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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök a bizottság mai ülésén megjelent minden kedves képviselőt, 
meghívottat, érdeklődőt. A napirendi javaslatot kiküldtük. Először a napirendről 
szavazunk.  

Kérdezem, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban bárkinek kiegészítenivalója, 
észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazunk a napirendről. Aki 
egyetért a mai ülés napirendjével, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Ellenpróbát kérek szépen! (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) A bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen.  

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Következik az első napirendi pont: a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. A mi 
bizottságunk mint csatlakozó bizottság, érintettként tárgyalja ezt.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Orcsik Attila főosztályvezető 
urat, és kérdezem, kíván-e ebben a szakaszban hozzászólni. Megadom a szót. 
Parancsoljon! 

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Én is tisztelettel köszöntöm a 

bizottságot. Az előterjesztő nevében nyilatkozni szeretnék, hogy a törvényjavaslat 
megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, véleményünk 
szerint illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az európai 
uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és megfelel a jogalkotás szakmai 
követelményeinek.  

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

most szólni. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Köszönöm. 
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 44. 

§ (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell.  

Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 8 igen. Ki nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság elfogadta. A részletes vita ezen szakaszát 
lezárom. Áttérünk a következő szakaszra.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 
javaslatokról kell állást foglalnunk. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság által 
tárgyalandó módosító javaslat az előterjesztéshez, javaslathoz nem érkezett. 
Előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra sem érkezett javaslat, így a 
jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem 
nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A vita ezen szakaszát lezárom.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki ezzel 
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egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Aki nem ért egyet? (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság lezárja a 
részletes vitát.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 
nyújt be, amely a bizottság korábbi vitaszakaszokban meghozott döntéseit tartalmazza. 
Ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon 
a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Ki nem ért vele egyet? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság elfogadta. 
Köszönöm szépen. Az első napirendi pontunk végére értünk. Köszönöm Orcsik Attila 
főosztályvezető úrnak, hogy el tudott jönni. További szép napot, jó munkát kívánok!  

Az oktatási jogok biztosának beszámolója a 2018. évi 
tevékenységéről 

Következik az oktatási jogok biztosának beszámolója a 2018. évi 
tevékenységéről. Előadó Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa. Nagy tisztelettel 
köszöntöm a bizottság ülésén. Régi ismerősként köszönthetjük. Tisztelt Biztos Úr! A 
jelentést természetesen megkapta minden képviselő írásban. Ha úgy érzi, hogy ezzel 
kapcsolatosan van szóbeli kiegészítenivalója, természetesen öné a szó. Parancsoljon! 

Aáry-Tamás Lajos szóbeli kiegészítése 

AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok biztosa: Nagyon szépen köszönöm, 
elnök úr, és köszönöm minden képviselőnek, hogy lehetőséget biztosítanak számomra, 
hogy beszámoljak a munkámról. A jövő hónapban 20 éves a hivatalunk, és minden 
egyes esztendőben meghallgatott a bizottság a munkánkról, úgyhogy ez egy különleges 
öröm számomra, mindig nagy élmény a legkitűnőbb oktatáspolitikusokkal, 
döntéshozókkal párbeszédet folytatni. 

A hivatalunk egy kis csapat, mindösszesen hatan vagyunk, a kollégáim elkísértek 
erre a különleges jubiláló beszámolóra. Hatan vagyunk, kitűnő jogászkollégákkal. 
Évente megközelítőleg kétezer panaszt kapunk, a tavalyi esztendőben 1981 ügyben 
vizsgálódtunk. A közoktatásból érkezett az ügyeink körülbelül kétharmada, a 
felsőoktatásból az egyharmada.  

Ami különleges a korábbi évekhez képest, az egyik megállapítás, amit szóban 
szeretnék tenni - ezek mindig összegzőek lesznek -, hogy a testi fenyítéssel kapcsolatos 
ügyeket folyamatosan kapjuk. Tehát nem számolhatok be önöknek arról, hogy 
nincsenek ilyen ügyek a magyar oktatásban, a beszámolónk tartalmazza ezeket az 
ügyeket. Az úgynevezett szóbeli bántalmazás vagy verbális bántalmazás ügye is bőven 
előfordul, jól mutatja a beszámoló is. Úgy gyűjtöttünk össze néhány oldalon ügyeket, 
hogy csak a legfontosabb tételmondatokat írtuk be, és ebből látszik, hogy milyen 
változatos formája él ennek a fajta jogsérelemnek is.  

Általában az ügyeink száma egy picit emelkedett. Például a garanciával 
kapcsolatos fejezetünk, ahol az oktatási szereplők jogainak garanciáit elemezzük, mi a 
tájékoztatáshoz való jogot tekintjük egy olyan jognak, ami a többi jognak az alfája, mert 
akkor tudnak élni a jogaikkal, ha ismerik, hogy milyen szabályrendszerben dolgoznak 
az érintettek. Ezen ügyek száma megemelkedett.  

A sajátos nevelési igényű gyerekek ügye. Általában a fogyatékossággal élő 
gyerekek ügye kiemelt szerepet játszik a hivatalunkban, mindig önálló fejezetben 
tárgyaljuk ezeket a panaszokat. Itt is még a tavalyi, egyébként megemelkedett 
ügyszámhoz képest is több panaszt kapunk ezen a területen. Ami meglepett bennünket, 
hogy az óvodával kapcsolatos ügyek száma megemelkedett. Megváltozik a jogszabály, 
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hiszen hároméves kortól kötelező az óvodáztatás, és ennek a lecsapódása, ha úgy 
tetszik, tetten érhető a mi hivatalunkban is, hogy hova mehet óvodába, fölveszik-e a 
gyereket, abba a csoportba veszik-e föl a gyereket, körzetes-e a gyerek, mehet-e oda, 
ahova nagyobb testvére mehet, ezen ügyek száma megnövekedett.  

A felsőoktatásról néhány szintén ilyen összefüggéseket vizsgáló, jelzés értékű 
megállapítás az, hogy a tavalyi évben megnövekedett azon ügyek száma, amelyek a 
kreditelismeréssel foglalkoznak. Ma már, főleg a bolognai rendszernek köszönhetően, 
sok helyen összeszedhetők a felsőoktatásban kreditek, ezek másutt beszámolhatók, és 
azt látni, hogy nemcsak a Nyugat-Európában szerzett kreditek magyarországi 
átszámítása tud gondot okozni, de amikor egyik egyetemről átmegy valaki a másikra, 
vagy ugyanazon egyetemen belül egy más szakra, és ezek az elismerések néha gondot 
okoznak.  

A másik pedig az, hogy a fogyatékossággal élő hallgatók ügyeinek száma 
megemelkedett 2018-ban. Különleges vitákat érdemes folytatni erről, mert az 
Alaptörvény azt mondja, hogy a felsőoktatáshoz való jog mindenkit a képessége szerint 
illet meg, ami azt jelenti, hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor valaki éppen a 
megváltozott képessége miatt nem képes megfelelni egy-egy követelménynek, amit az 
egyetem támaszt. Ilyen volt az óvodapedagógus végzettséget adó oklevéllel kapcsolatos 
vitánk. Nagyon nehéz diszgráfiával, diszlexiával szenvedő hallgatóknak azt mondani, 
hogy menjenek bátran óvodapedagógusnak, hiszen a képzés maga zárja ezt ki. De van, 
amikor menet közben derül ki a hallgatónál, hogy ilyennel rendelkezik, és ez komoly 
gondokat okoz. De számos más esetben a fogyatékossággal élő hallgatók előtt lévő 
sorompók lebonthatók, és ily módon ők nagyon sokfajta képzésben részt vehetnek. 

A tavalyi bizottsági ülésen beszámoltam önöknek egy konkrét kérdésre, hogy 
vajon van-e egy olyan ügy, ami a következő esztendőt meghatározza-e, és akkor a 2020-
as érettségiről beszéltünk, nevezetesen, hogy már akkor jeleztem a jogalkotóknak, hogy 
változtatást érdemes eszközölni. Jelzem, hogy meg is született egy kormányrendelet-
módosítás, aminek az indoklása azzal kezdődött, hogy az oktatási jogok biztosának 
jelzése szerint van tennivaló ezen a területen. Valamiért a jogalkotó úgy döntött, hogy 
ezt a módosítást nem vezeti be. A beszámolónkba beírtuk ezt az ügyet, ezt én egy 
kudarcnak érzem, hogy nem sikerült meggyőzni az oktatáspolitikusokat, hogy a 2020-
as érettségi kapcsán van olyan helyzet, ami a jogsértés gyanúját fölveti. Súlyos lehet, 
mert sokakat fog érinteni ez az ügy. Ha lesz erre vonatkozó kérdés, akkor szívesen 
kifejtem ismét ezzel kapcsolatban az álláspontomat. 

Végezetül a munkánkról még annyit, hogy ebben a húsz esztendőben nyolc 
miniszterrel dolgoztunk együtt. A munkánk feltételei mindig adottak voltak, képesek 
voltunk ellátni független módon a munkánkat, ami egy jogszabályi rendelkezés az 
oktatási jogok biztosára, és ez unikummá teszi a magyar közigazgatásban, nevezetesen, 
hogy nem kaphatok, és nem fogadhatok el utasítást. De erre nem is voltak kísérletek, 
úgyhogy a munkánkat végig a szakmai függetlenség és a politikától való függetlenség 
teljes biztonságában tudtuk folytatni úgy, hogy egyébként az oktatási jogok biztosa 
értelemszerűen a közélet szereplője, számot ad munkájáról, válaszol a kérdésekre, és a 
képviselők kérdéseire is nagy örömmel fogok válaszolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen biztos úr beszámolóját. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e hozzáfűznivalójuk, kérdésük, felvetésük. (Jelzésre:) Szabó Szabolcs 
képviselő úr, parancsoljon! 
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Kérdések, hozzászólások 

SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Köszönöm a szokásos 
részletes alapos beszámolót. Esettanulmány-gyűjtemény és az erre adott reakciók, azt 
hiszem, talán így foglalható össze a műfaja ennek az anyagnak.  

Néhány témakörben lenne részletesebb kérdésem. Ami ezt az érettségis… - ugye, 
össze van ez kötve a bejelentésben az érettségi és nyelvvizsgakötelezettség 
kérdéskörrel. Ha már föladta a magas labdát biztos úr, akkor kérném, hogy legyen 
szíves, ismételje ezt meg, és akkor részben ezt kiegészíteném azzal, hogy az ügyben 
érkezett-e bármilyen panasz, észrevétel - részben érinti is persze a jelentés ezt, de 
nyilván ’19, bár nem ezt tárgyaljuk, de nyilván összefügg. Szóval, hogy érkezett-e 
kifejezetten az ügyben bármiféle panasz, hogy a felvételihez kötött nyelvvizsga-
kötelezettséget nehezményezik diákok, hallgatók, szülők, mondjuk, arra hivatkozva, 
hogy a képzés nem teremti meg a feltételeit például ennek, vagy bármilyen más okból, 
ez lenne az első kérdésem. 

A második kérdésem az lenne, hogy az miért lehet, hogy gyakorlatilag a 
„szegregáció” kifejezés nem szerepel ebben az anyagban, és nemcsak, hogy a kifejezés, 
hanem a téma sem nagyon. Az esélyegyenlőség előkerül egy blokkban, de ott sem abban 
az értelemben, mint ahogy az iskolai szegregációt hallottuk. Nem érkezett ilyen panasz 
2018-ban? Ez számomra azért lenne furcsa, mert mindenféle bírósági perek vannak, 
de akkor ezek szerint még nem merültek ki a jogorvoslati lehetőségek… - mi az oka 
annak, hogy ez a téma nem szerepel a beszámolóban?  

