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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 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 mai bizottsági ülésünkön Kásler Miklós miniszter 
urat, államtitkár asszonyt, államtitkár urakat, minden képviselőtársamat és mindenkit, 
aki jelen van a teremben. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a pandémiás helyzetben a hivatali 
munkamegosztás miatt a mai ülésünk munkáját Takács Gabriella helyett Papháziné dr. 
Herczeg Ildikó és Nyilas Dániel fogja segíteni.  

Elsőként a napirendről kell döntenünk, amit kiküldtünk. Kérdeztem, hogy ki az, 
aki egyetért a kiküldött napirendi javaslattal. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) A bizottság a napirenddel egyetért. A biztonság kedvéért kérek egy 
ellenpróbát! (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Ellenszavazat nem 
volt. Köszönöm szépen. A napirendet tehát elfogadtuk. 

Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere éves meghallgatása 

Az 1. napirendi pontunk dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere éves 
meghallgatása, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján.  

A pandémiás helyzetre, a kötött teremhasználati lehetőségekre, a napirendi 
pontok számosságára, valamint a miniszter úr további programjára való tekintettel 
javaslom, hogy a miniszteri meghallgatásra határozott időkeretben kerüljön sor. A 
javaslat lényege, hogy 4-4 perc lenne képviselői kérdésekre és 60 perc a miniszter úrnak 
a bevezetőjére, illetve válaszadási megszólalására. Természetesen az időkereteket azért 
valamelyest tudjuk tágítani, de ez nem megy a végtelenségig. Mindenesetre arra 
igyekezni fogunk figyelni, hogy a miniszter úr tudjon válaszolni, ugyanakkor a másik 
oldalon kérném szépen mindenkitől azt a belátást, hogy másik bizottságnál is van 
jelenése a miniszter úrnak, és nekünk is van a továbbiakban munkánk. Aki egyetért az 
időkeretes javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, ez kilenc. 
Aki nem értett vele egyet? (Szavazás.) Négy. Köszönöm szépen. Akkor ez lesz a 
menetrendünk.  

Megadom a szót a miniszter úrnak. Ön gazdálkodik az idejével. Ha szabad 
javasolnom, azért úgy próbálja meg beosztani, hogy legyen mód a bevezetőt követően és 
a kérdések elhangzása után a válaszadásokra is. Parancsoljon, miniszter úr! 

Dr. Kásler Miklós hozzászólása 

DR. KÁSLER MIKLÓS, az emberi erőforrások minisztere: Igen tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm a meghívást, amelynek a célja az, hogy a minisztérium 
egyéves tevékenységét foglaljam össze. Nyilvánvalóan a szerteágazó tevékenységek 
nagyon sok tételt tartalmaznak, úgyhogy megpróbálom laptop segítségével a lényeget 
összefogni.  

A kultúra állami támogatásáról annyit szeretnék elmondani, hogy az európai 
országok között GDP-arányosan Magyarország támogatja a kultúrát legnagyobb 
mértékben. Első helyen vagyunk ebben a kérdésben. 2019-ben az állami támogatás 
472 milliárd forint volt, ami 91 milliárd forinttal volt magasabb az előző évinél. Az 
önkormányzatok kulturális célokra 2019-ben 181 milliárdot fordítottak, 16,8 
százalékkal többet, mint azt megelőzően. Kiemelt figyelmet fordított a kormány a 
kulturális intézmények fejlesztésére.  
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Összefoglalóan úgy mondanám, hogy a millennium óta hasonló támogatása a 
kultúrának nem jutott. 2010-től száz kulturális beruházásról született döntés, 
530 milliárd forint értékben, és további 440 milliárd forint áll rendelkezésre a további 
fejlesztésekre. A „Modern városok” program keretében a veszprémi, debreceni, győri, 
zalaegerszegi színházak felújítása, bővítése valósult meg, hazai forrásból a szolnoki 
Szigligeti Színház, Kecskemét, Debrecen - a Latinovits Színházról beszélek -, illetve a 
Csokonai Színház új játszóhelye van fejlesztésben. A fővárosi fejlesztések közül 
megemlíteném a Nemzeti Színház már három éve tartó műszaki korszerűsítését, a 
József Attila Színház fejlesztésének az előkészítését, a vidékiek újabb kiemelt 
fejlesztések, Balassagyarmat, Decs, Szedres, Tata, Vértesszőlős és mások.  

Átalakult az intézményrendszer olyan értelemben, hogy 2019-ben létrejött a 
kultúrstratégiai intézményi kör 16 intézettel. Ennek az volt az értelme, hogy a nemzeti 
kultúra és a kulturális értékek egyenlő hozzáférését biztosítsa az országban. Ugyancsak 
cél az is, hogy támogassa az új kiemelkedő kulturális értékek létrehozását, biztosítsa a 
kulturális alapellátást, a nemzet szellemi és közösségi továbbfejlesztését, minőségi 
átalakítását. Megalakult a Kulturális Tanács, ami a kulturális ágazat egységes 
kormányzati stratégiai irányításának a szakmai alapjait biztosítja, javaslatokat tesz a 
kultúra kormányzati stratégiájára, véleményezi és összehangolja a kulturális ágazati 
fejlesztéseket, és a tevékenységéről és a kultúra értékeléséről tájékoztatja a kormányt.  

A közalkalmazottak jogviszonya munkaviszonnyá alakult. A törvény garantálta, 
hogy a munkabér nem lehet alacsonyabb, mint a közalkalmazottak intézménye szerint 
volt. 6 százalékos béremelésre lesz lehetősége az intézetnek január 1-jéig visszamenő 
hatállyal.  

A 2019-es törvények alapjaiban átrendezték az előadó-művészeti, különösen az 
önkormányzati színházak finanszírozását, eszerint van állami finanszírozás, van 
önkormányzati és van vegyes finanszírozás abban az esetben, ha a színház további 
tevékenységét csak közös működtetésben lehet megvalósítani. 2020 áprilisában minden 
egyes önkormányzattal megszülettek a döntések. Vác Város Önkormányzata nem 
vállalta a közös működtetést, közös működtetésűvé vált viszont nyolc fővárosi színház 
és húsz vidéki város 30 intézménye.  

Folytatódott a Csoóri Sándor program. Célja a hazai, magyar, nemzetiségi, 
valamint a határon túli, főleg népi művészetek támogatása. Ebben az évben 3 milliárdos 
keretből 2200 szervezet támogatását sikerült biztosítani. A Petőfi Irodalmi Múzeum 
Digitális Bölcsészeti Központ 2020. január 28-án jött létre.  

Feladata a hazai közgyűjteményekben zajló digitalizáció, a tartalom- és 
szolgálatfejlesztések támogatása, koordinálása, dinamizálása. Ezen országos projektek 
közül néhányat megemlítenék: Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia, Digitális 
Oktatási Stratégia, Országos Könyvtári Rendszer, ami a minisztérium különböző 
ágazatainak az együttműködésén alapul. Ezeknek a programoknak az egyik kimondott 
feladata az, hogy a közoktatás, a turizmus és az idegenforgalom célkitűzéseit támogassa.  

Megemlíteném itt a sok közül a Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal és a 
Magyar Turisztikai Ügynökséggel való közös programjainkat, ilyen a Kapocs-program, 
a nemzeti értéktár projekt, a levéltári intézményrendszer támogatása. Ebben az évben 
erre a célra a minisztérium 97 millió forintos támogatást biztosított abból a célból, hogy 
a magyar történelem forrásait megőrizzük, és az adatokat, az állományt védeni legyünk 
képesek; és itt szakmai továbbképzések, levéltárianyag-feltárások és -közzétételek 
szerepelnek.  

Megvalósult az internetes tartalmak megőrzéséhez szükséges jogi háttér. Az 
Országos Széchenyi Könyvtár 2021-től ellátja a magyar vonatkozású webtartalmak 
módszertanilag megalapozott archiválását, feldolgozását és hosszú távú megőrzését.  
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A kulturális kormányzat kiemelt céljának tekinti a közös gyökerek kutatását, a 
nemzeti identitás megerősítését tudományos megközelítésben, illetve a tudományos 
eredmények népszerű formában való közzétételével.  

A Magyarságkutató Intézet ’19. január 1-jével alakult meg. Feladata az, hogy 
kutatást végezzen a magyarság múltjának, nyelvének, eredetének a fenntartására, 
interdiszciplináris módon, az egymást kiegészítő rokon tudományágak eredményeinek 
az összegzésével, harmonizálásával, tehát olyan módon, ahogy ez eddig Magyarországon 
nem történt meg. A főbb vizsgálati területek: a honfoglaláskori emlékek, vallástörténet, 
archeogenetika, a XXI. századi magyar önazonosságtudat történelmi gyökerei, 
nyelvtörténet, néprajz, népzene.  

Az intézet rövid kétéves tevékenysége alatt rendkívül magas színvonalon, 
prekoncepciómentesen tárgyalja a feladatkörébe eső témaköröket. Megjelentek a 
kiadványai, megjelentek a honlapon a különböző értékelő kongresszusi összefoglalók, 
kiállításokat rendeztek. Megemlíteném a Magyar Világ 1938-1940-et és az Ezer és ezer 
jelet. Régészeti ásatásokat kezdeményeztek. Itt többek között az abasárit említeném, 
amelyik a feltárás első három hetében egyértelműen bizonyította, hogy Aba Sámuel 
korában körkápolnát, majd arra templomot építettek. Az archeogenetikai vizsgálattal 
feltárt számos csont pedig olyan eredményekkel kecsegtet, hogy ennek révén többet 
tudunk meg a dinasztiáinkról és a honfoglaláskori vezető rétegekről.  

A Trianon-sorozat konferenciáit említeném még meg. A világjárvány idején a 
kultúra rendkívül koncepciózusan, összefogott módon biztosította, hogy egyrészt 
fennmaradjon, hogy a válságot túl tudja élni, és mindemellett a magyar emberek 
számára olyan vizuális programokat biztosított, amelyek a közérzet javítását 
mindenféleképpen támogatta az összefogás, az összetartozás jegyében. 

Minden magyar ember számára biztosított a kulturális tartalmak elérésének a 
lehetősége magas kulturális szinten. A kormány 2020-ban 12,6 milliárd forint forrást 
bocsátott a kultúra rendelkezésére a fennmaradás érdekében. Ebben a „Muzsikáló 
Magyarország” keretében 800 millió, majd további 700 millió forint támogatás jutott a 
magyarországi cigányzenének, cigányzenészeknek.  

Az EMMI a saját kereteiből 1 millió forintot csoportosított át az előadó-művészeti 
szférának, és mintegy 3 ezer művész kapott gázsielőleget, fejenként átlagosan 300 ezer 
forintot, ami nem egyszerű támogatás, hanem úgy tekinthető, mint a kulturális 
produkciók megelőlegezése. Előtérbe kerültek az online kulturális szolgáltatások, 
gyűjtemények, felvételek, előadások, adatbázisok, és tárlatok váltak online elérhetővé. 

Vészhelyzet esetén, a levéltárak kivételével, a kulturális intézmények látogatása 
az ott dolgozók kivételével tilos. Kulturális eseményt szervezni és annak helyszínén 
tartózkodni, az ott dolgozók kivételével, ugyancsak tilos, ugyanakkor viszont online 
minden kulturális esemény megtartása engedélyezett.  

