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Napirendi javaslat
1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/23. szám)
(Dr. Semjén Zsolt és Szászfalvi László (KDNP) képviselők önálló indítványa)

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/21. szám)
(Kósa Lajos (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

3. A közúti járm űvezetői képzésben való részvétel alapfokú iskolai
végzettséghez kötéséről szóló határozati javaslat (H/26. szám)
(Kósa Lajos, dr. Pósán László és Pokorni Zoltán (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)
(Általános vita)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:   Pokorni Zoltán elnök (Fidesz)

 Dr. Pósán László alelnök (Fidesz)
 Osztolykán Ágnes alelnök (LMP)

  Brájer Éva (Fidesz)
 Cseresnyés Péter (Fidesz)
 Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
 Kucsák László (Fidesz)
 Pánczél Károly (Fidesz)
 Pichler Imre (Fidesz)
 Révész Máriusz (Fidesz)
 Sági István (Fidesz)
 Tóth Ferenc (Fidesz)
 Földi László (KDNP)
 Pál Béla (MSZP)
 Dúró Dóra (Jobbik)
 Ferenczi Gábor (Jobbik)
 Németh Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Michl József (KDNP) Földi Lászlónak (KDNP)
Sós Tamás (MSZP) Pál Bélának (MSZP)
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Meghívottak részéről

Megjelentek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 34 perc)

Elnöki megnyitó

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Pokorni Zoltán vagyok, az oktatási bizottság elnöke. Látom,
hogy még nincs itt mindenki, ennek ellenére kezdjük el az ülést. Négy percet vártunk, a
plenáris ülés 10 órakor, egyes pártoknál a frakcióülés 9 órakor kezdődik, ezért aránylag rövid
időn belül szeretnénk befejezni a mai ülésünket.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, alelnök asszonyt és urat,
Edelényi Zsuzsanna tanácsadó asszonyt és Szabóné Gold Grétát, a bizottság munkatársát.
Egyszer majd tartunk egy ismerkedési estet, de ez nem most lesz, mert erre most kevés az idő.
Javaslom, hogy a bizottsági ülés után a képviselő urak és hölgyek ismerkedjenek össze,
mutatkozzanak be egymásnak, ahogy az illik, de most nem csinálnánk ilyen, a tréningeken
szokásos obligátkör-bemutatkozást, mert ehhez kicsit kevés az időnk.

A napirend elfogadása

Előttünk van az írásban kiküldött meghívó és azon a javasolt napirend. Három
beterjesztett törvénymódosító javaslatról kell döntenünk. Az első a közoktatásról szóló
törvény módosítása, az egyházi iskolák után fizetendő kiegészítő normatíva önkormányzatok
által történő fizetésének a felfüggesztése, illetve ennek a szabálynak az eltörlése, a második a
családi támogatásról szóló törvény módosítása, amelyik iskolalátogatáshoz köti a családi
pótlékot, ahogy az 1998 és 2002 között is volt, a harmadik pedig a jogosítványnak a nyolc
osztály sikeres elvégzéséhez való kötése.

Az elmondottakon kívül van-e egyéb napirendre javasolt téma, tárgy? Hoppál Péter úr!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelettel javaslom a
bizottságnak, hogy a napirendek sorába vegyük fel a elmúlt nyolcéves kormányzati időszak
esetleges visszaéléseit vizsgáló albizottság megalakítását.

ELNÖK: Köszönöm. Egy albizottság létrehozására tett javaslatot a képviselő úr. Pál
Béla képviselő úr!

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy ez az időtáv bővüljön ki
– ha már nem elég ebben a tekintetben az ellenőrző albizottság tevékenysége, amit a
bizottságnak kötelezően létre kell hoznia – az elmúlt húsz év visszaéléseit vizsgáló címszóval
és ne csak az elmúlt nyolc évet vizsgáljuk, hiszen – ahogy a nemzeti megegyezésről szóló
határozatban is szerepel – itt az elmúlt húsz évről van szó és nemcsak az elmúlt nyolc évről.

ELNÖK: Köszönöm. Azt javaslom, hogy először a napirendre vételről döntsünk és
majd utána a bizottság tárgyköréről. Ez így megfelel? (Pál Béla: Igen.)

Először tehát Hoppál Péter javaslatáról döntünk, hogy hozzunk létre egy albizottságot,
amelyik a visszaéléseket vizsgálja, de hogy milyen időszakban, azt majd eldöntjük a napirend
részeként. Ki ért egyet a javaslattal? (16) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (3)
Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás
mellett elfogadta Hoppál Péter úr javaslatát.

Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Ezek után egyben kell szavaznunk a négy pontból álló napirendről. Ki támogatja?

(Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.
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A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/23. szám)

1. napirendi pontunk a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat, Semjén Zsolt és Szászfalvi László képviselő urak önálló indítványa. A
benyújtók nincsenek jelen, ettől természetesen még megtárgyalhatjuk a javaslatot. A
tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról kell a bizottságnak döntenie.
Kíván-e valaki az előterjesztők helyett vagy a vita részeként hozzászólni? Révész Máriusz
képviselő úr!