Rákérdeznék arra még, hogy érkezett-e önökhöz panasz. Nem találtam ebben az 
anyagban ilyet, de azt tudjuk, hogy az utóbbi egy-két-három évben több esetben 
előfordult, hogy nem engedtek érettségire, főleg magán- és alapítványi iskolában 
diákokat arra hivatkozva, hogy bizonyos tárgyaik nem voltak meg. Ugye, iskolaváltást 
hajtottak végre ezek a diákok, a hivatal szerint ott történtek adminisztrációs hibák, és 
ezért nem engedték érettségizni, mert mondjuk, ének-zenéből vagy bármilyen tárgyból 
nem volt jegye a korábbi iskolájában. És olyan eset is volt, amikor konkrétan a vizsga 
napján derült ez ki, és a vizsgabiztos mondta azt, hogy ő ezt nem engedi. Ilyen panasz 
érkezett. És zárójelben, ha lehet, megkérdezném a véleményét ilyen nyilvánosan is, 
hogy ön mit gondol arról, hogy a vizsgabiztosnak egyébként van-e jogi lehetősége a 
vizsga napján azt mondani, hogy ő ezt nem engedi. Ez többfelé volt probléma. 

Még egy dolgot kérdeznék meg. Több iskolában is adódtak olyan problémák, 
amik országos sajtóhírré váltak. Talán a legproblémásabb ügy Szekszárdon volt, a 
Garay iskolában. Vannak olyan esetek, amikor az iskola igazgatója nagyon 
kiterjesztetten értelmezi a saját hatásköreit, és kvázi ilyen diktatórikus vagy terrorizáló 
módszerekkel irányítja az intézményét, és talán a legérdekesebb vagy legfurcsább eset 
a szekszárdi, ahol több hallgatót egyszerűen elüldözött az intézményből az igazgatónő 
úgy, hogy bírósági papír is volt róla, hogy tényleg szabálytalan volt ez az egész eljárás, 
amit ők lefolytattak, és nem egyszer fordult elő ebben az iskolában ilyen. Azt 
kérdezném meg ezzel kapcsolatban, hogy önnek van bármi valós hatásköre, jogköre, 
hogy ilyen esetekben érdemben bele tudjon szólni. Tehát a személyes véleményét 
kérdezném, hogy ezt hogy éli meg, vagy egyszerűen csak hiába írja le egy ilyen esetben, 
amikor láthatóan nem tökéletesen működik az iskola vezetése, nem nagyon tud ezzel 
mit kezdeni. Mert láthatóan ebben az iskolában például ez egy tendenciózus és 
folyamatos eljárás, és nem látjuk az előrelépést ebben az ügyben. Tehát nem önt 
vádolom, félreértés ne essék, de ön hogyan éli ezt meg? Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Olyan sorrendben fogom megadni a szót, ahogy a 
jelentkezéseket tudtam regisztrálni. Farkas Gergely képviselő úr következik. 
Parancsoljon! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy 

nemcsak a beszámolót, hanem az egész éves munkáját is szeretném megköszönni 
biztos úrnak és az apparátusának, a szokásos magas színvonalú munkát. Én is néhány 
kérdéskör kapcsán szeretnék egy párbeszédet folytatni vagy éppen feltenni kérdéseket. 
Kezdve ezzel a 2020-as, ön érettségiről beszél, de ez inkább felvételi követelmény, 
tehát, gondolom, hogy ugyanarra gondolunk, ami most életbe fog lépni. Tavaly is 
váltottunk már erről néhány szót, és itt ellenzéki képviselőtársaimmal egyetértettünk 
önnel abban, hogy ez bizony azért komoly hatással lehet a felsőoktatásba vágyó 
fiatalokra.  

Ön három társadalmi csoportot emelt ki: a fogyatékkal élők, a roma 
szakkollégiumban tanulók és a pedagógusképzésre vágyó vagy oda bejutni kívánó 
hallgatók esetében. Mi egyébként úgy látjuk, hogy ennél szélesebb is a kör, tehát más 
szakokra vágyó fiatalok elől is elzárhatja a felsőoktatást ez a 2020-tól életbe lépő 
követelmény, ami szerintünk is túlzott. Elolvasva a tavalyi jegyzőkönyvet, azzal 
akartam kezdeni, sajnos biztos úr egy kicsit túl optimista volt, mert akkor úgy mondta, 
hogy miniszter úr és államtitkár úr elfogadta az érvelésemet, és egy terv készül az önök 
asztalára rövid időn belül. Én őszintén sajnálom itt a diákok szempontjait figyelembe 
véve, hogy ez nem történt meg. Ez egyébként egy zárójeles kérdés, felveti azt a kérdést 
is részemről, hogy milyen egyéb ügyek vannak, amikben önök konkrét javaslatokkal 
álltak elő az illetékes államtitkár, miniszter úr felé, de sajnos azok nem valósultak meg. 
Van erről egy gyűjtemény, hogy önök milyen javaslatokkal bombázzák az illetékes 
minisztériumokat, államtitkárságokat, ez is egy érdekes felsorolás lenne.  

De visszatérve a konkrét témára, hogyan tudunk ebben az ügyben mégis közösen 
valamit elérni, mert úgy érzem, hogy itt tényleg azért komoly szakmai 
megalapozottsága van annak a véleménynek, amely nagyon sok helyről jön, nemcsak a 
diákok részéről, szakmai szervezetek részéről, az ellenzéki pártok részéről, tehát 
tényleg gyakorlatilag itt egy egységfront alakult ki ebben a szakmai kérdésben, hogy ez 
ilyen formában elhibázott és túl korai bevezetése lenne a nyelvvizsga-követelménynek. 
Lát-e bármi olyan lehetőséget, amivel mi, döntéshozók vagy törvényhozók még tudunk 
segíteni, hogy mégis halasztásra kerüljön e követelmény bevezetése. Tehát ebben 
kíváncsi lennék a véleményére.  

A második témakör az ingyenes tankönyvek, amit egyesek sokszor inkább 
kölcsöntankönyveknek neveznek, és lehet, hogy ez a kifejezés helytállóbb is, s pont 
ezzel kapcsolatban lennék kíváncsi az ön véleményére. Rendszeresen érkezik hozzánk 
is olyan panasz, hogy azért korlátozza az a diákokat, hogy nem tudnak beleírni ezekbe 
a könyvekbe, sok esetben, legtöbb esetben ezeket vissza kell adniuk a könyvtár vagy a 
iskola felé az év végén. Nem látja-e ezt problémásnak, hogy ilyen módon azért a diákok 
nem tudnak semmifél jegyzetet, semmiféle saját megjegyzést, egy aláhúzást, semmit 
tenni ebbe a kölcsön náluk lévő tankönyvbe? Ön hogy látja ezt a kérdéskört, hogy ez 
valóban okozhat számukra nehézséget a mindennapi tanulásban, vagy ez egy túlzó 
észrevétel részükről?  

A harmadik témakör egy állandó problémakörre világít rá, az iskolai erőszakra. 
’18-as beszámolóról beszélünk, de nemcsak 2018-ban, hanem minden évben 
hallhatunk ilyen esetekről, amik felkeltik a média érdeklődését és sok emberhez 
eljutnak. Lát-e ön olyan lehetőséget, vagy lenne-e olyan javaslata, amivel törvényhozói 
szinten mi tudnánk segíteni ennek az iskolai erőszaknak a megfékezésében? És most 
én direkt nem szeretnék különbséget tenni, hogy éppen ez a diákok részéről nyilvánul-
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e meg a tanárok felé. Néhány hónapja talán néhányan látták, volt egy sokakat 
felháborító eset, amiről videofelvétel készült, és bejárta az internetet. Ugyanakkor ez 
fordított esetben is igaz, amikor egyes tanárok talán éppen a túlzott leterheltség, 
kimerültség miatt vagy valami másfajta alkalmatlanság miatt erőszakkal nyilvánulnak 
meg a diákok iránt. Tehát ez mindkét oldalról előforduló eset, sajnos, és nem egyedi 
esetekről beszélünk csak. Lát-e bármi lehetőséget, hogy törvényhozói szinten milyen 
változásokra lenne szükség, hogy ezek visszaszorításra kerüljenek? Köszönöm szépen 
válaszát előre is.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ander Balázs képviselő úr is jelezte 

hozzászólási szándékát. Parancsoljon! 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen köszönöm, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Biztos Úr! Csatlakozom képviselőtársamhoz, én 
magam is, egykori pedagógusként nagyon szépen köszönöm az önök munkáját. Amikor 
tegnap este ezt a jelentést átlapoztam, áttanulmányoztam, akkor meg kell hogy 
mondjam, a szekunder szégyen öntött el amiatt, hogy ilyen vaskos kötet sikeredett 
azokból a jogsértésekből, amelyeket sokszor kollégák követtek el, semmiről sem tehető 
gyermekek ellen.  

Beszélni kell ezekről a dolgokról, különösen akkor, ha tudjuk, hogy mindez csak 
a jégjegy csúcsa, és a látencia óriási lehet. Polónyi Istvánnak egy tanulmányára utalnék, 
talán az Oktatáspolitikai kísérletek és kudarcok című tanulmányban szerepelt az az 
egyébként nagyon általánosító és ilyen formán valóban gonosz mondat, kitétel, hogy a 
magyar pedagógusok rosszul fizetettek, alulmotiváltak, társadalmi presztízsük 
alacsony, és éppen ezért ez egy meglehetősen kontraszelektálódott réteg. Még egyszer 
hangsúlyoznám, hogy ez egy nagyon-nagyon igazságtalan mondat. Azokra 
mindenesetre igaz, akikről ezek a negatív történetek szóltak. Tehát, amikor SNI-s, 
BTM-es gyerekekkel, autista gyermekekkel olyan formán bánnak, mint ahogy ezekből 
az esettanulmányokból megtudhattuk, akkor valóban mindig elgondolkodik az ember 
- vagyunk itt néhányan, akik tanítottunk -, hogy ezek a kollégák mit keresnek ezen a 
gyönyörű pályán. Nyilvánvaló egyébként, hogy nem ott lenne a helyük. Igen, 
mindenkinek vannak rosszabb napjai, elkövetünk hibákat, de itt sok esetben notórius 
elkövetőkről van szó, akik adott esetben éveken keresztül megkeserítik egy-egy ilyen 
kisgyerek életét. Ez az ő felelősségük. Az állam, a törvényhozás felelőssége viszont az 
lenne, hogy ezekre a problémákra olyan szinten is megtaláljuk a választ, hogy ezeknek 
a gyermekeknek az ellátása bizony ne akadozzon. Mert az is egyértelműen kiderül, hogy 
itt is komoly gondok vannak.  

Szeretném akkor kérdezni biztos úrtól, hogy önnek erről konkrétan mi a 
véleménye. Itt hétről hétre, napról napra a parlamentben csatározásokat vívunk azzal 
kapcsolatosan, hogy akkor most van-e pedagógushiány, és ha ezen belül, akkor 
különösen itt ezen a speciális területen, tehát például gyógypedagógusok területén 
mekkora a hiány. Azt látjuk, mi legalábbis ezt olvassuk ki ebből a jelentésből, ebből a 
beszámolóból, hogy nagyon komoly a gyógypedagógusok részéről felvethető hiány. 
Kevesen vannak, és azokhoz a feladatokhoz képest, amelyek évről évre növekednek, és 
egyre súlyosabbá válnak, vagy pedig a diagnózis válik pontosabbá, és egyre több 
kisgyermekről derül ki, hogy ilyesféle problémákkal küszködik, sokkal több speciális 
szakemberre lenne szükség.  

Most, amikor olyan hírek jönnek a médiából, ugye a legfrissebb történet, hogy 
kiültették az autista kisgyereket a folyosóra, és mint valami szamárpadban, ott 
ücsörgött egymaga, mindenféle tanári, pedagógusi felügyelet nélkül, akkor az ember 



11 

megdöbben, és azt mondjuk, hogy ez nem 2019-be, és nem Európa kellős közepére való 
történet. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan.  

Azon is sokat szoktunk vitatkozni, hogy ez a pálya mennyire vonzó így - ez 
nyilván nem az ön felelőssége -, tehát ezzel a bérezéssel, amikor a kezdő pedagógusok 
fizetése bizony a román kollégáktól szépen elmarad. Akkor, amikor azt mondja, 
mondjuk, nem tudja milyen statisztikákra alapozva Rétvári Bence államtitkár úr, hogy 
egy átlagos magyar pedagógus 608 órát tanít évente - tényleg nem tudom, hogy honnét 
veszik ezeket a számokat. Jól tudjuk, hogy a munkaleterheltség ennél jóval nagyobb. 
Szóval jelen állás szerint ez a szakma nem igazán vonzó.  

