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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim. Elnézést kérek a késésért, mentségemre legyen 
mondva, hogy nem jellemző talán rám. Megnyitom mai ülésünket. 

 

A napirend elfogadása 

A mai alkalomra kiküldött meghívóhoz nem érkezett hozzám észrevétel. Miután 
határozatképes a bizottság, ezért megkérdezem képviselőtársaimtól, hogy elfogadják-e a 
meghívóban szereplő, 5 pontból álló napirendi javaslatot. Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 
elfogadta a napirendjét. 

Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz bizottsági módosító 
indítványok benyújtásának kezdeményezése 

Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban bejelentem, hogy az Állami Számvevőszék múlt 
évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről szóló határozati javaslathoz nem 
érkezett kapcsolódó módosító javaslat. Ezzel tehát nem kell foglalkoznunk. Ahhoz kérek a 
bizottságtól felhatalmazást, hogy a támogatotti sort aláírhassam. Úgy látom, hogy ezt talán 
nem kell megszavaztatni, talán bólintással is elfogadják ezt a javaslatot. 

Áttérhetünk a 2. napirendi pontunkra, az egészségügy többletforráshoz juttatása 
érdekében szükséges törvénymódosításokkal kapcsolatban sem érkezett kapcsolódó módosító 
javaslat képviselői részről, azonban a kormány, most már lassan hagyományosan, kérni fogja 
bizottságunkat arra, hogy nyújtson be a kormány inspirálására bizottsági kapcsolódó módosító 
javaslatot. Akkor megkérem a kormány képviselőjét, Balog Ádám helyettes államtitkár urat, 
hogy szíveskedjék minket helyzetbe hozni, és ennek a hátterét megvilágítani. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr, a 

szót. Öt bizottsági módosító benyújtását kértük a tisztelt bizottságtól. Van egy olyan módosító 
indítvány, ami több ponton nyúl hozzá a benyújtott törvényjavaslathoz, valamint kiegészíti 
egy pár olyan, időközben felmerült problémára vonatkozó javaslattal. Amit sürgősen kell 
kezelni. Így például a fordított áfa a vetőmagok esetében vetett fel kérdéseket, és a hibrid 
vetőmagoknál kíván kiegészítést tenni. Az adózás rendjéről szóló törvény készpénzfizetési 
korlátozó rendelkezéseit vennénk ki ebből a törvényből, mert az adótörvényeket módosító 
javaslatcsomag nemsokára a kormány elé kerül, és abban lenne ennek igazából a helye. Az 
innovációs befizetési kötelezettséget hozzuk összhangban az iparűzési adó és a társasági adó 
szabályaival, valamint az innovációs járulékban történik kisebb javítás, a külföldi felekre jutó 
adóalap tekintetében. Tehát ez egy hosszabb javaslat, ez kezdődik úgy, hogy a törvényjavaslat 
a következő 1. §-sal egészül ki. 

Mondjam a többit is, mondjam végig az öt módosító indítványt? 
 
ELNÖK: Igen, igen, tessék! 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A második 

módosító indítvány, amit kérünk beadni, a dohánygyártmányok jövedéki adójáról szól. Itt 
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részben szigorítás történik, mert már december 1-jétől hatályba lépnek a magasabb 
adómértékek, ugyanakkor a feketegazdaságtól való aggodalmak indoklásával a korábban 
tervezett adómértékek némileg csökkennének, különös tekintettel a vágott fogyasztási dohány 
tekintetében. Ez úgy kezdődik, hogy a törvényjavaslat 7. §-a a következők szerint módosul, ez 
egy kétoldalas módosító indítvány. 

A harmadik módosító indítvány egy akut problémát kezel, itt a köznevelési 
intézmények működtetését vállaló 3 ezer fő alatti önkormányzatok tekintetében felmerült 
szabályozná. Ugyanis itt lehetőségük van arra, hogy a köznevelési intézményeket ők 
működtessék. Ennek vonatkozásában a működtetés vállalásáról, átadásáról szóló döntés, 
valamint az esetleges önkormányzati hozzájárulási kötelezettség felülvizsgálatának teljes 
folyamatát tekintve úgy véljük, hogy a helyi önkormányzati képviselők soron következő 
választását követően célszerű elvégezni, és ehhez az is szükséges, hogy ezekben az években a 
nyilatkozattételi határidő május végéről március végére kerüljön vissza. Ez a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény módosítását célzó indítvány. 

A következő módosító indítvány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászati segédeszköz-ellátásról szóló törvényhez nyúl hozzá. Itt a spanyol modell 
bevezetése érdekében javasol pontosításokat, valamint a gyógyszergyártói befizetésekből 
kapott kulturális fejlesztési kedvezményeknél tartja fenn lényegében a mostani modellt. A 
finanszírozás hátterét teremti meg. 

Az ötödik és utolsó módosító indítvány pedig az egészségügyért felelős tárca kérésére 
kerül beadásra. Itt a GYEMSZI-vel kapcsolatban szükséges módosításokat foglalja össze. 
Amennyiben kérdés van, a szakértő kollégák itt vannak, és tudnak válaszolni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, a szóbeli kiegészítését. Tehát sztereotip 

kérdés, gondolom, fölösleges is föltenni, amennyiben ezt a bizottság benyújtja, a kormány 
támogatni fogja. Ez a dolog formai része. A tartalmi része pedig az, hogy kinek van kérdése, 
észrevétele a képviselőtársaim közül ehhez a kis csomaghoz? Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Elnök úr kis csomagnak nevezi, de 

eléggé szerteágazó, ha jól értem. Lenne néhány kérdésem, államtitkár úr. 
Az első, hogy hogyan kerül ide a nemzeti köznevelésről szóló javaslat? Egyáltalán mi 

a kapcsolódása az egészségügy többletforráshoz juttatásához? Még két kérdésem van ehhez, 
mert ha jól olvasom, azt írja itt a 11. § (5) bekezdésében, hogy: „Ha az adatszolgáltatás nem 
vagy csak részben támasztja alá a működtetési képesség meglétét, a települési önkormányzat 
kérelme elutasításra kerül.” Az atyaisten vagy ki az, aki ezt eldönti? Már megbocsássanak, de 
ilyen gumiszabályt beírni törvénybe, hogy adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja 
alá a működtetési képesség meglétét?! Ki az, aki dönt ebben és milyen paraméterek alapján? 
Melyek azok az egzakt mérőszámok, amelyeknek alapján erre a települési körre „az 
önkormányzat kérelme elutasításra kerül” című döntést hozza? Hol lehet fellebbezni? 

Érti, mi a gondom ezzel? Az egyik gondom az, hogy szerintem a témához semmi köze 
nincs ennek a benyújtott módosító indítványnak. A másik, hogy ahogyan itt megfogalmazták, 
az nekem egészen elképesztő. A harmadik kérdésem ugyanehhez az indítványhoz. Azt 
mondja itt a 11. § (4) bekezdésében, hogy „a települési önkormányzat a helyi önkormányzati 
képviselők választását követő évben, annak március 31-ig nyújthat be kérelmet, ha a 
következő tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes 
átvállalni”. Egyrészt nyelvtanilag kérdezek rá, mert nekem az a fogalmazás meglehetősen 
idegen, ami azt mondja, hogy az önkormányzati képviselők választását követő évben, annak 
március 31-ig nyújthat be kérelmet, ha a következő tanévtől a működtetést az államtól képes 
átvállalni, vagy a működtetést nem képes átvállalni. 



- 8 - 

Szóval, mi van most, amikor nincs önkormányzati választás? Tehát a következő 
tanévre vonatkozó szabályozás mit tartalmaz? Most így teszem föl ezt a kérdést. Ez lenne az 
önkormányzati jellegű módosító indítványhoz a kérdésem. 

A következő kérdésem már államtitkár abszolút portfóliójához tartozik. Amikor azt 
mondják, hogy itt a cigarettánál okkal lépnek vissza az összegtől, a cigaretta tételes adójánál. 
Azt gondolom, helyes, hogy a kormány végre belátta, hogy nem jó javaslatot tett az 
Országgyűlés asztalára, több képviselői indítványt visszautasítottak az elmúlt időszakban, 
most a végén jobb belátásra térnek, és jobb értéket határoznak meg. Nekem a december 1-
jével van gondom. Számításom szerint nagyjából október 15-e lesz, mire kihirdetik a törvényt. 
Ha december 1-jét most beleírják a törvénybe, akkor gyakorlatilag összesen adnak 40 napot 
ennek hatálybalépéséhez. Államtitkár úr ezt rendben lévőnek gondolja szakmailag? Azt már 
meg sem kérdezem, hogy egyeztettek-e az érintett szereplőkkel a javaslatról, bár óvatosan 
mégis csak megkérdezem, hogy vajon az érintett szereplőkkel az egyeztetés megtörtént-e. 
Tekintettel arra, hogy mindannyian tudjuk ebben a teremben, hogy két erős lobby van ebből a 
szempontból, aki abban érdekelt, hogy a tételes adó emelkedjen, és aki abban érdekelt, hogy a 
százalékos adó emelkedjen. A kérdésem az, hogy az egyeztetést elfolytatták-e mind a két 
iparági szereplői körrel. Mert minden iparági szereplő besorolható vagy az egyik, vagy a 
másik körbe, ez, azt hiszem, világos mindannyiunk számára. 

A GYEMSZI-vel kapcsolatos javaslat, ha jól tekintettem át, akkor itt pontosításra 
kerül sor. Nem gondolják, hogy be kellene látni; hogy ez egy rossz szervezet? Nem 
gondolják, hogy ez egy elrontott szabályozás? Mondom a példát. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye egészségügy holdingja megkapta a GYEMSZI-től a vezetőjét, aki bejelenti 540 ember 
elbocsátását december 31-ig, majd amikor a sajtóban fölháborodottan tiltakozunk ez ellen a 
döntés ellen, akkor három hét múlva bejelenti Szócska úr és a munkaügyi államtitkár úr, hogy 
nem indokolt ennyi ember elbocsátása, 200 ember elbocsátása indokolt. Szóval, a GYEMSZI 
centralizáltan Budapestről helyben, a helyi viszonyokat nem ismerő, hozzá nem értő emberek 
kinevezésében kiváló, egyébként pedig szerintem szervezetileg teljesen alkalmatlan erre a 
feladatra, amit most éppen ellát. Csak hogy egy egészségügy példát mondjak ebben az 
esetben. Ezért azt gondolom, hogy ez egy teljesen elrontott elgondolás, ezt ilyenfajta 
finomításokkal nem tudják jóvátenni, nem tudják helyessé tenni. Éppen ezért szerintem azt 
kellene benyújtaniuk, hogy ez a szervezet megszűnt. És ezt meg lehet szüntetni 30 napon 
belül, természetesen, hiszen 30 napon belüli létrehozással hozták ide annak idején. Sok más 
példát tudnék még mondani ennek a szervezetnek az alkalmatlanságáról, ezért érdemes lenne 
ezt a módosító indítványt megfontolniuk. Magyarul, ez így, ahogy van, nyilvánvaló 
számomra, hogy nem megfelelő módosító indítvány. 