A köznevelésben az oktatási támogatások 2020-ban megközelítik a 2,15 milliárd 
forintot, ami 720 milliárddal több, mint amennyi 2010-ben volt. A kiadások tervadatai 
2021-ben ehhez képest nőnek, megközelítik a 2,2 milliárd forintot, ami közel 800 
milliárd forint növekedést jelent 2010-hez képest.  

’19-ben a köznevelésre 2 milliárd 30 millió forintot, 2020-ban 2 milliárd 150 
millió forintot, 2021-ben 2 milliárd 230 millió forintot fordított az állam. Elkészült a 
nemzeti alaptanterv, amely az emberiségnek a kulturális hagyományokat érintő 
irodalmát és a kultúra minden ágát érintő témaköreit előtérbe állította; az értékalapú 
oktatás irányába, az örök értékek irányába, az európai keresztény és a magyar értékek 
irányába tolta el a tematikát, ugyanakkor a módszerek, az elvárások és a pedagógiai 
irányok tekintetében a legkorszerűbb megoldásokat építette be. Erősíti az identitásokat: 
a magyar nyelv és irodalom, a történelem és az ének-zene képezi ennek az 
identitásformálásnak az alappilléreit.  
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Ugyanakkor 10-15 százalékkal csökkentek az óraszámok, csökkent a tananyag 
mennyisége. Nagyobb rugalmasságot biztosít a pedagógusoknak, akik az órák 20 
százalékát szabadon használhatják fel. Megújult tantárgyak, illetve új tantárgyak 
vannak: digitális kultúra, állampolgári ismeretek.  

A NAT egységet alkot a kerettantervekkel, a tankönyvekkel, az érettségi 
követelményekkel és a tanárképzés új feladataival, aminek a célja az, hogy a NAT-ot az 
eredeti szellemében és tárgyában oktassák. 

A NAT-ot felmenő rendszerben vezetjük be, az 1-9. évfolyamon, a 6 évfolyamos 
gimnáziumok esetében a 9. évfolyamon.  

Elkészültek a kerettantervek, ahogy ezt említettem, elkészültek a tankönyvek, 
amit megfelelő módon és megfelelő időben eljuttattunk Magyarország minden 
pontjához. A tankönyvfejlesztés, -kiadás, -terjesztés az Oktatási Hivatal feladata. Ebben 
a tanévben jelenleg 52 kiadó 2907 tankönyve szerepel. A NAT kapcsán vagy a NAT 
apropójából 61 új vagy átdolgozott tankönyv készült. A rendelést, kiszállítást a KELLO  
intézi, az iskoláknak ezzel nincs feladata.  

Jelen pillanatban ott tartunk, hogy az ingyenes tankönyv támogatása minden 
magyar diákot elért, ennek az összegeit említeném: ’13-ban 614 ezer diák kapott 
ingyenes tankönyvet, 2017-ben volt egy jelentős ugrás: 946 ezer, és végül 2020-ban 
minden magyar diák, azaz 1 200 000 tanuló.  

Számos attak történt az iskolákban, ami a tanárok ellen irányult elsősorban, ez 
volt az indoka annak, hogy szeptember 1-jétől közel 500 intézményben az intézmények 
kérésére az iskolaőri rendszert elindítottuk. Az iskolaőrök a rendőrségi állományba 
tartoznak, tanítási időben az iskola területén intézkednek. Meg kellett bizonyos 
feltételeknek felelni: egészségügyi állapot, lélektani állapot, fizikai alkalmassági állapot. 
Végül is továbbképzésen kellett részt venniük, pedagógiai, gyermekpszichológiai, 
bűnmegelőzési, konfliktusmegelőzési és végül rendvédelmi felkészítésen jutottak át. 
Feladatuk a konfliktusok megelőzése, a kialakult konfliktusok békés rendezése, a rend 
helyreállítása és a pedagógusok zavartalan munkájának a biztosítása.  

Az új köznevelési stratégiáról annyit említenék, hogy az Európai Unió számára a 
kormány elkészítette és továbbította az új köznevelési stratégiát. Ennek a célja a 
méltányos, korszerű nemzeti köznevelés. A stratégia túlnyúlik a mostani kormányzati 
cikluson, túlnyúlik a hétéves európai támogatási cikluson is, de illeszkedik a források 
felhasználásának időpontjához. (Szilágyi György megérkezik.) 

Az elérni kívánt speciális célkitűzések az oktatás-nevelés belső egyensúlyának 
biztosítása, a részt vevő emberi erőforrás minőségi képzése, a méltányos egyéni 
sajátosságokat figyelembe vevő köznevelés XXI. század kihívásaira reagáló tanrendje, 
és megoldásként a külhoni magyarok és a magyarországi nemzetiségek oktatásának 
minőségi színvonalát szeretnénk emelni.  

A tantermen kívüli digitális munkarendről nagyon röviden annyit mondanék, 
hogy a járvány akkori állapotában indokolt volt, hogy március 16-án bevezessük. 
Részletes módszertani ajánlás került ki az Oktatási Hivatal oldalára, ahol mindenki 
tájékozódhatott, és ugyanakkor ezt arra lehetett alapozni, hogy a köznevelésben az 
eszközellátottság mind a tanulók, mind a pedagógusok esetében 90 százalék fölötti, a 
saját eszköztár, de igénybe vehették az iskolákét is.  

Több százezren használták a nagy állami tartalomtárakat, online felületeket: 
Sulinet, könyvkatalógus és a többi. Az M1 csatorna iskolatévéként működött a járvány 
első hulláma alatt. Gyermekfelügyelet, gyermekétkeztetés végig biztosított volt. 400 
hátrányos helyzetű településen dolgozó több mint tízezer pedagógus és segítő bruttó 
500 ezer forintos egyszeri támogatásban részesül.  

Az óvintézkedés és a védekezés a 2020/21-es tanévben: augusztus 17-én egy 
intézkedési tervet határoztunk meg minden intézet számára, és ezt a járvány alakulása 
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folyamán kétszer módosítottuk, kétszer aktualizáltuk. A védekezéshez minden 
intézménynek havi rendszerességgel biztosítjuk a fertőtlenítőszereket, több mint 
300 ezer litert/hó.  

Október 1. előtt néhány nappal, illetve ezt követően minden iskolába eljuttattuk 
a digitális hőmérőket, 41 ezer darabot, és hőkaput építettünk azokban az iskolákban, 
ahol a tanulói és az oktatói létszám magas. Ez 120 helyen történt meg.  

A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a minisztérium közös vizsgálata alapján 
az operatív törzs egyedi döntést hoz az osztályok, az iskolák rendkívüli szünetéről vagy 
digitális oktatásra való áttéréséről. A november 23-ai adatok szerint az óvodai csoportok 
6 százalékában, 136 óvodában - ez 5 százalék - rendkívüli szünetet rendeltünk el, 71 
általános iskolában - ez 3 százalék -, 388 iskolai osztályban - ez 15 százalék - és 43 
általános iskolában - ez 2 százalék - digitális tanrendet vezettünk be.  

Nyilvánvalóan ez a rendszer egészen a jelen pillanatig megfelelő, és folytatása 
kívánatos. Nem fogja alapvetően befolyásolni az elrendelt tesztelési lehetőségek 
bevezetése, az első adatok szerint nem változtatták meg a digitális oktatás vagy a 
rendkívüli szünet kényszerét. Nyilvánvalóan 1-2 nap az eredményességhez nem elég, de 
értékeljük folyamatosan.  

November 11-étől a 9. évfolyamon és afelett bevezettük a digitális munkarendet, 
ez nem lehetett meglepetés senki számára, hiszen augusztus 17-én intézkedési tervben 
kértük a felkészülést.  

A digitális munkarend támogatása céljából továbbfejlesztettük a Nemzeti 
Köznevelési Portál Okostankönyvét, új digitális kollaborációs teret hoztunk létre. A 
digitális munkarend mellett, ha arra igény van és indokolt, egyéni és kiscsoportos 
konzultációk szervezése lehetséges. A gyermekfelügyeletet nem kötelező megszervezni, 
ugyanakkor a gyermekétkeztetést biztosítani kell mindenütt.  

Még azt említeném meg, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók számára 
személyes részvétellel is megszervezhető az oktatás abban az esetben, ha a tanuló 
egészségi állapota ezt indokolja.  

A kollégiumok az általános iskolások, az SNI-s tanulók és az érettségizők, 
valamint minden, egyéb rászoruló csoport és egyén számára nyitva maradnak, a 
többieknek azonban 2020. november 14-én el kellett hagyni a kollégiumokat. Az őszi 
érettségi vizsgák, a központi írásbeli felvételi vizsgák az óvintézkedések szigorú 
betartása mellett folytatódtak, a szalagavatók szervezése viszont az intézkedés 
visszavonásáig tilos. 

A sport támogatása 2010-ben 17,8 milliárd forint volt, 2019-ben az EMMI-
fejezeten belül 126 milliárd forint, 2020-ban 127 milliárd forint a taotámogatások 
nélkül. 

Számos sportágfejlesztési program indult el. 16 kiemelt sportágat támogattunk, 
az olimpiai évre való tekintettel 2020-ban 8,5 milliárd forinttal. A koronavírus-járvány 
miatt elmaradt versenyekre, edzőtáborokra az eddig támogatásként odaítélt forrásokból 
20 százalékot a rendezvények, sportversenyek elmaradása miatt az állam visszavont. 
Értelemszerűen ez nem befolyásolja a különböző sportágak állapotát.  

A felzárkóztató sportágak támogatására 2020-ban 400 millió forintot 
különítettünk el; a feltörekvő sportágak tehetséggondozó programjának harmadik 
ütemére 125 millió forintot különítettünk el. Ez a 2020. július 1-je és 2021 februárja 
közötti időszakra vonatkozik.  

Az Országos Sportegészségügyi Intézet szakmai felügyeletét hiánytalanul, 
megfelelő szinten elláttuk. Elkészítettük azokat az ajánlásokat, illetve hozzájárultunk az 
ajánlások kidolgozásához, amelyek a sportágak közeli és távolabbi jövőjét határozzák 
meg.  
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A sporttudományos felsőfokú képzést folytató intézményekkel napi az 
együttműködés, elsősorban a Testnevelési Egyetem, a Pécsi, a Debreceni 
Tudományegyetem, a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a Magyar Edzők Társaságának 
a bevonásával. A Testnevelési Egyetem új Sport-táplálkozástudományi Központja 
vizsgálja a sportolók által használt étrendkiegészítőket, a cél a káros komponensek 
kimutatása, dietetikai tanácsadás. Vizsgálják 35 féle anabolikus szteroid, 23 féle 
stimuláns narkotikum, kannabinoidok, valamint 9 féle potencianövelő szer kimutatását. 

Változatlanul megy a „HISZEK benned!” sportprogram, aminek a célja a helyi 
civilek, illetve a tehetséges ifjú utánpótlás-sportolók támogatása. A negyedik ütem 
pályázatán 60 nyertes pályázó több mint 300 millió forint támogatásban részesül, és ez 
a program több mint kétszázféle mozgásformát támogat.  

Az EMMI támogatja a civil helyi, kis és közepes sportegyesületek utánpótlás-
nevelését. Az országos szövetséggel együtt az ötödik ütemben 250 millió forintos 
támogatást kapott 419 sportszervezet. 

A sportiskolai programra 2020-ban a minisztérium 290 millió forint támogatást 
biztosított. A programban a ’19-’20-as tanév második félévében 74 sportiskolát 
támogatott 128 millió forinttal. A támogatott sportiskolák köre 8 tagszervezettel 81 
intézményre bővült.  