Hozzászólások

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Ez a téma az elmúlt években
többször is napirenden volt az oktatási bizottság ülésén, miniszteri beszámolón is többször
nekiszegeztük Hiller Istvánnak ezt a kérdést, s az álláspontok élesen elváltak egymástól. Mi
mindig azt az álláspontot képviseltük, hogy nem tartható az a helyzet, hogy az egyházi iskolák
nem kapják meg a törvényben előírt támogatásokat, illetve a minisztérium szerint az
egyházakat nem illetik meg azok a támogatások, amelyekkel ők számolnak. Sokáig úgy tűnt,
hogy ez egy akadémikus vita lesz, az egyik oldal így számol, a másik meg úgy, aztán az
Állami Számvevőszék is megállapította, hogy az egyházi iskolák számolnak jól. Az Állami
Számvevőszék is megállapította, hogy az egyházi iskolák nem kapják meg azt a támogatást,
amit a törvény előír számukra. Hiába történt azonban az Állami Számvevőszéknek ez az
állásfoglalása, a minisztérium hajthatatlan maradt. Ez a törvénymódosítás ezt a helyzetet
akarja rendezni. Azt gondolom, hogy lelkiismereti, morális és törvény adta kötelességünk ezt
a javaslatot támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Egy rendkívüli időszakban vagyunk, hiszen a kormány
ügyvezetőként dolgozik, és ha jól tudom, a kormány véleménye ebben az időszakban nem
jelenik meg a bizottsági ülésen, de nincs is jelen a kormány képviselője. Ugyan meghívtuk az
ügyvezető kormány Oktatási Minisztériumát, de a minisztérium nem képviselteti magát az
ülésen. Úgy tekintem Révész Máriusz hozzászólását, mint aki az előterjesztő megbízásából
mutatta be a javaslat lényegét. Van-e egyéb hozzászólás? Pánczél Károly!

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Egyetértek azzal, amit Révész képviselő úr elmondott, de nem feltétlenül csak erről van szó
ebben a törvénymódosítási javaslatban. Az egyházi kiegészítő normatívák elszámolásának
pontossága is nagyon fontos kérdés, de a beadott javaslat egy másik fontos kérdést érint,
mégpedig azt, hogy a jelenlegi törvény értelmében ha egy önkormányzat átadja egyházi
fenntartásba az intézményét, amiről ott helyben közoktatási megállapodás születik, akkor még
öt évig az önkormányzatnak kell fizetnie a normatíván felüli részt, holott már nem is ő a
fenntartó. Ez valamikor két év volt, ami később három évre növekedett, majd az MSZP-
SZDSZ-kormány utolsó időszakában öt évre.

Azt gondolom, hogy a törvényjavaslat mindenképpen alkalmas az általános vitára,
hiszen ezt a problémát fel kell oldani, mert ez egész egyszerűen megakadályozza az
intézményátadást, ami különösen a kis önkormányzatokra, kistelepülésekre és kisiskolákra
jelent veszélyt, mert ha nem tudja átadni, ha nem jön létre ez a megegyezés és még öt évig
neki kell fizetnie ezt a kiegészítést, akkor egész egyszerűen abba a kényszerhelyzetbe kerül az
önkormányzat, hogy összevonja az intézményét, bezárja, bevigye egy társulásba, és az adott
kistelepülésen az alapfokú oktatás meg fog szűnni.

