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Napirendi javaslat

1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke
Brájer Éva (Fidesz)
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Kucsák László (Fidesz)
Pichler Imre László (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Dr. Kolber István (MSZP)
Sós Tamás (MSZP)
Németh Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Demeter Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Tóth Ferencnek (Fidesz)
Pánczél Károly (Fidesz) Cseresnyés Péternek (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Pichler Imre Lászlónak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Edelényi Zsuzsanna főmunkatárs

Meghívott

Szalay Lucia szakértő
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc)

Elnöki megnyitó
POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, ülésünket megnyitom.
Két napirendi pontunk van: az egyházi iskolák pénzügyi támogatását rendező 1993.

évi törvény módosítása, valamint az Egyebek.
Van-e egyéb napirendi pontra javaslat? (Nincs jelzés.) A napirend elfogadása

következik.

A napirend elfogadása
Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki

jelez.) A bizottság a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat

Módosító javaslat megvitatása
Módosító indítványok nem érkeztek ehhez a törvényjavaslathoz. A kérdésem az, hogy

kíván-e a bizottság valamely tárgyban bizottsági módosító indítványt benyújtani, mert mi még
megtehetjük kijelölt bizottságként.

(Edelényi Zsuzsanna jelzésére:) Van egy módosító indítvány, ennek a lényege a
következő: a KDNP-s Lukács Tamás által benyújtott, tehát a beadványozókhoz hasonló,
illetve azonos párthoz tartozó képviselő módosító indítványa szerint egészüljön ki ez a
passzus, amit módosítanánk, azzal, hogy a helyi önkormányzatok által 2010. január 1-jéig – a
beadvány szerint január 1. napjáig – megfizetett, illetve eddig az időpontig a helyi
önkormányzatoktól beszedett kiegészítő hozzájárulás összege nem követelhető vissza, azaz az
ez év januárjáig befizetett összegek nem követelhetők vissza. Ha jól értem, akkor az ez év
januárja után befizetett összegek viszont visszakövetelhetők az önkormányzatok által, tehát
erről szól a Lukács Tamás által készített beadvány. (Edelényi Zsuzsanna jelzésére:)
Sokszorosítjuk, addig egy kis szünetet tartunk.  (Rövid technikai szünet. – A sokszorosított
példányok kiosztása, olvasása.)

Egyébként nem láttam jelzést, hogy beadjunk-e bizottsági módosítót. A költségvetés
szempontjából egy ilyen javaslat terhes, hiszen lesznek önkormányzatok, amelyek kérik az
Államkincstártól az ez ügyben befizetett, illetve a normatívából visszatartott összeget, ez
eddig így működött. Az önkormányzatok szempontjából ez egy kedvező pontosítás, mert az
ez évi befizetésüket visszaigényelhetik az Államkincstártól.

Szavazás
Úgy látom, mindenki el tudta olvasni a beadványt. Kíván-e valaki mellette érvelni?

(Nincs jelzés.)  Kíván-e valaki ellene érvelni? (Nincs jelzés.)  Szavazunk. Aki támogatja a
módosító javaslatot, kérem, az most szavazzon! (Szavazás. – Látható többség.)  Van-e valaki
ellene? (Nincs jelzés.)  Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.)

Más módosítóról nem tudunk, a napirendi pontot lezárom.
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Egyebek
Az Egyebek keretében, ha ráérünk öt percre, pár mondatban mindenki mutatkozzon be

a többiek számára, nem árt, ha ismerjük egymást, bár ez szűkebb körben a Fidesz-frakcióban
már megtörtént.

A jelenlévők rövid bemutatkozása
Pokorni Zoltán vagyok, 1994-től a Fidesz parlamenti képviselője. Az oktatási

bizottságban dolgoztam, kivéve azt az időt, amikor kormánytag voltam. Egyébként e mellett a
Hegyvidéki Önkormányzat polgármestere vagyok, idestova négy éve.

Pósán László!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Pósán László vagyok. 1998 óta vagyok képviselő az
oktatási bizottságban. Civilben egyetemi oktató vagyok a Debreceni Tudományegyetemen.

ELNÖK: Cseresnyés Péter!

CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Cseresnyés Péter vagyok, Nagykanizsáról jöttem.
2002 óta vagyok képviselő, az ifjúsági és sportbizottságban dolgoztam. Nagykanizsán
alpolgármesteri pozíciót töltök be.

ELNÖK: Brájer Éva!

BRÁJER ÉVA (Fidesz): Székesfehérvárott 2002 óta önkormányzati képviselő vagyok,
ott a kulturális bizottság elnöke vagyok. A 12. számú körzet képviseletét látom el, és ez az
első parlamenti munkám.

ELNÖK: Szalay Luca!

SZALAY LUCIA szakértő: Szalay Lucia vagyok. Ez idő szerint az oktatási
bizottságban dolgozó képviselőket támogatom szakmai munkámmal. Kabinettitkárként
oktatási területen a jövőben a minisztériumban fogok dolgozni.

ELNÖK: Hoppál Péter!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Hoppál Péter vagyok Pécsről. Önkormányzati
képviselőként a szociális bizottságban dolgoztam. Nyolc éve vagyok intézményvezető, és
szívügyemnek tekintem a művészeti nevelést, az egyházi oktatást. Örömmel jöttem az oktatási
bizottságba.

ELNÖK: Kucsák László!

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Kucsák László vagyok. Budapesten dolgozom egy
XVIII. kerületi általános iskola igazgatójaként. A Fővárosi Közgyűlés oktatási  bizottságának
alelnöke vagyok. Most kerültem be a parlamentbe egyéni küzdelem által, és az oktatási
bizottságban nyertem elhelyezést.