Ennyi idő alatt nem tudtam áttekinteni ezt a bizonyos kódokra vonatkozó módosító 
indítványukat, ötjegyű ATC kód meg hasonlók vannak benne. Ha jól értem, akkor tartalmilag 
ez az indítvány arról szól, hogy valamilyen módon megpróbálják figyelembe vetetni a 
különböző elszámolásoknál az extra 10 százalékos fizetési kötelezettséget, hogy ne legyen 
kettős adóztatás. De ha nem jól értem, akkor jó lenne, ha elmagyaráznák, hogy ez az indítvány 
pontosan erről szól-e, vagy valami egészen másról. Az előzetes vitáról tudok, hogy volt ilyen, 
és ha jól látom, akkor itt a második oldal 3/a bekezdése mintha ezt kívánná megoldani, de 
nem biztos, hogy ezt kívánja megoldani. Ennek a fogalmazása is a magyar dicsőségére nem 
biztos, hogy mindannyiunk számára egyértelműen érthető. Ha ezt kívánják megoldani, akkor 
az egy rendben lévő dolog. Annak idején mi is csináltunk olyat, ami azt jelentette, hogy az 
extra fizetési kötelezettségnél figyelembe lehetett venni bizonyos K + F költségek 
elszámolását. De nem vagyok benne biztos, hogy pontosan ezt jelenti ez a 3/a bekezdés. 

Az áfatörvénybe is belenyúl, ha jól látom, az indítvány. Azért ez egy picivel 
részletesebb magyarázatot indokolna. Csak a hibrid vetőmagra vonatkozik ez a bizonyos 
pontosítás? Mert ez nevesítetten megjelenik benne, ugyanakkor máshol hivatkozás is van, 
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amelynél nem tudom, hogy csak ez a termék szerepel-e benne, illetve mi a szándéka ennek az 
indítványnak? Mert, amit elmondott szóban államtitkár úr, abban nem volt egyértelmű, hogy 
erre vonatkozik. Azt látom, hogy egészen más a hatályon kívül helyezésre tervezett 
paragrafusrész, mint amit be kívánnak hozni. Tehát az új szöveg nem helyettesítő szöveg a 
hatályon kívül helyezendő rész helyett. Ez a készpénzes, nem készpénzes fizetéssel 
kapcsolatos rész hatályon kívül helyezésre van tervezve. Ha ezt elfogadja a parlament, akkor 
pontosan ennek milyen lesz a működése, engem az érdekelne ebben a dologban. Ha jól értem, 
akkor itt a kutatási innovációs alapról szóló törvényi rész megint valami kompenzációról szól. 
Mondja már meg, hogy jól gondolom-e. Tehát a K + F-es költségek elszámolását a 
gyógyszer-többletbefizetésnél figyelembe vehetőnek tekinti a (4) bekezdés szerint. Ha jól 
értem, erről szól ez. Ha nem erről szól, akkor elnézést kérek, hogy a gyors olvasás miatt ennyi 
a félreértés benne. Ha nem jól értem, akkor jó lenne, ha elmondaná, hogy pontosan erről szól-
e. 

Ennyi kérdésem lenne itt hirtelenjében. Mivel most láttuk az indítványokat, két perccel 
ezelőtt, ezért lehetséges, hogy van benne félreértés. Ha félreértés volt, akkor elnézést. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ez azért több volt, mint kérdésegyüttes, de nem 

baj. Maradjunk a kérdés műfajánál. Kinek van még kérdése? Ha nincs több kérdés, akkor 
viszont államtitkár úrnak adok arra most lehetőséget, hogy a kérdésekre válaszoljon, aztán 
újra visszaveszi a bizottság a szót a vélemények elmondása ügyében. Tessék parancsolni! 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

A közneveléssel kapcsolatos kérdéseket átadnám főosztályvezető úrnak. 
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó reggelt kívánok. Berczik Ábel 

vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium önkormányzati költségvetési rendszerek 
főosztályának vezetője. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával kapcsolatos 
kérdésekre igyekszem válaszolni. 

Először a kisebb terjedelmű törvénymódosítás elfogadását az indokolja, hogy jelenleg 
zajlik az a folyamat, amelynek kapcsán a 3 ezer lakos fölötti települések, amennyiben úgy 
ítélik meg, átadhatják az államnak az iskolák működtetését. A 3 ezer lakos alatti települések, 
amelyek esetében a főszabály szerint az állam látja el az iskolák működtetési feladatait, 
önkéntesen átvehetik a feladatokat. Az eddigi tapasztalatok alapján a 3 ezer lakos alatti 
önkormányzatok közül számos át kívánná venni a működtetési feladatokat, de nincs meg a 
kellő költségvetési fedezet ezen feladat ellátására. Ezen módosító indítvány célja elsősorban 
az, hogy a 3 ezer lakos alatti települések esetében is egy állami kontroll érvényesüljön, hogy 
az állam fölmérje azt, hogy az adott település valóban képes-e megfelelő szinten működtetni a 
közoktatási intézményeket. 

Képviselő úr két konkrét kérdése közül az egyik az volt, hogy ha az önkormányzat 
kérelme elutasításra kerül, ennek hol találhatók meg a részletszabályai. A köznevelési törvény 
94. § (4) bekezdés o) pontja ad felhatalmazást a kormány részére, hogy a mentesülés iránti 
kérelem, illetve a működtetési kötelezettség vállalására vonatkozó kérelem benyújtásának, 
illetve elbírálásának részletes szabályait rendeletben szabályozza. Ez a 229/2012. 
kormányrendelet, amelyet, amennyiben az Országgyűlés ezt a módosítást elfogadja, 
természetesen módosítani kell kis mértékben. Ebben az van, hogy ahogy a 3 ezer fő fölötti 
települések esetében, ahol már jelenleg is szabályozott a kérdés, ugyanez érvényesül a kisebb 
települések esetében is. A Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani a kérelmet, és a Magyar 
Kincstár előkészítését követően az oktatásért felelős, a helyi önkormányzatokért felelős és az 
államháztartásért felelős miniszter együttes döntenek ezen kérelmek elbírálásáról. Tehát a 
válasz a 229/2012-es kormányrendeletben lesz megtalálható. 
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Ami a köznevelési törvény 76. § (4) bekezdését illeti, a szabályozás célja az, hogy ne 
lehessen folyamatosan a működtetési kötelezettség átadásáról –átvételéről nyilatkozni, hanem 
csak az önkormányzati választásokat követő évben. Ez alól az idei év kivétel, ezt már 
tartalmazza a hatályos köznevelési törvény 97. § (24) bekezdése, amely szerint idén október 
31-ig be lehet nyújtani az átadás-átvétel iránti kérelmet. Ezt követően viszont csak mindig a 
választásokat követő évben, azaz legközelebb majd 2015-ben lesz erre lehetőség. Ez 
egyébként a most hatályos szövegben is így van, kizárólag annyi változás történt, hogy a 
május 31-i dátum március 31-re került előrehozatalra annak érdekében, hogy a váltásig még 
majd lebonyolítható legyen az átadás-átvételi procedúra. Köszönöm szépen. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A többit én 

folytatnám, ha elnök úr megengedi. A dohány kapcsán merült föl a következő kérdés. 
Megmondom őszintén, nem a lobbykkal foglalkoznék, hanem inkább a tényekkel. Tény az, 
hogy Magyarország túl közel van a román és az ukrán határhoz, és nagyon nagy veszélyt 
jelent a feketegazdaság növekedése, a feketedohány megjelenése. Mi kiemelkedően alacsony 
szinten tudtuk tartani az elmúlt években a feketepiacot, 6-8 százalék körül mozgott, ami jobb, 
mint Írországban, Németországban vagy akár Ausztriában. Ez nagyban köszönhető annak, 
hogy a dohányárak nem szakadtak el túlságosan a feketepiaci áraktól. A feketepiaci árak a 
szakma szerint 20-21 forint/szál körül mozognak, a mi becsléseink szerint 24 forint körül, de 
mindenképp alacsonyak. Ez a javaslat azt biztosítaná, hogy a vágott fogyasztási dohányból 
ellátható szálcigaretta mennyisége ne haladja meg ezt a 24 forintot, legyen egy picit alatta, 
tehát ne érje meg feltétlenül feketepiacról származó cigarettát venni. Ne legyenek illúzióink, 
ha erre ösztönzőt adnánk, akkor ez sajnos bekövetkezhetne. 

Képviselő úr kérdezte, hogy egyeztettünk-e a szövetségekkel. Igen, egyeztettünk a 
szövetségekkel több körben is, és bár nem örültek a 40 napos hatálybalépésnek, a december 1-
jei határidőnek, valamint az adóemelésnek sem, ők alacsonyabb adóemelést szerettek volna 
kérni. Mi úgy láttuk, hogy ez egy olyan kompromisszumos megoldás, ami mindenki számára 
elfogadható és teljesíthető. Ezt a szövetségek lényegében akceptálták. Azt a felet is 
tájékoztattuk, aki nem rendeződött szövetségbe, de szereplője a piacnak. Ő is akceptálta ezt a 
verziót. Tehát egyeztettünk, és szakmailag vállalhatónak tartom, hogy 40 nap alatt vezetünk 
be egy adóintézkedést, hiszen az Áht. szerint 30 nap van számunkra előírva minimum 
időszakként. 

A GYEMSZI kérdésében úgy gondolom, hogy képviselő úr alapvetően nem az 
indítvánnyal kapcsolatban tett fel kérdéseket, hanem mélyebb politikai kérdéseket feszeget. 
Nem gondolom, hogy ezt ennek az indítványnak a kapcsán meg kell tárgyalnunk. 
Természetesen nem értek egyet képviselő úr meglátásaival. 

A 10 százalék kapcsán helyesen látja, ez egy ösztönző, hogy aki a 10 százalékot 
bevállalja csökkentésként, az mentesül a befizetési kötelezettség alól. 

A következő kérdés nagyon fontos. Szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy itt a 
készpénzfizetést korlátozó rendelkezéseket vesszük ki ebből a törvényjavaslatból, de nem 
azért, mert ezt nem akarjuk megvalósítani, csak annyi összefüggése van más eljárásjogi 
törvényekkel, hogy ez inkább a jövő héten feltehetően parlament elé kerülő adótörvény-
módosítási javaslatcsomagban helyezzük el annak érdekében, hogy ne okozzunk 
félreértéseket. Tehát ez nem arról szól, hogy ebből vissza akarna vonulni a kormány, hanem 
szeretné a megfelelő helyre tenni a jogbiztonság érdekében. 