A sportakadémia-rendszer kidolgozásáról szóló kormányhatározatok alapján az 
EMMI 2019 decemberében három sportágban, futball, kézilabda, kosárlabda, 20 
államilag elismert sportakadémiával kötött négy évre szóló együttműködést. A 
labdarúgás sportág 5 milliárd forintot kapott, ez 10 egyesületet érint; 6 kézilabda és 4 
kosárlabda sportakadémia ugyancsak 5 milliárd forint támogatást kapott. A kettő együtt 
10 milliárd forint. 

Meg kell említeni, hogy rendkívüli tempóban folyik a tanuszodák, a tornatermek, 
a tantermek, az óvodák, az iskolák fejlesztése. Ez végül is 215 intézményt érint. 2020 
nyaráig 73 beruházás befejeződött: 21 tanuszoda, 25 iskolában új tanterem, további 20 
iskola bővülhetett új tantermekkel, és hasonló adatok vannak az óvodákban.  

A 2020. évben a kiemelt beruházások közül megemlíteném a Budapest 
pályafejlesztési programot, a Rákos-menti csarnokot, a Belváros-Lipótváros 
sportközpontot és tanuszodát, a Király Sportlétesítményt, a gödöllői uszoda beruházását 
és másokat. A nehézségek a sportban nyilvánvalóan ugyanúgy jelentkeztek, mint az élet 
minden egyéb területén. A kormány igyekezett biztosítani a sport fennmaradását, 
működését adott körülmények között, illetve a jövőbeli fennmaradását.  

Felírtam a pontosság kedvéért, hogy a sport területén milyen korlátozások 
történtek, de ez annyiszor elhangzott, hogy szeretném elkerülni az ismétléseket. 
Összességében annyit mondanék, hogy a sport minden területére vonatkozik a kormány 
támogatása, és meggyőződésünk az, hogy ezek a támogatások biztosítják a 
továbbfejlődést. 

Nagyon köszönöm a figyelmüket. Úgy fogtam fel az elmondottakat, hogy önök azt 
várták, hogy az egyéves tevékenységet foglaljam össze. Ez volt a lényege. Köszönöm 
szépen. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük miniszter úrnak a beszámolót, azt pedig különösen, hogy az 
időkeretet igyekezett úgy beosztani, hogy megfelelő módon válaszadásra is lehessen időt 
szánni.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a hozzászólások és a kérdések következnek. 
Megpróbálom számba venni a sorrendet. Legelőször Vinnai képviselő urat láttam 
jelentkezni, majd Arató képviselő urat, Simon képviselő urat és Ander Balázs képviselő 
urat. Írom magamnak, hogy utána el ne tévesszem. Tehát Vinnai képviselő úr, Arató 
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képviselő úr, Simon képviselő úr, Ander Balázs, Szabó Szabolcsot láttam jelentkezni, 
majd Ungár Péter képviselő úr. Frakcióvezetői megbízása van, tehát az időkeret ilyen 
értelemben önt is megilleti. Volt még további jelentkező? (Jelzésre:) Kállai Mária, 
Hoppál Péter. Egyelőre nem látok további jelentkezőt. Akkor ebben a sorrendben el is 
kezdjük. Vinnai képviselő urat illeti a szó, parancsoljon! 

 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Államtitkár Asszony! Államtitkár Urak! Köszönjük a beszámolót. Nekem azért 
is tetszett, mert történész vagyok, és a tényekből, az adatokból kell kiindulni. Miniszter 
úr a mondandóját alátámasztotta adatokkal, de engedje meg, hogy néhány kérdést 
fölvessek az oktatás és a sport területéről. 

De mielőtt ezt megtenném, reflektálva arra, amit a miniszter úr mondott, a 
tornatermek, iskolaépületek, tanuszodák fejlesztését a végén hallottuk, hadd mondjam 
el itt a nyilvánosság előtt is, hogy a „Magyar falu” programból, mivel egyéni képviselő 
vagyok, Nyíregyháza és környékének képviselője, soha nem látott mértékű iskolaépület- 
és tornaterem-fejlesztés volt, több mint 110 millió forint értékben, és négy települést 
érintett. Ennek ott nagyon jó visszhangja van, hogy úgy mondjam. De akkor a 
kérdésekről is beszéljünk! 

Az egyik: a járványhelyzetben nagyon fontos a közoktatás területén a digitális 
eszközök fejlesztése, az informatika fejlesztése, hiszen hallottunk olyan szirénhangokat, 
hogy nincs annyi eszköz a gyerekeknél meg a szülőknél, és mégis tavasszal működött ez 
az online vagy digitális oktatás, most részben működik és jól működik a közoktatásban, 
egyelőre legalábbis, ez az operatív törzs hatásköre, a személyes jelenléti oktatás. Tehát 
a kérdésem, miniszter úr, hogy milyen informatikai, digitális fejlesztések voltak a 
köznevelés területén az elmúlt időszakban.  

A másik egy szakmai kérdés. A Nemzeti Alaptantervről sokat vitatkoztunk itt, sőt 
többször meghallgattuk már - azokra a képviselőtársaimra nézek, akik itt voltak 2010-
től vagy 2014-től is a bizottságban - Csépe Valériát, aki annak idején előkészítette a 
Nemzeti Alaptanterv módosítását, és 2018-ban ez meg is jelent. Megint hallottunk ilyen 
hangokat, hogy nem jó, ezért nem jó, azért nem jó, és mintha elhalkultak volna ezek a 
hangok, hiszen a Nemzeti Alaptanterv bevezetésre került, működik. És gyakorlatilag azt 
szeretném megkérdezni a miniszter úrtól, bár hallottuk itt már a bevezető előadásában, 
hogy milyen értékekre alapozódik vagy milyen értékeken nyugszik a NAT, és milyen 
tanári szabadságot ad. Hogy látja ezt, miniszter úr, a gyakorlatban, hogy ez a tanári 
szabadság az óraszámoknál, a kötelező óraszámok csökkenése hogy jelent meg az 
iskolákban, milyen visszajelzések vannak erről?  

Csak egy zárójeles pici kérdés még, mert Palkovics miniszter úr meghallgatásánál 
is feltettem ezt a kérdést a Klebelsberg-ösztöndíjjal kapcsolatban, hiszen nagyon fontos, 
hogy megfelelő pedagógusgárda álljon rendelkezésre, és mindig hallok ilyen hangokat, 
az adatok persze ellentmondanak ennek, hogy súlyos tanárhiány van. Én megnéztem az 
adatokat, miniszter úr, körülbelül 170 ezer pedagógus van, és 2010-ben ez 161-162 ezer 
volt, tehát 5 százalékos növekedés van, és abban biztos vagyok - ellenzéki 
képviselőtársaimra nézek -, sajnos biztos vagyok, hogy nincs több gyerek a köznevelés 
rendszerében. Úgyhogy én azt látom, hogy a Klebelsberg-ösztöndíj és egyéb 
ösztöndíjtényezők is azt jelentik - a tanárképzés változása, az osztatlan 4+1-es és 5+1-es 
tanárképzés is azt mutatja -, hogy talán nem kell tartanunk tanárhiánytól, tehát 
nyugodtan tud a köznevelésben a tanár-szülő-diák hármasa érvényesülni. 

És befejezésül egy kérdés a sport területéről. Így járványhelyzetben… (Az elnök 
jelzi az időkeret lejártát.) Az utolsó kérdésem, egy pici türelmet kérnék, elnök úr, 
rövidítem akkor a kérdést: szokták mondani, hogy sportnagyhatalom vagyunk, és sok 
minden történik a versenysport területén, de ehhez nemcsak jó versenyzők kellenek, 
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kiváló tehetségek, hanem feltételek is, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy hogyan 
alakultak a versenysport feltételei, különös tekintettel a járványhelyzetre. Hiszen - még 
egy mondat (Az elnök ismét jelzi az időkeret lejártát.) - ha a feltételrendszert bővítjük, 
akkor bírálnak bennünket; ha siker van, mondjuk, az Európa-bajnokságba bejut a 
magyar válogatott (Az elnök ismét jelzi az időkeret lejártát.), akkor mindenki örül 
ennek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm a képviselő úr kérdését. Szeretnék kérni mindenkit, hogy 

tartsa az időkeretet. Arató képviselő úr, parancsoljon! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter Úr! Ha nem 

bánja, akkor elsősorban a koronavírus és az oktatás kapcsolata kapcsán kérdeznék; talán 
jobban is járunk vele, mint ha oktatási szakkérdések részleteit próbálnánk itt megfejteni.  

Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy a tanév elején önök azt mondták, hogy 
felkészítették az oktatási rendszert arra, hogy közeledik a koronavírus-járvány második 
hulláma, ehhez képest az operatív törzs legfrissebb jelentése szerint 205 óvodai 
csoportban és 154 teljes óvodában van szünet, 82 általános iskolában, 420 osztályban 
digitális tanrend, plusz a középfokú oktatásban pedig teljesen digitális tanrendre álltak 
át. Azt szeretném megkérdezni, hogy ma is úgy értékeli-e, hogy sikeres volt a felkészülés 
a koronavírus-járvány elleni védekezésre, ezeknek a számoknak a tükrében, figyelembe 
véve azt is, hogy - nem egészen egységes szerkezetben közlik az adatokat, de - ha jól 
látom, az elmúlt két hétben kétszeresére nőtt az érintett osztályok és iskolák, illetve 
óvodák száma.  

A második kérdésem is ezzel függ össze: ha ma úgy látják, mint ahogy erről az 
államtitkár úr nyilatkozott, hogy a tesztelés segít nyitva tartani az óvodákat és az 
iskolákat, akkor miért csak novemberben tették lehetővé a pedagógusok tesztelését, és 
miért nem teszik lehetővé ma sem a nem pedagógus besorolású iskolai és óvodai 
dolgozók tesztelését. Ők is érintkeznek a gyerekekkel, egymással, a pedagógusokkal. 
Tehát szeretném megkérdezni, hogy akkor miért nem tették ezt lehetővé, a tanév elején 
meg a nyáron is már ezt kezdeményeztük számos alkalommal, és mindig az volt a 
válaszuk, hogy ez nem kell, most pedig az önök államtitkára azt mondja, egyébként most 
már helyesen, hogy ez éppenséggel segít nyitva tartani az iskolákat és az óvodákat.  

A digitális oktatás kapcsán kiváló, amikor azt mondják, hogy 90 százalékos az 
eszközellátás, az a probléma, hogy ebbe az eszközellátásba beleszámítják a 
mobiltelefonokat is, ugyanakkor nem dolgoztak ki olyan típusú oktatási platformokat - 
léteznek egyébként ilyenek -, amelyek mobiltelefonnal is használhatóak. A hátrányos 
helyzetű tanulók körében végzett felmérések alapján 70 százalékuk csak papíron kapta 
meg a feladatokat a tavaszi digitális tanrendi időszakban, mivel egyébként nem 
rendelkeznek számítógéppel, internetcsatlakozással, és most sem terjed ki az 
internetkedvezmény a mobilinternetre, miközben pont a nehéz helyzetű családokban ez 
a tipikus internetelérési forma, arról nem beszélve, hogy az adatok szerint egyharmada 
a hátrányos helyzetű diákoknak egészében kimaradt a digitális oktatásból. Mit tettek és 
mit tesznek most azért, hogy valóban eljusson minden diákhoz a digitális oktatás?  