Az előző kormány spórolási szándékból – vagy azért, mert az volt a célja, hogy a
kistelepülési iskolák megszűnjenek – emelte fel ezt az időszakot öt évre. Ugyanakkor látni
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kell, hogy a legtöbb önkormányzatot a szegénység és a kényszer vitt arra az útra, hogy
megoldást keressen, az egyházzal kössön közoktatási megállapodást és próbálja megmenteni a
helyben való oktatást. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha ez a törvényjavaslat
majd elfogadásra kerül, igazából nem az egyházakon, mint intézményfenntartókon fogunk
segíteni, mert ők így is, úgy is megkapják a kiegészítő támogatást vagy az államtól, vagy az
önkormányzattól, hanem az elszegényedő önkormányzatokon, a kistelepüléseken és a
kisiskolákon fogunk segíteni, azok fognak – vélhetően – megmaradni és tovább működni az
adott településen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hoppál Péter után már csak annak adok szót, aki a
javaslat ellen akar érvelni. Parancsolj!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. A
mindenkori költségvetési törvény bizonyos mellékletében közoktatási kiegészítő
támogatásként szerepel külön soron az a tétel, amiről most beszélünk. Ezt a közoktatási
kiegészítő támogatást a Horn-kormány idején nemzetközi szerződések alapján rögzítették,
mely szerint a vissza nem adott egyházi javak okán ugyanazt a kiegészítési mértéket kapják
meg az egyházi fenntartók a közoktatási intézmények fenntartása esetén, mint amit az
önkormányzatok tesznek a normatíván felül. Erről hallottunk az előbb egy pontosítást.
Megítélésem szerint az elmúlt években súlyos diszkrimináción esett át a közoktatási törvény.
Mivel a szocialista többségű kormány több tucatszor módosította a közoktatási törvényt, ezért
aztán már alig látható át, hogy mit is akar ma a törvény. Mindazonáltal két olyan pont van,
amelyik ezt a lehetőséget az önkormányzatok agóniája idején kifejezetten lehetőségként
nyitva hagyja. Ha az önkormányzat nem tudja az alkotmányos feladatát ellátni, a közoktatását
nem tudja finanszírozni, akkor helyben körbe nézhet, és ha van olyan egyházi fenntartó,
amelyik képes a közoktatási feladat átvételére, akkor miért bünteti az önkormányzatot a
törvény azzal, hogy öt évig fizetnie kell ezt az egyházi normatívakülönbözetet? Az
előterjesztők ezzel az indítvánnyal ezt kívánják megszüntetni. Általános vitára feltétlenül
javasoljuk a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki ellene érvelni? (Nincs jelentkező.) Ilyen jelzést
nem látok. Ebben az esetben szavazni fogunk. Külön is szavazhatunk a tárgysorozatba-
vételről és az általános vitára való alkalmasságról, de ezt meg lehet tenni egy szavazással is.
Kívánja-e valaki, hogy két szavazás legyen? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen jelzés, így
egyszerre fogunk szavazni.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról

Most döntünk a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról. Ki
támogatja ezeket? (Egyhangú.) A bizottság egyhangúlag tárgysorozatba vette a
törvényjavaslatot és azt általános vitára alkalmasnak tartja.

A bizottságnak előadót kell állítania. Javaslatot kérek az előadó személyére. (Dr.
Pósán László: Hoppál Péter.) Hoppál Pétert javasolja alelnök úr. Vállalod? (Dr. Hoppál
Péter: Igen.) Mivel nincs kisebbségi álláspont, könnyű dolgod lesz.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a
tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/21.
szám) (Általános vita)

2. napirendi pontunk a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV törvény
módosítása, a családi pótléknak az iskolába járáshoz való kötése. Kósa Lajos és Soltész
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Miklós képviselő urak javaslatáról van szó. Az általános vitára való alkalmasságról kell a
bizottságnak döntenie. Az előterjesztők nincsenek jelen. Ki kíván hozzászólni? Osztolykán
Ágnes!

Hozzászólások

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Nagyon sokat beszéltünk
erről a törvényjavaslatról. Általános vitára alkalmasnak tartjuk és fontos is, hogy legyen erről
vita, de a jelenlegi formájában nem tudjuk támogatni, mert olyan kérdéseket vet fel, amelyek
továbbgondolásra érdemesek az oktatás megújításáról és a szociális ellátórendszer
kibővítéséről. Nem tudom, mennyire van idő belemenni a részletekbe, de vannak olyan
elemek a törvényjavaslatban, amelyek a mi nézeteink szerint nincsenek eléggé kidolgozva, és
a hatáskörök sincsenek tisztázva. Egy csomó olyan mondat van a javaslatban, ami arra utal,
hogy nem okokat, hanem következményeket kezelne a javaslat.

Azt gondoljuk, nem szabad, hogy az ehhez hasonló kezdeményezések eltereljék a
figyelmet a szegények élethelyzetéről, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy ez a törvényjavaslat
főleg a társadalom alsóbb rétegeiben élőket sújtaná, egy amúgy is olyan oktatási rendszerben,
amelyik szegregál és nagyon egyenetlen minőségű képzést ad az ország egyes területein.
Véleményünk szerint mindenképpen bele kell foglalni azt, hogy az igazi megoldása ennek a
már jelen lévő problémának a korai fejlesztés és az egyéni fejlesztés. Ezt illetően nekünk
lesznek konkrét módosító javaslataink. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ez is egy nagyon fontos javaslat, erről is sokat
vitatkozunk, s nemcsak az elmúlt négy évben, hanem az elmúlt tizenkét évben, hiszen ez a
rendszer 1998 és 2002 között már működött.