Itt csatlakoznék még Farkas Gergely képviselőtársamhoz, illetve a 
beszámolóhoz, amikor egy újabb olyan kitétellel riasztják el ettől a hivatástól a leendő 
pedagógusokat, mint például az a nyelvvizsgakövetelmény. Tehát teljesen természetes, 
hogy legyen egy magas minőségi mérce, de én a hangsúlyt sokkal inkább arra tenném, 
hogy hogyan tudnak ezekkel a gyerekekkel bánni, milyen lesz, mondjuk, a pedagógiai 
kultúrája annak a tanárnak, aki ezekkel a gyerekekkel foglalkozik, mennyire tartja szem 
előtt az inkluzivitásnak az elvét, hogy igen, ezeket a gyerekeket nem ültetjük ki a 
folyosóra, a szamárpadba, hanem foglalkozunk velük. Sokkal fontosabb számomra 
ezeknek a tényezőknek a megléte, mint mondjuk, a nyelvvizsgáé.  

Itt egyéni jogsérelmekről beszélt biztos úr. Igen, rengeteg ilyen lesz. Én viszont 
akkor azt mondanám, hogy itt inkább egyfajta társadalmi, közpolitikai 
katasztrófahelyzet felé masírozunk öles léptekkel, mert azon is állandóan vitatkozunk, 
hogy akkor most elegendő-e a pedagógusjelöltek száma. Államtitkár úr el szokta 
mondani, hogy bizony sokan jelentkeznek, azt viszont elfelejtik hozzátenni, hogy 
mennyien maradnak ott, mennyien fejezik be a tanárképzést, aztán, ha el is kezdenek 
tanítani, akkor ebből a létszámból ennek csak a töredéke jut el már az első minősítő 
vizsgáig is, és ha mindemellé odatesszük azt a nyugdíjboomot, ami be fog következni - 
és nem mi, gonosz ellenzékiek mondjuk ezt, hanem szakszervezetek részéről 
folyamatos az erre való figyelmeztetés -, akkor valóban be kell látni, hogy itt éveken 
belül irtózatos problémák lesznek, és azok az esetek, amelyekkel egy-egy ilyen 
beszámolóban találkozunk, növekedni fognak, egyre súlyosabbá válnak. Márpedig, ha 
itt versenyképes országban gondolkodik bárki is - és tényleg én azt gondolom, hogy 
mindannyiunknak ez lenne a közös célja -, akkor ezekre a kérdésekre sokkal nagyobb 
hangsúlyt kellene fordítani. Szóval, visszatérve itt a körmondatok után, a kérdésem 
tényleg az lenne, hogy biztos úr, hogyan látja például a gyógypedagógia helyzetét. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gréczy Zsolt képviselő úr. Parancsoljon! 
 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Kedves Vendégek! Először is a Demokratikus Koalíció nevében én is szeretném 
megköszönni biztos úrnak és hivatalának munkáját. Ezt rendkívül fontosnak tartjuk. 
Fontos visszajelzésnek mindannyiunk számára.  

Volt néhány téma, amit képviselőtársaim már említettek, ezekre nyilván nem 
térnék ki külön, ez a nyelvvizsga ügye például. Szóba került az erőszakos cselekmények 
vizsgálata. Itt az ügyben lennék kíváncsi, hogy azáltal, hogy a hírekben általában is sok 
erőszakos cselekményről értesülnek az emberek, ez inkább taszítja az embereket attól, 
hogy nem állnak elő a saját problémáikkal, vagy épp ellenkezőleg, van-e hatása. Van-e 
arra valamilyen külön vizsgálat, hogy ugye azt az elrettentő helyzetet is láttuk, amikor 
diákok nekiugrottak egy tanárnak, eléggé el nem ítélhető módon? Van-e ennek viszont 
oldala is, illetve a gyerekek egymás közötti erőszakos cselekményeire van-e esetleg 
valamilyen külön kimutatás? 
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Hozzám rengeteg olyan panasz érkezik, hogy rettenetesen túlterheltek a 
gyerekek. Tehát az a napi nyolc óra, amit bent kell tölteni az iskolában, és akkor még 
majd a lecke meg egyebek, és akkor hol van a pihenés, hol van a zongora, a foci, a 
családdal való bármiféle együttlét. Érkeznek-e ilyen típusú panaszok? Érkezik-e a 
tanárok felől hasonló panasz? Hiszen az ő leterheltségük is igen jelentős. A 
minisztérium még egyéb jelentések, meg egyéb kimutatások ügyében is megfogalmaz 
elvárásokat, ezeket is teljesíteni kell, és akkor még nem beszéltem a dolgozatjavításról, 
meg az osztály egyben tartásáról, a külön programokról, amelyek szintén növelik a 
tanárok terheit.  

Jelentkezik-e bármiféle problémaként, hogy 16 évre lett visszavágva a kötelező 
iskolába járás? A statisztikák szerint nagyon sok gyerek kihullik emiatt, és esélye nincs 
arra, hogy egyetemre jusson vagy diplomához jusson, ez pedig a későbbi megélhetési 
problémáikat döntően befolyásolhatja, sőt ezekből a gyerekekből lesz szerintem a 
legtöbb, aki el fogja hagyni az országot, sima megélhetési szándékból. Tehát esetleg 
még az egyetemen itt töltött időt sem várja ki, hanem fogja magát, és minél hamarabb 
elmegy az országból, ami szerintem szintén társadalmi katasztrófához vezetne.  

A másik, hogy nagyon sok helyen tapasztalom azt, hogy visszahívják a 
nyugdíjasokat, mert egyszerűen nincs elég tanár. Ez egyfelől nyilván jó, mert azt 
gondolom, hogy aki több évtizedet eltöltött a pályán, az fantasztikus tapasztalatokkal 
is rendelkezik, tehát ennek lehet pozitív hatása, de hallottam olyan példát is, hogy az 
illető inkább krétával tanít, mint az új táblákon, amelyekhez mindenféle számítógépes 
lehetőségek kínálkoznak. Tehát itt másfajta probléma is előállhat.  

Szintén felhívnám a figyelmet a tankönyvproblémára. Tehát itt nemcsak arról 
van szó, hogy a diákok nem tudnak ott jegyzetelni, hanem érettséginél, felvételinél újra 
szükségük lenne rá. Nemcsak az a probléma, hogy nem tudja aláhúzni, hanem egész 
egyszerűen nincs a birtokában a könyv, ha visszaadja. Egyszerűbb lenne neki 
visszakeresni, hogy már valami színes kiemelővel valamit jelzett magának, hogy az 
fontos lenne, de ha nem is teheti, akkor is valahogyan szüksége lenne ezekre a 
tankönyvekre. Tehát valóban ez a kölcsöntankönyv probléma előáll.  

Azt szeretném még kérdezni, hogy középiskolai felvételi ügyében is egyik évben 
azt mondják, hogy túl könnyű, másik évben azt mondják, hogy túl nehéz, és képtelenség 
bejutni. Zokogó szülők állnak a táblák előtt, hogy matek 8 pont, és nem fogják fölvenni 
a gyereket. Ez ügyben lehet-e valamiféle ajánlást megfogalmazni arra nézvést, hogy 
arányos vagy egyenletes legyen ez a fajta nehézsége a felvételiknek? Abba bele se 
megyek, hogy 14 éves gyerekek ilyen stresszel, tehát rengeteg helyen ez egy nagyon 
komoly lelki problémát is okoz a családnak. 

Végezetül, az ügyben jön-e valamiféle érdeklődés, hogy a tanév rendje esetleg 
valamilyen módon változzon. Lehet időnként hallani olyanokat, hogy ne ennyi legyen 
a szünidő, hanem inkább tolódjon el egy kicsit a tanév, hogy ne legyen akkora terhelés 
a gyerekeknek per nap, de ugye ez ellen is hallok véleményt, hogy a pedagógusoknak 
meg a gyerekeknek is szüksége van arra a két hónapra, ami a nyári szünet. Ez ügyben 
önökhöz érkezik-e bármiféle visszajelzés? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e bárki még hozzászólni? (Jelzésre:) 

Dunai Mónika! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Először is szeretném a bizottsági tagokat emlékeztetni arra, hogy most nem a magyar 
közoktatásról beszélünk, tehát nem azokról a szakmai kérdésekről, amelyek elsősorban 
pedagógusokra, oktatásirányítókra vonatkoznak, hanem egy nagyon-nagyon fontos 
demokratikus intézmény beszámolóját hallgatjuk meg. Tehát azt gondolom, hogy 
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olyan kérdésekkel bombázni ma biztos urat - és kollégáit -, amire nyilván tud 
válaszolni, hiszen annyira benne van már húsz éve, sőt még az azelőtti időszakból is a 
közoktatás kérdéseiben, de mégis az ő feladatuk a jogi háttérnek és a jogsértéseknek az 
összegyűjtése, és azok megkönnyítése, segítségnyújtás a hozzájuk fordulóknak.  

Tehát azok a kérdések, amelyek kifejezetten olyan szakmai töltetűek, ami 
például a diákok leterheltsége, hogy hány órát tartunk, erre hadd reagáljak egy-két 
gondolattal. Ha valaki nagyon jól ismeri az iskolákat, akkor tudhatja azt, hogy azok a 
gyermekek igazán leterheltek, akik mindenféle egyéb órákat vesznek még fel. Tehát 
akik tagozatosok, akik az iskolában még erre beiratkoznak, még arra. Az alap óraszám 
nem az a magas óraszám, amit kötelezően el kell sajátítaniuk a diákoknak. Ez már 
sokkal kevesebb, megjegyzem, mint annak idején a mi időnkben volt. Tehát, akik 
panaszkodnak, ott a szülő általában a tagozatos osztályokba és a plusz ilyen, olyan, 
amolyan foglalkozásokra íratja még be a gyereket. Azt gondolom, hogy ha ott a 
pedagógusok és az iskola jól tölti meg tartalommal ezeknek az óráknak a menetét, 
akkor a gyerek nem fogja túlterheltnek érezni magát.  

Ha átugrunk a pedagógusokra, akkor szeretném nagyon aláhúzni és el is 
különíteni a pedagógusok mindennapi tevékenységét és a jogszabályalkotást. Van 
olyan, hogy a jogszabályokon mindig is kell javítani, jobbítani, mindig szükség van arra, 
mivel a kor is halad, ezért folyamatosan korrigáljuk, és jobb irányba tereljük az oktatást 
érintő jogszabályokat is. Folyik is folyamatosan ez a munka. Tudom, hogy ellenzéki 
képviselőtársaim ezt keveslik vagy lassúnak tartják, de egy ilyen irányú munka nagyon 
kőkeményen folyik 2010 óta is. Azonban arról nem a törvényhozás tehet, és nem is az 
ellenzéki, és nem is a kormánypárti képviselők, ha egyes pedagógusok, egyes iskolák 
nem állnak a helyzet magaslatán. Tehát, amikor ki van építve egy jogszabályrendszer, 
és ez van, hogy nem lehet verni sem a tanárt, sem a diákot, ebben jogszabályilag sok 
mindent, én azt gondolom, nem tudunk tenni. Itt egész egyszerűen ellenőrizni kell, és 
meg kell nézni a felelősségét azoknak az igazgatóknak, akik ezt esetleg nem veszik 
észre, nem teszik meg a szükséges lépéseket, azoknak a tankerületi igazgatóknak - tehát 
egészen megyünk fölfelé -, ha nem kapják meg ott azt a segítséget, nincs retorzió, és 
nem terelik jogi útra.  

Tehát bármilyen jó törvények születnek meg közoktatásügyben, ha azok az 
emberek, akik a közoktatásban, a köznevelésben hibáznak, fogalmazzunk így, vagy nem 
teljesítik jól a feladatukat, a munkájukat, ami kötelességük, akkor az sok esetben nem 
a jogszabályok hibája, hanem az egyes pedagógusok hibája. Azt sem tartom jónak, ha 
ez alapján a jelentés alapján azt mondjuk, hogy a magyar közoktatásban csak ilyen 
pedagógusok vannak, hiszen itt most kétezer körüli olyan esetről van szó 2018-ban, 
amikor elszigetelten, tehát az ország nagy része, a legtöbb pedagógus nem ilyen 
viselkedésű, vagy ott időben észreveszi az igazgató, időben észreveszi a tankerületi 
igazgató, és helyben rendezik ezeket a problémákat. Vagy elhagyja a pályát, vagy marad 
és megváltozik.  

