és a Kósz Zoltánhoz hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? (Jelzések.) Gréczy képviselő 

úr és Simon Róbert Balázs képviselő úr. További jelentkezők lesznek? (Nincs jelzés.) 
Akkor ebben maradtunk. Köszönöm szépen. Parancsoljon, Gréczy képviselő úr! 

 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm szépen. A javaslatot fontosnak tartom, és 

persze értettem, hogy Steinmetz Ádám miért éppen Kósz Zoltán esetét hozta fel, ami 
szintén fontos. De amire azt szoktuk mondani, hogy Janinak mondom, de János is 
értse, ezért átteszem egy másik dimenzióba is. Ez politikusokra is igaz. Csak Gyurcsány 
Ferenc és Dobrev Klára több mint száz olyan pert nyert meg, amiről eleve lehetett 
tudni, hogy hazugság, és többségében a bíróság azt is megállapította, hogy 
rosszhiszemű volt az állítás. Tehát eleve az, aki a rágalmat kimondta és közzétette, és 
itt most azért sem fogok médiumneveket mondani, mert még ezt a reklámot sem 
adnám meg nekik ilyen szűk körben, pontosan tudta, hogy ezek az állítások rágalmak, 
és mégis elhangoztak, mégis megjelentek. Utána pedig a helyreigazítás, hogy úgy 
mondjam, ahhoz képest, hogy hányszor írták le, meglehetősen szűk körben válik 
hozzáférhetővé. Ezért magát a jelenséget rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ez ügyben 
legyen szabályozás, ezért a Demokratikus Koalíció a tárgysorozatba vételt támogatni 
fogja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Simon Róbert Balázs képviselő 

úrnak. 
 
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót. Először azzal kezdeném, hogy mi az, amiben egyetértünk az előterjesztővel. Az 
nem más, mint hogy az álhírek elleni küzdelem egy fontos törekvés. Azt gondolom, 
hogy ebben politikusként is vagy közszereplőként vagy egyáltalán ismert személyként 
mindannyian egyetértünk. 

Abban nem értek egyet, hogy lehessen négyszer tévedni. Szerintem egyszer sem 
szabad tévedni. Ugyanakkor maga a jelenség sajnos elkerülhetetlen, álhírek sajnos 
voltak, vannak, illetve a következő időszakban is lesznek. 

Ami a jogtechnikai kérdésre vonatkozik, itt megvitattuk ezt is a jogászainkkal. A 
módosító javaslat a szankciót intézményi jogálláshoz, meghatározott arányú 
üzletrészhez, illetve sajtó-helyreigazításhoz kötné, ami egy meglehetősen zavaros 
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szabályozást eredményezne, a gyakorlatban gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Tehát ez 
mindenképpen egy olyan pontja, amit nem tudnánk támogatni.  

Illetve az is biztos, hogy jelen pillanatban a polgári jogban van arra lehetőség, 
hogy az álhírek ellen az érintett felek polgári peres eljárást indítsanak, és ott 
bizonyítsák az igazukat. 

Mi összefoglalva azt gondoljuk, hogy ezt a tárgysorozatba-vételi kérelmet nem 
támogatjuk, mert nem tartjuk megfelelőnek az ennek lebonyolítására tett javaslatot. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ander képviselő úr! 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Nem 

véletlen volt szerintem az, hogy képviselőtársam nem politikusokkal kapcsolatos 
eseteket rángatott ide, hanem a civil életből hozott nagyon-nagyon szomorú példákat. 
Tehát ha kormánypárti képviselőtársaimban nincs valamiféle hátsó szándék, hogy azt 
a metódust továbbra is fönntartsák, ami ebben az országban szégyenletes, gyalázatos 
módon, de működik, akkor legalább a tárgysorozatba-vételi eljáráshoz hozzá kell 
járulniuk. Engedjék oda képviselőtársamat, aztán majd akkor hozzáfűzik a maguk 
módosítását, hogy ha úgy vélik, hogy ez nem megfelelő. Ez lenne egyébként szerintem 
a korrekt eljárás azok után, amiket mondjuk ezekben az elmúlt esztendőkben 
megtapasztalhattunk ebben az országban. 

