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Napirendi javaslat

1. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai

törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1376. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1456. szám)

(Kapus Krisztián (Fidesz) és Pálffy István (KDNP) képviselők önálló indítványa)

b) Innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat

(H/1486. szám)

(Pokorni Zoltán és dr. Pósán László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

3. 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)
Pánczél Károly (Fidesz)
Pichler Imre László (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Michl József (KDNP)
Dr. Kolber István (MSZP)
Dr. Hiller István (MSZP)
Sós Tamás (MSZP)
Dúró Dóra (Jobbik)
Farkas Gergely (Jobbik)
Ferenczi Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Demeter Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Pánczél Károlynak (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Sági Istvánnak (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz) Pichler Imre Lászlónak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Tuka Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Szatmári László főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Mendrey László elnök (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 3 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm az egybegyűlteket, a képviselő hölgyeket, urakat, vendégeinket és a
kormány képviseletében a főosztályvezető-helyettes urat - ha jól olvasom. Egyéb
vendégeinknek mondom, hogy ha nem a kormányt képviselik, és szót kívánnak kérni, akkor
azt kérniük kell, és a bizottság szavaz róla, hogyha úgy ítéli jónak, akkor igennel.

Három napirendi pontunk van, a harmadik az egyebek. Az első az adó- és
járuléktörvények kapcsán a részletes vita keretében a benyújtott módosító javaslatok
megtárgyalása. A második napirendi pont önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről szól,
Pálffy István képviselőtársunk javaslata a közoktatási törvény módosításáról szól, ez azon
bizonyos közoktatási megállapodások megkötésével kapcsolatos, és ennek van egy b) pontja,
az innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozására vonatkozó határozati javaslat
megtárgyalása. Kérdezem, van-e valakinek javaslata a napirendre vonatkozóan. (Senki nem
jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést. Kérem, hogy aki támogatja a napirendet, most
szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van, most teheti. (Szavazás.) Aki tartózkodott?
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1376. számú
törvényjavaslat

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Az első napirendi pont az adótörvények. A kiegészítő ajánlás alapján fogunk haladni.
Annak az első pontja, amely minket érint, a 6-os, Vágó Sebestyén képviselő úr javaslata: a
fogyatékos gyerekekkel kapcsolatos 268 ezer forintos összeg. Azt hiszem, ez a múlt héten már
volt előttünk. A kormány álláspontját kérdezem a főosztályvezető-helyettes úrtól.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Köszönöm. Képviselői kérdés, hozzászólás van-e? (Senki
nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Úgy látom, hogy szavazhatunk, szavazzunk! Aki
támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Négy. Aki nem támogatja, az most teheti.
(Szavazás.) Nyolc. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Kilenc. Az egyharmadot nem kapta meg.

A következő pont a 7-es, Kővári János képviselő úr javaslata: szintén fogyatékos
eltartott gyermek, 206 ezer. (Közbeszólások: Ugyanaz!) Nem, az összeg más, és a javaslattevő

is más. Mi a kormány álláspontja?

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.
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ELNÖK: Köszönöm. Képviselői kérdés van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok
jelzést. Hozzászólás van? (Senki nem jelentkezik.) Szavazunk. Aki támogatja, kérem, most
emelje fel a kezét. (Szavazás.) Egy. Aki ellene van, az most jelezze! (Szavazás.) Kilenc. Aki
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc… (Edelényi Zsuzsánna: 11-nek kellene lennie.) Lehet, hogy
nem emelte fel a két kezét az, aki helyettesít valakit. Köszönöm. Az egyharmadot nem kapta
meg.

Köszönöm szépen a főosztályvezető-helyettes úr közreműködését a módosító
javaslatok megvitatásánál.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/1456.
számú törvényjavaslat

A második napirendi pontunk Pálffy István és Kapus Krisztián képviselő urak
javaslata a közoktatási törvény módosításával kapcsolatban. Az előterjesztők képviseletében
Pálffy képviselő úr van itt, illetve a tárcát Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár úr képviseli,
őt majd a kormány álláspontjáról fogjuk megkérdezni. István, parancsolj, tiéd a szó.

Pálffy István (KDNP) szóbeli kiegészítése

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok!
Köszöntöm a bizottságot. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégek!
Az előttünk lévő javaslat a T/1456. számon egy lényegi és rövid, de annál fontosabb
módosítást kíván eszközölni. Jelzések és olyan értelmű megkeresések érkeztek el hozzám és
Kapus Krisztián előterjesztő képviselőtársamhoz, hogy a térségi és az országos kritériumot a
közoktatási szerződések megkötése során sokan nem tudják teljesíteni, keressünk egy olyan
megoldást, hogy a rendszer igazságosabb legyen. A közoktatási főosztály szakembereivel
egyébként megvizsgáltattuk ezeket a lehetőségeket, és azután állt össze ez a módosító
javaslat, amelynek a lényege az, hogy ha a pedagógiai programja szerint kiemelkedő
jelentőségű feladatot lát el az intézmény, akkor az oktatásért felelős miniszter köthessen az
intézménnyel ilyen közoktatási megállapodást. A rendszer ezáltal jóval igazságosabb lesz.