Tehát azt gondolom, hogy mi köszönettel tartozunk a magyar pedagógusoknak, 
hogy a legjobb tudásuk szerint dolgoznak, és igen jó, hogy azt a kevés számú 
pedagógust, úgymond, rajtakapják, és jelentik a szülők vagy bárki, aki a biztos úrhoz és 
munkatársaihoz fordul, mert ez a többség védelme is egyben. Tehát el kell különíteni 
azt, hogy vannak egyesek, akik nem úgy működnek, ahogyan kellene, erre megvan ez a 
megfelelő demokratikus intézmény. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy óva intek 
mindenkit attól, hogy egyrészt a magyar közoktatást ne ebből ítéljük meg, sőt örüljünk 
neki, hogy ezek az ügyek odakerültek, mert az azt jelenti, hogy bizalom van az 
intézmény iránt, és el merik mondani, mert azt gondolják, vagy tudják, hogy ott majd 
valamilyen módon jogorvoslatot vagy tanácsot kapnak, hogy hogyan lehet mederbe 
terelni akár az erőszakot, akár bármi mást.  



14 

Engedjék meg, hogy még egy gondolatot mondjak a felsőoktatásba belépésként 
jelenleg most már jó pár éve, most már hatodik éve meghozott jogszabállyal 
kapcsolatban. Ez is az a kategória, hogy a cél jó volt, hogy hat évvel ezelőtt azt mondta 
a parlament, az mondta a kormány, hogy versenyképes nyelvtudással is 
rendelkezzenek a diákok. Ez jogszabályba van azóta is iktatva. Itt valóban érdemes 
megnézni, hogy ezt a célt ma a pedagógusok, az iskolák és a diákok tudták-e teljesíteni. 
Ebben nem is volt vita ellenzéki és kormánypárti oldal között, hogy célkitűzés 
szempontjából ez egy jó cél volt. Még egyszer, azt érdemes megvizsgálni és górcső alá 
venni - egyébként ez a munka még a mai nap is folyik a kormányzatban -, hogy be kell-
e avatkozni most, az utolsó pillanatban ebbe a jogszabályba vagy sem. Múlthéten 
Schanda Tamás államtitkár úr válaszolt egy ilyen kérdésre, és aki alaposan figyelt, 
hallhatta, hogy nem egy merev álláspontot tolmácsolt most a kormány részéről. Tehát 
egy gondolkodás és egy párbeszéd még most is folyik, és még nem késő. De még egyszer 
mondom, a cél biztos, hogy jó volt és vitathatatlan. Tudjuk, hogy pedagógusok jönnek-
mennek. Ismerek én is olyat, akinek hat-hét nyelvtanára volt, és azért nem tudott egy 
középfokú nyelvvizsgát letenni. Ismerünk olyanokat, akik nyelvet váltottak, és az 
általános iskola ötödik osztályától érettségiig három nyelvvel próbálkozott, és három 
nyelvet tud kicsit, mondjuk. Ez nem az oktatási rendszer és nem a jogszabályok hibája, 
hanem a megvalósításban és a gyakorlatban vannak sajnos még javítanivalók.  

Hogy kérdezzek is valamit. Én a felsőoktatással kapcsolatban szeretnék kérdezni 
azzal kapcsolatban, ami néhány évvel ezelőtt nagy port kavart, ez a szexuális indíttatású 
jogsértések. 2018-ról beszélünk, de ha lehet esetleg már azóta az idei tendenciáról is 
beszélni, hogy ez csökkent-e azóta, vagy ez még ugyanúgy jelen van. Illetve a 
felsőoktatási ösztöndíjakkal kapcsolatban, ugye növeltük a szociális ösztöndíjakra 
fordított összegeket, illetve növeljük a tanulmányi ösztöndíjra fordított összegeket is, 
és ez már látható-e, hogy esetleg kevesebb panasz érkezik az ösztöndíjakkal 
kapcsolatban a hivatalhoz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Hoppál Péter képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Ombudsman Úr! Tisztelt hivatali Munkatársak! Három 
kérdéscsoportot szeretnék feltenni a biztos úr számára. Egyfelől az oktatási szereplők 
jogsérelmének arányait tekintve van-e bármiféle változáseltolódás a korábbi évek 
tapasztalataihoz képest? Látható, hogy a szülői, illetve a hallgatói megnyilvánulási 
arány nagyon magas. Tehát a vizsgált vagy a beérkezett esetek zöme hallgatóktól és 
köznevelési diákoktól érkezett, ha jól értem, és a szülőktől majdnem ilyen magas 
arányban jött még bejelentés, közben pedig a pedagógusoktól elenyésző a bejelentési 
arány. Ez sztenderdnek tekinthető, vagy pedig ebben változás érzékelhető?  

A második kérdés, hogy rendszer szintű jogcsorbulásra van-e példa. Magyarán 
van-e olyan témacsoport, amit a tavalyi évet vizsgálva, illetve akár tendenciákat látva, 
szabályozatlan körülmények okozhatnak? Akkor erre valószínűleg tényleg az ellenzéki 
oldalról is érkezett kérdések, illetve imént kormányoldalról érkezett jelzés értelmében 
talán érdemes ilyen témaszűkítő vizsgálatokat tartani. Ne felejtsük el, hogy szeptember 
1-je óta két külön minisztérium felügyeli a biztos úr területét. Tehát az ITM-be került a 
felsőoktatás, és az EMMI-ben maradt a köznevelés. Magyarán, hogy a rendszer szintű 
jogcsorbulások - bocsánat a kifejezésért - kimutathatóak-e, mert ha igen, akkor elég 
valószínűnek tűnik, hogy nem is inkább a parlamenti bizottság irányában, hanem a két 
illetékes minisztérium irányában talán egy leirat formájában célszerű volna ezeket 
csokorba szedni, és azt követően elég bizonyos, hogy akkor kormányzati irányból kell 
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jogszabály-módosítási igénnyel élni a Ház felé, ha ezt indokoltnak látja ombudsman úr 
és a hivatal.  

A harmadik kérdéskör. Azt szeretném megkérdezni, hogy a kiugró statisztikai 
esetekre látnak-e önök példát. Tehát érzékelhetően a jogszabályi szabályozottság 
bizonytalansága okozhatja-e azt az eltolódást például, hogy köznevelésben 1200 és a 
felsőoktatásban pedig 600 eset látott napvilágot? Mondható-e az, hogy a felsőoktatás 
jobban szabályozott, vagy butaság ez a felvetés, inkább az van, hogy a mennyiségi 
esetszám igazodik a köznevelés szélesebb bázisához?  

Végül egy bónuszkérdés, hogy tisztelettel csatlakozva ellenzéki méltatásokhoz, 
mi, a kormányoldalról is szeretnénk a magas hőfokon elvégzett munkájukat 
megköszönni, illetve azt is jelezni, hogy azt is érzékeljük, hogy lehetne a törvényi 
minimum szinten teljesíteni ezt a nagyon súlyos feladatkört, de itt messze nem erről 
van szó. Ezt külön szeretnénk megköszönni, mert a feladat teljesítésért önmagában 
talán nem járna köszönet, de itt nem a kötelezőnek az alulról történő súrolása, hanem 
egy nagyon felelős hivatal felelős munkatársainak közös teljesítménye áll. Ezt 
kifejezetten szeretnénk megköszönni, és személyesen ombudsman úrnak a 
húszesztendős helytállást is. Azt szeretném tehát bónuszkérdésként feltenni, hogy 
külföldi összehasonlításokban, ha önök tettek ilyeneket, legalább az európai uniós 
tagállamokat tekintve - most nem is az OECD-tagállamokat, de európai uniós 
tagállamokat -, nem is kell rá pontos statisztika, csak a húsz év tekintetében érzésre, 
hol áll Magyarország. Tehát, hogy a mi oktatási szereplőink rosszabb helyzetben 
vannak-e, és a jogsérelmek száma arányait tekintve a populációnkhoz képest magasabb 
vagy alacsonyabb, vagy mi vagyunk az európai, úgymond, átlag? További sok sikert 
kívánok a munkájukhoz! 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hadd kérdezzem, hogy van-e még további 

hozzászólási igény, mert Ander Balázs jelezte, hogy ő még valamit szeretne 
megkérdezni. (Senki sem jelentkezik.) Akkor Ander Balázs és Szabó Szabolcs képviselő 
úr következik. Utána, a hozzászólások végén engedtessék meg, hogy elnökként én is 
feltegyek még néhány kérdést. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak annyi, 

hogy inkább a jegyzőkönyv kedvéért, illetve, hogy ne maradjon itt senkiben tévedés, 
hogy az előző hozzászólásomban én kvázi az egész magyar pedagógustársadalmat 
ekéztem, erről szó nincsen. Nagyon szívesen beszélgetek, vitatkozok Dunai Mónikával, 
tényleg lehet vele - bocsánat, nem akarom kompromittálni itt a kormánypárti 
képviselők előtt, de igen, a képviselő asszony úgy áll a dolgokhoz, hogy érdemes újra 
meg újra hozzászólnunk, még ha nem is értünk egyet bizonyos dolgokban. Hogy miből 
ítéljük meg a magyar közoktatást, azt tudom mondani, hogy az Európai Bizottság 
Oktatási és Képzési Figyelőinek a legfrissebb számaiból, ami tragikus eredményeket 
mutatott. Ugye ez a 2009-2018 közötti romlásra vonatkozik. Tehát elképesztő 
számokkal találkozunk.  

Itt tenném hozzá, hogy tényleg valahogy próbáljam helyre billenteni, ha kell, 
amit az előzőekben mondtam, hogy az a legutolsó általam ismert oktatáshatékonysági 
index szerint nagyon jól teljesít a magyar közoktatás - figyelem! Tehát azokból a 
forrásokból, amiket kap, kihozza a maximumot. És ha csak ezt nézzük, akkor az OECD-
országok között, nem is tudom, ott vagyunk az élbolyban, a harmadik vagy negyedik 
helyen. Aztán, hogy ez mire elég, az megint egy másik kérdés, mert akkor már ugye 
visszamegyünk ide az Európai Bizottság jelentéséhez. Igen, vannak a hétköznapok 
hősei, akikről itt ilyen alkalmakkor kevés szó esik, mert kirívó példákról van szó.  
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Hoppál képviselőtársamnak szeretnék egy kicsit reagálni, a saját szűkebb 
pátriájából ilyen a szigetvári Istvánffy Általános Iskola. Tehát ragyogó az a pedagógiai 
munka, amit ott végeznek, és valóban, ha valaki nem oda tartozik, ezt a befogadó 
pedagógiai kultúrát, ezt a humanisztikus szemléletet nem tudja magáévá tenni, akkor 
az előbb-utóbb onnét szépen távozik, és valóban egy befogadó, boldog közegben 
tanulhatnak ott a gyerekek, vagy éppen ilyen a hejőkeresztúri, de ne menjünk olyan 
messzire. Viszont azért azt ki kell mondani, hogy frusztrált, leterhelt és bizony sok 
esetben kiégett pedagógusokkal nehéz jó eredményeket produkálni, és amikor ezek a 
dolgok szépen egymásra halmozódnak, akkor jönnek elő ezek a problémák 
számosságukban is és súlyukban is egyre inkább megdöbbentő módon. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Szabolcs képviselő úr!  
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Egy nagyon rövid 

reakció csak arra, amit Dunai Mónika képviselő asszony mondott. Teljesen rendben 
van és egyet is értünk abban, amit Dunai Mónika mond a nyelvvizsga-követelménnyel 
kapcsolatban, és ráadásul én önnek el is hiszem, hogy így gondolja, hiszen nem először 
mondja. Egy évvel ezelőtt is szerintem pont ön volt, de ön már máskor nyilatkozott 
ilyen összefüggésben.  