Az innovációs járulék szintén fontos kérdés, alapvetően két dologról szól. Egyrészt 
egy technikai pontosításról van szó, ahol a külföldi árbevétel jellemzően nem alapja az 
iparűzési adónak és az innovációs járuléknak. Sajnos, ez az innovációs járulék esetében nem 
volt egyértelműen kimondva, ezt javítjuk. Ami ennél fontosabb kérdés, hogy az innovációs 
járulék adóalapja lényegesen módosult az idén január 1-től, ugyanakkor ezt nem követte le az 
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előrefizetési, feltöltési kötelezettség. Tehát egy feltöltési kötelezettséget ír elő a módosítás 
december 20-áig, a társasági adóhoz hasonlóan, az érintett jogalanyoknak. Felhívom 
mindenkinek a figyelmét arra, hogy az innovációs járulék alapvetően a kisvállalkozásokra 
nem vonatkozik, ez alapvetően nagy vállalkozásokat fog érinteni, és nem szigorítás, hanem 
mindösszesen az előlegek alacsonyabb befizetését kompenzálja egy egyszeri feltöltéssel. 
Tehát nemcsak májusban kell megfizetni, hanem bizonyos mértékig már decemberben fel kell 
tölteni annak érdekében, hogy a bevétel arra az évre kerüljön, arra az évre tudjon 
elszámolódni, ami szükséges. 

Nagyjából ezek voltak a kérdések. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Ezek voltak Veres képviselő úr kérdéseire 

a válaszok. Miután másnak nem volt kérdése, kérdezem, kinek van véleménye, észrevétele a 
bizottság által benyújtandó 5 törvényjavaslathoz. Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Köszönöm a válaszokat is. Ezek közül, úgy 

gondolom, helyes, hogy visszalépnek a 1,5 millió forintos dologban. Az, hogy később milyen 
szabályt hoznak, azt majd megbeszéljük, hiszen olyan vitákat váltott ki, aminek alapján én is 
úgy gondolom, hogy sokféle konfliktust eredményezett volna. 

A 10 százalékos ügy kapcsán szerintem az irány rendben van, de nem tudom fölmérni, 
hogy pontosan a szabályozás ilyen módon, ahogy benyújtották, rendben van-e, hiszen az idő 
nem elég hozzá. 

A GYEMSZI ügyében a véleménykülönbség megmarad közöttünk, véleményem 
szerint megszüntetendő intézményről van szó. Az általam elmondott példa bőségesen elég 
ahhoz, hogy ne gondoljuk azt, hogy ez egy rendben lévő szervezet lenne. Ráadásul 
politikailag kinevezett fideszes komisszárok vannak a szervezetben, ebből következően mi ezt 
nem fogjuk tudni támogatni sohasem. 

A dohány ügyében, már megbocsásson, az érvelését értem, ugyanakkor a december 1-
jei határidő teljesen elrontja a javaslatot. Ha nem lenne benne december 1-je, akkor, azt 
gondolom, teljesen rendben lévő javaslatról lenne szó. Olyan irányba léptek, amire ellenzéki 
javaslatok is voltak itt, az Országgyűlés előtt bőségesen. Az indoka is rendben van, abban 
nincs véleménykülönbség közöttünk. Sajnálom, hogy belenyomták a december 1-jét is, mert 
ilyen módon már a módosító indítvány nem lesz támogatható általunk. 

Arra a kérdésre nem kaptunk választ, hogy a nemzeti köznevelési dolog milyen módon 
kapcsolódik az alapindítványhoz. Nyilván semmilyen módon. Értem azt, hogy ez bizonyos 
Házszabály-értelmezés alapján bármihez bármit be lehet hozni. Én csak azt sajnálom, hogy 
nekünk itt van módunk vitatkozni erről, nem pedig olyan helyen, ahol nálamnál lényegesen 
hozzáértőbbek tudnák ezt a kérdést megvitatni. Nekem is van ezzel kapcsolatban számtalan 
olyan észrevételem, amit az imént részben már elmondtam. Az számomra érthető, hogy 
megvan a köznevelési törvény megfelelő paragrafusa, meg van egy kormányrendelet, amit 
majd módosítani kell, de már mindenki bocsásson meg, de ez a törvény kihirdetésre kerül 
körülbelül október 15-én, miután a parlament jövő héten szavazhat róla. Ezt követően a 229-
es rendelet módosítására kell sort keríteni, ha feltételezünk minden jót, ez is meg fog történni 
egy hét alatt, és akkor az fog történni, hogy a most döntésre kötelezett önkormányzatoknak 
marad összesen 10 napjuk, hogy az általuk immár a jogszabályban, nemcsak egymás közötti 
kvaterkázás közben megismert feltételek szerint, meghatározott feltételeknek meg kell tudni 
felelniük. 

Szóval nézzük már partnernek egymást! Én csak azt tudom mondani, hogy réges-régen 
kérik a települési önkormányzatok azt, hogy ismert legyen számukra az a feltételrendszer, 
hogy hogyan és mint. Azt gondolom, hogy nem helyes az, hogy ilyen módon alkotja meg az 
Országgyűlés ezt a szabályt, még akkor sem, ha egy nap alatt fogja a kormány kiadni a 
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rendeletét. Mármint hogy a törvény elfogadását követő egy napon belül meg fog jelenni a 
rendelet. Azért nem gondolom ezt helyesnek, mert olyan településekről van szó, amelyeknél a 
település jövőjét összekapcsolják a település vezetői azzal, hogy marad-e iskolaüzemeltetés 
vagy sem. Ezért nem gondolom azt, hogy ezt a kérdést most így helyes lenne rendezni, még 
egyszer mondom, akkor sem, ha egyébként az általam természetesen részletesen nem ismert 
229/2012. kormányrendelet pontosan hogyan szabályozza ezeket a feltételeket. Ezért 
gondolom azt, hogy ez így nincs rendben. Ezt nem így kellene csinálni, ha partnernek nézzük 
azokat a településeket, amelyek ebben az esetben úgy gondolják, hogy fenn kívánják tartani 
intézményeiket, és rendkívül sok erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy ez a szándékuk 
megvalósulhasson. 

Ennyi lett volna a véleményem, és nem akarom ezt a vitát igazándiból nagyon 
hosszúra nyújtani, de jó lenne, ha nem a költségvetési bizottságban kellene ilyen típusú 
ügyekről nekünk egymás között vitatkozni, mert szerintem ennek a parlament más 
bizottságaiban lenne a helye. De tudomásul veszem azt, hogy olyan jogszabályt fogadott el a 
kétharmados többség, ami alapján ezt nem lehet házszabályszerűtlennek tekinteni, ezért nem 
is kezdeményezek erről szavazást, lévén, hogy a többség úgy is megszavazza, hogy ez 
házszabályszerű. De vegyük már észre, hogy ez a bizonyos indítvány sem időben, sem 
helyileg nem idevaló. Úgy gondolom, legalább ennyit el kell mondani ellenzékből arról, hogy 
ez nincs így rendben. 

Csak sajnálni tudom azt a polgármestert, akivel tegnap este beszéltem véletlenszerűen, 
akinek ez a határozott szándéka megvan. Próbál az intézmény fenntartásához megfelelő 
hátteret szervezni, és azzal fogja magát szembetalálni, hogy neki van összesen 15 napja 
mostanhoz képest arra, hogy immáron bizonyítottan tudja beírni majd abba a bizonyos 
pályázatba, hogy megvan a feltételrendszer. Ezért gondolom, hogy ez egy minimum 
ultimátumszerű eljárás, ami történik, és szerintem nem helyes, hogy így zajlik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Puskás alelnök úr kíván szólni. Tessék parancsolni! 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Veres képviselő úr 

megállapításaival kapcsolatban szeretnék tenni néhány megjegyzést. Ha jól értettem, akkor az 
előttünk fekvő tervezett bizottsági módosító javaslatok szakmai részével nem voltak igazán 
kifogásai, inkább két politikai támadást intézett ezek ellen. Az egyik a GYEMSZI, a másik a 
köznevelési törvény módosítása. Ezekről szólnék. 

A GYEMSZI-vel kapcsolatos sommás megállapítása, miszerint ez egy alkalmatlan 
szervezet, amit meg kell szüntetni. Ezt tovább fűszerezte azzal, hogy Fidesz pártkomisszárok 
állnak az élén, illetve ilyen embereket neveznek ki. Mindezen komoly következtetésének 
egyetlen példázatát hozta, hogy mire alapítja ezt a megállapítását. Ezt hallottuk. Hadd 
mondjak akkor én is egy ellenpéldát. Én Tolna megyéből érkeztem, ott a megyei kórház élén 
ez a pártkomisszár, akinek a megbízatását most meghosszabbították, 1999 óta áll. Szerintem 
még sorolhatnánk számos olyan kórházat az országban, amelynek fenntartása a GYEMSZI-
hez, ilyen értelemben az államhoz került és ezek a komisszárok, mondjuk, évtizedek óta 
vezetik ezeket az intézményeket. Azt gondolom, hogy az ő nevükben meg egyébként az újak 
nevében is ezt a megállapítást, még ha politikus tette is, vissza kell utasítani. Hiszen ezek az 
emberek sok-sok mindent tettek már a szakmájukban annak érdekében, hogy egy ilyen 
intézményt vezethessenek. 

A közneveléssel kapcsolatos módosításokról. Egyrészről ez a módosítás, amely a 
települések működtetési jogát érinti, azt gondolom, teljesen ésszerű. Egyszerűen kinyitja 
abban az irányban is az állami mérlegelés lehetőségét, amelyet eddig nem nyitott ki. A másik 
irányba már eredetileg is kinyitotta a törvény, hiszen azok a 3 ezer lakos fölötti települések, 
amelyek egyébként nem vállalják a működtetésben való részvételt, ott az állam szintén 
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mérlegelheti, hogy a működtetésbe való részvételbe bevonja-e valamilyen módon őket. Tehát 
minden esetben arról van szó, hogy az állam a fenntartó. Azért ezt szögezzük le, ha nem is 
vagyunk oktatási bizottság, de nyilván tudjuk, hogy az állam lesz a fenntartója valamennyi 
köznevelési intézménynek. Ebben az értelemben itt most nem arról van szó, hogy egy 
település a fenntartást veszi át, hanem a működtetésben vagy részt vesz, vagy nem vesz részt. 
Az egész törvénymódosításnak, a közoktatási rendszer átalakításának éppen az a célja, hogy 
ne az önkormányzatok teherbíró képessége határozza meg, hogy egy intézmény milyen 
minőségben tudja szolgálni a gyerekek érdekeit, milyen módon tudja ezt a feladatot ellátni, 
hanem összességében, miután ez egy állami feladat, lehetőleg az ország bármely részén 
ugyanabban a minőségben lehessen a gyerekek oktatását, nevelését ellátni. 