ELNÖK: Pichler Imre!
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PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Zrínyi városából, Szigetvárról érkeztem, bár
mostanában nem a legjobb oldalát mutatja a város. 2002-től 2006-ig országgyűlési  képviselő
voltam, most szintén az oktatási bizottságban dolgozhatom.

ELNÖK: Tóth Ferenc!

TÓTH FERENC (Fidesz): Tóth Ferenc, a paksi körzet képviselője vagyok 1998 óta.
Mind a három ciklusban az oktatási bizottságban dolgoztam, illetve dolgozom. A faddi
önkormányzati testület tagja vagyok, alpolgármesterként tevékenykedem.

ELNÖK: Michl József!

MICHL JÓZSEF (KDNP): Michl József, Tata polgármestere vagyok, először vagyok
képviselő az Országgyűlésben. Korábban a felsőoktatásban dolgoztam Zsámbékon, a
Katolikus Főiskolán, ebből adódik az egyházi intézmények, a művészeti nevelés, az oktatás
iránti szeretetem. Örülök, hogy KDNP-s képviselőként ebben a bizottságban dolgozhatom.

ELNÖK: Sós Tamás!

SÓS TAMÁS (MSZP): Sós Tamás, az MSZP-frakció tagja vagyok. Az előző
ciklusban, 2002-től a területfejlesztési bizottságban dolgoztam. Harminc éve van kapcsolatom
az oktatással, képzéssel, örömmel veszek részt az oktatási bizottság munkájában.

ELNÖK: Kolber István!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Kolber István vagyok Somogy megyéből, az
MSZP-frakcióból. Húsz éve foglalkozom politikával, közgyűlési elnök voltam, majd 2002-től
országgyűlési  képviselő vagyok. Államtitkárként, fejlesztési miniszterként elsősorban az
önkormányzatokkal és a fejlesztésekkel foglalkoztam. Feleségem pedagógus, és az utóbbi egy
évben tanulmányoztam az oktatás gondjait. Az oktatási bizottság munkájában elsősorban a
kutatási, fejlesztési terület érdekel.

ELNÖK: Németh Zsolt!

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Németh Zsolt vagyok, a Jobbik pécsi elnöke. Pécsett
történelem szakos egyetemi hallgató vagyok, e mellett informatikát tanulok.

ELNÖK: Osztolykán Ágnes!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Osztolykán Ágnes, végzettségem szerint politológus
és történelem szakos középiskolai tanár vagyok. 1998-ban végeztem az egyetemen, utána
éveken keresztül a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásával foglalkoztam. Én is dolgoztam a
kormány körül, a „Roma évtized” program kidolgozásában vettem részt, amely azután
tulajdonképpen a program civil oldala kezébe ment át, és a legutolsó időkig ott programvezető
voltam. Jelenleg az LMP országgyűlési képviselője vagyok, ez az első és teljesen új, teljesen
másfajta élet, amit most élek. Ez még elég furcsa, elég nehézkes, de nem kívánom véka alá
rejteni azt, hogy azért jöttem az oktatási bizottságba, és azért szerettem volna ebben a
bizottságban működni, mert azt gondolom, az oktatás az egyik legfontosabb prioritás a roma
integráció keretében, ahol fontos lépéseket lehet tenni, azért, hogy a gyerekeink valahogyan
kikerüljenek ebből a csapdából.
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Elnöki zárszó
ELNÖK: Néhányan még távol vannak, például Dúró Dóra, Ferenczi Gábor, Pál Béla

úr pedig ideiglenesen állomásozik itt, mert Hiller István úrnak tartja fenn a helyet. Tőlünk
Révész Máriusz, Demeter Zoltán, Pánczél Károly és még mások hiányoznak, ők majd később
mutatkoznak be.

Csütörtökön 9 órakor találkozunk a Parlament földszinti tanácstermében. 9 órától
Réthelyi Miklóst hallgatjuk meg, 11 órától pedig Matolcsy Györgyöt. Szerintem két óra
elegendő lesz. Bánk Erik most jelezte, hogy a sportbizottságból velünk közösen szeretnének
részt venni nemcsak a 11 órás, hanem a 9 órás ülésen is. A turisztika miatt jönnek Matolcsy
György meghallgatására, akit mi a szakképzés és a kutatás miatt hallgatunk meg, Réthelyi
Miklóshoz tartozik az oktatás, a sport. Szerintem semmi akadálya nincs annak, ha a két
bizottság közösen hallgatja meg őket.

Még egyszer hangsúlyozom: nem a kormányprogram számonkérése a feladatunk,
hanem a jelöltek alkalmasságának a megítélése, egyéni nézeteinek, elveinek a bemutatása.
Kérlek benneteket, ne tegyétek nekem kellemetlenné, hogy meg kelljen vonnom a szót, azért,
mert a kormányprogramot akarjuk számon kérni a jelölttől. Ezt megelőzően így járt Szabó
Zoltán, Lezsák Sándor és Jánosi György is, és én is tartom magam ehhez a tradícióhoz.
(Michl József: Ez tradíció vagy szabály?) Ez szabály, a házbizottság általános érvényű

állásfoglalása. (Osztolykán Ágnes: Szakmai kérdéseket lehet feltenni?) Lehet, csak a
kormányprogramot ki kell hagyni, ez a házbizottság ajánlása.

Tehát csütörtökön 9 órakor a Parlamentben találkozunk.
Köszönöm szépen a részvételüket, bizottsági ülésünket bezárom.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 57 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