A furcsa csak az, hogy egyébként meg, amikor a biztos úr nem ül itt ilyen 
beszámolón, akkor mi azt hallgatjuk arról az oldalról - nem öntől -, hogy nincs itt 
semmi probléma, ez tényleg 2014 óta ismert - ugye, az én gyerekemnek is van 
nyelvvizsgája, mondják a kormánypárti képviselő hölgyek, urak-, a plenáris ülésen meg 
azt hallgatjuk meg, mondjuk, Rétvári Bencétől egy azonnali kérdésre, interpellációra, 
napirend előttire adott válaszában, hogy itt minden rendben van, az ellenzéki 
képviselők nem tartják fontosnak a nyelvtudást, és csak ezért hozzák elő, míg mi, 
fideszes képviselők meg kormánypártiak, mi nagyon fontosnak tartjuk a nyelvtudást, 
miközben nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk csak, amit a képviselő asszony 
mond. Persze, hogy nézhetjük ezeket a statisztikai adatokat, amik rendelkezésre állnak 
még éveken keresztül, de már most pontosan látszik, de már egy évvel ezelőtt is 
pontosan látszódott, hogy nagy gond lesz. Jelentős mértékben csökkenni fog a 
felvételizők száma, mert nyelvvizsga hiányában sokan ki fognak esni, és csak előre 
jelzem, hogy ennek egy következménye lehet. A vidéki felsőoktatási intézmények és az, 
úgymond, nem tudományegyetemi státuszban lévő vidéki felsőoktatási intézmények 
lesznek nagy gondban. Ott nem lesz elég hallgató, és akkor majd rohamtempóban kell 
ezt valahogy rendezni. Azt nem tudom, hogy hogy, mert elég nehéz egy lebonyolított 
felvételi eljárás után kipótolni a hallgatóhiányt, mert ugye ez egy finanszírozási 
problémát fog előrevetíteni.  

Úgyhogy csak azért szóltam hozzá, hogy tényleg arra kérnék minden fideszes 
képviselőt, hogy próbálják meg győzködni a kormányt, hogy tényleg csak egy páréves 
halasztás kell ahhoz valószínűleg, hogy ez rendeződjön. Mert az látható, ezt talán 
Hoppál Péter mindig szokta mondani, és igaza van, hogy látható, hogy nő a végzett 
érettségizettek száma, csak még mindig alacsony ahhoz, hogy gond nélkül legyen ez az 
átlépés. Ha az az ütemű növekedés folytatódik, amit látunk, akkor valószínűleg két-
három év, és akkor azt hiszem, rendben leszünk, de ez valószínűleg még kell, úgyhogy 
csak ezt kérném Dunai Mónikától is, ahogy mondtam is, hogy még győzködje a 
kormányt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Engedje meg biztos úr, hogy akkor 

jómagam is feltegyek néhány kérdést, alapvetően olyan természetű kérdéseket, 
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amelyek az iránt érdeklődnek, hogy az adott ügyhöz vagy ahhoz hasonló ügyekkel 
kapcsolatban érkeztek-e önökhöz panaszok, bejelentések.  

Az egyik ilyen az 1990 előtti nyelvvizsgák hitelességével kapcsolatos. Ez még a 
Rigó utcai nyelvvizsgáztatáshoz kapcsolódik. Azt követően, hogy ennek a 
nyelvvizsgaközpontnak a monopóliuma megszűnt, még az Antall-kormány idején, ha 
emlékeim nem csalnak, és több akkreditált nyelvvizsgáztató központ is létrejöhetett, 
felmerült - nem akkor, hanem jóval később, amikor ezt igazolni kellett - jónéhány 
esetben, hogy megcsinálta-e a nyelvvizsgát vagy sem, mert a jogfolytonosság is 
kérdőjelekkel érhető tetten, illetve az ottani dokumentáció, hogy is mondjam, elég 
hiányos. Magyarán lehet-e bizonyítani, hogy az illető valóban szerzett nyelvvizsgát, 
mondjuk, 1985-ben, vagy nem szerzett nyelvvizsgát 1985-ben? Ilyen természetű 
panaszokkal találkoztak-e, hogy valaki azt kifogásolja, hogy neki van valamilyen 
papírja, de azt nem fogadják el eredetinek, ugyanakkor nem tud hozni ezzel 
kapcsolatban másikat? 

A másik kérdés, ami nem tudom, hogy előjött-e, a felsőoktatásban az átsorolás 
kérdése. Ez is egy régi jogszabály. Arra vonatkozik, hogy magát a célt szerintem 
mindenki helyeselni tudja, mert emlékeim szerint e tekintetben nem is voltak 
különösebben viták kormánypárt, ellenzék között anno, amikor ez megszületett, és ez 
még 2010 előtti állapot, hogy ha valaki bent van a felsőoktatásban, akkor mégiscsak 
legyen már némi késztetése a tekintetben, hogy teljesítsen, és ne csak lébecoljon, már 
bocsánat a kifejezésért. Ergo, aki bizonyos kreditszámot és tanulmányi átlagot nem tud 
hozni, azt átsorolják, úgymond, a térítéses képzésbe, ami önmagában rendben van. A 
kérdés inkább úgy jön elő, hogy ez a típusú teljesítmény, és a kreditelismerés dolgai 
között van-e kapcsolódás, vagy nincsen kapcsolódás, mert e tekintetben még a kreditet 
is kell számolni, plusz tanulmányi átlagot is kell számolni. Itt óhatatlanul előállhatnak 
bizonyos problémák, és hogy ilyen szempontból ez számos, nem számos, tehát mit 
lehet e tekintetben mondani.  

Van-e olyan természetű felvetés, érkezett-e önökhöz ilyesmi, ami arra 
vonatkozik, hogy mondjuk, egy-egy iskolához kapcsolódóan a szülői szervezet 
megnyilvánulása mennyire legitim vagy nem legitim. Másképpen fogalmazva: honnan 
kezdve kell tekinteni szülői szervezetnek, kell-e ehhez valamilyen szmsz vagy sem, vagy 
elég, ha három család azt mondja, hogy ő a szülői szervezet, és mond egy véleményt 
akár tanárokról, igazgatóról, tantervről, pedagógiai programról, bármiről, vagy ehhez 
elvárható lenne valamiféle szervezettebb, jogi értelemben is értelmezhetőbb keret, 
hogy mondjuk, hány szülőnek kell ezt, kell-e valamiféle közgyűlést tartani, hogy adott 
témában állásfoglalást mondjanak, mert én úgy érzékelem, hogy itt elég sok esetben 
hiányosság tapasztalható. Hogy ilyen panasz érkezett-e önökhöz vagy sem, azt nem 
tudom, de ha esetleg meg tudja azt erősíteni, hogy itt joghézag van, akkor lehet, hogy 
nem ártana e tekintetben elgondolkodni, hogy itt lehet, hogy van némi pótolnivaló. 

Idézőjelbe: régi ügy, elég tragikus témához is kapcsolódóan jött elő a sítáborok 
kérdése. Tudomásom szerint ez mind a mai napig nincsen ilyen szempontból rendezve 
jogilag, hogy sítábor iskolai rendezvény, vagy nem iskolai rendezvény. Ha iskolai 
rendezvény, és akkor elengednek gyerekeket ide-oda, meg tanárokat is, akkor a többi 
számára miért van tanítási idő, ha a többi számára tanítási idő van, akkor azoknak ki 
igazolja, ha mégiscsak iskolai rendezvénynek számít, akkor ezzel mi minden jár? E 
tekintetben önök tettek-e javaslatokat vagy észrevételeket, ami jogi szabályozást 
igényelhet, vagy itt történt-e bármi, mert én személy szerint nem tudok róla, bevallom 
őszintén. Ez nyilván rendeleti szintű változtatást igényelne.  

Érkeztek-e esetleg olyan panaszok önökhöz, ami nem az SNI-s gyerekek 
oldaláról, szüleik oldaláról, hanem fordítva, a többi szülő oldaláról jöhetett elő, hogy az 
adott iskolában vagy az adott osztályban lehet-e, mondjuk, ilyen gyermeket integráltan 
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nevelni, ha közben, mondjuk, a tantestületben nincsen megfelelő gyógypedagógus 
hozzá? Ezt csak azért kérdezem, mert a normál pedagógusképzésről sok mindent el 
lehet mondani, de egy dolog biztos: hogy arra nem tudják felkészíteni, hogy sajátos 
nevelési igényű gyerekkel foglalkozzon. Azért külön szakma a gyógypedagógia, de nem 
minden iskolában van ez ilyen értelemben jelen. Tehát ez esetben például az ilyen 
típusú integrált nevelés csak azért, mert ez elegánsnak hangzik vagy trendinek hangzik 
a modern világban, helytálló, lehet-e ilyet csinálni, vagy akár jogilag is felvethetők e 
tekintetben kérdőjelek, hogy akkor itt mi a jó megoldás? 

Csak zárójeles megjegyzés egyébként, azt hiszem, Ander Balázs vetette fel a 
gyógypedagógushiányt. Igaza van. Tegyük hozzá azt is, hogy hosszú időn keresztül ez 
egész egyszerűen egy budapesti monopólium volt. Tehát ne dugjuk a fejünket a 
homokba? Két vagy három éve kezdődött el a Nyíregyházán, Debrecenben, meg még 
nem tudom, egy-két helyen. Tehát mire ott lesz kifutási ideje, az sajnos még vagy két 
évet várat magára. Ebből a szempontból persze a ténymegállapítás igaz, a megoldás 
elkezdődött, a végkifejletnél meg még nem tartunk. Körülbelül így néz ki a helyzet.  

Még egy dolgot hadd kérdezzek meg! Magyarországon felsőoktatásban tanuló 
külföldi hallgatóktól kapnak bármilyen panaszt, vagy nem kapnak? Ezt azért kérdezem, 
mert egyik oldalról elvileg nem magyar állampolgárok, ezért nem biztos, hogy 
idefordulnak, de tételezzük fel, hogy mégis. Ha igen, akkor vannak-e itt tipikus esetek, 
illetve e tekintetben a számosság körülbelül milyennek tekinthető? A képzésben részt 
vevő külföldi hallgatók aránya jelentősen megnőtt, mondjuk, ha az elmúlt egy évtizedre 
visszatekintünk, tehát ez elvileg indokolhatja. Az is igaz, hogy a külföldi hallgatókkal 
kapcsolatban pedig újabban - én több egyetemmel konzultáltam e tekintetben - egyre 
több olyan természetű eljárás van, hogy az illető, finoman fogalmazva, nem 
megengedett módon kívánt vizsgázni. Durván fogalmazva puskázott, egyéb 
segédeszközöket próbált igénybe venni. Itt már a fülestől kezdve az ördög tudja, milyen 
modern technikai berendezések is vannak, és nyilván, amikor lebuknak, akkor normál 
esetben a legtöbb egyetem azt mondja, hogy köszönjük szépen, itt befejezte akkor a 
tanulmányait. Ennek nyilván van egy eljárási rendje, minden egyetemnek megvan e 
tekintetben a megfelelő szabályzata. Ilyen típusú panaszokkal találkoznak-e, vagy nem 
találkoznak, azok megalapozottak vagy nem megalapozottak, mert nyilvánvalóan ez 
szintén hozzátartozik a hazai felsőoktatáshoz? 

Végezetül engedtessék meg, hogy az előttem szólókhoz csatlakozva 
megköszönjem önnek, munkatársainak eddigi munkáját, és a továbbiakhoz pedig erőt, 
jó egészséget és hasonló lelkesedést kívánjak. Köszönöm szépen. Megadom a szót 
önnek válaszadásra. Parancsoljon! 

Aáry-Tamás Lajos válaszai 

AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok biztosa: Köszönöm szépen, elnök úr, 
köszönöm szépen, kedves országgyűlési képviselők a sok-sok felvetést, kérdést. Azért 
fogom kezdeni a 2020-as érettségivel, mert többen érdeklődtek, és akkor nem 
egyesével térek ki rá.  