Képviselőtársam, önnek tökéletesen igaza van abban, hogy a polgári peres 
eljárásban majd valamikor adott esetben igazságot szolgáltatnak vagy valamiféle 
kárpótlást nyújtanak az ártatlanul meghurcoltaknak. Csak az a helyzet, hogy addig 
adott esetben egy választás már régen véget ért, aztán eső után a köpönyeg. Tehát ha 
valóban nem a hátsó szándék vezérli önöket azzal, hogy ezeket a fake news-gyárakat 
állami szinten is mondjuk már ki, hát volt itt beszámoló ezzel kapcsolatosan, világosan 
kiderült az NMHH beszámolójából is, hogy milyen gyalázatos esetek történtek, akkor 
önöknek ebben lépni kellene. Azt hiszem, hogy értik képviselőtársaim pontosan, hogy 
miről beszélünk. Lehetne itt napestig ragozni azokat a dolgokat, amelyek mondjuk 
karaktergyilkosság formájában megtörténtek ellenzéki képviselőkkel, politikusokkal 
kapcsolatosan. Ez az egész lejáratósdi, fake news-gyárosdi az ellenzéket érinti 
leginkább. Tehát azzal a médiatúlsúllyal, amivel önök rendelkeznek, azt hiszem, hogy 
ennek az egésznek a kárvallottjai mi vagyunk.  

Még egyszer mondom, ha nincs hátsó szándék, ha nem akarják ezt tovább 
fenntartani, akkor igenis engedni kellene, hogy ez a javaslat a tisztelt Ház elé kerüljön, 
és ha valóban vannak adott esetben ennek olyan elemei, amelyek nem állják meg a 
törvényesség próbáját, vagy éppen túlságosan zavaros helyzetet teremtenének, akkor 
lássák el módosító javaslatokkal. Önöké a többség, tulajdonképpen bármit 
megtehetnek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ilyet nem 

látok. Akkor megadom a szót viszontválaszra Steinmetz képviselő úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Steinmetz Ádám reflexiója 

DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr, és 
nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat kormánypárti és ellenzéki oldalról 
egyaránt. Én is onnan folytatnám, hogy miben értünk egyet. Egyetértünk abban, hogy 
hála istennek, még a magyar bíróságokon van lehetőség bizonyítani az igazukat a 
méltatlanul meghurcolt embereknek, de igazából a szankció nem visszatartó erejű, 
tehát nem akkora a mértéke egyrészt. Másrészt pedig az imént említett példa is 
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bizonyítja, hogy Kósz Zoltánról is kiderült, hogy ez egy hazugság, minden alapot 
nélkülöző, és megszüntették már a nyomozást, vádemelésig sem jutott el az ügye, de 
mégis az első tíz hírből nyolc arról szól, hogy pedofil, hogy kiskorút erőszakol meg, és 
hogy egy erőszakos, senkiházi ember, mert olyan színben van feltüntetve.  

Innen folytatva abban is egyetértünk, hogy az álhírek elleni küzdelem 
támogatható. Hát akkor küzdjünk ellene. Tehát azért vagyok itt, azért terjesztettem be 
ezt a módosító javaslatot, mintegy feldobva a labdát így sportnyelven, hogy küzdjünk 
ellene. Abban, hogy gyakorlatilag ebben a formájában ez kivitelezhetetlen, lehet, hogy 
részben egyet is tudunk érteni, de akkor közösen kell olyan megoldást találni, hogy a 
gyakorlatban kivitelezhető legyen, hogy megállítsuk az álhíreket, és elejét vegyük 
további ilyen elképesztő eseményeknek, legyen szó vagy politikusról vagy nem 
politikusról. Tehát itt ez nem alapvetően politikai kérdés, még akkor is, hogyha látjuk, 
hogy a vezető politikusaink, főleg ellenzéki részben ülő vezető politikusok a leginkább 
a kárvallottjai ennek a folyamatnak. 