Osztolykán Ágnes azt mondta, hogy ez a hátrányos helyzetűeket sújtja. Szerintem
viszont nem sújtja, ugyanis arról van szó, hogy ha a hátrányos helyzetű gyerek nem jár
iskolába – a családja viszont kapja a családi pótlékot –, akkor az a kérdés, hogy ő két vagy
három osztályos végzettséggel 16-18 éves korában mit fog tudni kezdeni az életben, hogyan
lesz munkája, miből fog megélni. Azt gondolom, nagyon helyes az, ha egy motivációt
pluszban bevezetünk. Ha a társadalom áldozatot vállal a hátrányos helyzetű családokért, akkor
elvárhatja, a család legalább addig eljusson, hogy a gyermeke elmenjen az iskolába. Ha nem
jár iskolába, akkor az életben majd nem tud boldogulni. Amikor szocialista
képviselőtársainkkal erről beszéltünk a folyosón – ahol nagy viták voltak –, akkor
tulajdonképpen elismerték, nem segítettünk ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a családoknak
azzal, hogy fizettük a családi pótlékot, de nem tudtuk elérni, hogy a család iskolába járassa a
gyerekét.

Én tagja vagyok a dévai Szent Ferenc Alapítványnak, melynek keretében elég sok
nehéz sorsú gyermekről próbálunk gondoskodni. Böjte atya soha nem azt mondja, hogy
vigyük le a lécet és akkor majd valahogy átlépik a gyerekek, hanem az az ő filozófiája, hogy
meg kell tanítani a gyereket a lécet átugrani. Az előző kormánnyal itt voltunk filozófiai
különbségben, mert az azt mondta, hogy töröljük el a buktatást, ne legyen nyolc osztályhoz
kötve a gépkocsivezetés, a családi pótlékot akkor is adjuk, ha a gyerek nem jár iskolába. Ez
azonban kontraproduktív, így nem segítünk a családokon, és hosszú távon ez éppen ellenükre
van.

ELNÖK: Köszönöm. Osztolykán Ágnes!
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OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Abszolút egyetértek. Kicsit meg vagyok illetődve,
ugyanis nekem ez az első bizottsági ülésem és még nincs olyan rutinom, mint az uraknak. Azt
mindenképpen hangsúlyoznám, hogy nem a céllal nem értünk egyet, mert a cél fontos és
előremutató, hanem úgy gondoljuk, hogy az eszközrendszeren kell alakítani ahhoz, hogy ez a
javaslat elfogadható legyen. Azt még egyszer leszögezném, hogy a céllal messzemenően
egyetértünk, hiszen mi is látjuk az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy a mindenféle
feltétel nélküli juttatások nem minden esetben motiválnak. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pichler Imre képviselő úr!

PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Révész képviselőtársam mondandójához annyit szeretnék hozzátenni, hogy 1998 és 2002
között gyakorló igazgatóként feleannyi fegyelmi tárgyalásom volt, pontosan azért, mert a
szülők kordában tartották azokat a renitens gyerekeket, akik nem jártak iskolába. Akkor a
szülő a családi pótlék miatt bejött és helyre tette a gyereket. Ezzel tehát elértük a célunkat.

Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy természetesen várjuk a finomításokat, az
eszközjavaslatokat, és akkor valószínűnek tartjuk, hogy ez a törvény általános vitára alkalmas
lesz és el tudjuk fogadni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Pár mondattal én is hozzászólnék. Szerintem egy malomban
őrölünk. Ez egy eszköz a sok közül, és nem a legfinomabb eszköz. Ez egy fenyegetés azoknak
a szülőknek, akik nem viszik iskolába a gyerekeiket, hogy ezt ne tegyék. Ez a fenyegetés nem
finom, nem elegáns, de reméljük, hogy hatásos lesz. Ez a javaslat egyik pontja.

A javaslat abban tér el az 1998 és 2002 közötti szabályozástól, hogy egyből rendez
egy másik pontot is, tudniillik az önkormányzat által természetben nyújtandó támogatásokra
is kitér, úgymint étkeztetés, tankönyv stb.

S még egy pontra hívnám fel a figyelmet. Nem mindenkinek tűnik fel az előttünk lévő
törvényjavaslat 11. §-a, amelyik a 2009-ben elfogadott törvény 45. §-át helyezi hatályon
kívül, amelyik a sérült, fogyatékkal érő gyerekek esetében vette volna el a családi pótlékot
szeptember 1-jétől 18 éves kor felett. Márpedig nagyon sok olyan sérült fiatal van, aki 18 éves
kora után is oktatási intézmény tanulója, és megítélésünk szerint nekik a családi pótlék
juttatása fontos és nélkülözhetetlen. Tehát egy harmadik elem is van ebben a javaslatban.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Úgy látom, hogy szavazhatunk. Ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságát? (Egyhangú.) A bizottság egyhangúlag támogatja a törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságát.

A bizottságnak előadót kell állítania és előadónak Révész Máriuszt javasolom. (Révész
Máriusz: Mikor lesz a törvényjavaslat vitája?) Jövő héten. (Révész Máriusz: Akkor vállalom.)
Köszönjük szépen.