Nem fogom megismételni az egy évvel ezelőtt elhangzottakat. Valóban három 
csoporton keresztül mutattam be, hogy a 2020-as kettős feltételrendszer, tehát, hogy a 
gyerekeknek egyszerre kell egy emelt szintű érettségivel és nyelvvizsgával rendelkezni, 
az fog gondot okozni nagyon sokaknál, megváltozik ugyanis az a szabály, ami az 
Alaptörvényből ered, hogy képességek szerint illeti meg a felsőoktatáshoz való jog a 
fiatalt. 2019-ben más képességekkel lehet bejutni az egyetemre, mint 2020-tól, és ezt 
érdemes végiggondolni, hogy vajon a jogalkotó szándéka valóban az-e, hogy itt nagy 
százalékokról beszélünk, akik kimaradhatnak.  
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A jogszabály módosításának az indoklásában leírtam, hogy a roma 
szakkollégiumok gyakorlatilag kiürülnek, mert nincsen olyan roma, aki emelt szintű 
érettségivel és nyelvvizsgával került volna be az egyetemre és a roma szakkollégiumba.  

A fogyatékossággal élő fiatalokat pedig kiengedtük az egyetemről, most már be 
sem engedjük. Tehát, ha ez így marad, és legalább ezt a kérdéskört nem rendezzük, 
akkor még nemzetközi jogot is fog sérteni a 2020-as érettségi felvételi rendszere. Tehát 
a kérdés úgy hangzott, hogy vajon bele kell-e nyúlni. Ha másba nem, de ebbe, azt 
gondolom, hogy igen. Ez egy tollvonás lenne, hogy kivesszük őket az érintett körből, és 
úgy, ahogy eddig, nemzetközi egyezményeknek megfelelően kiengedtük, nyelvvizsga 
nélkül is adtunk diplomát egyes fogyatékossági típussal rendelkezőknek, ez illesse meg 
őket most is.  

Valóban, itt nagyobb kört is érinthet, mert az adatok alapján az agrárképzésben 
résztvevők 74 százalékának nincs meg ez a kettős feltétel. Tehát itt sokkal nagyobb a 
baj, mint akár a pedagóguspályán. A mérnökhallgatók 60 százalékának nincs meg ez a 
kettős feltétele. Tehát félő, hogy olyan szakmákra is kihat ez, amelyek kapcsán biztos 
nem volt a jogalkotó szándéka, hogy ezeket ellehetetlenítse, de kétségtelenül ez inkább 
politikai kérdés, mint jogi, de érdemes végiggondolni, hogy vajon mi lehetett a szándék 
vele.  

A másik, ami a legfontosabb, és itt, a vitában is előjött, hogy az érettségi felvételi 
fókuszában a nyelvvizsga-bizonyítványt állítottuk mint a nyelvtudás valamilyen 
bizonyítékát. Azért különleges a helyzet, mert csak Magyarországon fordul elő, hogy a 
közoktatásban lévőktől azt kérik, hogy lépjenek ki ebből a rendszerből, menjenek el egy 
magánszektorba, nagyon drágán szerezzenek egy papírt, és hozzák vissza az állami 
egyetemre. Ezt csak a felsőoktatás kéri. A gazdaság nem kéri, a közszolgák már nem 
kapnak ezért pótlékot, tehát az egyetlen követelmény a felsőoktatás részéről érkezik.  

Azért mondom, hogy rossz a fókusz, mert szerintem a nyelvtudást lehetne mérni 
mással is. Például a nyelvi érettségivel. Tizenöt éve érettségiznek kötelező módon 
nyelvből a fiatalok, és ma mégis azt mondjuk egy angolból középszintű érettségit szerző 
fiatalnak, hogy nem beszél nyelvet. Szerintem ez luxus. Ha a fókuszunkat áttennénk a 
magánszektor nyelvvizsgájáról az állami szektor érettségijére, és azt mondanánk, aki 
egy nyelvből érettségizik, az már be tud jutni az egyetemre, sőt az akár kijöhet. Aztán 
majd kifele persze a különböző képzéseken lehet azt mondani, hogy egy középfokú 
angol érettségivel ne legyen valaki kereskedelmi vállalkozó vagy diplomata, és akkor 
egyéb követelményeket még be lehet állítani, de bemeneti követelménynek, nyelvtudás 
igazolásának a középszintű nyelvi érettségi szerintem elegendő lenne. Sőt az 
idősebbeknek, akiknek nincs még nyelvvizsgájuk, azt lehet mondani, hogy ne a 
nyelvvizsgaközpontokba menjenek, menjenek a gimnáziumokba, jelentkezzenek ott be 
érettségire. Ez csak 3 ezer forint, nem 36. Érdemes végiggondolni. Nem tanácsot 
akarok adni, csak érdemes végiggondolni, hogy egy meglévő állami rendszert lecserélni 
egy nagyon drága, sokakat kihagyó, sokaknak hátrányt okozó magánszektorra, 
legalábbis kérdés, hogy megéri-e ilyen áldozattal kihagyni a felsőoktatásból tízezreket 
az előbb említett százalékoknak megfelelően.  

Tehát igazából én csak azt kérdem, hogy vajon a képességek megváltoztatása és 
a felvételi ily módon történő átalakítása biztos-e, hogy csak ezzel a modellel hozható 
létre. Szerintem nem. De nem az a baj, hogy én ideológiailag nem értek egyet a 
döntéssel, hanem, hogy olyanok maradnak ki, akik, ha egy évvel korábban születtek 
volna, bent lennének az egyetemen, és ez a változtatás egy nagyon erős lécet helyez oda, 
szerintem nagyon sokan nem fogják tudni átugrani. Ennyit a nyelvvizsga és a nyelvi 
érettségi viszonyáról, szerintem ez megér egy misét, hogy beszélni lehessen róla.  

Szabó Szabolcs képviselő úr kérdése, hogy a szegregáció mint téma nem szerepel 
a beszámolóban, és nincsenek is ilyen típusú ügyek. Jól látja, nincsenek ilyen típusú 
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ügyek, méghozzá azért, mert húsz évvel ezelőtt én még a kisebbségi ombudsmannak 
voltam öt évig az oktatással foglalkozó jogásza, és a kisebbségi ombudsman 
intézményében a mai napig is fogadnak szegregációs típusú ügyeket, olyan oktatási 
ügyeket, amelyek kifejezetten a kisebbségi oktatásra fókuszálnak. Amikor én elkezdtem 
itt a munkát, az akkori kisebbségi ombudsmannal leültünk és megállapodtunk, hogy a 
kisebbségi oktatási ügyek - ilyenek klasszikusan a roma szegregációs ügyek -, azok 
elsősorban az ő hivatalukhoz tartoznak, és nem énhozzám, hiszen, ha magamhoz 
rántottam volna ezeket az ügyeket, akkor kiüresítettem volna egy komoly halmazát az 
ő nagyszerű munkájuknak, úgyhogy ezért nem található. Abban a különös helyzetben 
van Magyarország, hogy két intézmény is foglalkozhat oktatási ügyekkel, a parlamenti 
ombudsman, az alapjogi biztos intézménye, és a miénk.  

Nem engedtek érettségizni fiatalokat: ez egy 2019-es ügy, és nincs vége. Tehát 
vizsgáljuk ezt az ügyet. Különleges helyzet, mert korábban általában magániskoláknál 
fordult az elő, hogy az esti tagozatra járó gyerekek innen-onnan érkeztek az érettségi 
környékére, és nem nézték azt meg, hogy valóban megvan-e az összes tárgyuk ahhoz, 
hogy ők érettségire bocsáthatók legyenek. Most az idén először egy állami intézmény 
esti iskolájában fordult elő hasonló. Azt gondolom, hogy az állam helyesen jár el akkor, 
ha az érettségit nem osztogatja szíre-szóra. Megvizsgáltuk az ügyeket, és valóban a 
diákoknak nem voltak meg azok a tárgyai, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
elkezdhesse az érettségijét. Ha van valami, amire a vizsgabiztos vigyáz, arra, hogy a 
törvényességet betartsa az érettségiztető intézmény. A diákokat nagyon sajnálom, 
ugyanis nem nekik kellett volna ennek utánajárni, illetve a vizsgát szervező tanároknak 
kellett volna elmondani, hogy még különbözetit kell tenni valamilyen tárgyból. De 
mondom, ez egy folyamatban lévő ügy, nem látok az állam részéről se túlzott szigort, 
se olyat, amit nem kellett volna. Az előbbi téma kapcsán az érettségi egyben felvételi is. 
Tehát, ha eltekintünk bármilyen különleges helyzettől, és azt mondjuk, hogy odaadjuk 
a gyereknek az érettségit, ezzel a mozdulattal őt lehet, hogy bevittük az egyetemre, és 
ugyanezzel a mozdulattal valakit kiejtettünk az egyetemről. Tehát azt gondolom, hogy 
innentől kezdve az érettségivel kapcsolatos döntések átlátható, szabályszerű volta egy 
nagyon fontos követelmény, és ezt láttam.  

A szekszárdi ügy is egy olyan ügy, amiben benne vagyunk nyakig, ’19-es. Az volt 
a kérdése, hogy érdemben tudok-e hatni vagy szólni. Igen. Mivel intézményvezetőről 
van szó, én a tankerület igazgatójával vettem fel a kapcsolatot, és látni lehetett, hogy 
ezzel kezdeni kell valamit. Azt kérdeztem a tankerületi igazgatótól, hogy menjek-e le 
egy vizsgálattal, nézzünk körbe, vagy segít fölgöngyölíteni. Azt mondta, hogy már tudja, 
adjak neki egy kis időt, mert fogja tudni kezelni ezt az ügyet, és úgy látom, hogy képes 
is erre. Megvárom, hogy valóban tud-e érdemi döntést hozni ebben a folyamatban lévő 
ügyben. Ha nem, akkor hivatalból vizsgálatot tudunk indítani. 

Hogy hogy tudunk érdemben beleszólni, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Az 
ombudsman civil technikákkal él, bármit megvizsgálhatok, és utána kialakíthatom az 
álláspontomat, aminek, ha jogsértés van, az egy ajánlás. Nem kell végrehajtani, ez nem 
olyan, mint egy határozat, nem olyan, mint egy bírósági ítélet, s mégis 98 százalékban 
elfogadják. Szerintem még magasabb arányban, mint a bírósági ítéleteket. Úgyhogy a 
kérdésére talán ez a válasz. Ha belépünk, ha vizsgálódunk, akkor igen magas arányban 
tudunk sikert elérni. Ez nem mindig azt jelenti, hogy levelet írunk, és akkor azt nem 
veszik figyelembe. Valamikor egy telefonhívás. A legtöbbször mi autózunk oda, ülünk 
le egy asztalhoz beszélgetni. Nem én kérem, hogy az irodámba fáradjanak az érintettek.  

Farkas képviselő úr kérdésére, az ingyen tankönyvek vonatkozásában, hogy nem 
tudnak beleírni, és nem tudnak aláhúzni a gyerekek, én speciel pont ilyennel nem 
találkoztam, vagy így megfogalmazva. Az ingyen tankönyv vagy a tankönyv kérdésével 
sok minden van, hogy kaphatja meg, mikor kapja meg, milyet kapjon meg. Van egy 
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szép kis gyűjtemény ebből, de nagyon érdekes, lehet, hogy erről sokkal többet kellett 
volna beszélni akkor, amikor az ingyen tankönyv bejött, hogy az hogy is néz ki igazából. 
A svédek ezt megtették. Az ő ingyentankönyv-kampányuknak az a szlogenje, hogy a 
tudás a tiéd, a könyv az öcsédé. És ezt mindenki elfogadta, hogy nem a könyvet kell 
birtokolni, és nem az abban való aláhúzáshoz való jog az, ami erős egy gyereknél, 
hanem az a tudás, ami megszerezhető, és a következő generációknak át kell adni a 
könyvet. Kétségtelenül ebbe a kampányba kicsit a gyerekeket bevonták. Szerintem nem 
késő, érdemes bevonni a magyar gyerekeket is, mert egészen kis csuda dolgokat tudnak 
csinálni. Tehát én ebben nem látok gondot.  