Nem is akarom igazából tovább szaporítani a szót. Végezetül csak annyit 
mondanék, ez az én véleményem, hogy a Kulturális bizottság nem engedheti meg, hogy 
egy európai kultúrától távol álló fake news-gyár működjön Magyarországon. Én arra 
kérem önöket, hogy amikor most erről fognak dönteni, akkor ezt vegyék figyelembe, és 
erről formáljanak véleményt. Ha önök szerint ez megengedhetetlen, akkor adjanak 
zöld lámpát, és tudjon vitatkozni róla a Magyar Országgyűlés. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úr viszontválaszát. Szavazás következik. 
Aki egyetért a tárgysorozatba vétellel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 6 
igen. Aki nem ért vele egyet? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 9 tartózkodással 
a bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Köszönjük szépen képviselő úrnak a jelenlétet. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
szóló T/5829. számú törvényjavaslat  
(Arató Gergely (DK) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Következik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat. Arató Gergely képviselő úr önálló indítványa. Képviselő úr, 
hogyha kíván szóbeli kiegészítést tenni, tessék parancsolni. 

Arató Gergely szóbeli kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztőként: Nagyon rövid kiegészítést szeretnék 
csak tenni. Tulajdonképpen a pedagógus-előmeneteli rendszer bevezetésénél történt 
igazságtalanságot javaslom ebben orvosolni. Ez a dolog most élesedett, mert lejárt egy 
átmeneti időszak, ami alatt a korábbi pedagógusmunkát el lehetett számolni mint 
szakmai gyakorlatot. A rendszer alapvetően úgy működik, hogy a pedagógus I. 
fokozatban töltött idő alapozza meg a pedagógus II. fokozatba való kerülést, ámde 
nyilván az új életpályamodell bevezetése előtt még nem volt pedagógus I. fokozat, 
amibe be lehetett volna kerülni. Erre egy átmeneti szabályt hozott a jogalkotó, ami 
mostanáig lehetővé tette azt, hogy aki korábban pedagógus munkakörben dolgozott, 
tehát megszerezte a szükséges szakmai gyakorlatot, az továbbléphessen a pedagógus 
II.-be ez alapján a szakmai gyakorlat alapján. 

Nem gondolt azonban a jogalkotó arra, hogy vannak olyanok is, akik közben 
távol vannak a munkahelyüktől, például azért, mert kisgyereket nevelnek, ennek 
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következtében kimaradtak abból a lehetőségből, hogy elkezdjék pedagógus I.-ben az 
életpályamodell szerint a szolgálatukat, vagy legalábbis hiányoznak ebből évek. 
Magyarán szólva, hogy ha valaki 2013 előtt dolgozott 4 évet pedagógus munkakörben, 
majd elment gyesre, gyedre, és utána csak 2 éve gyűlt össze, akkor mostantól kezdve ő 
nem kerülhet pedagógus II. kategóriába.  

Ez viszonylag sok pedagógust érint, hozzám számos jelzés érkezett ebben az 
ügyben. Ez egy olyan ügy, ahol szerintem a törvényalkotói szándék sem az, hogy 
megbüntesse azokat a pedagógusokat, akik kisgyermeket nevelnek otthon, magyarán 
szólva itt egy nyilván talán előre nem látott helyzet orvoslásáról van szó, ami egyébként 
nem veri szét a pedagógusrendszert, azt mondja, hogy aki dolgozott már eleget 
pedagógusként, az lépjen tovább akkor is, ha ez 2013 előtt történt, és nem utána.  

Én azt javaslom, hogy a bizottság engedje tovább, vegye tárgysorozatba ezt a 
javaslatot. Kár, hogy a kormány képviselője nincs itt, mert szívesen megismerném az ő 
álláspontjukat is az ügyben, de hát majd erre akkor a parlamenti vitában lesz módja a 
kormánynak, hogy elmondja, hogy mi az álláspontja és hogyan akarja orvosolni ezt a 
problémát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Vinnai képviselő 

úr, parancsoljon! 
  