Ezért fontos, hogy az állam mérlegelni tudja, hogy egy település milyen mértékben 
vonható be ezeknek az intézményeknek a működtetésébe. Mérlegelnie kell azt is, hogy ha egy 
település esetleg képes volna ebben részt venni, ámde nem akar, akkor be kell vonni. És azt is 
mérlegelnie kell, ha egy település lokálpatriotizmusból, a helyi hagyományok ápolásából, a 
helyi közösség akaratának kiszolgálása érdekében, ami persze nagyon helyesen, és azt 
gondolom, mindannyian lokálpatrióták vagyunk, mindannyian erősen kötődünk egy 
településhez, és ebben az értelemben is megértjük ezeket a törekvéseket, viszont ezek a 
törekvések nem lehetnek egy település további elszegényedésének, ellehetetlenülésének okai. 
Ebben az értelemben ez egy teljesen logikus döntés. 

És még egy megjegyzést tennék. Igaz, hogy nem vagyunk sem oktatási, sem 
önkormányzati bizottság, de talán az is közismert, és sokan vagyunk itt, akik megfordultunk 
megyei önkormányzati közgyűlésekben, hogy ez bizony egy létező szabály, hogy választási 
ciklusokhoz köthetően lehet dönteni fenntartásról. Nem ez az évente visszatérő szabály, amire 
főosztályvezető úr hivatkozott, aminek alapján lehet dönteni arról, hogy fenntartóváltozás 
történik, hanem van egy ciklushoz kötött döntési kompetencia is, ez pedig például ebben az 
esetben úgy szólt, hogy egy megyei önkormányzatnak a település által átadott oktatási 
intézmény esetében minden választási ciklust követően lehetett ismét arról állást foglalni, 
hogy esetleg a település visszakéri. Tehát nem ismeretlen a magyar közoktatási és 
önkormányzati rendszer életében ez a fajta ciklushoz kötött döntési lehetőség. Ezzel is 
szerettem volna jelezni, hogy itt sem nóvumról van szó. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Puch László képviselő úr következik. 
 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Én csak a módosító indítványhoz tennék 

érdemi észrevételt a kontár mondatokkal összefüggésben. Azt gondolom, egy mondat bele 
kerüljön az évenkénti felülvizsgálatról, mert az önkormányzatok finanszírozási stabilitását 
feltételezi, hogy ötévenként fognak tudni dönteni. Azt gondolom, abból adódóan, ha ez 
ténylegesen így van, amit elmondott alelnök úr, akkor egy ilyen mondatnak bele kell kerülnie, 
hogy felül lehessen vizsgálni. A másik, amit mondott, mégis csak az lesz, hogy a köznevelési 
törvény alapvető célkitűzése az egységes oktatás és az egységes színvonal, akkor mégis csak 
lesznek tehetősebb önkormányzatok tehetősebb fenntartókkal, és kevésbé tehetős 
önkormányzatok kevésbé tehetős önkormányzatokkal. Azt gondolom, ezt a vitát nem érdemes 
lefolytatni, túl vagyunk rajta, csak azt javaslom, érdemes végiggondolni, hogy ebben a 
helyzetben lehet-e kizárólag választási ciklushoz kötni alapellátó intézmények 
működtetésével kapcsolatos döntést. Ha nem tudja vállalni, akkor mi lesz? 

A másik a GYEMSZI-vel kapcsolatos politikai megjegyzés. Ez egy idő után eldől, 
hogy kinek van igaza, javul az egészségügy, romlik az egészségügy. Én ma azt látom, hogy 
nőnek a várólisták, egy csomó probléma van. Ha megkérdezi a családban otthon, persze, mi 
még ezt könnyen éljük meg, mert a kapcsolatrendszerünk ezt működteti. De azt gondolom, 
két éven belül ez ki fog derülni, és akkor el lehet dönteni, hogy melyik irányt választja vagy a 
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következő kormány vagy ez a kormány. De ma azt gondolom, hogy ez nem működik 
mindenhol egységesen, ebben azért értsünk egyet. Természetesen szakmailag hozzá nem értő 
vagy hozzáértő, maga a rendszer ebben a struktúrában, csak a napokban hallott közbeszerzési 
anomáliák tekintetében, amit a Kórházszövetség mond, hogy 30 százalékkal drágábban kap 
valamit, mintha ő venné meg, ez a veszprémi kórház főigazgatója. Tehát azt gondolom, hogy 
érdemes ezeket a dolgokat napirenden tartani, és végső soron el fog dőlni, hogy javul vagy 
romlik, és annak alapján fogják megítélni nagyon sokan, hogy sikeres volt ez az átalakítás 
vagy kevésbé. 

Ugyanez igaz az oktatási rendszerekre is. Elmegy haza a képviselő, és megkérdezi, 
van, aki örül neki, hogy az állam biztosan fizeti a bérét, meg nem lesz közvetlen befolyás a 
helyi önkormányzatnál, és nagyon sokan azt mondják, hogy nem egészen jó ez így. Azt 
hiszem, a nagy számok alapján ez eldőlt. Azt javaslom, hogy egyet mérlegeljenek, itt 
elsősorban a polgármester urakra gondolok, hogy érdemes-e ebben a szabályban valamilyen 
kiskaput adni, hogy menet közben is lehessen ezen változtatni, mert úgy gondolom, azért az 
nehéz helyzet lesz, ha olyan kötelezettséget vállal valaki, amit majd később nem tud 
teljesíteni, és arra nincs szabály, hogy akkor mi történik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még észrevétele? Tessék parancsolni! Márton 

képviselő úr! 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz). Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Bár ugye, ez nem az a szakbizottság, de én is a közneveléssel kapcsolatos módosításhoz 
tennék néhány gondolatot, csak azért, hogy időrendileg és Veres képviselő úr hozzászólását is 
tegyük már helyre. Nem tudom, képviselő úr mikor találkozott polgármesterekkel, én a 
választókörzetemben folyamatosan egyeztettem a kistelepülési polgármesterekkel. Érdekes 
módon ők egyáltalán nincsenek eltévedve. Egyszerűen nem értem, hogy lehet kistelepülési 
polgármesterek esetében ez. Ugyanis pont ebben a bizottságban, a szeptember 13-ai 
ülésünkön fogadtuk el azt a módosító csomagot, amely tartalmazta tételesen, szövegszerűen, 
norma szerint is az önkormányzati tervezett finanszírozási összegeket. Na most, a már 
elfogadott közoktatási törvény, illetve az önkormányzati törvény és ez a bizottsági módosító 
javaslat alapján az önkormányzatok, igaz, hogy még nem elfogadott törvény alapján, de már 
korrektül tudják számolni, hogy milyen rendelkezésre álló pénzeszközeik lesznek 2013-ban. 
Még egyszer mondom, valóban nincs még ez a törvény elfogadva, de már legalább vannak 
számok, amikből tudnak számolni. Tehát ez szeptember 13-án volt. 

Az önkormányzatoknak egyébként szeptember 30-ig előzetesen jelezniük kellett a 
szándékukat arra vonatkozóan, a 3 ezer fő alatti településeknek, hogy mit kívánnak tenni az 
iskolák fenntartásával, üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatban. Ezt az 
önkormányzatok a számításaik alapján pontosan, egzakt módon meg tudták tenni, 
képviselőtestületi üléseken voltam jómagam is ott, ahol ez volt a téma, és erről döntöttek, 
hogy előzetes szándékukat hogyan, milyen formában, milyen nyilatkozattal jelezzék. Tehát 
egyszerűen szerintem nem tényszerű az, amit Veres képviselő úr mondott, a kis 
önkormányzatok pontosan tudják, hogy mi a dolguk, a feladatuk. Az meg, hogy önöknek 
esetleg van olyan polgármesterük, aki ennyire nincs képben, úgy gondolom, az adott település 
problémája, de alapvetően a kistelepülések erre nagyon is jól föl tudtak készülni. Még egyszer 
hangsúlyozom, valóban nincs még végleges formában elfogadva a költségvetés, de azok a 
települések, amelyek valóban fontosnak érzik és érezték, hogy az iskoláikkal a későbbiekben 
mi lesz, igen intenzíven elkezdtek egy előzetes költségvetést készíteni, és ennek alapján 
tájékoztatták a polgármesterek a testületeket, és az előzetes szándékukat már jelezték is. Tehát 
egyáltalán nem érzem, hogy itt olyan borzalmas nagy probléma lenne ebben a kérdésben. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék! Pósán képviselő úr! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Csak egészen röviden azt 

szeretném jelezni, hogy eredetileg a köznevelési törvényben azok a települések szerepelnek, 
amelyek méretükből fakadóan nem rendelkeznek azzal a forrással, ami az intézményrendszer 
fenntartásához elégséges. A legtöbb kistelepülés alapvetően ilyen. Viszont felmerült egy 
olyan elvi lehetőség, elképzelhető, hogy néhány település esetében akár gyakorlati is lehet, 
nem tudom, amelyek lélekszámában 3 ezer fő alattiak, ám egyéni, saját anyagi lehetőségeik 
okán tudják vállalni, hogy az intézményrendszer működtetését továbbra is vállalják. Tehát az 
a település, ahol, mondjuk, 150 aranygyártó céget hirtelenjében felhúztak, és ott lesz komoly 
helyi bevétel, lehet, hogy 2500 lakos van összesen, valószínűleg azt fogja tudni mondani, 
hogy a közoktatási intézményének működtetését tudja vállalni. 

De az is világos, hogy az, amit Puch képviselő úr mondott, hogy évenkénti 
felülvizsgálat legyen, egyik település estében sem pro, se kontra nem képzelhető el, hogy 
egyik évről a másikra olyan volumenű forrásmozgás történik, akár ilyen, akár amolyan 
irányba, ami a működtetés szempontjából gyökeresen meg tudja változtatni a helyzetet. Tehát 
ebből a szempontból a nagyobb lépték, a választási ciklusokhoz igazodó lépték szerintem 
indokolt. Annak a valószínűsége, hogy évenként ide-oda mozduljon a rendszer, nagyon 
csekély. 

Egyetlen megjegyzés még. Veres képviselő úr mondta, hogy nyelvtanilag nem érti azt 
a mondatot, ami a (4) bekezdésben van. Én elolvastam ezt többször, nem tudom, hogy ebben 
mi a probléma. Azt kell jelezniük az önkormányzati képviselőknek március 3-ig, hogy 
képesek-e működtetni vagy nem képesek működtetni. Ezt egy mondatban le lehet így írni. Azt 
elismerem, hogy a jogi szövegek nem a legkönnyebb olvasmányok, sok esetben hihetetlen 
bikfanyelven íródtak. Engem személy szerint az egész jogi szövegezés alapvetően zavar úgy, 
ahogy van, de ettől még a mondat olvasható, értelmes, és nyelvtanilag helyén van. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Veres képviselő úr kért szót ismét. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Három megjegyzésem lenne az elhangzottak kapcsán. 