Ki ért egyet azzal, hogy Révész Máriusz legyen a bizottság előadója? (Egyhangú.)
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

A közúti járm űvezetői képzésben való részvétel alapfokú iskolai végzettséghez kötéséről
szóló határozati javaslat (H/26. szám) (Általános vita)

3. napirendi pontunk a jogosítványnak a nyolc osztály sikeres elvégzéséhez való
hozzákötése.
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Pokorni Zoltán szóbeli kiegészítése

Ennek magam is előterjesztője vagyok, de nem kívánom sokkal hosszabbra nyújtani a
szót, mint ami a címből is kiderül. Őszintén szólva tudnom illene – a vita megkezdéséig majd
utána is fogok nézni –, hogy mikor változott a helyzet, de valaha ez így volt, hozzá volt kötve
a nyolc osztályhoz a jogosítvány megszerzése, annak egyik fontos feltétele volt ez, és a
kollégák elmondása szerint ez egy erősen motiváló tényező volt a fiatalok körében, mert
akinek nincs jogosítványa, az a mai világban nem teljes értékű felnőtt, legalábbis a fiatalok
meggyőződése szerint. Ezt nyilván rosszul látják, de nem baj, hogy így gondolják akkor, ha ez
motiválja őket az iskola befejezésére. Ez valamikor fellazult és a jogosítvány letételének ma
már nem feltétele. Magyarországon ez szerencsére csak egy nagyon szűk réteget érint, ám ott
nagyon fontos motiváló erő lehet. Feltételezem, ha a nyolc osztály a választójognak lenne
feltétele, akkor nem lenne olyan erős motiváló erő, mintha a jogosítvány megszerzésének a
feltétele. Nem ironizálni akarok, de használjunk ki minden motiváló eszközt.

Természetesen okozhat gondot azoknál, akik már megszerezték a jogosítványt, de
nincs nyolcosztályos végzettségük. Ennek a kérdésnek a rendezésére szerintem a parlament
most ne vállalkozzon. A javaslat elegánsan, sőt kicsit nagyvonalúan a miniszter hatáskörébe
utalja, hogy ezt az átmeneti szabályok körében szabályozza egy miniszteri rendelettel. Azt,
hogy legyen egy türelmi idő, elismeri azoknak a jogosítványát, akik azt már megszerezték és
előremenően kívánja ezt a feltételt szabni, bízzuk a miniszteri rendelet átmeneti szabályainak
a körébe. Erre nem tér ki ez a törvényjavaslat. Ennyiben kívántam kiegészíteni azt, ami a
javaslatban olvasható.

Kíván-e valaki hozzászólni? Kucsák László!

Hozzászólások

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit,
mint a bizottsági ülésen először megszólaló képviselő. Teljes mértékben osztom ezeket a
felvetéseket. Azt gondolom, hogy ez a két terület ilyen módon egymást erősítheti. Egyrészt
az, aki jogosítványt akar szerezni, még egy késztetést kap arra, hogy a nyolcadik évfolyamot
is eredményesen befejezze, és a közlekedésben részt vevők szempontjából sem mindegy,
hogy bizonyos alap-ismeretanyaggal – mert tételezzük fel, hogy az egy komoly ismeretanyag,
amit a nyolc évfolyam alatt kapnak a gyerekek – felvértezett személyek vesznek-e részt a
közlekedésben, hiszen a közlekedéskultúrán is jócskán van mit javítani. Ezért mindenképpen
javaslom a tisztelt bizottsági tagoknak, hogy támogassuk az általános vitára bocsátást, majd a
parlament ülésén is támogassuk ennek az elfogadását, mert ez egy jó irányba teendő
szükséges lépés, illetve egy korábban jól működő szisztéma visszahozása a törvények körébe.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ellene van-e valaki. (Nincs jelentkező.) Ebben az esetben még
Földi László képviselő úrnak adom meg a szót.

FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én csak
annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sok olyan ember van, aki már betöltötte a
tizennyolcadik életévét, de nincs meg a nyolc általános iskolai végzettsége. Ők hogy fognak
jogosítványt szerezni? Ezeknek a problémáját az oktatásban is meg kell oldani. Gondolom,
hogy ezt miniszteri vagy államtitkári szinten lehet kezelni, de ez a tervezet nem tér ki arra,
hogy miként tudjuk megoldani azoknak a tizennyolc év feletti embereknek a problémáját,
akik két-, három- vagy négyosztályos általános iskolai végzettséggel rendelkeznek.
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ELNÖK: Egyetértek. Ha ez egy önkormányzati határozat lenne, akkor illenék odaírni:
felhívjuk a polgármester figyelmét, hogy a feltételekről gondoskodjon, határidő azonnal, ez
azonban egy törvényben nem szokás. Értelemszerű, hogy a kormánynak ebből teendői
fakadnak, például biztosítania kell, hogy a nyolc osztályt valaki felnőttként, munka mellett
elvégezhesse. Az intézmények, a pénz, az oktatási személyzet biztosítása a kormány feladata.

Úgy látom, hogy dönthetünk. Ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságát? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag általános vitára
alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Bizottsági előadónak Pichler Imrét javasolom. Ki ért egyet ezzel? (Egyhangú.) A
bizottság egyhangúlag támogatja, hogy Pichler Imre legyen a bizottság előadója.