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Arató Gergely 

képviselőtársam nem szólt még egy dologról, amiről a tárgysorozatba vétel szól. Az 
egyik az előmeneteli rendszer, a másik a fokozatok átugrása, hogy lehetőség legyen a 
fokozatokat is átugrani, mert három kötelező fokozat van az előmeneteli rendszerben, 
gyakorló pedagógus I., pedagógus II., mestertanár és kutatótanár. 

Szeretném rövidre zárni ezt az előmeneteli rendszert, mert tény, hogy van 
vitatható része is, de nem igényel törvénymódosítást. Szeretnék egy megoldási 
javaslatot fölvázolni, hiszen abban igaza van Arató Gergelynek, hogy 2013. szeptember 
1-jén került bevezetésre, és most telt le az a 6 év, vagyis most fog letelni 2019. 
szeptember 1-jével, amíg várni kell, legalábbis a pedagógus I. fokozatban, aki úgy indult 
el, el kell tölteni ennyi időt, hogy valaki a pedagógus II. fokozatba léphessen minősítés 
alapján. 

Ez azt jelenti, hogy ha a korábbi szakmai gyakorlatot is nézzük, tehát hogy akkor 
már neki volt szakmai gyakorlata, mondjuk 7 év, és most eltelt 6 év, akkor 13 év után 
tud átlépni a pedagógus II.-be. Például, ha gyakornok volt, akkor, amikor ez az 
előmeneteli rendszer bevezetésre került, mondjuk 2 évet tölt el gyakornokként, plusz 6 
évet a pedagógus I.-ben, akkor 8 év után mehet. Tehát lehet látni, hogy itt van 
különbség, és ez okozhat feszültséget az előrelépés kapcsán. De az életpálya felmenő 
rendszerben történő bevezetésekor kellett egy viszonyítási pont, amit meghúzunk. 

Jogosnak tartjuk ezt a felvetést, és a megoldási javaslatom az, hogy a 
végrehajtási rendeletben kell ezt pontosítani, mert született egy végrehajtási rendelet, 
ez pedig a 326/2013-as rendelet. Ugyan a kormány képviselője nincs itt, de az én 
információim szerint ennek a módosítását tervezi a tárca, és ekkor ez a kérdés 
megoldásra kerülne, hiszen ez teljesen jogos, hogy vannak olyan pedagógusok, akik 
hosszabb ideig távol voltak valamilyen oknál fogva, és ezt nem tudja beszámítani az 
előmeneteli rendszer. 

Tehát a törvénymódosításról úgy gondolom, ez az én véleményem, hogy nem 
támogatható, a többi előmeneteli fokozat esetében pedig elvi megfontolás van, hogy ha 
én jól értem, akkor valaki kutatótanár lehet publikáció alapján, pedagógus II.-ből lehet 
átmenni, és mondjuk akkor a mestertanárt átugorja ez a fokozat. Tehát elvi lehetőség 
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megvan, ott nem változtatnánk az előmeneteli rendszeren, itt viszont a 
kormányrendeleten, a 326/2013-ason érdemes változtatni. 

De van még egy eleme annak, amit Arató Gergely itt beterjesztett, vagy 
legalábbis én úgy látom, hogy a szakmai gyakorlatba számítson bele a fizetés nélküli 
szabadság, ez is a tárgysorozatba vétel témája, feltéve, hogy azt a pedagógus gyermek 
gondozása céljára kapta, és újbóli munkába állásától 10 hónap már eltelt, és azt a 
pedagógus kéri. Azt gondolom, hogy a nemzeti köznevelési törvény, a CXC. számú itt 
pontosan fölsorolja, hogy mi számít szakmai gyakorlatnak. Most fölsorolhatnám, de 
mondjuk pedagógus munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban van, legalább heti 10 
órában hit- és erkölcstan tantárgy tanításával foglalkozik, óraadói megbízása van, és 
így tovább. Ez egy világos szakmai kör. 