Volt egy kapcsolódó kérdés, azt hiszem, Gréczy képviselő úr felvetése volt, hogy 
nem tarthatja meg érettségin a gyerek a könyvet. De, megtarthatja. Minden további 
nélkül nála lehet az érettségiig az összes olyan tankönyv, ami az érettségi vizsgához 
szükséges, aztán az érettségi után adja le. Tehát ez nem automatikus, ahogy vége. Az 
összes többi könyvet le kell adnia, mert miért birtokolná, illetve természetesen nem 
tilos megvásárolni őket akár a saját könyvtárából, akár az ellátóból, tehát, ha bármi 
miatt szükség van rá, akkor erre mód van, és amíg az érettségi vizsgát le nem tette a 
gyerek, az összes könyv a birtokában lehet, és abból tanulhat.  

Az iskolai agresszióval kapcsolatban, hogy a törvényhozás részéről mit lehetne 
tenni. Sosem szoktam javaslatot megfogalmazni a törvényhozásnak. Az én szintem az, 
hogy az oktatásért felelős miniszternek fogalmazok meg jogalkotási javaslatot. De az 
kétségtelen, ha erről beszélnek, ha módjában áll a bizottságnak meghívni, mondjuk, 
egyetemi kutatókat, esetleg arra bátorítani az egyetemi kutatókat, hogy a PhD-seket 
vonják be, és sokkal több ilyen kutatást folytassanak az adott témában, az azt 
gondolom, hogy számukra óriási jelentőségű lesz. Ma már sok olyan egyetemi kutató 
van, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ha gondolják, a titkárságon keresztül én tudok 
javaslatot tenni erre.  

Ander Balázs kérdésére, hogy hogyan látom a gyógypedagógia helyzetét, talán 
ez volt az, ami a 2020-as érettségin kívül érkezett. Különleges a gyógypedagógia 
helyzete, kicsit árnyékban van. Fogyatékosságról nem szívesen beszélünk, egy kicsit 
tabusodik is a kérdés. Maguknál az érintetteknél látjuk, hogy van, aki szívesen harcol a 
jogaiért, a másik meg inkább eldugja, szégyelli a gyermeke, a családja helyzetét. 
Ugyanolyan sokszínű ez a világ, mint bármelyik másik világ, és mégis egy kicsit 
árnyékban van. Nehezen tudjuk a gyógypedagógiai kérdéseket jól megvitatni. Az biztos 
- és erről a beszámolóinkban is írunk -, hogy a gyerekek számának a növekedése miatt 
egyetlen tanár sem mondhatja azt, hogy ő elkerülheti ezeket a gyerekeket. Nem. Egyre 
inkább fog találkozni velük. Hogy hol, mikor, azt sosem fogja tudni, ezért érdemes a mi 
javaslatunk szerint inkább erre felkészülni, ezekről sokat beszélni, merthogy ezek a 
gyerekek hihetetlen értéket képviselnek, állapotuktól és helyzetüktől teljes mértékben 
függetlenül. 

Hogy hogyan lehetne a gyógypedagógia helyzetét, a fogyatékossággal 
foglalkozók helyzetét javítani. Azt szoktam javasolni a tanároknak, hogy amikor 
szerveznek konferenciát, akkor ne csak tanárok beszéljenek. Hívjanak el mindenki 
mást az üzleti életből, a művészeti életből, az egyházi életből embereket. Nagyon sokan 
a tapasztalataikat össze tudják adni. Gyógypedagógusok se maradjanak magukra. Az is 
egy zártabb szakma, saját nyelvezettel. Sose csak magukban beszéljenek, mert sokkal 
többen vannak, akik segítenének. Szerintem itt az erőforrások nagyok. Ha bármilyen 
vizsgálatot megnézünk, ami a magyar lakosság elutasításáról szól bármilyen társadalmi 
csoporttal, népcsoporttal kapcsolatban, azt látjuk, hogy a fogyatékosokkal szembeni 
elutasítás a legkisebb. Minden egyéb elutasítottság magas. Ez azt jelenti, hogy van 
erőforrás, lehet építkezni. Itt rengeteg jó gyakorlat van, elképesztően színes ebből a 
szempontból Magyarország, és nagyon jó intézmények és gyakorlatok vannak. Ebben 
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talán mi, magyarok nem vagyunk olyan jók, hogy a jó gyakorlatokat gyűjtsük. Fura 
lenne, ha az ombudsman gyűjtené, mert én sajnos a jogsértéseket kell gyűjtsem, de 
nagyon sokat járok Magyarországon, és nagyon sok jó példát látok. Úgyhogy én csak 
azt tudom mondani az általános képre, hogy árnyékban vannak ugyan, de rengeteg 
erőforrás van, és valószínűleg ezeket mozgósítani is kell.  

Gréczy Zsolt képviselő úr felvetése az iskolai agresszióról. Van egy honlapunk, 
amire nagyon büszke vagyok, ez az „oktbiztos.hu”, és ott van egy 2009-es vizsgálat, ami 
tízéves ugyan, de a megállapításai szerintem azóta tarthatóak, és ott a tanár-diák 
konfliktus minden relációját megnéztük, és a diákok egymás közötti agresszióját is 
megnéztük. Az akkori tizenegyedikesek egész pedagógiai iskolai életpályáját kérdeztük 
meg, és az a különlegessége, azért kerül vissza a korábbi időszakhoz képest az erről 
szóló vita egy szakmai mederbe, sokáig azt hittük, hogy a fizikai agresszió szintje a 
nagyon magas. Azt kellett látnunk, hogy nem igaz, nem magas a magyar iskolában a 
fizikai agresszió szintje. A szóbeli bántásé, agresszióé ellenben számunkra is meglepő 
módon magas. Erre azt mondják például a nemzetközi kutatásokban a finnek, hogy 
örüljünk, mert ők nagyon csendesek, csak előveszik a kést meg a fegyvert. Lehet, hogy 
jobban járunk, ha káromkodunk és szóban bántunk, mint az olaszok, akiktől 
megijedünk, hogy milyen hangosan kiabálnak, közben ők csak beszélgetnek. Ez egy 
kulturálisan is determinált kérdés, és ebben látom, hogy létező jelenségről van szó, 
amire egyébként mi kínáltunk megoldásokat. Az egyik, hogy a finn KIVA-program 
Magyarországra kerülésében mi magunk, személy szerint én is nagy szerepet 
játszottam, hogy ezt adaptálni lehessen, és most folyik egy kísérleti program, ami 
nagyon működőképes, nemcsak a finn iskolákban, hanem sok európai iskolában, 
illetve négy egyetem kutatóit arra kértem, hogy egy honlapon gyűjtsék össze azokat az 
iskolák számára ingyen rendelkezésre álló programokat, amelyeket igénybe vehetnek 
az iskolák, ha baj van, ha a diákok egymást bántják, ha tanárt bántanak, esetleg a 
tanárok között van ilyen, aki bántaná a gyerekeket, és ez nyolc oldalon keresztül sorolja 
fel azokat a civil és egyéb hatósági programokat, amelyeket igénybe lehet venni.  

A túlterhelt gyerekekről. Nehéz erről beszélni, mert abban tökéletesen egyet kell 
értenem Dunai Mónikával, hogy nem elég a jogszabályokat megnézni, és nem elég azt 
megnézni, hogy belül az iskolák mit szerveznek, hanem az egész kontextusát egy 
családnak, egy tanulásnak látni kell. Valóban, annyiban változott a jogszabály, hogy 
’13-tól írtuk elő az általános iskola felső tagozatára vonatkozóan igazából, hogy 8-16 
óráig bent kell lenni. Ez egy napi nyolc óra. Minden, amit ezen felül adunk a gyereknek, 
az már plusz, az legyen házi feladat vagy egyéb feladat. De a túlterheltségben érdemes 
megnézni, hogy mi az, amit tényleg meg kell csinálni, mi az, amit nem. A múltkori 
beszélgetésben, azt hiszem, említettem, hogy van olyan iskola, ahol nem adnak házi 
feladatot, másutt meg adnak házi feladatot. Így tartják jónak. Csak ebben az iskolában 
a túlterheltség foka jóval nagyobb. Érdemes megnézni, hogy mik azok az adminisztratív 
feladatok, amiket biztosan el kell végezni, mert úgy értelmes, és amiket nem kell 
elvégezni, de valamiért úgy érezzük, hogy el kell végezni. Olyan sok iskola van, olyan 
sokféle megoldással, hogy az egyszerre nem lehet igaz, hogy ugyanaz a Nemzeti 
Alaptanterv, ugyanaz a miniszter, ugyanaz a miniszterelnök, és az egyik iskolában 
szabadabbnak érzik magukat, mert jól megszervezik, a másikban pedig rabnak érzik 
magukat, mert úgy érzik, hogy a szabályok és az adminisztratív teher őket béklyóba 
kötik. Tehát valószínűleg egymástól sokat érdemes tanulni, itt nem a mi álláspontunk 
lehet érdekes.  

A középiskolai felvételi, hogy készült-e ajánlás arra, hogy ne legyen egyik 
felvételi más, mint a másik. Nehéz. Ez rengeteg szubjektív elemet tartalmaz, hogy 
mondjuk, az idei matematikaérettségi nehéz volt. Erről még a tanárok is vitatkoznak. 
De ebben az Oktatási Hivatal egy nagyon jól kiépített rendszert működtet, mi sokszor 
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beleláttunk. Tehát nem a tételeket láttuk, hanem azt, hogy ezt hogyan állítják elő. Azt 
kell mondanunk, hogy hosszú évekre visszamenőleg kiegyensúlyozott, arányos 
felvételije van Magyarországnak. Ami vitára ad okot, hogy más a hatásfok, mert más a 
jellege a nyolcosztályos gimnáziumi felvételinek, a hatosztályosnak és a 
négyosztályosnak. A hatosztályos és a nyolcosztályos felvételi egy lefölözés. Abban 
nekem nagyon sok vitám van a rendszerrel, hogy kell-e nekünk ilyet csinálni, érdemes-
e ilyet csinálni. Olyasmit kérünk a gyerekektől, amit iskolában biztos nem tanultak, és 
így vesszük fel őket a nyolcosztályos, hatosztályos gimnáziumba, és itt a nehézségi fok 
nagyon látványos, és aki kimarad belőle, úgy érzi, hogy a jogai sérültek. Érdemes 
megnézni a hatosztályos gimnáziumi jelentkezési adatokat: döbbenetesen magasak. 
Tehát nagyon sokan akarnak ezen a szűk tölcséren keresztülmenni, és mindenki úgy 
érzi, hogy rosszul járt, ha ide nem vették fel, de ez egy klasszikus oktatáspolitikai 
kérdés, amiben dönteni kell, hogy vajon kell-e ilyen. 

Hogy a tanév rendje változzon-e, na, ez egy klasszikus érdekharc. Ebben az 
oktatási jogok biztosának alig van mondandója. És ebben valószínűleg még az sem 
lenne értelmes felvetés, hogy az én koromban mi volt. Én szombaton is jártam iskolába. 
Tehát valószínűleg a diákok megölnének, ha azt mondanám, hogy az én gyerekkoromat 
hozzuk vissza. (Derültség.) 

Dunai Mónika kérdésére, hogy a gólyatábori erőszak ügyében vizsgálódtunk - ez 
egy nagyon jelentős felsőoktatási vizsgálatunk volt -, és hogy hogyan változott. Nagyon 
örülök neki, hogy az oktatáspolitika nagyon komolyan vette ezt a vizsgálatot. Balog 
miniszter úrral, és Bódis Józseffel közösen - akkor a Magyar Rektori Konferencia 
elnöke -, Gulyás Tiborral - most államtitkár, akkor HÖK-elnök volt - együtt ültünk és 
beszéltünk arról, hogy nem tartható a korábbi helyzet. Örömmel kell jelentenem 
önnek, hogy a felsőoktatási gólyatáborok egész jellege megváltozott. Tehát, hogy 
minden egyetem tudja, hogy ilyet, mint ami a korábbiakban volt, nem lehet folytatni a 
magyar felsőoktatásban. Szerintem egyetlen vizsgálatunk sem volt olyan jelentős 
hatással az oktatásra, mint ez a vizsgálatunk. Nagyon sok helyen úgy döntöttek, hogy 
nem is mennek ki az egyetemről, hanem az egyetemen belül szerveznek orientációs 
napokat például, amire azt mondják az oktatók, hogy soha nem volt még a fiatal 
oktatók, kutatók és a hallgatók között ilyen szoros viszony éppen azért, mert belső 
orientációs napok vannak, és nem kinti buli valahol.  