Az elmúlt nyolcéves kormányzati időszak esetleges visszaéléseit vizsgáló albizottság
megalakítása

4. napirendi pontunk Hoppál Péter javaslata: vizsgálóbizottság létrehozása. Kérlek,
hogy vezesd fel és reagálj Pál Béla módosító javaslatára is.

Dr. Hoppál Péter előterjesztése

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mivel
a sajtóban napvilágot látott, hogy az elmúlt időszakra vonatkozó visszaélések vonatkozásában
az Országgyűlésnek is vannak feladatai, s a mi szakbizottságunk látókörébe tartozó kérdések
tekintetében is előkerülhetnek olyan ügyek, amelyeket egy albizottság vizsgálhat,
mindenképpen hatékony lenne, ha nem is négy évre, hanem valamennyi ideig egy albizottság
felállna, amelyik vizsgálni képes bizonyos kérdéseket; persze nem százasával. Ha bejelentés
érkezik vagy a magyar sajtóban felbukkant esetek bejönnek, akkor három-négy-öt-hat ügyet
albizottsági szinten mégiscsak célszerű lenne vizsgálat alá vonni. Nagyon sok embert, a
társadalom nagy részét borzolta és hergelte olyan beruházások kérdése, amelyek nagy
pénzeket vettek el a költségvetéstől, illetve közpénzekből valósultak meg. Kérdés, ha egy
albizottság megvizsgálja ezeket, akkor mindent rendben talál-e.

Abban reménykedem és bizakodom, hogy ennek az albizottságnak nem lesz
túlságosan sok munkája, de azt hiszem, erkölcsi kötelessége az új Országgyűlésnek, hogy a
mögöttünk hagyott időszak ilyen kérdéseit tisztázza és ezt le is tudja majd zárni. Ezért
javasoltam, hogy vegye napirendre a bizottság egy ilyen albizottság létesítését. Én a nyolc év
mellett kardoskodnék, hiszen a 2002 előtti időszakra vonatkozóan Keller államtitkár úr
vezetése alatt nagyon sok ügy kreálásra került – hogy csúnyán fejezzem ki magam –, azóta
tudjuk az ügyek eredményességét is, azt, hogy ezek inkább politikai felvetések voltak, míg az
elmúlt nyolc év kormányzati időszakában történt visszaélésekkel kapcsolatban – ahogy a
hírekből látjuk – immár bírósági és rendőrségi szakaszban lévő ügyekről beszélhetünk, ami a
társadalmat igencsak borzolja. Ezért tartom indokoltnak, hogy nyolc évre vonatkozzon az
albizottság vizsgálati mandátuma. Remélem, hogy nem boszorkányüldözést folytatunk, mint
Keller László tette annak idején, hanem egy, a tisztességes társadalom elvárását teljesítő

albizottsági munka fog zajlani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Béla képviselő úr!

Hozzászólások, reflexiók

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Az előbb nem volt módon hosszabban
megindokolni az álláspontom. Arra kérem nagytiszteletű elnök urat, nézze meg annak a
lehetőségét is, hogy illeszkedik ez a Házszabályba.
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A nyitómondatom az, hogy ha bármi olyan visszaélés történt akár az elmúlt nyolc
évben, akár a korábbi húsz évben, akár az utóbbi négy évben, akkor a bíróság, az ügyészség
és a rendőrség feladata ezekben az ügyekben eljárni. Tehát nem azért tettem a módosító
indítványom, mintha bármit is el kívánnánk titkolni. Csupán azt vonom kétségbe, hogy egy
bizottságnak a bármilyen jó szándékkal összeálló albizottsága képes arra, hogy a politikai
megszólalásokon túl valóban alaposan kivizsgáljon ilyen ügyeket, ha egyáltalán voltak. Ez
alapján nyilván politikai célú a kezdeményezés, s ezt kár is tagadni.

Az aggályom az, hogy a bizottságnak – mint más bizottságnak is – mindenképpen létre
kell hoznia egy ellenőrző albizottságot, amelyik majd végzi a munkáját. A Házszabályhoz
való csatlakozás szempontjából kicsit aggályosnak tartom, hogy amellett jöjjön létre egy
olyan bizottság, amelyik tulajdonképpen nem vizsgálóbizottság, de mégis az. Mivel most
egyikünk sincs felvértezve arra, hogy ezt a vitát tovább folytassuk, azt javaslom elnök úrnak,
hogy akár a házbizottság ülésén nézzék meg, miként illeszkedik ez a Házszabályhoz. Eddigi
ismereteim alapján az a véleményem, hogy egy ilyen vizsgálóbizottságnak parlamenti szinten
kellene létrejönnie, és egy parlamenti szinten felálló vizsgálóbizottság foglalkozhat akár ezzel
is. De én egy kicsit aggályosnak tartom, hogy a bizottság keretei között jöjjön létre egy
albizottság. S az időtávot is aggályosnak tartom, mert ha ezt elkezdjük, akkor ezt ki lehet
nyitni akár húsz évre is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Többen jelezték, hogy hozzá kívánnak szólni. Először
Pósán László alelnök úrnak adom meg a szót.