Én értem azt, hogy a tényleges szakmai gyakorlat megszerzésére lehetőséget adó 
időt beszámítanak, de a gyermekvállalást, amelyet kifejezetten támogat a kormány, a 
gyermek gondozása társadalmilag támogatott cél, ezt mégsem lehet szakmai 
gyakorlatnak elszámolni. Ez egy szociális kérdés véleményem szerint.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szakmai gyakorlat mindenképpen a 
pedagógus szakmai aktivitással eltöltött idejétől függ, és nem pusztán 
jogosultságszerző idő. Úgyhogy ezt sem tudjuk támogatni, de van ott egy halvány 
reménysugár, képviselőtársam, hogy a kormányrendelet módosításra kerül, és ez a 
feszültség, amely kétségtelenül bent van, nem feszíti szét a pedagógustársadalmat. 
Csak azért mondom, mert néhány számot elhoztam, hogy mennyi volt a fizetése egy 
pedagógusnak 2010-ben. Úgy emlékszem, ön államtitkár is volt egy rövid ideig. Egy 20 
éve dolgozó, egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógus bére 2010-ben 173 ezer 
forint volt, idén 334 950 forint. Ha jól számolok, közel duplájára nőtt 8 év alatt. Ha jól 
látom, 2019-ben 330 milliárd forinttal költ többet a költségvetés, a kormány a 
pedagógusbérekre, mint tette 2012-ben. Direkt mondom a 2012-t, mert, tudják, ’10-12 
között azt a csődhelyzetet kellett kezelni, az IMF-et kellett hazaküldeni, 
megszorításokból kellett kijönni, mert Magyarország 2010-ben azért nem volt könnyű 
gazdasági helyzetben. Tehát csak egy 7 éves periódust mondok, ami fontos.  

Tulajdonképpen a NAT előttünk álló bevezetésével azt gondoljuk, hogy 
bevontuk a tanárokat a párbeszédbe, Csépe Valéria kiváló munkát végzett, fejlesztjük 
az iskolákat. Tulajdonképpen még egyetlenegy mondat, hogy ha a presztízsről 
beszélünk, mert mindig javítani kell a tanári presztízsen anyagi és társadalmi 
értelemben, de van itt egy szám előttem, hogy jelentősen nőtt a pedagóguspályát 
választó fiatalok száma, akár négyéves, akár ötéves képzésről - visszaállítottuk az 
osztatlan képzést -, akár egyetemi vagy főiskolai képzésről van szó.  

Nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.)  
Engedtessék meg egy nagyon rövid megjegyzés. Ez csak egy rövid statisztikai 

adat. A pénzügyminisztériumi közlés szerint azok a keretek, ami mindig a 
költségvetésbe be van tervezve, hogy a pedagógus-előmenetel fedezetét biztosítsa, 
egyébként évekre visszamenőleg egész egyszerűen nincsenek kimerítve. Tehát 
magyarán, marad benne mindig pénz, jóval több pedagógusnak nyílna lehetősége 
előrelépni. Tekintettel arra, hogy az előmeneteli rendszernek vannak önkéntes részei 
is, a kötelezőségi részek jóval később jönnek elő, ez azt mutatja, hogy a 
pedagógustársadalomban ez nem feltétlenül a legnagyobb feszítő erő. Ebből 
következően az a felvetés, amit a képviselő úr mondott, lehet, hogy bizonyos 
élethelyzeteknél így van, de hogy nem tekinthető tömeges problémának, abban én 
biztos vagyok. Úgyhogy ezért sem fogjuk a tárgysorozatba vételt támogatni. 