Végül egyetlen pluszkérdést engedjen meg, amely oktatási jellegű kérdés, csak 
azért, mert Vinnai képviselő úr is említette. Én két éve nem tudok önöktől adatot kapni 
arról, hogy hány pedagógus-álláshely van a közoktatásban, és ezek közül hány van 
betöltve. Én csak reménykedni tudok benne, hogy ön miniszterként ezt tudja, és most 
hajlandó lesz nekünk elárulni.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Simon képviselő úr következik. Parancsoljon! 
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SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Államtitkár Urak! 
Köszönjük szépen a beszámolót. Azt gondolom, hogy az első szó mindenképpen a 
köszöneté azon orvosok, egészségügyi szakdolgozók, pedagógusok, szociális ágazatban 
dolgozók, katonák, egyetemisták, önkéntesek részére, akik a járvány elleni 
védekezésben aktívan részt vettek, és én beleértem természetesen azt a szakmai munkát, 
azt a tevékenységet is, amit akár a minisztériumban, akár az államtitkárságon 
folyamatosan az elmúlt hónapokban végeztek. (Szilágyi György távozik az ülésről.) 

Ami számomra felmerült kérdés, több pedagógus is megkeresett ez ügyben, és ez 
egy fontos kérdés, a miniszter úr még szeptember 16-án egy videónyilatkozatban azt 
említette, hogy azok a pedagógusok, akik igazoltan a munkahelyükön koronavírus-
fertőzést kapnak el, százszázalékos, teljes táppénzben részesülnek. Az elmúlt héten több 
pedagógus is megkeresett engem, illetve beszéltem a Győri Tankerületi Központ 
igazgatónőjével, és akkor még, legalábbis ez az elmúlt héten történt, azt a választ 
kaptam, hogy nincs meg a megfelelő jogszabályi háttér. A kérdésem tehát arra 
vonatkozik, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mikorra várható a jogszabály, hogy ha jól 
emlékszem, a pedagógusok és az egészségügyben dolgozók, ha koronavírussal igazoltan 
fertőzöttek, akkor megkapják a százszázalékos táppénzt. Ez lett volna az egyik kérdésem.  

A másik pedig a kulturális területhez tartozik. A kérdést mondom csak, 
különböző bevezető gondolatokat nem fűznék hozzá az időgazdálkodás miatt. Milyen 
eredményei vannak a Magyarságkutató Intézet eddigi működésének? Köszönöm szépen 
a figyelmet. Ez a két kérdésem van.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ander Balázs képviselő úr következik, 

parancsoljon! 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Miniszter Úr! Államtitkár Asszony! Államtitkár Urak! Nagyon örvendetes, hogy a 
kultúrára GDP-arányosan olyan sokat költ az ország, az viszont annyira már nem, hogy 
mondjuk oligarchákra meg még többet. (Jelzésre:) Úgyhogy lehet jajgatni, de az igazság 
ez.  

Azt szeretném kérdezni, hogy a kulturális dolgozóknak a bérrendezését 
elintézettnek tekintik-e ezzel a 6 százalékos emeléssel, amit most a közalkalmazotti 
jogviszony elvételének kompenzálásául kaptak tulajdonképpen, és már bő évtizede 
húzódott egyébként ez az úgynevezett béremelés, ez a csekély 6 százalék is. Szóval 
elegendőnek tartják-e ezt? Ha nem, mi nyilván nem, akkor mégis mondjuk jövőre mit 
tudnak ígérni az ágazat dolgozóinak? 

Aztán ehhez kapcsolódik az a kérdésem is, hogy tovább haladnak-e mondjuk a 
parraghi axióma mentén, ő ugye azt mondta, hogy a közalkalmazotti lét elkényelmesít, 
és kvázi nem sarkall rendes munkavégzésre. Tehát van-e olyan terv, hogy mondjuk 
elveszik a közoktatásban dolgozóktól is a közalkalmazotti jogállást? 

A NAT-ba most annyira nem mennék bele, azt önök is láthatták, hogy mi amiatt 
nem berzenkedtünk, hogy mondjuk Wass Albert szerepel benne, ezt helyesnek tartjuk, 
sokkal inkább szomorúak vagyunk amiatt, hogy ez egyfajta álvita. A lényeg itt arról 
szólna, hogy a magyar fiatalok vagy a 15 éves fiatalok 25 százaléka gyakorlatilag 
funkcionális analfabéta. Utalnék itt akkor az Európai Bizottság legfrissebb jelentésére. 
Bár tegnap hallottam államtitkár urat, ő az utolsó néhány, egy-két-három év adataiból 
kiindulva azt mondja, hogy itt valamiféle paradigmaváltás történik, és jó vágányra állt 
az ország, mi viszont az elmúlt tíz évből indulunk ki. Az viszont azt mutatja, hogy igen 
komoly gondok vannak.  
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Nos, az iskolai erőszakról is említett itt néhány dolgot miniszter úr. Nem 
tiltakoztunk egyébként az iskolaőrség bevezetésekor sem, mi voltunk az egyetlen olyan 
ellenzéki párt, amelyik ezt támogatta, a valóságból kiindulva, viszont itt is újfent még 
mindig szeretném megkérdezni, és aláhúzni azt, hogy ez csak egy tüneti kezelés volt. Mi 
azt mondtuk, hogy ez egy tüneti kezelés az iskolai erőszak megfékezésére, és a probléma 
gyökerét ott lehetne kezelni igazándiból, hogy mondjuk a pedagógiai munkát segítő 
szakemberek számát növelik az iskolákban, az iskolapszichológusokét, a 
szociálpedagógusokét, a szociális munkásokét. Én arról szeretnék kérni egy nagyon-
nagyon konkrét számot, hogy az ő számuk hogyan alakult a magyar közoktatásban, tehát 
ezeknek a segítő szakembereknek a száma miként alakult.  

Aztán, ha már tulajdonképpen ezzel összefüggő integrációs kérdéskör, akkor a 
fantasztikus modellként tételeződő, mert szerintem az, hejőkeresztúri iskolamodell 
mennyire elterjedt jelen állás szerint Magyarországon. Erre van szám, amit én is 
ismerek, viszont milyen intézkedések történnek annak érdekében, hogy ez még 
szélesebb körben elterjedhessen, és mi az a célszám, ami mondjuk az önök szeme előtt 
lebeg ebben a tekintetben? Ugyanis a korai iskolaelhagyás, akkor visszautalnék itt az 
oktatási és képzési figyelő friss adataira, valami döbbenetesen brutális Magyarországon, 
hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a cigány fiataloknak, a 17 éves fiataloknak hány 
százaléka nem tanul és nem dolgozik, akkor itt egy 40 százalékos számot láthatunk, és 
az a helyzet, hogy az ő körükben a korai iskolaelhagyók aránya kétharmados. Márpedig 
itt is elmondom, hogy véleményünk szerint a cigányság integrációja, a cigánysággal való 
együttélés kérdésének rendezése ezek nélkül az elemek nélkül, a nagyobb odafigyelés 
nélkül nem fog működni.  

A Coviddal kapcsolatosan Simon képviselőtársam kérdezte a táppénzt. Én 
megkímélem önöket attól, bele se férne egyébként az időbe, talán még négy percbe se, 
csak az, hogy felsoroljam, hogy egy orvosnak mondjuk milyen adminisztrációt kell 
kitöltenie ahhoz, hogy egyáltalán az a pedagógus, aki szerencsétlenségére elkapta a 
koronavírust, megkaphassa a 100 százalékos táppénzt. (Az elnök jelzi az időkeret 
lejártát.) 

Kérdezem, hogy hajlandóak-e mondjuk ezt a bürokratikus menetrendet 
valahogyan egyszerűsíteni.  

És egy utolsó kérdés miniszter úrhoz: ön személyesen tiltakozott-e akkor, amikor 
engedélyezték itt a közelmúltban is a több ezres sportrendezvények megtartását. Nem 
gondolta-e úgy (Az elnök ismét jelzi az időkeret lejártát.), hogy ezek nagyon-nagyon 
veszélyesek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szabó Szabolcs képviselő úr következik. 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is 

köszönöm a beszámolót. Csak zárójeles megjegyzés az elején: itt a Delegációs teremben 
ülünk. Gondolom, annak idején is így lehetett, hogy az osztrák meg a magyar delegációk 
amikor összeültek egyeztetni, közölték velük, hogy van x perc hozzászólni, maximum 4, 
de ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. 

Egy konkrét kérdésem lenne a választókerületemmel kapcsolatban miniszter 
úrhoz, és két, inkább koncepcionális jellegű kérdés. A konkrét kérdés a Jedlik 
Gimnáziumot érintené. 2017-ben a csepeli Jedlik Gimnáziumnak 5 milliárd forintot 
megszavaztak, egy komplett felújításra a gimnázium épületére. Ez egy régi bencés 
gimnázium volt, de ma már nem bencés gimnázium.  

2019 szeptemberében már ideiglenes helyre költöztek, és azóta egyébként az 
elmúlt három évben érdemben ezen az elköltöztetésen kívül nem történt semmi. Én 
próbáltam már a BMSK-nál vagy milyen szervezetnél érdeklődni, hogy ez hogy áll, mert 
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500 millió forintnál nagyobb beruházású, és hozzájuk tartozik. Azt mondták, hogy: 
majd. És érdeklődnék, hogy tudnak-e erről engem tájékoztatni. Próbálok mindenhol 
érdeklődni, és senki nem tud válaszolni, hogy 2017 óta eltelt három év, érdemben nem 
történt egy kapavágás sem, hogy mit mondjak a csepeli Jedlikben dolgozó 
pedagógusoknak, az ott tanuló gyerekeknek meg a szülőknek, hogy mikor költözhetnek 
vissza a felújított épületbe, mert egy ideiglenes helyen működnek most. És van 8 
osztályos részlege is, tehát ezért mondom, hogy most is ideiglenes helyen működnek, a 
második tanévben már, és korántsem ideális helyen. 

Ami meg a koncepcionális jellegű kérdéseimet illetné, kettőt tennék fel. Én is 
felírtam magamnak ezt a pedagógushiány-kérdést. Én egyébként úgy értékelem, hogy 
azért van pedagógushiány, tehát már a koronavírus-járvány előtt is lehetett azt 
érzékelni, hogy nagyon nehéz megoldani, hogy minden órán szaktanár legyen, nagyon 
sokszor már akkor is nem szaktanárok mentek be, főleg amikor helyettesíteni kellett, de 
volt már, hogy normál körülmények között is. Ráadásul rettentően elöregedett a 
pedagógusszakma, ezt látjuk az adatokból, sajnos. És ismerem, és el is ismerem, hogy 
az ösztöndíj, a Klebelsberg-ösztöndíj volt erre pozitív hatással, meg az egyéb 
intézkedések is, de sajnos azt látjuk, hogy ez még egyelőre kevésnek tűnik hosszú távon 
is, tehát erre még valószínűleg rá kell valahogy erősíteni. Hogy ezen gondolkoznak-e, 
hogy hogyan lehet még tovább erősíteni azt a folyamatot, hogy még inkább vonzóbb 
legyen a pedagóguspálya, nem tudom, a bérek további rendezése, akármi más, valamit 
biztos, hogy tenni kell, mert elinflálódott a korábbi béremelés, ezt látjuk pontosan, meg 
főleg a minimálbértől való elszakítása az illetményalapnak látszik, hogy nem volt jó 
döntés. 