Az első. Puskás képviselő úr, ha a hatálybalépéssel kapcsolatos december 1-jei kritikámat 
nem tekinti szakmainak, akkor hosszasan el tudom mondani, hogy miért szakmai kritika. De 
van még más része is ennek a dolognak természetesen, csak azért mondom, hogy megvan a 
szakmai része is az ügynek. 

A második. Egyetlenegy érvelése nem érintette azt, amiről én beszéltem. Tehát azt 
tudom mondani, hogy nem beszéltem arról, hogy négyévente vagy nem négyévente, hogy a 
megyei önkormányzatoknál volt-e ilyen vagy nem. Persze, hogy volt, tudom magam is, 
középiskolákat így lehetett annak idején rendezni. Ezzel nekem ilyen értelemben vitám nincs. 
A kérdésem az másra vonatkozott, arra a kérdésre a szakmai választ megkaptam 
főosztályvezető úrtól. 

A másik megjegyzésem ugyanehhez. Mondjuk ki, önök most belátták azt, hogy 
helytelenül csinálták meg a közoktatásról szóló törvénynek ezt a részét. Belátták azt, teljesen 
rendben van, amit az imént hallottam érvként, hogy úgy gondolják, hogy ki kell nyitni a 3 
ezer lélekszám alatti településeknek is ezt a lehetőséget. Én ezzel nem vitatkozom. Amivel 
vitám volt, az a következő. Ez október közepén fog megjelenni. Október közepén kell 
nagyjából 10 nap alatt, ha párnapon belül a törvény után megjelenik a kormányrendelet 
módosítása is, a települési önkormányzatoknak ezt a bizonyos papírt kitölteni, és a 
kincstárhoz benyújtani. Nekem ezzel van vitám. Azzal van vitám, hogy ha partnernek 
tekintjük őket, akkor hamarabb kellett volna ezt a törvényjavaslatot benyújtani, vagy ebben az 
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esetben nem az október 30-hoz kellene ragaszkodni. Azt szerettem volna, hogy a települési 
önkormányzatoknak reális mérlegelési lehetőséget adjunk a 3 ezer lélekszám alatti körben is. 
A javaslatom tehát arra vonatkozott és a kritikám is, hogy ha nekik is meg akarjuk adni ezt a 
lehetőséget, akkor másképp kell megadni. 

Annak pedig kifejezetten örülök, hogy Hajdú-Bihar megyében minden rendben van. 
Szabolcs-Szatmár megyében nincs minden rendben. A mi körzetünkben a polgármesterek tele 
szájjal szidják a fideszes képviselőt, hogy hogyan „cseszhettél” így ki velünk, hogy elvisztek 
minden intézményt a településünkről, nem tudjuk fönntartani a polgármesteri hivatalunk, mert 
nem teszitek lehetővé. Ezt ők mondják szó szerint, hiszen kötelezően elő van írva nekik, hogy 
ezen a lélekszámon már nem lehet fönntartani önálló hivatalt. Eddig társulhattak, nem 
kötelező érvénnyel. Nem tudják fönntartani az iskolákat. Mondom, lehetne. Most más van 
előírva nekik. Nem azzal társulhat, akivel szeretne. Remélem, Attila, ezt pontosan tudod te is. 
Nem a településre van bízva, hogy kivel lép társulásra ezt követően, hanem kötelező azzal 
társulnia. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ilyen problémák merülnek föl, nem tudja 
fönntartani az intézményét, ami számára nagyon fontos volt. Vitatható egyébként, hogy ilyen 
kisteleüléseken ilyen gyereklétszám mellett, ennyi pedagógus mellett vajon lehet-e, szabad-e, 
milyen minőségi oktatás folyik, satöbbi. De az egy más dolog. Ez a szakmai része. De ma a 
lehetősége sincs meg, hogy fönntartsa az eddig szabály szerint. 

Most megkapja a lehetőséget a 930 fős, a 980 fős, a 830 fős település, ezek konkrét 
települési létszámok, amiről most beszélek, és iskolákat tartanak fönn, mert ragaszkodtak 
eddig hozzá, azzal, hogy októberben lényegében 10 napja van arra, hogy ezt a testületi döntést 
megalapozottan majdan meghozza. Azt tudom mondani, hogy ezek a polgármesterek, akik 
vagy Fidesz támogatással, vagy fideszesként lettek megválasztva annak idején, nincs MSZP-s 
köztük, velem nem MSZP-s polgármester beszélt, nehogy félreértés legyen, ilyen kritikát 
mondanak a kistérségi összejövetelen, a kistérség nyilvánossága előtt. Nem nekem, 
suttyomban este telefonban vagy személyesen, hanem a kollégák előtt mondják el ezt. 

Tehát, ha véletlenül félreérthető volt, akkor hangsúlyozottan azt mondom, hogy 
szerintem ennek az indítványnak nem a költségvetési bizottság előtt és egy nem ideillő 
törvényben van helye. Ez az első kritikám. Tudom, erre nem kell azt a választ mondani, hogy 
kinyitotta a törvény a lehetőséget és így bármihez bármit be lehet adni, de ez még sincs 
rendben szerintem. 

A második, hogy nem ilyen határidőt kell szabni a települési önkormányzatoknak. Én 
az október végi időpontot vitatom. Azt vitatom, hogy beleszorítjuk őket egy 10 napos 
határidőbe. És bármennyire is alaposan fölkészültek Hajdú-Bihar megyében, az Attila 
körzetében az önkormányzatok arra, hogy majd mi fog következni, ők ezt hivatalosan 
mostantól kezdve tudják, hogy lesz egy ilyen módosító indítványt. Feltehetően a parlament 
ezt meg fogja majd szavazni. A megjelent törvény alapján tud előterjesztést tenni az 
önkormányzat, kell hozzá a kormányrendelet módosítása, hogy mi az eljárásrendje a 
dolognak. Ezért azt gondolom, a helyes az lenne, ha már egyszer belátja a korábbi hibát a 
kormánytöbbség, akkor adja meg a megfelelő határidőt a 3 ezer lélekszámnál települési 
önkormányzatoknak. Ezért magyarul, amikor kritikát mondok, akkor azt is mondom, hogy ha 
ez a határidő november közepéig ki van nyitva, az egy emberségesebb megközelítése ennek a 
kérdésnek, ha már ennyire kiéleződött. Ennyit szerettem volna róla mondani. 

Az összes többit fönntartom, és a magam részéről ebben nem kívánok többet érvelni, 
csak azt gondolom, helyes az, hogy belátta a kormány, hogy 3 ezer lélekszám alatt is meg kell 
adni a lehetőséget. Csak ne így adjuk meg a lehetőséget, hogy még véletlenül se tudjon élni 
vele senki, hanem úgy adjuk meg, hogy legyen meg normálisan az idő arra, hogy beadják ezt 
a bizonyos anyagot, amit nagyon komoly szakmai munkának gondolok a magam részéről. 
Tehát nem egy összecsapott ügynek gondolom, mert nem egyéves költségvetési adatot kell 
hozzá megnézni. Meg kell nézni azt, hogy tartósan fönn fogja-e tudni tartani a településen azt 
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a költséget, ami ahhoz kell, hogy részese legyek az intézményfenntartásnak. Na mindegy, 
nem akarok részletesen belemenni. Szerintem nem 10 napos ügyről van szó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás alelnök úr következik ismét. 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Folytassunk szakmai vitát! És 

vállalom annak kockázatát, hogy kiderül, én értelmeztem rosszul ezt a módosítást. Vagy 
Veres képviselő úr, vagy én, de egyikünk biztosan rosszul értelmezi. Az én értelmezésemben 
itt most nem arról van szó, hogy megnyílt a lehetőség a 3 ezer fő alatti települések számára, és 
most 10 napjuk van erről nyilatkozni, hanem bizonyos értelemben szűkül a lehetőségük. Ők 
már rég eldöntötték, hogy szeretnének-e a működtetésben részt venni, viszont most van egy 
mérlegelési lehetősége az államnak arra, hogy ha úgy látja, hogy az a kistelepülés mégsem 
képes arra, hogy a működtetésbe részt vegyen, akkor ezt a lehetőséget számára nem adja meg. 
Azt gondolom, ez egy fontos értelmezési kérdés, hogy melyik az igaz, hogy itt most szűkül a 
dolog vagy bővül. Ha most nyílik meg ez a lehetőség, akkor képviselő úrnak igaza van, és a 
határidő valóban szűkös. Ha viszont arról van szó, hogy egyszerűen csak bekövetkezik egy 
állami kontroll, akkor itt erről szó nincs. A település döntött, úgy gondolja, hogy részt akar 
venni a működtetésben, maximum majd meg tudja az államtól, hogy ebben a működésben ő 
az erőforrásai okán nem vehet részt, nem tud részt venni. Ez egy fontos, tisztázandó kérdés. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, fönntartja még egymondatos hozzászólását? 
 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Ha ennyire stabil az önkormányzatok finanszírozási jövője, 

akkor én ezzel nagyon elégedett vagyok. Ha látják már azt, hogy mennyi lesz adóbevételük, 
mit tudnak helyben kivetni. Úgy látom, hogy ez a csomag most készül a minisztériumokban, 
hogy mi marad majd helyben az önkormányzatoknál, és mit finanszíroz központilag az 
oktatásban. Ha ezt így gondolják a képviselő urak, akkor ám legyen. A vitákat majd később le 
fogja folytatni az, akit ez érint ott, helyben. Én nem hiszem, hogy ez így van, hogy tudják ma, 
hogy 3 év múlva mi lesz. Ráadásul a gazdaság belső mozgása sem ad ehhez akkora 
önbizalmat, mert egy-egy nagyüzem eltűnése ezeknél a településcsoportoknál jelentősen 
változtathatja. Képviselő úr, értem az ön önbizalmát, mi is voltunk egy időben így, abszolút 
mindent elhittünk, amit a kormány mondott, ez eredményt is ismerjük a végén. Szeretném, ha 
ezt önök végiggondolnák. Ez szakmai javaslat. Higgyék el, nincs benne semmi politika. 
Engedjük meg, hogy felül lehessen vizsgálni. Még az sem bánt engem, ha azt mondjuk, hogy 
az állam vizsgálhatja felül, de ne év közben legyenek óriási balhék, hogy ki fogja fizetni a 
révészt, amikor az önkormányzati csődök bekövetkeznek. 