Gréczy képviselő úr még, parancsoljon! 
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GRÉCZY ZSOLT (DK): Egy mondatot szeretnék hozzátenni. Rendszeresen 

előkerül a fideszes képviselők érvében, hogy 2010-hez képest mennyi most. 
Természetesen ugyanakkora a különbség 2002-2010 között is fölfelé szintén. Tehát ez 
nem érv, hogy egyszer csak több lesz, több lesz, több lesz. Még jó, hogy több volt 2010-
ben is, mint 2002-ben. Akkor nyilván összehasonlíthatnánk Fock Jenő kormányával 
vagy a Darányi-kabinet eredményeivel is, bárki. Ez ügyben szerintem az a jó, hogyha 
méltányosan vagyunk, tehát 2002-höz képest 2010-re is rengeteget nőtt az oktatásra 
fordított összeg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Még megadom a szót Vinnai képviselő úrnak, de szeretném 

azt kérni a tisztelt jelenlévőktől, hogy a különböző történelmi példázatokat majd a 
bizottsági ülés után egymás közötti beszélgetések során vegyék elő. Köszönöm szépen.  

 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Egyetlenegy mondatot szeretnék mondani. 2002 

után én magam önkormányzati képviselő voltam, és emlékszem a Medgyessy-kormány 
50 százalékos béremelésére, amit hitelből tett meg a kormány, és utána az 
önkormányzatok nyakába varrta, és hogy milyen módon járult hozzá 2002 után az 
önkormányzatok eladósodásához, nem tudták a pedagógusbéreket kifizetni, pedig a 
szlogen az volt 2002-ben, ha jól emlékszem, hogy „több pénzt az embereknek, több 
pénzt az önkormányzatoknak”. Ez akkor még nem a DK szlogenje volt, mert a DK nem 
létezett, tehát történelmileg sem tudom ezt alátámasztani, az MSZP-nek volt a 
szlogenje. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom viszontválaszra a szót Arató képviselő úrnak. 

Parancsoljon! 

Arató Gergely reflexiója 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Iszonyatos önfegyelemmel ellenállok 
annak a késztetésnek, hogy elkezdjük vagy pontosabban folytassuk a költségvetési 
vitát, és inkább visszatérnék a törvényjavaslathoz.  

Nagyon köszönöm képviselő úrnak azt a megjegyzését, észrevételét, hogy itt 
esetleg ő is szükségesnek lát egy méltányosabb vagy pedagógusok számára kedvezőbb 
szabályozást. Én attól félek, hogy ez kormányrendelettel nem megoldható, tekintettel 
arra, hogy itt kógens törvényi szabályok vannak. De ha erre a kormány talál jogilag 
megfelelő megoldást, akkor én leszek a legboldogabb ebben az ügyben. Kimondottan 
az motivál ebben az ügyben is, hogy a problémára legyen megoldás, itt kollegák 
kerülnek méltánytalan helyzetbe önhibájukon kívül. Javaslom, hogy akkor rágják a 
kormány fülét, hogy kicsit ezzel is foglalkozzon. 

A másik részében mi ezt kicsit másképp látjuk. Köszönöm, hogy képviselő úr 
fölhívta a figyelmet a javaslatnak egy másik elemére, amely ebből a szempontból is 
teljes értékű szolgálati időként számítaná be szakmai tapasztalatként a 
gyerekneveléssel töltött időt. Én föllelkesedtem azokon a plakátokon, amelyekkel 
körülragasztották az országot, hogy „a gyerek a legfontosabb”, és ebből arra 
következtettem… (Dr. Vinnai Győző: A gyerek az első.) A gyerek az első, bocsánat, nem 
olvastam pontosan, nem volt belőle elég, ragasszanak ki még egy párat, vagy nagyobb 
betűvel, így van. 