A másik koncepcionális jellegű kérdésem pedig az, hogy ugye az oktatás minősége 
sajnálatosan kívánnivalót hagy maga után Magyarországon, ezt azért gondolom, 
belátjuk, ha csak a PISA-jelentéseket megnézzük, ott volt egy jelentős visszaesés. Most 
az utolsó felmérésünk ebben egy stagnáló állapotot, egy nagyon minimális javulást 
mutatott egy-két szakterületen, de inkább azt mondjuk, hogy stagnál.  

Mit terveznek, hogy hogyan lehet ezt nagyon radikálisan visszafordítani, hogy 
tényleg jó minőségű oktatás lehessen újra, és mondjuk a kettővel ezutáni PISA-
felmérésben már azt lehessen látni, hogy egy markáns felzárkózás van, és nem ez a 
leszakadás, meg stagnálás, mert sajnos most ez a helyzet, ezt látjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ungár Péter következik. Csiptesse fel a 

mikrofont, legyen kedves! (Megtörténik.) 
 
UNGÁR PÉTER (LMP): Az első kérdésem nagyon hasonló lenne Arató 

képviselőtársam kérdéséhez, csak más ügyben.  
Azt lassan el tudom mondani, hogy a KLIK-től nem lehet adatot szerezni. Tehát 

például ugyanazt, amit Arató képviselőtársam mondott a pedagógusok kapcsán, én a 
gyógypedagógusok kapcsán nem tudtam megkapni, hogy hány van országosan. Azt 
mondják, hogy kérdezzük a tankerületeket, a tankerületek meg azt mondják, hogy 
kérdezzük a KLIK-et, és így Kafka: A per című könyve történik, amiből soha nem jön ki 
adat. Tehát a magyar adófizetők nem tudják meg, hogy az ő adójukból konkrétan milyen 
oktatási rendszer van fenntartva. Ezt csak kezdésnek akartam elmondani. 

Az első kérdésem az lenne, hogy a gyógypedagógusok szakszervezete 
megfogalmazta azt, hogy az utazó gyógypedagógusoknak rengeteg pluszterhelést jelent 
a mostani időszak, hiszen azokat a fejlesztéseket, amik nem tudnak a koronavírus-
járvány alatt elmaradni, mert élethossziglani problémákat okoznának, főleg az SNI-s 
gyermekeknél, szinte mind nekik kell megoldani, hiszen a gyógypedagógiai intézetek 
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egy jelentős része zárva van. Megfontolják-e ezt a javaslatot, és lesz-e valami pluszforrás 
az utazó gyógypedagógusoknak? Ez az egyik. 

A másik az, és ez nem a koronavírussal kapcsolatos, hanem az elmúlt évben már 
súlyos probléma volt, hogy a gyógypedagógiai szakasszisztensek bérével, ami tényleg 
egy tragédia, ezt szinte mindenki tudja, aki foglalkozott ezzel a szektorral, mikor 
kezdenek valamit? 

Illetve ami a gyógypedagógiai képzéssel kapcsolatos, tehát az jó dolog, hogy több 
helyen képeznek már és nem csak a Bárczin, és ezt az államtitkár úr minden egyes 
alkalommal leírja a válaszában, és ez egy jó dolog, ugyanakkor ez nagyon sokszor a 
képzés színvonalának a csökkenésével jár - tesznek-e ez ügyben valamit?  

Az utolsó kérdésem pedig pont a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos. Extra, 
illetve más típusú eszközökre van szüksége azoknak a családoknak, ahol SNI-s diák van, 
aki online oktatásban vesz részt. Hány ilyen eszközt adtak, adtak-e ilyen eszközöket, 
volt-e valami külön program erre, és ebben mit kívánnak tenni? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kállai Mária képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DR. KÁLLAI MÁRIA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Miniszter Úr! Államtitkár Asszony! Államtitkár Urak! Azt gondolom, folytatva a 
köszönetek sorát, hogy amikor az ember a miniszter úr gondolatait, beszámolóját 
hallgatja, én olyan füllel hallgattam, hogy a megvalósulás. És egy hatalmas, óriási 
portfólió kirajzolódva, egy járványügyi helyzetben megvalósítva én megbecsüléssel és 
tisztelettel köszönöm azt a munkát, lett légyen akármelyik ágazatról is szó. 
Természetesen az egészségügyi és szociális körökben dolgozó munkatársak munkája, 
azt gondolom, szinte naponta valamennyiüknek, de úgy érzem, hogy akár a sport, akár 
a köznevelés, akár a kultúra szereplőinek, egy ilyen helyzetben, ahogyan védték az életet, 
mindenféleképpen nagyon-nagyon különleges, nagyon komoly erőt igénylő, én ehhez 
még egyszer csak a köszönettel járulok hozzá. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. számú választókerületének egyéni 
képviselőjeként éppen a sors játéka volt, hogy tegnap a napirend utáni felszólalásomban 
adtam számot arról a 20 milliárd forintos kormányzati támogatásról, amely mindehhez 
a portfólióhoz csatlakozik, amit itt szeretnék megköszönni, hiszen Magyarország 
legrégebbi művésztelepe megújult kolónia ismét, de sorolhatnám a színházat, 
mondhatom a bölcsődét, óvodát, iskolákat, ezért a köszönet jár.  

Rengeteg kérdés, illetve gondolat is feltolul az emberben, én egyetlenegyet 
szeretnék kérdezni, érintve és nyilván ismerve is az intézkedések egy részét. A kulturális 
ágazat nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a veszélyhelyzetben a kultúra 
szereplőinek, az előadóművészeknek nagyon kreatív módon biztosítson lehetőséget. 
Meg szeretném kérdezni, hogy konkrétan mik voltak ezek, és milyen tervek vannak még 
az elkövetkezendő ünnepek előtt álló hónapokra, hiszen azt gondolom, hogy ez most is 
aktuális. És még egyszer a portfólió valamennyi területén köszönettel tartozunk. 

Még egyetlenegy gondolat a köznevelésről. Nyilván az ember az iskolához 
közelebb álló emberként minden oldaláról látja számtalan gyakorlati példával 
megközelítve, én csak gratulálni tudok ahhoz a nagyon differenciált, nagyon sokrétű, 
egyébként nagyon adaptív, és ezt a terepről mondom, minden egyes gondolatom mögött 
megélt konkrét példa van. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő asszony. Tisztelt Bizottság! Nálam még Hoppál 

Péter neve szerepel. Kérdezem, hogy ezen túlmenően lesz-e további hozzászólási 
szándék. (Jelzésre:) Hiller képviselő úr. Akkor ezzel le is zárjuk majd a kört, tehát 
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Hoppál Péter, utána Hiller képviselő úr, majd megadjuk a válaszadásra a szót Kásler 
miniszter úrnak. Parancsoljon, Hoppál képviselő úr! 

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

Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Államtitkár Urak! Az éves miniszteri 
meghallgatások minden évben nagyon fontos események a bizottság előtt, és azt hiszem, 
hogy ha visszatekintünk az elmúlt tíz év parlamentarizmusára, akkor elég valószínű, 
hogy az ebben a nagyon tág portfólióban megjelent Emberi Erőforrások 
Minisztériumának - korábban Nefminek - a beszámolója az idei évben számos vagy több 
parlamenti bizottság előtt egészen különleges epizódokat és éves jelentéseket mutat. 
Nyilván ez a vírus, a koronavírus-világjárvány következtében van így.  

Ezzel együtt szeretnénk deklarálni, hogy itt vagyunk az év végén és a második 
hullám kellős közepén, vagy nem tudjuk, hol, és ennek a minisztériumnak, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának volt a legsúlyosabb feladata, hogy a járványhelyzetet 
mederben tartsa, és hogy a magyar társadalmat lehetőség szerint különböző érzelmi 
kilengésektől mentesen megpróbálja a működés útján tartani. Nagyon nagy köszönettel 
tartozunk a miniszter úrnak személyesen is azért, hogy a mi bizottságunk hatáskörébe 
nem tartozó területek - az egészségügyi és szociális területek - vonatkozásában tényleg 
száz éve nem látott kihívásokat, a spanyolnátha-járvány óta nem látott kihívásokat az 
országunk így le tudta küzdeni és így tudta kezelni.  

Viszont a bizottságunk tárgykörébe tartozó területek vonatkozásában szeretném 
a köznevelés kérdéskörében felhozni azt, hogy túl azon, hogy tavasszal is és most, ősszel 
is az online átállás egy nagyon fontos lépés és gesztus volt a vírus terjedésének 
megállítása érdekében, egy nagyon szigorú és nehéz döntése volt a minisztériumnak és 
aztán a kormánynak, ennek a tanulságait, amennyire érzékelem a vidéki pozícióból, a 
pécsi és környékbeli iskolák működésében, a tavaszi hullám tanulságait, úgy látom, 
nagyon jól sikerült hasznosítani az őszi időszakra. Különösen is szeretném megköszönni 
azt a terepről jövő üzenetekkel, hogy az érettségit sikerült megszervezni, és hogy nem 
bukták el ezt a tanévüket a végzősök, hanem érvényes és eredményes érettségit tudott 
lebonyolítani a tárca, aminek eredményeképpen és következtében a felsőoktatási 
felvételiztetés is normális mederben zajlott. 

Látunk olyan intézkedéseket a kormány mostani döntései között, amelyek - 
például a családok számára ingyenessé tett 30 napos internethasználat - már a tavaszi 
kérdésekre válaszként érkeztek. Köszönjük ezt is, a mindennapi emberek mondják, hogy 
ez egy nagyon fontos és hasznos gesztus volt. Ugyanakkor csatlakoznék ahhoz a 
kérdésfeltevéshez, amit már a minisztérium, illetve a miniszterhelyettes és a miniszter 
úr mostani beszámolójában is hallottunk, hogy az eszközlefedettséget is monitorozza a 
tárca. Ebben a tárgykörben én érzékelek kérdéseket a családok részéről. Van olyan 
iskola, amely a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal egyeztetve fantasztikusan 
kreatívan kiosztja a rendelkezésére álló eszközöket, van olyan iskola, amelyik viszont 
ettől óvakodik. Tehát ebben, úgy tűnik a terepen, még nincs teljesen egységes vállalás, 
az intézményvezetők mintha kicsit különbözőképpen járnának el. Azt hiszem, hogy 
azokon a területeken, ahol hátrányosabb helyzetű gyermekek, családok vannak, és a 90 
százalékos eszközlefedettségben valóban esetleg csak egy családi okostelefon van, 
biztos, hogy jó volna, ha ennek a felmérése megtörténne, és ott akár az iskola szigorúbb 
igazgatója meggyőzésével, akár a megyei Klebelsberg Központ vezetőjével segíteni 
lehetne ezen az eszközlefedettségen, hogy akár a 95 vagy 98 százalékig is - ne legyünk 
persze telhetetlenek, de - sikerüljön továbblépni. 

Örömmel szeretném jelezni a miniszter úrnak, szintén a terepről, a 
választókerületemből, Pécsről és környékéről gyűjtött tapasztalataim alapján, hogy a 
kormány a tavaszi döntésével - hogy a beragadt, nyelvvizsgával nem rendelkezőket, 
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diplomára várókat sikerült elengedni - megadta a lehetőséget arra, hogy több mint 
százezer új diplomás került ki a piacra, ennek körében tízezer fölötti volt a tanárok 
száma, és tízezer fölötti új tanár. Én folyamatosan kérdezgettem, hogy vajon 
megjelentek-e ők a munkaerőpiacon, bejelentkeztek-e a Klebelsberg Központba, és 
örömmel jelzem vissza, hogy a növekvő tanárlétszám lehetőségei között a válogatás 
esélyét is megadja ezeknek az új diplomásoknak a jelenléte. (Az elnök jelzi az időkeret 
lejártát.) 