Az ösztöndíjakra pedig, hogy vajon az ösztöndíjak növekedése miatt látható-e, 
hogy kevesebb ilyen ügy érkezik, ennek utána kell járnom egészen pontosan. Az 
ösztöndíjakkal kapcsolatban nem is a mértéke, vagy nem az, hogy kimaradtak, 
néhányszor előfordult, hogy nemzeti kiválósági ösztöndíj, korábbi köztársasági 
ösztöndíj folyósítása nem úgy történt, nem akkor történt, de ezek inkább egyedi ügyek 
voltak, mind rendszertípus ügyek.  

Hoppál Péter három plusz egy bónusz kérdésére, hogy van-e eltolódás az 
arányokban, mondjuk, az elmúlt húsz évet tekintve - nincs. Pontosabban bocsánat! A 
diákok és a szülők által megfogalmazott panaszok ügyében van. 2000-ben a szülők 
küldték a legtöbb panaszt. Ekkor a panaszok nagyon nagy része levélben érkezett. 
Rendes felbélyegzett levél, kézzel megírva, így kaptuk őket. Ahogy az elektronikus 
ügyintézés megjelent, és a honlapunk megjelent, abban a pillanatban elkezdődött az 
eltolódás, és szép lassan a hallgatók, diákok vették át a panaszokat. Ez inkább annak 
tudható be, hogy a diákok könnyebben használják ezt az eszközt, ingyen van, viszonylag 
gyors kommunikációs eszköz. Az, hogy a pedagógusok elenyésző számban fordulnak 
hozzánk, ez pedig sztenderd, ez mindig így volt. Ugyanis az oktatást mint szolgáltatást 
a tanárok nyújtják, a családok veszik igénybe. Ezért a diákoknak vannak jogaik, vagy a 
családoknak vannak jogaik, a tanároknak elsősorban kötelezettségeik. Tehát ez az 
egyensúlyi állapot, és ez tükröződik az ügyek számában. Sok pedagógusjelzésre tudunk 
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vizsgálódni, mert egy olyan jelenséget mutat, amit fel tudunk venni és tudunk 
vizsgálódni, de van egy jó nagy halmaz a pedagógusok panaszában, ami munkajogi 
jellegű, és kívül esik az oktatási jogon. 

Van-e rendszer szintű jogsértés, ami jogalkotási javaslattal jár? Minden évben 
van. A beszámolónk úgy néz ki, mindig elbújik ez a statisztikai adat. A jogalkotási 
javaslatok száma 2018-ban: kettő, és ez nem az Országgyűlésnek szól, hanem az 
oktatásért felelős miniszternek. Ebből az egyik a 2020-as érettségire vonatkozott. Ez is 
körülbelül így van. Én nem emlékszem, lehet, hogy egyszer volt öt, de körülbelül ezt 
jelenti, hogy ilyen számok vannak évente, amivel megkeressük a minisztert, hogy a 
jogsértés a jogszabály hiányára vagy hiányosságára vezethető vissza.  

Az első kérdéséhez kapcsolódik a harmadik, hogy kiugró statisztikai számok 
voltak-e, vagy a szférák jellegzetessége, hogy ennyi ügy van a közoktatásban, 
felsőoktatásban - igen. A közoktatás kétharmad, a felsőoktatás körülbelül egyharmad. 
Természetesen ez még mindig egy kicsit erősebb a felsőoktatás javára, de ott felnőtt 
állampolgárok vannak, írásbeliség jellemző, a bizonyítás nagyon egyszerű. A 
felsőoktatásból beküldenek nekem minden dokumentumot, a kedves kollégámmal 
megvizsgáljuk, és szinte mindent látunk. A köznevelésben azért tud neccesebb lenni 
bebizonyítani, hogy mi is történt.  

A plusz egy kérdés, hogy az oktatásunk hol áll EU-s szinten. Nagyon érdekes 
kérdés, mert sok mindent látok, látom Kelet-Európát, látom Nyugat-Európát, nagyon 
sok külföldi partnerrel dolgozunk együtt. Nekem még mindig azt kell látnom, hogy nem 
olyan rossz az oktatásunk, mint ahogyan tekintünk rá, mint ahogy gondolunk rá, mint 
ahogy az ezt a szolgáltatást nyújtó tanárokról szoktunk beszélni. Polónyi megállapítása 
nem attól brutális, hogy ilyen leegyszerűsítő, hanem attól, hogy sokan mondják. Tehát 
a tanárok kontraszelektáltságát már annyian mondják, hogy ez már akkor is igaz, ha 
egyébként nem lennének kontraszelektáltak. Mint egy ilyen bélyeg, ez rájuk került, és 
ez valamilyen módon mindig előkerül. Azt gondolom, hogy ebben óriási erőforrásaink 
vannak.  

Nem sikerült még a miniszter úrnak elmondani, de hátha legközelebb, amikor 
jön, akkor felvethetik önök is neki. Milyen érdekes lenne azt a kísérletet megtenni, hogy 
a tanár legalább azt kapja meg, mint az orvos: kutasson a munkahelyén. Mert minden 
orvosi klinikum egy kutatóhely is egyben. A tanárok írják le, amit csinálnak, semmi 
többet, de kössék össze magukat egy egyetemmel, csak azért, hogy a módszertan 
rendben legyen, hogy esetleg mentorálja a tanárt a volt oktatója az egyetemről, és írják 
le, és akkor ez nyilvános adat lehet, mert a másik iskolából meg lehet nézni, hogy ott 
mit csinálnak. És ez nem több, mint amit az orvosoktól kérünk, nem rugaszkodik el a 
Nemzeti Alaptantervtől, nem lép ki a jogszabályi keretek közül, mégis azt fogják látni 
sokan, hogy értelmiségi független pályát is lehet végezni. Ezt csinálják egyébként, csak 
nem szervezetten, vagy nem megbízás alapján. Azt gondolom, hogy ha az oktatásba 
ilyenek még beleférnének, akkor olyan erőforrások áramolhatnának az oktatásba, 
amelyekkel nem találkozunk.  

Elnök úr kérdésére, talán egy ügyünk volt ezzel az 1990 előtti nyelvvizsgával 
kapcsolatban. Van egy különleges jogszabályi rendelkezés: 1990 előtt kialakult 
ügyekkel nem foglalkozhatok. A legtöbb rendszerváltás utáni intézménynek ez egy 
ilyen cezúra, hogy csak azt lehet vizsgálni, ami utána keletkezett. De meg fogom nézni 
pontosan, de egyszerűen nem ugrik be, hogy ilyennel találkoztunk volna.  

Az átsorolás és a kreditelismerés között van-e kapcsolat? Nagyon kevés ügy van, 
de értelemszerűen ez szokott lenni a vita tárgya, hogy mivel nem ismerték el a 
kreditemet, ezért én egy rosszabb pontszámot kaptam, és akkor mindjárt itt van 
előttem az átsorolás a költségtérítéses képzésbe, de ebből nem olyan nagyon sok az ügy. 
Átsorolásos ügyeket kapunk, de ezt is, ahogy a hallgatói önkormányzatok kérték, hogy 
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vizsgáljuk meg rendszerszerűen, és nem látunk olyat, ami jogsérelmet okozna, hiszen 
az Alaptörvény szerint is egyrészt képesség szerint jár a felsőoktatáshoz való jog, 
másrészt, hogy az állam ezt különböző ösztönzőkkel támogatja. Hát ösztönzi azzal, 
hogy tanuljon jól, aki nem tanul jól, azt már nem ösztönzi, és ez egyébként teljes 
mértékben alkotmányos is minden alkotmánybírósági döntés szerint.  

A szülői szervezet. Találtunk olyan esetet, hogy két szervezet jött létre. Volt egy, 
amelyik nem működött, ezért három-négy szülő összeállt, és létrehoztak egy másikat, 
és tényleg elkezdtek szülői szervezetet játszani, csak ilyen legitimitási probléma volt, 
hogy akkor egy iskolában hány legyen. Egyetértek, hogy ezt lehetne akár jobban 
szabályozni, de csak azért szigorítani a szabályokon, mert a szülői szervezetek többsége 
esetleg nem túl aktív, félő, hogy aránytalan lesz a jogalkotás ezen a területen. Inkább 
arra lehetne bátorítani a szülőket, civileket, akár hatóságokat is, csináljanak 
szülőakadémiákat, szülőket támogató programokat, amiben felhívják a szülőségre a 
figyelmet, arra, hogy milyen szervezeti formában érdemes működtetni, hogy kell egy 
iskolában jól szülői szervezetet csinálni. Ez szerintem még az iskolaigazgatónak is 
érdeke, mert partnerei lesznek, és nem ellenfelei, ha nem működik jól a szervezet. 
Addig nincs baj, míg nincs baj, csak mikor baj van, akkor jó lenne behívni jól működő 
szülői szervezeteket. 

A sítáborok kapcsán önnek igaza van, nincs rendezve ez a kérdés. Nagyon 
sajnálom, még Palkovics László akkor államtitkár volt, én azt kértem, hogy inkább egy 
hosszabb előkészítő munka, de folyamatos előkészítő munka után álljunk elő 
valamivel, de valamiért, ahogy az autóbuszok műszaki paraméterein könnyű volt 
változtatni, és itt előrefutottunk, és továbbra sincs rendezve az ügy.  

Az utolsó kérdés, hogy a külföldi hallgatóktól kapunk-e panaszt. Igen, egyre 
többet. Ez egy különleges helyzet. A honlapunk rögtön magyarul és angolul jelenik 
meg, és az összes kisebbségi nyelven, és az összes európai uniós nyelven. Mindenféle 
típusú panaszt kapunk. Csak Norvégiából 800 orvostanhallgató van itt. Úgyhogy a 
nagykövetük kérte, hogy üljünk le, ez már akkora szám, hogy érdemes beszélni. 
Merthogy norvégul nem volt kinn (Derültség.), most fogjuk ezt majd megcsinálni. 
Egészen különleges szegmensből kapunk a külföldi hallgatóktól panaszokat. Semmivel 
sem rosszabbak, mint a magyarok. Érzik a jogaikat, ha sérülnek, segítséget kérnek.  

Az utolsó a puskázás, ezzel kapcsolatban, inkább egy történetet hadd mondjak 
el. Teológiára járt egy, már nem volt fiatalember. Azt hiszem, a harmadik helyen 
próbálta megszerezni a diplomáját, de a diplomamunkájában mindig plagizált, és az 
államvizsgáján meg még puskázott is. Nem kapta meg az oklevelét, és hozzám fordult, 
de nem azért, hogy nem kapta meg, hanem, hogy képzelje el, biztos úr, a rektor, amikor 
azt kérdeztem tőle, hogy hova fellebbezhetek, azt mondta, hogy a jóistenhez. És akkor 
én visszaírtam neki, hogy rossz helyre címezte a levelét, nem én vagyok. (Derültség.) 
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy mi nem állunk a puskázó, plagizáló diákok 
pártján. Ez egy olyan egyértelmű jogsértés, ahol, ha ilyenkor megszüntetik a hallgatói 
jogviszonyt, akkor ezt teljes jogszerűséggel teszik. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen biztos úrnak a beszámolót, azt, hogy 

rendelkezésünkre állt, és hogy szerintem kimerítően és alaposan válaszolt minden 
kérdésre. További munkájukhoz sok sikert, jó erőt, egészséget kívánunk! Köszönjük 
szépen önnek is és kedves munkatársainak is, hogy rendelkezésünkre álltak.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Következik a harmadik napirendi pont, az egyebek. 
Kérdezem, hogy van-e bárkinek bármilyen felvetése vagy kérdése. (Senki sem 
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jelentkezik.) Nincsen. Akkor nagyon szépen köszönöm a megjelenést, a bizottsági ülést 
bezárom. További szép napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 45 perc) 

  

Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