Csak egy példát hadd mondjak. Ki gondolta volna, hogy ekkora probléma lesz a 
devizahitelekből? Nehogy azt mondják, hogy önök ezt úgy látták. Az összes fideszes 
önkormányzat óriási többséggel vette föl ezeket a hiteleket. Ma ezek a problémák itt vannak 
az asztalon. Ilyen problémákkal számolhatunk a következőkben is. És ha nem akarjuk ezeket 
megelőzni a jövőben, akkor legalább adjunk magunknak kiskaput, ne akkor kelljen egy nap 
alatt törvényt módosítani, ha ilyenek bekövetkeznek. Mert nem lesz olyan sok, azt gondolom, 
pár száz ilyen településről beszélünk. Itt képviselő úr mondja, hogy majd 800-asok is 
fönntartják, rá fognak jönni, hogy nem tudják megtenni. Ha ezek az iskolák bezárnak, ez 
újabb problémát fog politikailag jelenteni, ebben én természetesen támogatom önöket, hogy 
minél több kisiskolát zárjanak be, mert nagyobb lesz a politikai balhé. De azt gondolom, hogy 
ebben a településcsoportban, ahol komolyan gondolják, ott nem lesz túl sok, viszont azt 
érdemes hosszú távon szabályozni, hogy megmaradhasson, vagy legalábbis az iskolák ne 
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bezárásra ítéltessenek, ha az önkormányzat, mondjuk, rögtön csődöt kell jelentsen, vagy nem 
bírja ezt a feladatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bóka képviselő úr jelentkezik. 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Azon gondolkodtam, hogy hozzá kell-e szólni vagy 

nem, mert egyszerűen túl sokat beszélünk egy olyan kérdésről, amin szerintem gyorsabban 
kellene túljutni. Kíváncsi vagyok azért a kormány véleményére, hogy ez a határidő tolható-e, 
mert ha erre lehetőség van, akkor ezt próbáljuk megtenni. Meg lehet vizsgálni azt, amit Puch 
képviselő úr mond, hogy van-e értelme az évenkénti felülvizsgálatnak vagy nincs, de annyit 
azért megjegyzésként, hogy ezt a túlzott aggódást nem érzékelem szakmailag pont a 3 ezer fő 
alatti településcsoport tekintetében, mert nem látom racionálisnak. Ha van egy település, ahol 
viszonylag markáns az iparűzésiadó-bevétel, mert ez az, ami alapvetően változhat, hiszen a 
vagyont viszonylag könnyű megfogni, ott nyilván egyedileg előjöhetnek gondok. Ezt nem 
vitatom. De azt egyedileg kell kezelni, mert egy általános megoldás nem mindenkire ad 
biztosítékot. Ezt lehet egyedileg kezelni, vagy hosszú távon megnézni, mert az élet előhozza, 
hogy az évenkénti felülvizsgálatnak van-e értelme. 

Nyilván közelebb lennénk a megoldáshoz, ha már tudnánk egészen biztosan, hogy az a 
költségvetési bizottsági módosító indítvány, amelyet benyújtottunk a költségvetési törvényhez 
az önkormányzati finanszírozással kapcsolatban, és amit a kormány támogat, elfogadásra 
került. Jelen pillanatban nincs még elfogadva, de nagy vonalakban már lehet számolni, sőt, 
viszonylag pontosan lehet számolni. Azt szeretném elmondani, hogy ezek a polgármesterek, 
akik úgy gondolják, hogy szeretnék működtetni az iskolájukat, tudják már a köznevelési 
törvény alapján, hogy az épület fenntartásával kapcsolatban nekik milyen feladataik és 
költségeik vannak, mert ez viszonylag tiszta és világos. A taneszközökben vitatkozunk egy 
picit, de alapvetően tiszta és világos, lehet látni, hogy mekkora létszámmal mit kell 
gyakorlatilag biztosítani. Az adóbevételeit viszonylag hosszú távon látja, mert ami vitatott a 
gépjárműadó, az meg gyakorlatilag állami adóbevétel, az állam által átengedett adóbevétel. 

A harmadik megjegyzésem. Ha meg tetszenek nézni, hogy az önkormányzat mely 
részénél lesz pozíciójavulás a finanszírozás tekintetében, akkor inkább azt mondjuk, hogy 
ahol nem lesz vélhetően pozícióromlás, pont a kistelepülési kör, ahol viszonylag kevés az 
intézmény. Mert gyakorlatilag az általános önkormányzati normatívából a mutatószámok 
alapján ők kapnak relatíve olyan pénzt, amit a saját dolgaikra tudnak költeni. Tehát szerintem 
nem ezt a kört kellene annyira félteni, bár nyilván mindegyiket félteni kéne, mert ők biztosan 
tudják, hogy mekkora bevételük lesz, nagyon pontosan számolnak az önkormányzati 
módosító indítvány alapján, biztosan tudják, milyen adóbevétellel rendelkeznek, biztosan 
tudják, hogy mit kell nekik ellátni. Tehát leegyszerűsítve, nagyjából-egészéből egy 
polgármester, amikor majd ezek a számok előtte lesznek, egy nap alatt eldönti, hogy belevág 
vagy sem. Nagyon szépen köszönöm, nem akartam belevágni, de próbáltam szakmailag 
megvilágítani a helyzetet. Elnézést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ebben a 

körben még nekem is van egy rövid megjegyzésem. Előre jelzem, hogy tartózkodni fogok a 
szavazásnál azért, mert nem vagyok olyan helyzetben, hogy át tudjam tekinteni ennek belső 
részösszefüggéseit. Szellemi kapacitásom ezt nem teszi lehetővé. Viszont megtehetném, 
megtehettem volna azt, hogy azt javasoljam a bizottságnak, hogy ezt most itt ne tárgyalja, 
tekintettel arra, hogy ezek javaslatok reggel érkeztek ide. De nem tettem, mert nem hiszem, 
hogy ezzel bármit előbbre vinnék. Másrészt pedig van annyi empátiám a pénzügyi apparátus 
iránt, hogy tudom, mekkora nyomás alatt készítik elő ezeket a kiegészítő javaslatokat. Magam 
is dolgoztam a József nádor téren, és bár akkor nem volt ilyen törvénykezési őrület, mint ami 
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azt utóbbi két évet jellemezi, de akkor is voltak helyzetek, amikor kemény nyomás alatt 
kellett dolgozni a törvény-előkészítőknek, másoknak is. Ezért aztán ez az empátia az, ami 
miatt végül is nem tiltakoztam úgymond önmagam ellen, hogy befogadjam, ezeket a 
javaslatokat, bár nyilván akkor sem tudtam meggátolni, esetleg kezdeményezhettem volna, 
hogy ez a napirendet, vagyis a bizottság ülését újra összehívom a héten, tekintettel arra, hogy 
olyan fontos kérdésekről van szó, amit a vita is mutatott. 

Hadd hívjam föl államtitkár úr figyelmét arra, hogy a kollégája, Banai Péter Benő 
államtitkár úr ennél azért elegánsabban csinálja ezeket az ügyeket. Ő föl szokott engem hívni 
telefonon előtte, hogy lesz egy ilyen, úgymond bizottsági indítvány, és elmondja röviden, 
hogy mi a tartalma. Akkor legalább lélekben rá tudok hangolódni, hogy mire számíthatok. Itt 
nem kerültem ilyen helyzetbe, úgyhogy nem vettem volna rossz néven öntől, ha szól előtte, 
hogy reggel mi vár rám vagy ránk. Nem presztízskérdés, egyszerűen az ügyek elegánsabb 
kezelése. Ezt szíves figyelmébe ajánlom. 

Még egy megjegyzésem hadd legyen Bóka képviselő úrhoz. Ő valóban nagyon korrekt 
szakmai alapon mondta el érveit. Egy dolgot azért engedjen meg, képviselő úr. Azt mondta, 
hogy az állam átengedett adóbevétel a gépjárműadó. Eszembe jutott, hogy mekkorát változott 
a világ. Valamikor a vármegyék ajánlották meg az adót a kormánynak. Nekem az bántja a 
fülemet, hogy az állam által átengedett, mert úgy is lehetne fogalmazni, hogy az 
önkormányzatok által átengedett adó az igen tisztelt államnak. (Dr. Bóka István: 
Támogatom.) Csak a nyelvhasználat, vitam & sanguinem, ugye, ismerjük ezt a problémát 
mindenkori központi kormány és a vármegyék között. Ebben elvileg egyetértünk. 

És ha kíván államtitkár úr reagálni, akkor zárszóra megadom a szót. Tessék! 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Most már 

háromszor meg lettem szólítva, úgyhogy engedjék meg, hogy két szóban válaszoljak. 
Megerősítem alelnök úr nézeteit. Valóban, ezt tartalmazza a törvény, bár igazából nem is 
kimondottan szigorítás, hanem információkérés és az eljárás pontosítása. Ennyi az egész. Bár 
szerintem a vita nem is annyira erről szólt itt, hanem magáról az egész konstrukcióról. Ezzel 
talán Bóka képviselő úrnak is választ adtam arra a kérdésre, hogy ez egy adatszolgáltatási 
kérés, és magát a folyamatot kívánja pontosabban rendezni. Másra nem vonatkozik, az ön 
által is fölvetett kérdéseket próbálja jobban kontrollálni, hogy melyik önkormányzat az, 
amelyik elbírja ezt a terhet vagy sem. Ez az állam részére egy segítséget, egy mankót jelent ez 
a módosítás. 

Elnök úr észrevételét pedig az előzetes telefonra vonatkozóan tudomásul vettem, 
megköszönöm és megígérem, hogy legközelebb, ha ilyen előfordul, akkor mindenképpen 
fogok jelezni. Köszönöm szépen a segítséget a gördülékeny munkához. 

 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Mi is köszönjük. A szavazás következik tehát ezekről. Bocsánat, lezártuk a 
vitát. (Dr. Puskás Imre és dr. Veres János még vitatkoznak.) Szavazás következik arról, hogy 
a bizottság… Ha egyetért vele a bizottság, egyben szavaztatom meg ezt az öt indítványt. 

Aki tehát egyetért azzal, hogy a bizottság saját indítványaként ezeket benyújtja az 
Országgyűlésnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy ez döntő többség. Azért megkérdezem, ki az, aki nem ért egyet azzal, hogy ezt benyújtsa 
a bizottság. Ilyen nem volt. Tartózkodás? Öt. A bizottság ezeket be fogja nyújtani. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és munkatársának a közreműködését. Ezzel 
végeztünk a 2 napirendi pontunk tárgyalásával. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi elemi költségvetési beszámolójának 
számvevőszéki auditálásáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott 
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országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

Következik egy képviselői önálló indítvány, amit magam tettem a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság… 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

Ennek előzménye az, tisztelt képviselőtársaim, hogy a hatályos törvény szerint ennek a 
bizottságnak kell benyújtania a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság zárszámadásáról szóló 
törvényjavaslatot. Én ezzel nem értek egyet, de ez van, ez a szabály van érvényben, ez a 
törvényi szabályozás. Én vagyok a benyújtó. Az apparátus elkészítette a zárszámadást, ezzel 
mi már foglalkoztunk, azonban a probléma az, hogy nincs a zárszámadás fölött úgymond 
független pénzügyi ellenőri jelentés. Van könyvvizsgálói jelentés a beszámolóról, és ez 
ügyben engedjék meg, hogy nyilvánosan is megdicsérjem úgymond a hatóság 
menedzsmentjének azt a fajta szakmai gondosságát, hogy annak ellenére, hogy a törvényhozó 
nem gondoskodott a pénzügyi beszámoló ellenőrzéséről semmilyen értelemben, voltak olyan 
figyelmesek, hogy ők maguk megbíztak egy könyvvizsgáló céget, amely el is végezte ezt a 
feladatot. Csatolták is a véleményét a pénzügyi beszámolóhoz. 