Kérdezni szeretném azt a miniszter úrtól, hogy az említett Klebelsberg-ösztöndíj, 
illetve az új diplomások megjelenése (Az elnök ismét jelzi az időkeret lejártát.) mellett 
még milyen ösztönzőket szándékozik az oktatási területen a stabilitás érdekében az 
eddigiekhez hasonlóan megadni a tárca a kiegyensúlyozott vidéki működéshez. Sajnos 
kulturális kérdésekre nem jutott időm. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hiller István képviselő úr következik. 

Parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Asszony! 

Államtitkár Urak! Több oknál fogva is érdemes kérdést föltenni, nyilván a 
koncepcionális különbségek miatt, meg amiatt is, mert ilyenkor az ember legitim mód 
leveheti a maszkot (Derültség.), és könnyebb az élet.  

Mióta miniszter úrral év végi beszámolókon találkozunk, én mindig elmondom, 
és mivel nem személycentrikus, ezért az elődjeinek is elmondtam, hogy én ezzel a 
minisztériumi struktúrával nem értek egyet. Meg azt is, hogy ismerem, hogy az 
országunkban az alkotmányos berendezkedés miatt a miniszterelnöknek van kormánya, 
és nem a kormánynak miniszterelnöke, de azért mégiscsak helyes dolog, amikor így év 
végente találkozunk megerősíteni, hogy semmit nem változott a véleményem. Úgy 
látom, miniszterelnök úrnak igen, mert hiszen a minisztérium belső struktúrája egy 
létrehozott tárca nélküli miniszteri poszttal mégiscsak ebbe az irányba mutat.  

Ez inkább csak az álláspont rögzítése, semmint kérdés. Viszont vannak olyan 
ügyek, miniszter úr, amelyek túlmutatnak egy éven, még akkor is, hogyha pontosan 
tudom, hogy ez egy éves beszámoló, de tapasztalatok összegződnek, és őszintén kíváncsi 
vagyok a véleményére, hogy az a változás, amit a közoktatásban most már több mint egy 
fél évtizede bevezettek, nemcsak a törvényt hozták meg, az én véleményem szerint a 
magyar közoktatás színvonalát nem emelte. Úgy látom, hogy az a cél, miszerint a 
különbség csökkenjen különböző területek, különböző iskolák színvonala között, az nem 
úgy valósult meg, hogy a gyengébben teljesítők most jobban teljesítenek, hanem a 
jobban teljesítők nem tudnak még jobban teljesíteni, inkább gyengébben, mert szorítja 
őket ez a rendszer. Akik meg gyengébben teljesítettek, nem tudnak emelkedni. Tehát 
inkább egy lefelé nivellálás volt az, ami csökkentette a különbséget, semmint az eredeti 
cél. Szeretném kérdezni, hogy ön ezt hogy látja.  

És mivel én sok kérdést nem kívánok feltenni, kapott úgyis eleget, épp idő ezt 
megválaszolni, a másik problémám, vagy inkább felvetésem Fekete államtitkár úr belső 
portfóliójával, a kultúrával kapcsolatos, ezen belül is a művészeti élet kérdéseivel, amit 
két részre akarok bontani. Akár miniszter úrtól, akár államtitkár úrtól szívesen várom a 
reakciót, most vagy később, ahogy ez jön. 

A tavaly év végén elfogadott törvénymódosítás kétségkívül sokkal szélesebb 
visszhangot váltott ki, mint a hagyományos értelemben vett kulturális-művészeti élet. 
Azóta színházakkal, vidéki és budapesti színházakkal történtek egyeztetések, legutóbb 
Eger és Pécs volt napirenden. Az utóbbi két esetben azt kellett tapasztalni, hogy a 
kompromisszumnak az volt az ára, hogy akkor kapja meg a színház a megfelelő anyagi 
támogatást, hogyha azt a színházigazgatót választja az önkormányzat, akit egyébként 
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tanácsol a kormány. Azt szeretném kérdezni, hogy így volt-e. Tehát én most nem 
minősítem, hanem szeretném megtudni, hogy ez Eger és Pécs esetében így volt-e?  

Azt viszont igen, hogy itt a Kulturális bizottságban többször volt szó arról, 
sajnálom, hogy most éppen nincsen itt L. Simon alelnök úr, mert jókat vitatkoztunk 
erről, hogyan lehet egy nem tervezhető és nem tervezett helyzetben a magyar kultúrát, 
ezen belül a művészeti életet kellőképpen segíteni. A kutyának nem kellett az a szituáció, 
amiben vagyunk, borzalmas az életünk! És vannak olyan területek, amelyek még 
érzékenyebbek, nyilván a művészvilág ilyen az adottságánál fogva.  

Én nem tartom elégségesnek azt a struktúrát és azt az anyagi segítséget, se 
mennyiségében, se elosztásában, ami eddig történt. Azt akarom kérdezni, hogy látják-e 
ennek szükségét, és kívánják-e ezt növelni, már a kultúra, a művészeti világ életében.  

És kérem, hogy engedje meg, elnök úr, egy záró felvetésként, mert ez igazából 
már nem kérdés, de olyan ostobaság így 365 napos egységekben nézni az életünket. 
Miniszter úr, az nem kétséges, hogy a járvány okozta helyzet egész egyszerűen az élet 
egyetlen területén, így az oktatásban sem tudja hozni azt a színvonalat, amelyet egy 
normál esetben tehet. Itt az elkövetkező években kétségkívül pótlásra van szükség. 
Látja-e még itt a járvány, nem tudom, milyen szakaszában, őszintén remélem, hogy 
inkább kimenő szakaszában, mint középső szakaszában, hogy vannak olyan gyerekek, 
fiatalok, akiknek a tudásába a legjobb jóindulattal sem sikerül beépíteni mindazt, amit 
akarnak, bármilyen koncepcióbeli különbség is van közöttünk, és (Az elnök jelzi az 
időkeret lejártát.) ezt meg kell erősíteni a későbbiekben. Ha erre államtitkár úr válaszol 
nekem, az is teljesen megfelelő. Köszönöm szépen a türelmét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Mivel további hozzászólási 

szándékra nem érkezett jelzés, megadom a szót Kásler miniszter úrnak, hogy a felvetett 
kérdésekre válaszoljon. Parancsoljon, miniszter úr! 

Dr. Kásler Miklós válasza 

DR. KÁSLER MIKLÓS, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. A hozzászólásokat összegezve: én egy évet igyekeztem összefoglalni és 
értékelni. A hozzászólások egy része ennek a megközelítésnek felelt meg. A 
hozzászólások egy része azokra vonatkozott, amik már elhangzottak ma itt az 
ülésteremben, és köszönöm is a képviselő asszonyoknak, uraknak, hogy egymásnak 
választ adtak, mert ez az időkeretem jobb kihasználását segíti. 

Vannak olyan kérdések, amelyek különböző adatbázisokban, elsősorban a KSH 
adatai között fellelhetőek, a pedagógusok létszáma, és számos egyéb dolog, ezekre sem 
térnék ki.  

Viszont mindenféle sorrendiség nélkül igyekszem válaszolni mindarra, ami ide 
tartozik. Hiller képviselő úr elgondolásait én mindig nagy figyelemmel 
tanulmányoztam. Ami az oktatásról elmondottakat illeti, megfontolva képviselő úr 
véleményét, de nagyon sok egyéb véleményt is, igyekszünk értékorientált oktatást 
nyújtani. Többek között ezt a célt szolgálta a NAT összeállítása, úgy, ahogy az előadásban 
elmondtam, azokkal a szempontokkal, amiket próbáltunk beépíteni. 

A családi háttér szerepe az oktatásban. Itt visszautalnék arra, hogy a PISA-
értékelés szerint lényegesen jobb a helyzet, mint a korábbi időszakokban volt. A családi 
helyzet a tanulmányi eredményeket, illetve az elsajátított ismereteket tekintve 
lényegesen kisebb szerepet játszik, mint akár ennek a kormányzati periódusnak az első 
időszakában, tehát ezen a területen kétségkívül van előrehaladás.  

A kultúra esetében ugyancsak, ugyanúgy, ahogy az oktatás esetében, próbáljuk az 
emberiség értékeit megjeleníteni: görög művészetek, filozófia, Róma, kereszténység, 
magyar hagyományok, nem akarom részletezni. Abban a kulturális környezetben, ahol 
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lehetőség van arra, hogy ezek a szempontok megjelenjenek, ott teljesen egyértelműen és 
érthető módon az állam a saját szerepét betölti. Nem volt olyan színház, egyetlenegy 
sem, ahol végül is a megállapodás ne született volna meg. 

A színházak esetében, ahol közös fenntartás van, szakemberekből álló bizottság 
tett javaslatot, és ezeknek a javaslatoknak a mentén, tehát szakmai ajánlások alapján 
zajlott le a kiválasztás. Az államnak az én megközelítésemben kötelessége az, hogy a 
kultúra, az oktatás és minden egyéb területen a honfitársainkat abba az irányba próbálja 
meg elmozdítani, ami emberhez méltó, és ami az emberi életnek, a cselekedeteknek az 
emberhez méltó volta. Nem akarok kitérni különböző színházi előadásokra, nem akarok 
kitérni az obszcén dolgokra, és nagyon sok mindenre nem akarok kitérni, nem 
idetartozik, de szívesen bárhol. Az állam feladata az, hogy ennek legyen alternatívája, 
tehát lehessen bemutatni egy Bizáncot vagy nagyon sok mindent. Elnézést, hogy csak 
erre szorítkozom, de muszáj tovább haladni. 

Hoppál Péter képviselő úrnak mondanám, hogy a diákok, pedagógusok digitális 
eszközökkel való ellátása jó nemzetközi összevetésben is, mindazzal együtt, ami ezzel 
kapcsolatban ma itt elhangzott. De azért azt szeretném elmondani, hogy az iskolákban 
350 ezer számítógép van jelen pillanatban, ezt lehet közösen használni. Tehát ahol 
nehézségek vannak, lehet segíteni. Ez az emberi megközelítés, hogy segítsünk már a 
másikon, ha rászorul. Tavasszal, a tavaszi járványidőszakban 8000 számítógépet 
vettünk, és további 12 000 szállítás alatt van. Én nem mondom azt, hogy ez egy 
másodperc alatt minden hiányt megold, de hogy lényeges előrelépés, azt gondolom, az 
nem vitatható.  

Online tanulságok, hogy így fejezzem ki magam: múzeumi tárlatvezetés, levéltári 
szolgáltatások, most a családfakutatás igazán nem fontos, de még erre is van lehetőség, 
olvasókörök, könyvtárak, zenei, színházi online lehetőségek, nagyon széles a spektrum, 
és rendkívül gyorsan épült ki, vagy rendkívül gyors a fejlesztés.  

Találtam is egy számot, Hiller képviselő úr kérdezte, hogy a hátrányos családi 
háttér miatt rosszul teljesítők aránya 2009-re 26 százalék volt, 2018-ban pedig 19. Én 
úgy érzem, hogy a 19 is sok, úgyhogy törekszünk lefelé fordítani ezt a görbét.  