Szóval azt szerettem volna mondani, mert egyébként világos, hogy ebben a fajta 
rendszerben hátrány éri azokat a pedagógusokat, zömmel nőket, akik gyermeket 
vállalnak, és emiatt lassabban lépnek elő. Bekódol a rendszer egy fizetési hátrányt 
ezeknek a pedagógusoknak a számára. De belátom, hogy ez nem a technikai kijavítása 
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már a javaslatnak, ez egy másfajta szemléletet jelent, mint az önök szemlélete. 
Tudomásul fogom venni, ha a parlamenti vitában a többség ezt a részt kiszavazza a 
törvényből. Remélem, hogy sor fog kerülni erre a parlamenti vitára. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Aki támogatja a 
tárgysorozatba vételt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 6 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nemmel a bizottság nem támogatta. 

Köszönjük képviselő úrnak a jelenlétet és a hozzászólást. 

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 24. § (3) bekezdésének hatályba nem lépéséről szóló 
T/6030. számú törvényjavaslat  
(Hohn Krisztina, Csárdi Antal, Demeter Márta, dr. Keresztes László 
Lóránt és Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló törvényjavaslat, ez az LMP-
képviselők önálló indítványa. Nem tudom, nincs jelen előterjesztő. Kíván-e bárki 
hozzászólni? Tárgysorozatba vételről van szó, az előterjesztő hiányában is lezajlik 
természetesen. Tehát kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő 
úr! 

 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kedves 

Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő határozati javaslat arról szól, hogy vonja vissza a 
parlament azt a határozatát, ami 2011-ben megfogalmazódott, hogy 2020-tól az 
egyetemi felvételinek egyik nagyon fontos kritériuma lesz a nyelvvizsga megléte vagy 
azzal egyenértékű emelt szintű érettségi vizsga, emelt szintű érettségi. Én nem vagyok 
jogász, de azt tudom, hogy olyan törvénynek vagy olyan határozati javaslatnak a 
visszavonása, ami még nem is lépett hatályba, nem lehetséges. 

A másik, a nyelvvizsgával kapcsolatos téma, saját példámat szoktam hozni, mert 
négy gyerekem van, mind a négy felnőtt, nyelvvizsgákkal rendelkeznek, és soha nem 
voltak különórások. A gimnáziumban, illetve az általános iskolából felkerülve 
gimnáziumba, mielőtt negyedikesek lettek vagy végzősök lettek, bocsánat, 
tizenkettedikesek, addigra mindnek volt nyelvvizsgája, minimum középfokú 
nyelvvizsga. Tehát akkor, amikor elvileg 920 vagy 930 óra áll rendelkezésre az 
iskolákban arra, hogy a gyermeket megfelelő szintre vigyék az idegen nyelvből, és én 
nem értek hozzá, nem vagyok nyelvszakos tanár, de azt tudom a leírtak alapján, 
kutatások alapján, hogy körülbelül 500 órára van szükség ahhoz, hogy egy gyermek 
eljusson a középfokú nyelvvizsgáig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs ideje, nem 
szükséges ezen határozatnak a módosítása, illetve visszavonása. 

Nem beszélve azokról a kormányzati intézkedésekről, amelyek arról szólnak, 
hogy 2020-tól a kilenc- és tizenegyedikes gyerekek mehetnek nyelvgyakorlatra 
külföldre. Például 2020-ban ez körülbelül 90 milliárd forintjába kerül a magyar 
költségvetésnek. Azt gondolom, hogy ilyen mérvű támogatása az idegennyelv-
tanulásnak még nem volt Magyarországon az elmúlt évszázadokban, amit most a 
kormány 2020-tól életbe léptet.  

Tehát summázva az előterjesztést, én nem javasolom a tárgysorozatba vételét a 
tisztelt bizottságnak. 
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Határozathozatal 

Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Ilyet 
nem látok. Akkor szavazás következik. Aki támogatja a tárgysorozatba vételt, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nemmel 
a bizottság nem vette tárgysorozatba. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Egyebek szintjén a kérdéskörben van-e bárkinek bármilyen felvetése? (Nincs 
jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Akkor nagyon szépen köszönöm a jelenlétet. További szép napot kívánok 
mindenkinek. A bizottsági ülést ezzel bezárom. 

  
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc) 

  

Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