Ez azonban ebben az esetben nem minősíthető független pénzügyi ellenőrzésnek, 
mivel hogy a menedzsment bízta meg, hogy a saját maga által készített pénzügyi beszámolót 
ellenőrizze, ő díjazza, tehát a szakma szabályai szerint ez nem független külső pénzügyi 
ellenőrzés, bármennyire is korrekt. És most nem akarom a nevét mondani ennek a Big4 
egyikének, amelyik ezt a munkát elvégezte, nem akarom itt reklámozni. Ezzel együtt nincs 
független pénzügyi ellenőri jelentés a birtokunkban. Azt javasoltam, hogy ezt a feladatot az 
Állami Számvevőszéknek kellene elvégeznie, tekintettel arra, hogy ő az Országgyűlés 
pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve. Miután az Országgyűlés egyik bizottsága, jelesül a 
költségvetési bizottság köteles arra, hogy a törvényjavaslatot benyújtsa az Országgyűlésnek, 
ezért gondolom, még logikusnak is mondható, hogy ezt a fajta auditálást a Számvevőszék 
végezze el. Nyilván vagy feltételezhetően megerősítené az ő szakvéleménye a könyvvizsgálói 
szakvéleményt, ez azonban nincs a birtokunkban. 

Így tehát szakmailag, és belátom, hogy ez elsősorban elvi kérdés, kevésbé gyakorlati, 
azonban erre föl kell hívnom a bizottság és a parlament figyelmét, hogy ez a kérdés nincs 
rendben. Van egy 10 milliárdos nagyságrenddel, több mint 60 milliárdos támogatással 
működő médiahatóság, illetve a vagyonát kezelő alap, és nincs biztosítva, a törvényhozó nem 
gondoskodott arról, hogy ez megfelelő, korrekt és logikus, független pénzügyi ellenőrzés alá 
kerüljön. Ennek pótlását szolgálná az én határozati javaslatom. Ez tehát a lényege, ezért 
nyújtottam be. 

Kérdezem ezek után, kinek van erről valamiféle észrevétele. Veres képviselő úr! 
 

Észrevételek 

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Egyetértek elnök úr érvelésével. Nem akarom 
részletesen indokolni, mert szakmailag megáll az, amit mond. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel, kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ez 

ügyben a kormány véleményét nem tudom megkérdezni, mert a kormány elegánsan távol 
tartja magát ettől a kérdéstől, akárcsak a Számvevőszék, mondván, hogy ezt a 
törvényjavaslatot a parlament saját hatáskörében kell hogy gondozza. 
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Döntés az országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről 

Ha nincs észrevétel, akkor szavazás következik. Ki ért egyet azzal, hogy ez a 
határozati javaslat tárgysorozatba kerülhessen? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Három igen mellett a bizottság nem támogatja a benyújtását. Azért megkérdezem, hogy 
tartózkodás volt-e. Kettő. Köszönöm. 

Végeztünk a 3. napirendi pont tárgyalásával is. 

Az Állami Számvevőszéknek a regionális képző központok (Türr István Képző és 
Kutató Intézet) ellenőrzéséről szóló jelentése 

Következik egy újszerűnek mondható napirendi pont. Nekem sok vitám volt, van, lesz 
Domokos László számvevőszéki elnök úrral, de természetesen számos kérdésben egyezik a 
véleményünk. Azt a kritikáját vagy megállapítását elfogadtam, hogy ritkán kerülnek ide, 
ennek a bizottságnak a terítékére számvevőszéki jelentések, jóllehet, a nevünk az, ami. És a 
„nomen est omen” jelszó szerint is logikus lenne, jó lenne, ha megismerkednénk több 
számvevőszéki jelentéssel, mert ennek több hozadéka lehet. A konkrét jelentés, amit 
javasoltam, és amit a tisztelt bizottság elfogadott napirendre venni, kötődik a parlament 
napirendjén levő múlt évi zárszámadáshoz. Ezért gondoltam, hogy a bizottság is egy jelentést 
napirendre vesz. Én bejelentettem már máskor is, és most is hangsúlyozom, hogy 
szándékomban áll a továbbiakban is számvevőszéki jelentéseket idehozni. 

Köszöntöm a Számvevőszék munkatársait, Pulay Gyula igazgató urat, egykori 
államtitkár urat, egykori munkatársamat, kollégámat, nem tudom, milyen titulust használjak, 
teljesen mindegy. Miután azt kérték, javasolták, hogy egy prezentáció is történjék, átadom a 
szót. Tessék! 

 

Az előterjesztő prezentációja 

DR. PULAY GYULA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy bemutathatja a Számvevőszék az 
egyik jelentését a bizottság előtt. Azt emelném ki a bevezetőmben, hogy ez a jelentés egyúttal 
egy új kezdeményezése is az Állami Számvevőszéknek, mert arra törekszünk, hogy a 
zárszámadás ellenőrzéséhez kapcsolódóan sor kerüljön központi költségvetési intézmények 
átfogó ellenőrzésére is. Ebben az évben hat ilyen intézményt vagy intézménycsoportot 
vizsgáltunk meg a zárszámadáshoz kapcsolódóan és két fejezeti kezelésű előirányzatot. A 
jövő évben is 10 fölötti számban tervezünk hasonlót. Ennek lényege az, hogy több évre 
visszamenőleg áttekintjük az adott intézmény vagy intézményrendszer gazdálkodását, de az 
utolsó évre nézve, jelenleg a 2011-es évre nézve áttekintjük az intézmény beszámolóját is. 
Tulajdonképpen ez által bővíti a lefedettségét a zárszámadási ellenőrzésnek, hiszen ebben az 
évben is ilyen módon hat intézménnyel és két előirányzattal többet tudtunk ellenőrizni. 

Ez az újszerűség egyfajta egyablakos ellenőrzés, tehát, hogy két más típusú 
tevékenységet egyszerre ellenőrzünk. Azt gondolom, hogy ez a kezdeményezésünk 
mindenképpen a bizottság figyelmét érdemli. Ezen kívül viszont szeretnénk bemutatni a 
konkrét ellenőrzési tapasztalatokat. Az ellenőrzést vezető kolléganőm, Lajterné Hudák 
Magdolna egy prezentáció keretében szeretné bemutatni ezt az ellenőrzést a fontosabb 
megállapításait és a javaslatokat. Kérem, hogy kísérjék figyelemmel. 

 
LAJTERNÉ HUDÁK MAGDOLNA (Állami Számvevőszék): Jó napot kívánok. 

Lajterné Hudák Magdolna vagyok, az Állami Számvevőszék által a regionális képző 
központok, majd az átalakult Türr István Képző és Kutató Intézet ellenőrzéséről készült 
jelentésünket szeretném bemutatni. 

 



- 22 - 

ELNÖK: Bocsásson meg, hozzávetőlegesen mennyi időt kíván erre szánni? 
 
LAJTERNÉ HUDÁK MAGDOLNA (Állami Számvevőszék): Úgy 10-12 percet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék folytatni! 
 
LAJTERNÉ HUDÁK MAGDOLNA (Állami Számvevőszék): Ezt az ellenőrzést az 

Állami Számvevőszék 2012 májusában kezdte el, és júliusában zárta. Először az ellenőrzési 
céljainkat szeretném elmondani. Két fő ellenőrzési célunk volt. Az első az, hogy 
megvizsgáljuk, mint ahogy Pulay úr is mondta, hogy a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámoló megbízható és valós képet ad-e az intézmény pénzügyi helyzetéről. A másik 
fő téma pedig az volt, hogy a képző központok tevékenysége hatékonyságával és 
eredményességével hozzájárult-e a változó munkaerő-piaci igények kielégítéséhez és ezen 
keresztül a foglalkoztatás bővítéséhez. Ezek az ellenőrzési célok összhangban voltak az 
Állami Számvevőszék által megfogalmazott stratégiai célokkal, és reményeink szerint 
hozzáadott értéket is teremt jelentésünk, amennyiben az intézmény, illetve a minisztériumok 
javaslatainkat hasznosítani tudják. 

Egy kis történeti áttekintés a képző központok és a Türr István Intézet működéséről, 
megalakulásáról. 2011. június 30-ig 9 regionális hatáskörrel működő képző központ volt, ezek 
fő feladata a felnőttképzés megvalósítása volt. Ezek mind önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervek voltak. 2011. július 1-től egy nagy váltás következett be, ekkor létrejött 
az egységes Türr István Intézet, és a korábbi regionális képző központok a Türr István Intézet 
igazgatóságai lettek. A fő feladat a társadalmi felzárkóztatás elősegítése volt, és ennek egyik 
eszközeként jelent meg a felnőttképzés. A térképen a jelenlegi igazgatóságokat mutatom be. 

Az ellenőrzés során vizsgáltuk a szakmai irányítást és eszközrendszerét. Ezzel 
kapcsolatban megállapítottuk, hogy az irányítási eszközök rendelkezésre álltak, azonban a cél 
szerinti feladat ellátására nem voltak alkalmasak. Itt két dolgot emelnék ki. Egyrészt azt, hogy 
a foglalkoztatási hivatalnak kellett kialakítani a képzésekre vonatkozó értékelő rendszert. Ezt 
ki is alakították, azonban az eredményességi kritériumokat nem határozták meg, ezért a 
mérésre igazán alkalmas nem volt. A képző központok maguk is próbáltak monitoring 
rendszert kialakítani, de miután nem határozták meg a mérőszámok célértékeit, ezáltal 
tulajdonképpen tényleges értékelésre ez sem volt alkalmas. 

A képzési tevékenység hatékonyságát és eredményességét több mutatószámon 
keresztül vizsgáltuk és értékeltük. Ezeket a táblázat mutatja. A hatékonyságnál egy indikátort 
vizsgáltunk. Megállapítottuk, hogy nem volt hatékony a tevékenység, az eredményességnél 5 
indikátort vizsgáltunk. Az 5 indikátorból 3-nál a tevékenység eredménytelenségét, 2-nél az 
eredményességét állapítottuk meg. Összességében pedig azt mondtuk ki a jelentésünkben, 
hogy a képző központok tevékenysége 2007-2010 között nem volt eredményes, nem volt 
hatékony, ezáltal nem segítette elő a változó munkaerő-piaci igények kielégítését és a 
foglalkoztatásbővítési célok megvalósítását. 