Tetszett kérdezni, hogy a kultúrának a fennmaradására a jövő biztosítása 
érdekében milyen támogatásokat adtunk. Itt említeném az 5,1 milliárd forintot, amit az 
előadóművészek kaptak. A PIM támogatását, a könnyűzenei ipar, kulturális, 
közművelődési programok egyes szereplőinek a támogatását jelentette ez, 1,4 milliárd 
forint volt, és a cigány zenészek és a cigány zenekarok támogatását, ami egy nagyon szép 
magyar tradíció, és én magam is szívből kívánom a szép jövőt nekik, ők egyszer 
800 milliót és egyszer 200 milliót kaptak, ami gyakorlatilag lefedi a kultúrát.  

Ungár képviselő úr is érintette az online világot. A felvetésére mondanám, hogy 
a speciális tevékenységet végző intézmények nyitva tarthatnak, a speciális nevelési 
igényű gyermekek támogatására épp most 300 millió forint támogatást adott a 
kormány. A gyógypedagógus-képzésről annyit mondanék, hogy 2006-2007 körülig 
egyetlenegy helyen folyt ilyen típusú képzés, ez a mai évre már nyolc helyre bővült, és 
ennek megfelelően - megint csak a KSH-ban utána lehet nézni - a gyógypedagógusok 
száma is jelentősen nőtt.  

Az előbb választ adtam Ander képviselő úrnak is a hátrányos helyzetű háttér és 
az eredmények összefüggéseiben. Még egy adatot említenék, hogy a lemorzsolódás 
2017-ben 12,5 százalék volt, 2019-ben 11,8 százalék. Én azt szeretném, ha minden évben 
ez 1 százalékkal csökkenne.  

Azt tetszett kérdezni, hogy elég-e a kultúrában dolgozók 6 százalékos 
fizetésemelése. Erre azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban erre van lehetőség, de 
a fizetés soha nem lehet elég magas. Nyilvánvalóan a kormány napirenden tartja minden 
társadalmi réteg fizetését, és miután tíz ágazat tartozik hozzám, alig van olyan negyedév, 
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hogy a tíz ágazat valamelyik foglalkozási csoportja fizetésemelését ne terjeszteném elő 
és a kormány ne fogadja el.  

Tetszett említeni még az iskolai erőszakot. Azt hiszem, a lényegét elmondtam az 
előadásban… (Ander Balázs: Közalkalmazotti státusz elvétele!) Igen, erre is reagáltam. 
Azt tetszett kérdezni, hogy elég-e a 6 százalék. Azt tetszett kérdezni, hogy a kultúrában 
dolgozók 6 százalékos fizetésemelése, ami a közalkalmazotti státuszból való átkerülés 
mellékmozzanata: természetesen nem elég. A 6 százalék nem azt jelenti, hogy nem lehet 
többel emelni, ha az intézmény erre a magasabb fizetésemelésre képes.  

Az alulteljesítőket említettem.  
A Jedlik gimnáziummal kapcsolatban: 5 milliárd forintot már biztosított a 

kormány, és a többletigények elbírálása után várhatóan továbbit is biztosítani fog.  
Azt, hogy a pedagógusok száma hogy alakul, többen szóba hozták, KSH-adat 

megint csak. Összefoglalóan annyit mondanék, hogy a pedagógusok száma valamivel 
emelkedett, a megszületett gyermekek száma pedig évtizedek óta csökken. Tehát úgy 
gondolom, hogy ez a két paraméter jellemzi ezt a két viszonyt.  

Még annyit mondanék, hogy a célt elérte a kultúrában dolgozók jogállása, és 
érezhető előnyei vannak már ebben a rövid időszakban is. 

Simon képviselő úr kérdezte a Magyarságkutató Intézet eddigi munkáját. Igazán 
röstellem, de ehhez legalább négy óra kéne, hogy tételesen elmondjam. Rendkívül 
korrekten, rendkívül magas tudományos színvonalon, prekoncepció nélkül, a 
nyomtatott sajtóban, az elektronikus terekben, a világhálón a legmagasabb tudományos 
színvonalon, és érthető, hogy népszerűsítem, majdnem azt mondom, hogy TIT-
színvonalon is, alapvetően fontos dolgokat közöltek. Tessenek elfogadni, hogy ennyiben 
foglaljam össze. 

A 100 százalékos táppénzt tetszett kérdezni. Ennek a jogszabályi feltételei 
megvannak.  

Elhangzott Vinnai képviselő úrtól, hogy a NAT és a pedagógusok milyen 
viszonyban vannak egymással. A módszertani szabadság a pedagógusoknál fennáll, 
ugyanúgy, ahogy azok a körülmények is, amiket elmondtam. Tehát a tananyagra 
vonatkozóan a 20 százalékos szabad döntési kompetencia, a tanítás időszaka és az 
összes többi. Itt még egy szám is fel van jegyezve, hogy 2010 óta az egy pedagógusra jutó 
gyerekek száma 11,5-ről 10,4-re csökkent.  

Elhangzott kérdésként, hogy hogyan alakultak a versenysport feltételei a 
járványhelyzetben. Én ezt tulajdonképpen nagyvonalakban, de részleteiben elmondtam. 

A digitális fejlesztést kérdezte képviselő úr, itt is sok számot elmondtam. 
Mindenesetre azt mondanám, hogy több mint 1000 köznevelési intézményben a 
sávszélesség-bővítés megtörtént, és a wifihálózat kiépítése is. Ez lényegesen 90 százalék 
fölötti értéket jelent, vidéken gyakorlatilag 100 százalék, a központi régióban pedig 
körülbelül 96 százalék.  

Arató képviselő úr kérdezte a pedagógusszámot, többször érintettük. Említette a 
Magyarságkutatót. Ha ennyivel be tetszik érni, akkor nem részletezném tovább. A 
pedagógus-táppénzre vonatkozóan választ adtam.  

A tesztelést tetszett kérdezni, hogy miért most. Ez megint egy tudományos 
kérdés, amin a világ vezető epidemiológusai vitatkoznak. Japán gyakorlatilag egyáltalán 
nem tesztelt. Úgy fékezte meg a járványt, hogy a közegészségügyi járványügyi 
intézkedéseket az emberek betartották. Dél-Korea pont fordítva csinálta, ők teszteltek, 
ha kellett, ha nem.  

Mi pedig megválasztottuk a saját tesztelési stratégiánkat, ismerve a PCR-tesztet, 
annak a teljesítőképességét, azt, hogy a PCR-adatokból mi következik, de ismerve az 
antigénalapú gyorsteszteket is, és nem beszélve az ellenanyag-alapú tesztekről. És mivel 
a járvány dinamikája most indokolta, hogy a gyorsteszteléssel kibővítsük az 
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információinkat, ezért léptük meg. Abban az időszakban, amikor az ellenzék követelte a 
tesztelést az első fázisban, a tavaszi fázisban, a WHO-val többé-kevésbé megegyező 
stratégiát alkalmaztunk, aminek a végeredménye páratlan siker volt. Nagyon kevés 
ország produkálta Európában és a világon azokat a fertőzöttségi és mortalitási adatokat, 
mint Magyarország. Tehát azért tesztelünk most, mert járványügyi szempontból most 
tartjuk indokoltnak. 

Nagyon szépen köszönöm képviselő asszonyok, urak kérdéseit. Megtisztelő volt, 
hogy válaszolhattam rájuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter úrnak a válaszait, a megjelenést is. Tisztelt 

Bizottság! Tekintettel arra, hogy mindenki ilyen fegyelmezetten és frappánsan tartotta 
az időkereteket, azon túlmenően, hogy ezt a napirendi pontot lezárjuk, most tartunk egy 
kis szünetet, mert az előzetes kalkulációk szerint mi 11 órára hívtuk a többi napirendi 
ponttal összefüggő érintett kormányzati tisztségviselőket. Úgyhogy addig tartunk egy 
szünetet, és 11 órától folytatjuk ülésünket. Még egyszer köszönöm miniszter úrnak és 
munkatársainak a megjelenést. További szép napot kívánok! Önöknek pedig egy kis 
lélegzetvételnyi szünetet tartunk. 

(Szünet: 10.36-11.02) 

A rákosmezei Királydomb nemzeti emlékhellyé nyilvánításáról szóló 
T/13658. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk az ülésünket. Soron következik ülésünk 2. 
napirendi pontja, a rákosmezei Királydomb nemzeti emlékhellyé nyilvánításáról szóló 
T/13658. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdése a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében dr. Lovassy Ádám főosztályvezető 
urat, és megkérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e hozzászólni.  

 
DR. LOVASSY ÁDÁM főosztályvezető (Miniszterelnökség): Nem.  
 
ELNÖK: Nem kíván. Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e 

valaki ezen vitaszakaszban hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Ilyen 
értelemben az elhangzottakra reagálást sem várunk a főosztályvezető úrtól.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell.  

Határozathozatalok 

Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú szavazás. Köszönöm szépen.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, ahol a módosító javaslatokról kell 
állást foglalnunk. Egy módosító javaslat érkezett, amit Steinmetz Ádám nyújtott be. A 
módosító javaslatot benyújtó képviselő nyilván nincs jelen. Kíván-e a bizottság tagjai 
közül valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Kérdezem az előterjesztőt, 
támogatja-e a módosító javaslatot. 
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DR. LOVASSY ÁDÁM főosztályvezető (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Elnök Úr! A 2. számú módosító javaslatot az előterjesztő nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a módosító javaslatot. 

Aki támogatja Steinmetz Ádám javaslatát, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három 
igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem. A bizottság nem támogatja. 

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, ezt a tegnapi napon kiküldtük. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
támogatja-e a bizottsági módosító javaslatot.  

 
DR. LOVASSY ÁDÁM főosztályvezető (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! Az 

előterjesztő támogatja ezt a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e ezt a bizottsági 

módosító javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenegy igen. Aki 
nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Tizenegy igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a bizottság támogatta. Köszönöm 
szépen. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. Köszönöm. A vita ezen szakaszát lezárom.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a most tárgyalt indítvány a ParLexben 
került feldolgozásra. Ennek megfelelően kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes 
vitát, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság 
elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntését összefoglaló jelentés 
benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag ezzel egyetért. Köszönöm szépen. Ezzel ezen napirendi pontunk 
végére értünk. Köszönjük szépen Lovassy Ádám főosztályvezetőnek a jelenlétét. További 
szép napot kívánok! 

Tisztelt Bizottság! Az elfogadott napirenddel kapcsolatban egy sorrendi cserét 
szeretnék tisztelettel javasolni, tekintettel arra, hogy Dömötör Csaba államtitkár úr jelen 
van, a külügy részéről pedig egyelőre még várjuk az érkezést, és hogy ne legyen holtidő, 
értelemszerűen szeretném, ha ehhez a cseréhez hozzájárulna a bizottság. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag ezt 
elfogadta. Köszönöm szépen. Akkor megkérem az államtitkár urat, hogy foglaljon helyet 
mint előterjesztő. 

Egyes törvényeknek a mozgóképipar versenyképességének 
növelésével összefüggő módosításáról szóló T/13663. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik az egyes törvényeknek a mozgóképipar versenyképességének 
növelésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat.  

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 Dömötör Csaba államtitkár urat. 
Kérdezem, hogy ezen vitaszakaszban kíván-e hozzászólni. 
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DÖMÖTÖR CSABA államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Nem, elnök úr.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság tagjai közül ezen vitaszakaszban 
bárki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Köszönöm szépen.  