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Visszatérnék arra a megjegyzésre,
hogy 2002-ben Keller László államtitkár úr kiterjedt vizsgálódásokat folytatott az azt
megelőző időszak kormányzati tevékenységéhez fűződő különböző ügyeket illetően.
Százegynéhány bírósági feljelentést is tett, amelyek egyike sem állta meg a helyét a
bíróságon. Ezek alapján úgy gondolom, hogy egy határt tényleg meg lehet húzni és egyetértek
azzal, hogy nyolc évre vonatkozzon ez a bizonyos időszak.

A Házszabály nem tiltja, hogy egy bizottság meghatározott feladattal albizottságot
hozzon létre. S mivel ez nem a szó szoros értelmében vett parlamenti bizottság jogcímmel
működne, igazából arra keresnénk választ, hogy az elmúlt időszakban az interpellációk és
azonnali kérdések során feltett kérdéseink mögött, amelyekre nem kaptunk választ, mi van.
Mert nagyon sok kérdésünkre nem kaptunk választ. A Házszabály alapján egy ilyen
albizottságot minden további nélkül fel lehet állítani. Az előbb megpróbáltunk gyorsan
végigfutni a Házszabályon, nos, tilalmazást nem találtunk. Márpedig ha tilalom nincs, akkor a
bizottság ezt megteheti. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. A Házszabály 29. § (2) bekezdése egy mondattal szól arról,
hogy a bizottság joga, hogy bármely kérdésben albizottságot hozzon létre feladatai
elvégzésére. Egy másik bizottság egyébként ezt már megtette, azt a házbizottság ülésén
bejelentették, és ez már szerepel is az Országgyűlés bizottságainak a felsorolásában a május
17-én készített anyagban, a sportbizottság egyik albizottságaként. Az elmúlt nyolc év
kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság címet kapta a sportbizottság által létrehozott
albizottság.

Kucsák László képviselő úr!

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Két szempontra szeretném felhívni a
figyelmet a javaslattal kapcsolatban. Annyit már most jelzek, hogy én magam is indokoltnak
tartom ezt és a magam részéről támogatom is. Az egyik szempont: a 2002-ig az egyes
ciklusokban kormányváltásokra került sor. 2002 és 2010 között a 2006-os választások után
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nem volt kormányváltás, hanem házon belül ment tovább a dolog. A mögöttünk hagyott
nyolcéves időszak ilyen szempontból egységként egészen máshogy kezelhető és kezelendő is,
mint az azt megelőző időszakok, hiszen 2006-ban nem volt mód arra, hogy ilyen
vizsgálóbizottságok létrejöhessenek.

A másik szempont, amire szeretném felhívni a figyelmet, az az, amit képviselőtársunk
említett: nem biztos, hogy politikusokból álló testületeknek ilyen vizsgálatokban részt kellene
venniük, mert kérdéses, hogy az ilyen vizsgálatoknak milyen eredményük lehet. Emlékeztetek
arra, hogy a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. ügyeit vizsgáló bizottság tevékenysége
egészen más eredményt mutat. Ez a bizottság sok olyan visszásságot tárt fel, ami aztán a maga
jogi útjára került, és ennek szinte hétről hétre látjuk a különféle folyományait. Én azért
optimistább és tárgyilagosabb is lennék annak megítélésében, hogy az egyes
vizsgálóbizottságok – még ha politikusokból is állnak – végezhetnek korrekt és tisztességes
tényfeltáró munkát. Itt is erre van szükség, és szükség van az említett okból kifolyólag is,
mert ez a nyolcéves időszak egy külön egységet képez. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szinte már minden elhangzott, ezért csak egy mondat
kiegészítés: 2002-ben az történt, hogy egy politikust megbíztak, államtitkár lett belőle, és ő
egy személyben vizsgálódott. A Hoppál Péter által javasolt megoldás viszont meglátásom
szerint sokkal demokratikusabb, hiszen most egy olyan vizsgálóbizottság állna fel, amelyben
az ellenzéki pártoknak is lenne szerepük, az ellenzéki pártok is az első sortól az utolsóig
látnának minden olyan iratot, amelyek előkerülnek és hallathatják a véleményüket. Mi nagy
megtiszteltetésnek vettük volna, ha 2002-ben szocialista képviselőtársaink hasonlóan jártak
volna el velünk szemben, de ez nem így történt. Egy ilyen albizottság sokkal átláthatóbb,
tisztességesebb vizsgálatot tesz lehetővé, mint amilyenben nyolc éve részünk volt. S teljesen
természetes, hogy ha valaki olyan megállapítást talál vagy olyan visszaélésekre derül fény,
aminek jogi következményei vannak, akkor a bizottság nem tehet mást, minthogy a hivatalos
szervekhez – ügyészséghez, rendőrséghez – fordul. Az ítéletet egy ilyen bizottság nyilván
nem hozhatja meg.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztőé
a szó.