Miután az ellenőrzési időszakunk 2011-re is kiterjedt, erre is kitérnék annyiban, 2011-
ben év közben alakult át az intézmény, a tevékenység szerkezet is jelentős mértékben 
átalakult. Ezért úgy ítéltük meg, hogy egyrészt nem összehasonlítható a korábbi időszakok 
tevékenységével, másrészt az új intézménynél nagyon rövid idő volt annak megítélésére, hogy 
véleményt formálhassunk tevékenységének hatékonyságáról és eredményességéről. 

A képzési tevékenység tárgyi feltételeit is vizsgálta az ellenőrzés keretében az Állami 
Számvevőszék. Itt megállapítottuk, hogy az oktatáshoz használt tárgyi eszközök jelentős 
mértékben elavultak, és egyre jobban avulnak. 2007-2011 között mintegy 10 százalékos 
csökkenés következett be. Emellett azt is megállapítottuk, hogy 2007-2010 között a képzési 
tevékenység több mint 60 százaléka külső helyszíneken, külső oktatók bevonásával történt. 
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Ennek oka az volt, hogy a képző központok nem igazán tudtak alkalmazkodni a munkaerő-
piaci igények változásához. Tehát adott volt egy infrastruktúra, az ezzel kapcsolatos 
képzéseket tudták megvalósítani. Az eszközeik nem voltak alkalmasak arra, hogy rugalmasan 
alkalmazkodni tudjanak ezekhez az igényekhez. 

Ellenőriztük a képzési tevékenység személyi feltételeinek alakulását is. Ez az ábra 
nagyon jól mutatja, hogy a képzéseket ugyan megvalósították, de többségében, a teljes 
időszakot tekintve, külső oktatók bevonásával sikerült ez. Gyakorlatilag a feladatok 
teljesítéséhez 2007-2010 között átlagosan 85,5 százalékban vettek igénybe külső oktatókat. A 
saját dolgozóik munkaidejük 15-20 százalékában oktattak, munkaidejük nagy részét más 
tevékenységre fordították, például képzésszervezésre, illetve tananyagfejlesztésre. A képzési 
tevékenység finanszírozási forrásainak alakulását is vizsgáltuk. Az ábra jól mutatja, hogy a 
finanszírozási források összetételükben és nagyságrendjükben is átalakultak. Hangsúlyozom, 
hogy ez csak a képzésekre vonatkozó finanszírozási források bemutatása. 

Míg 2007-2010 között a finanszírozás elsődlegesen a képzési keretből történt, ami a 
Munkaerő-piaci Alap része volt, 2011-ben megváltozott a finanszírozási struktúra is, 
megszüntették a képzési keretet, és előtérbe került a feladatok pályázati forrásból történő 
finanszírozása. Ez összefügg azzal is, hogy a képzések száma lecsökkent, illetve a képzésre 
fordított órák száma is lecsökkent, a pályázatokban már a képző központok nem voltak olyan 
eredményesek, mint korábban, amikor nem volt pályázati feltétel. A képzési keretszerződést 
megkötötték, és a munkaügyi központok által biztosított képzéseket bonyolították le. 

Az intézmény működésére jelentős hatást gyakoroltak a 2010-2011. évi jogszabályi 
változások. Táblázatban foglaltam ezt össze. Ebből két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy 
2010. július 1. és 2011. január 19. között volt egy ellentmondásos jogi szabályozás, ami miatt 
nem volt egyértelmű, hogy a képző központok irányítása kihez is tartozik. Az egyik 
jogszabály szerint a KIM-hez tartozott, a másik szerint az NGM-hez. Emiatt voltak 
feladatelmaradások is a minisztériumok által végzett irányítási tevékenységben. Ezt 
tulajdonképpen 2011. február 19-től a képző központok működésével kapcsolatban kiadott 
KIM-rendelet helyre tette. Innentől kezdve egyértelműen az irányítás a KIM-hez tartozott. 
Jelen pillanatban meg az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A másik hiányosság, amit 
föltártunk, és amire javaslatot is tettünk, az az, hogy a Türr István Intézet feladatai részben 
kapcsolódnak más minisztériumok által ellátott feladatokhoz, és nem egyértelműen lehatárolt, 
hogy mit kell a Türr Istvánnak csinálnia, és mi tartozik, mondjuk, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium hatáskörébe. Ezért fennáll a párhuzamos feladatellátás veszélye, amire felhívtuk 
a figyelmet, és intézkedést is kérünk ezzel kapcsolatban. 

A megállapítások között az intézményi átalakítás lépéseit foglaltuk össze néhány 
mondatban. Megállapítottuk az előkészítéssel kapcsolatban, hogy nem volt kellően 
előkészített ez az intézményi átalakítás. Hiszen nem készült döntést megalapozó 
helyzetértékelés és hatástanulmány. Az intézmény működésében az átalakulást követően is 
voltak problémák, szabályozási hiányosságokat, belső szabályozási hiányosságokat tártunk 
föl. Például az önálló intézményi stratégia hiányát, az intézmény szakmai feladatainak 
mérésére, értékelésére alkalmas kritérium rendszer hiányát, ami miatt megállapítottuk, hogy 
ezek a belső szabályozások nem segítették elő a hatékony és eredményes munkavégzést. 

Egyéb feltételek is változtak, amire már utaltam korábban, hogy a képzések száma 
lecsökkent, viszont nem változott a képzésekre rendelkezésre álló humán erőforrás és 
eszközállomány. Tehát kihasználatlan kapacitások keletkeztek. A másik pedig, amit 
megállapítottunk, hogy az intézmény vezetője nem mérte fel a 2011. évben, az átalakulást 
követően, hogy a tárgyi eszközállományával és a humán erőforrásával hogyan tudna az új, 
megváltozott feladataihoz alkalmazkodni. Ezáltal azt mondtuk ki, hogy nem járult hozzá a 
közvagyon hatékony és eredményes felhasználásához, és ezzel kapcsolatban is intézkedést 
kértünk. 
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A következő dián az intézményi feladatszerkezet átalakítását mutatom be. Itt egy 
dologra hívnám fel a figyelmet. Jól látszik a felsorolásból, hogy míg 2007-2010 között a 
képző központok fő feladata az álláskeresők képzése volt, addig 2011-től az új jogszabály 
szerint áttevődött a feladat a társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatokra. Itt a képzésben 
is a hátrányos helyzetűek képzése került előtérbe, illetve európai uniós pályázatok 
előkészítése és például lakhatási feltételek javítása is, ami teljesen újszerű. Korábban ez nem 
volt feladatuk a regionális képző központoknak. 

Az intézményi beszámolóval kapcsolatban az Állami Számvevőszék megállapította, 
hogy a Türr István Intézet beszámolója a költségvetési szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről 
megbízható és valós képet adott. De föltártunk néhány hiányosságot is, ami azonban a 
beszámoló valódiságát nem befolyásolta. Ezek a gazdálkodási jogkörökhöz kapcsolódtak 
elsősorban, tehát a kötelezettségvállalás ellenjegyzéséhez, teljesítésigazolás érvényesítési 
feladatokhoz, illetve ahhoz, hogy szabad maradványt mutattak ki kötelezettségvállalással 
terhelt maradványként. Ez majdhogy nem 500 millió forint nagyságrendű volt. 

Az ellenőrzésünkkel azt az üzenetet szerettük volna megfogalmazni, illetve azt 
gondoljuk, hogy ez a jelentésünkből kiolvasható, hogy a hatékony és eredményes közfeladat-
ellátáshoz egyértelmű célmeghatározás és feladatmegosztás kell, átlátható jogi szabályozás és 
mérhető teljesítménykövetelmények. Ezek nélkül, úgy gondoljuk, nem mérhető és nem 
hajtható végre az eredményes közfeladat-ellátás. 

Nagyon röviden az ellenőrzés javaslatait szeretném áttekinteni. Az első javaslatot az 
emberi erőforrások miniszterének tettük arra vonatkozóan, hogy a párhuzamos feladatellátást 
el lehessen kerülni ott, ahol más minisztériumok feladatellátása is kapcsolódik a Türr István 
Intézet feladatához. Ezért azt javasoltuk, hogy egyeztesse a közfoglalkoztatás terén a 
belügyminiszterrel, a lakásgazdálkodás és a felnőttképzés terén a nemzetgazdasági 
miniszterrel a feladatokat. A Türr István Intézet főigazgatójának javasoltuk, hogy dolgozza ki 
az intézményi stratégiát, határozza meg a hosszú és rövid távú célokat, valamint alakítsa ki a 
szakmai tevékenység mérésére, értékelésére alkalmas kritérium rendszert és mérőszámokat. 
Ez most már nemcsak a képzési tevékenységet foglalja magában, hanem ki kell terjeszteni az 
új tevékenységi körre is. 

Továbbá javasoltuk a Türr István Intézet főigazgatójának, hogy a képzési feladatok 
ellátása során a munkaerő-piaci igényeket fokozottan vegye figyelembe. A képzésben részt 
vettek elhelyezkedéséről releváns információt nyújtó monitoring rendszert alakítson ki. 
Vizsgálja meg, hogy a 2007-2010 közötti években eredménytelen képzési tevékenységnek 
mik voltak az okai, illetve a rendelkezésre álló és a feladatellátáshoz szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket mérje fel, és vizsgálja meg a meglévő eszközöknek az új feladatokkal 
összhangban lévő hasznosíthatóságát. A beszámolóval, a zárszámadással kapcsolatban feltárt 
hiányosságok kezelésére pedig a dián kivetített javaslatokat tettük. Részben a 
kötelezettségvállalást megelőzően a pénzügyi ellenjegyzés biztosítására a teljesítésigazolási és 
érvényesítési feladatok jogosultak által történő ellátására tettünk javaslatot. A 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány szabályszerű megállapítására és arra, 
hogy készítsék el az SZMSZ-ben foglalt belső szabályzatokat, mert azt is megállapítottuk az 
ellenőrzés során, hogy ezek nem készültek el határidőben. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Mi is köszönjük, ellenőrzésvezető asszony, a korrekt prezentációt. Van-e 
valakinek kérdése képviselőtársaim részéről? (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés. Akkor a 
jegyzőkönyv számára megállapítom azt, hogy a költségvetési bizottság a regionális képzési 
központok ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentést napirendjére vette, megismerte a vele 
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kapcsolatos szakértői prezentációt. Kérdések a jelentéssel kapcsolatban nem hangzottak el. 
Ennyit, hogy azért valamiféle nyoma legyen ennek a napirendi pontnak. 

Ezt a napirendi pontot lezárom. Ha lehet, akkor egykori kollégáimat kérem, hogy 
maradjanak még pár percre. 

Az ülés bezárása 

Az egyebek között, kérdezem, van-e valakinek bejelentenivalója. (Nincs jelentkező.) 
Nincs, úgy látom. Köszönöm szépen. Mai ülésünket befejeztük. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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