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, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság elfogadta. 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 
javaslatokról kell állást foglalni. A javaslathoz nem érkezett módosító javaslat, és 
előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra sem érkezett javaslat. Amennyiben 
nincs módosítási szándék, a jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy módosító javaslat 
hiányában a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot, így a vita 
ezen szakaszát lezárom.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, itt a bizottságunknak dönteni kell a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. 
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány szintén a 
ParLexben került feldolgozásra. 

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes 
vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Aki nem ért vele 
egyet? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság 
elfogadta. Köszönöm szépen. Ezzel a napirendi pontunk végére is értünk. Köszönjük 
államtitkár úrnak és munkatársának a jelenlétet. További szép napot kívánunk! 

Tisztelt Bizottság! Ha minden igaz, akkor megérkezett a Külügyminisztérium 
képviseletében Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkár asszony.  

A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási 
Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló T/13660. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai 
Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló T/13660. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Köszöntöm még egyszer Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkár asszonyt. 
Kérdezem, hogy ezen vitaszakaszban kíván-e hozzászólni. 

 
Dr. PACSAY-TOMASSICH ORSOLYA államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr, nem kívánok.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e ezen 
vitaszakaszban hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Köszönöm szépen. 
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) 
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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.) 10 igen szavazat. Aki nem ért vele egyet? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen. A részletes vita 
ezen szakaszát lezárom, és megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a 
módosító javaslatokról kell állást foglalnunk. 

A javaslathoz nem érkezett módosító javaslat, és előzetesen saját bizottsági 
módosítási szándékra sem érkezett javaslat. Amennyiben nincs módosítási szándék, a 
jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem 
nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot, így a vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. 
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a most tárgyalt indítvány ugyancsak a ParLexben 
került feldolgozásra. 

Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Aki nem ért egyet? (Szavazás.) 1 
nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság elfogadta. 
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen államtitkár asszonynak a jelenlétet. További 
szép napot és jó munkát kívánok! 

A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért 
Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról 
szóló T/13675. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Soron következik a Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért 
Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló T/13675. 
számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
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 dr. Hankó Balázs helyettes 
államtitkár urat, és kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e hozzászólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, elnök úr, nem. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki 
hozzászólni ezen vitaszakaszban. (Nincs ilyen jelzés.) 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.) 9 igen szavazat. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 5 nem szavazattal a 
bizottság megszavazta. A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a 
módosító javaslatok megvitatására.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 
javaslatokról kell állást foglalnunk.  
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A határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a háttéranyagban 
feltüntetett módosító pontokról szavazunk. Az összefüggő pontok együtt kezelendőek, 
ezekről egy szavazással döntünk. Egy módosító javaslat érkezett, amit dr. Brenner 
Koloman nyújtott be. A háttéranyagban ez két összefüggő pontból áll.  

A módosító javaslatot benyújtó képviselő nincs jelen. Kíván-e valaki a bizottság 
tagjai közül valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. 

Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e a módosító javaslatot.  
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Annyit hadd kérdezzek, hogy ez tárca- vagy kormányálláspont? A 

jegyzőkönyvben fel kell tüntetnünk. 
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Most már kormány. 
 
ELNÖK: Kormányálláspont. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a módosító 

javaslatot. Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen szavazat. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem szavazattal a bizottság nem támogatja.  

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakcióktól 
érkezett javaslatot a tegnapi napon kiküldtük. Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, 
hogy támogatja-e ezt a javaslatot. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja, köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen 

jelzés.) Ilyet nem látok.  
Szavazás következik. Aki támogatja a bizottsági módosító javaslatot, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 
nem szavazattal a bizottság elfogadta a javaslatot. Köszönöm szépen.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Szavazás következik. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Aki nem ért egyet? (Szavazás.) 5 nem szavazattal a 
bizottság elfogadta.  

A vita ezen szakaszát lezárom, és megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, 
amelyben döntünk a részletes vita lezárásáról, a részletes vitát lezáró jelentés 
elfogadásáról és benyújtásáról. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy ez az indítvány is 
a ParLex-ben került feldolgozásra. 

Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 
3 nem szavazat. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság elfogadta. 
Köszönöm szépen.  

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány 
létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 
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T/13676. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, 
valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról 
szóló T/13676. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontokban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében ismételten dr. Hankó Balázs 
államtitkár urat, és kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e hozzászólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, nem.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) 
Ilyet nem látok, köszönöm. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a 
határozati házszabály vonatkozó 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, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem szavazat. Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság elfogadta. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására. A határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 
háttéranyagban feltüntetett módosító pontokról szavazunk. Az összefüggő pontok 
együtt kezelendőek, és egy szavazással döntünk. 

Egy módosító javaslat érkezett, amit dr. Brenner Koloman nyújtott be. A 
háttéranyagban ez két összefüggő pontból áll. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki 
hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok.  

Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e a módosító javaslatot.  
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És még egyszer megkérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspont… 
 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Kormányálláspont. 
 
ELNÖK: Kormányálláspont, köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e Brenner Koloman képviselő úr módosító javaslatát. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc 
nem. A bizottság nem támogatja. 

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti frakciótól 
érkezett javaslat, ezt a tegnapi napon kiküldtük. Kérdezem az államtitkár urat, 
támogatja-e az előterjesztett bizottsági módosító javaslatot.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a bizottsági 

módosító javaslatot. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki 
nem ért vele egyet? (Szavazás.) Öt nem. A bizottság támogatta.  

A saját javaslat tervezetét a korábban jelzettek szerint majd kérem a bizottság 
jegyzőkönyvéhez csatolni.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem 
ért vele egyet? (Szavazás.) Öt nem. A bizottság elfogadta. A vita ezen szakaszát lezárom.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. 
A most tárgyalt indítvány szintén a ParLexben került feldolgozásra.  

Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 
Három nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Két tartózkodás. A bizottság elfogadta. 
Köszönöm szépen.  

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak 
agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes 
felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/13677. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes 
feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási 
tárgyú törvények módosításáról szóló T/13677. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Köszöntöm 
az előterjesztő képviseletében immár harmadszor dr. Hankó Balázs helyettes 
államtitkár urat, és kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e hozzászólni.  

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, nem.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Ilyet nem látok.  

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 egyetért ezzel, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) Öt 
tartózkodás. A bizottság támogatta.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát. A javaslathoz nem érkezett 
módosító javaslat. Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen a kormánypárti 
frakciótól érkezett javaslat, ezt tegnap szintén kiküldtük. Kérdezem az előterjesztőt, 
hogy támogatja-e a bizottsági módosító javaslatot.  
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DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a javaslatban szereplő 

módosításokat. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) Négy nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás. A bizottság támogatta.  

A saját javaslat tervezetét a korábban jelzettek szerint kérem majd a bizottság 
jegyzőkönyvéhez csatolni!  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem 
ért vele egyet? (Szavazás.) Kettő nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Három tartózkodás. A 
bizottság elfogadta. 

A vita ezen szakaszát lezárom, és megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, 
amelyben a bizottságunk dönt a részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról, benyújtásáról. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a most 
tárgyalt indítvány szintén a ParLexben került feldolgozásra.  

Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 
Három nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. A bizottság elfogadta. 
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen az államtitkár úrnak és munkatársának a 
jelenlétét. További szép napot, jó munkát kívánok! 

A 2022-2023. év Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánításáról szóló 
H/13655. számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a 2022-2023. év Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánításáról szóló 
H/13655. számú határozati javaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát.  

Az előterjesztő képviseletében kíván-e ebben a szakaszban valaki hozzászólni? Itt 
Vinnai képviselő urat látom. Kíván-e ezen vitaszakaszban hozzászólni? (Jelzésre:) Nem. 
Köszönöm. A bizottság tagjai közül kíván-e valaki szólni? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem 
látok.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell. 

Támogatja-e a bizottság, hogy a határozati javaslat megfelel a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, ez egyhangú döntés volt. Köszönöm 
szépen.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására.  

A határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a háttéranyagban 
feltüntetett módosító pontokról szavazunk. Elsőként a Steinmetz Ádám képviselő úr 
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által benyújtott javaslatról kell döntenünk. Nyilván nem tud szólni, mert nincs jelen. A 
bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Ander Balázs képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Az 

előző ciklusban, annak idején már lassan megszoktam, hogy amikor a Nemzeti 
összetartozás bizottságában ilyesféle határozati javaslatok kerültek elénk, akkor az 
rendre úgy történt meg, hogy kormánypárti képviselők nyújtották be, és igazándiból 
nem törekedtek arra, hogy ebből egy hétpárti, többpárti előterjesztés legyen, holott 
magához a témához, a felvetéshez is sokkal jobban illene, tehát nem kvázi kisajátítani 
Petőfinek az emlékét.  

Én arra kérem a kormánypárti képviselőtársaimat, hogy legalább egyfajta 
szimbolikus gesztust gyakorolva, bizonyára elolvasták Steinmetz képviselőtársamnak a 
módosító javaslatát, nincs abban semmiféle gonoszkodó kis részlet elrejtve, nagyon 
rövid kis módosítóról van szó, kérem, hogy támogassák, legalább ezzel jelezve azt, hogy 
igen, mindenki számára nyitott a kapu, és örömmel várják a csatlakozókat ehhez az 
egyébként maximálisan támogatandó emlékévhez. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Ha nem, akkor megadom a szót az előterjesztő képviselőjének, Vinnai 
képviselő úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. A 

javaslatot nem tudom támogatni. Részt vettem az általános vitában úgy, mint Steinmetz 
Ádám, és szerintem abban megegyezés volt közöttünk, hogy ez egy általános érvényű 
országgyűlési határozat, a részleteket nem szerencsés ebben az országgyűlési 
határozatban rögzíteni, hiszen nekem is szimpatikus lehet, hogy 10 forintos pénzérmék 
is készüljenek, de még ezer ilyen ötlet is lehet az emlékév kapcsán. Én azt gondolom, 
hogy ezt nem kell beépíteni a határozatba, úgyhogy nem támogatom a módosító 
javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e Steinmetz 

Ádám képviselő úr módosító javaslatát. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt 
igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem. A bizottság nem támogatja. 
Köszönöm szépen.  

A második: Farkas Gergely független képviselő által benyújtott javaslatról kell 
dönteni. A képviselő úr nincs jelen. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? 
(Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e ezt a 
módosító javaslatot. Megadom a szót Vinnai képviselő úrnak.  

 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Ezt a 

javaslatot sem tudjuk támogatni, az előbb elmondottak alapján. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a módosító javaslatot. Aki igen, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc 
nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. A bizottság nem támogatta.  

Előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra nem érkezett javaslat. 
Támogatott módosító javaslat hiányában a jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy a 
bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A vita ezen szakaszát 
lezárom. 
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Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy a most tárgyalt indítvány ugyancsak a ParLexben 
került feldolgozásra. 

Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Aki nem ért egyet? (Nincs ilyen 
jelzés.) Tartózkodás? (Nincs ilyen jelzés) 11 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a bizottság támogatta. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel napirendi pontjaink végére és ezzel együtt az ülés végére is értünk. 
Köszönöm mindenkinek a részvételt. További szép napot, vigyázzanak magukra! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 31 perc) 

  Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Madarász Mária 