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Előterjesztőként a struktúrára vonatkozóan szeretnék
még egy kiegészítést tenni. Azt javaslom, hogy ez a bizottság nyolc fős testületként
működjön, ha egyetért a bizottság a létrehozásával. A nyolc fő közül öt főt a kormányzó oldal
adna, három főt pedig az ellenzék. A korábbi működés és tapasztalat alapján jó szívvel
javaslom a bizottságnak, hogy ezt az albizottságot Révész Máriusz képviselőtársunk vezesse,
s a delegáló frakciók majd nyilvánvalóan feltöltik a szükséges helyeket, ha egyetért ezzel a
bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dönthetünk a javaslatról? (Igen.) Először a bizottság
tárgykörére vonatkozó döntést hozzuk meg. Legelőször is a módosító javaslatról fogunk
dönteni, utána az eredeti javaslatról.

Szavazás

Pál Béla képviselő úr azt javasolta, hogy a bizottság tárgyköre húsz évre vonatkozzon.
Ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1) A bizottság nem ért egyet Pál
Béla képviselő úr módosító javaslatával.
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Az eredeti javaslat az volt, hogy a bizottság tárgyköre az elmúlt nyolc év esetleges
visszaéléseit vizsgálja. Ki ért ezzel egyet? (13) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (6)
A bizottság egyetért az eredeti javaslattal.

A bizottság struktúrájára vonatkozóan az előterjesztő egy nyolc fős bizottságra – 3
ellenzéki és 5 kormánypárti taggal, az elnök: Révész Máriusz – tett javaslatot. Ki ért egyet
ezzel a struktúrával? (16) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (3) A bizottság
elfogadta a javaslatot.

Kérem a frakciókat, hogy minél hamarabb töltsék fel a bizottsági helyeket, akár már az
ülést követően.

Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek, melynek keretében egy bejelentenivalóm van.
Jövő héten csütörtökön – az előzetes szerdával szemben – 9 órakor tartanánk Réthelyi
miniszterjelölt úr miniszteri meghallgatását, előreláthatólag a Parlament épületében a
földszint 1. számú teremben. Terveink szerint ezt követi 11 órától Matolcsy György
miniszterjelölt úr meghallgatása. S hogy minél bonyolultabb legyen az életünk, együttes ülés
keretében fogjuk ezt megtenni a sportbizottsággal együtt, hiszen az új integrált minisztérium
sporttal is foglalkozik és a gazdasági tárcánál is lesz turisztika, amelyik a sportbizottság
hatásköre. Mi a szakképzés, illetve a kutatás okán hallgatjuk meg Matolcsy miniszterjelölt
urat. A miniszteri meghallgatásra vonatkozó szokásokat, szabályokat a részvevők nagy része
ismeri. Edelényi Zsuzsa egy összefoglalót majd ki fog erről osztani. Az a szabály, a kialakult
szokás, hogy ilyenkor nem a kormányprogram vitáját folytatjuk le bizottsági szinten, noha
csábító lenne az alkalom, hiszen kedden elkezdődik a kormányprogram vitája. De a miniszteri
meghallgatásnak nem az a célja, hogy a kormányprogramot megvitassuk, hanem az, hogy a
jelölt személyes elveiről, elképzeléseiről és alkalmasságáról benyomást szerezzünk. Erről
mondunk majd véleményt. Tehát nem a kormányprogramról mondunk igent vagy nemet,
hanem a miniszterjelölt személyéről. Ezt majd a bizottság előtt is el fogom mondani, de azért
ki-ki így készüljön. Ha valaki az addig kiosztásra kerülő kormányprogramot kérné számon a
jelöltön és annak a pontjaiból leckéztetné őt, akkor le fogom állítani az ülést, mert a
Házszabály szerint a miniszteri meghallgatásnak ez nem tárgya. A jelölt persze válaszolhat
ezekre a kérdésekre, de az idő spórolása miatt én már magát a kérdést is félbe fogom
szakítani, legyen a kérdező akár ellenzéki, akár fideszes vagy KDNP-s. Ezért már előre
elnézést kérek. Kérem, hogy tartsuk magunkat ehhez az elmúlt húsz évben kialakult rendhez,
már csak azért is, mert a Házszabályban is ez van.

Ennyi volt részemről az egyebek. Van-e más valakinek bármilyen bejelentenivalója
vagy az egyebek napirendi pont keretében megbeszélendő ügye. (Nincs jelentkező.) Ilyen
jelzést nem látok.

További jó munkát kívánok mindenkinek, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 21 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