Nyilván miután az oktatási bizottságban képviselőtársaim sokkal jobban ismerik ezt a
rendszert, mint ahogy nekünk vagy különösen nekem személy szerint eddig módon lett volna
megismerni - most már én is látom -, tudják és érzik azt, hogy a rendszer valóban
igazságosabb azáltal, hogy annak a térségi kritériumnak, hogy három megyéből kell hogy
érkezzenek a diákok, kollégisták 50 százalék plusz 1 fő létszámban, annak nagyon nehezen
tesz eleget egy olyan intézmény, amely mondjuk a főváros egy belső kerületében van, és
különösen az országos kritériumnak tesz nehezen eleget, ami ez esetben öt megyét jelent.
Úgyhogy ilyen formában a rendszer megteremti annak a lehetőségét, hogy olyan, különösen
kollégiumokkal, amelyek egyházi kiegészítő normatívával nem rendelkezhetnek, ezt a
támogatást a közoktatási szerződés ilyen megadásával a minisztérium gyakorolhassa.

Köszönöm szépen, és várom kérdéseiket és észrevételeiket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontját kérdezem Gloviczki Zoltán
helyettes államtitkár úrtól.

Dr. Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) véleménynyilvánítása

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány egyetért
ezzel a javaslattal. Sokszor elhangzott itt a bizottságban, hogy nem szeretnénk a közoktatási
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törvény megbolygatni az új törvény megalkotásáig, de itt egy olyan kérdésről van szó, amely
nagyon sok, elsősorban alapítványi iskoláról gondoskodna a napi fennmaradást illetően. Úgy
gondoljuk tehát, hogy ez egy olyan kivételes javaslat, amit támogatni szeretnénk.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm. Képviselői kérdés, hozzászólás - egyben. (Jelzésre:) István,
Ágnes, Tamás, Péter.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Az előterjesztőtől és a kormány képviselőjétől is
szabad most kérdezni?

ELNÖK: Igen.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Az államtitkár urat arról szeretném megkérdezni,
hogy mennyi költségvetési forrás van erre a célra, amit most tetszik mondani, a 2011-es
költségvetésben. És hogyha a választ megkapom, akkor szeretnék még az előterjesztőhöz is
kérdést intézni.

ELNÖK: Jó. Parancsolj, Zoltán!

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem változott meg
az erre előirányzott pénz, és ettől az előterjesztéstől sem változik. Tehát a 2010-es bázison
tervezett költségvetésnek az eleve idénre adott összege marad meg.

ELNÖK: (Dr. Hiller Istvánnak:) Parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ebben az esetben nekünk problémánk van, tudniillik
2011-ben számos közoktatási megállapodás jár le. Hogyha itt nincs pluszforrás, akkor olyan
intézményekkel kötött közoktatási megállapodás kapcsán, amelyek idáig minden oldalról
egyértelműen helyesek voltak, és soha senki nem vitatta az ezekkel az intézményekkel kötött
közoktatási megállapodást, most, hogy a paletta bővül, bizony valaki nem fog kapni. Hogyha
az államtitkár úr azt válaszolta volna, hogy erre a következő évben több, akár valamennyivel
több költségvetési forrás van, akkor mi ezen nagyon elgondolkodtunk volna, ugyanis nem
megakadályozni kívánjuk közoktatási megállapodások megkötését. De még egyszer mondom,
számos - tízesével tudom sorolni - lejár, és ezeknek az intézményeknek se a tevékenységét, se
a tevékenysége színvonalát, se az intézmények működését nem illette soha semmiféle kritika;
elsősorban szociális alapú, fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermekeket
gondozó intézményekről van szó, amelyekkel most lejár a megállapodás, és hogyha itt a
paletta bővül, akkor ezek a rendszerváltás utáni években létrejött intézmények nem fognak
anyagi támogatást kapni, hiszen ugyanannyi pénzre több intézmény lesz. Ez így nem
megfelelő. Az államtitkár úr válaszát köszönöm és igaznak fogadom el, mi ezt nem fogjuk
támogatni.

ELNÖK: Köszönöm. A jelenleg hatályos törvény szerint ez a miniszter hatásköre.
Nem volt eddig divat, hogy a miniszter külön tájékoztatta arról a bizottságot, hogy kikkel köt
ilyen megállapodást. Képviselői írásbeli kérdések voltak e tárgyban, talán éppen hozzád,
István (Dr. Hiller István: Így van.), Pósán képviselő úr és Hiller miniszter úr levélváltása
ismeretes e tárgykörben, de ha én tolmácsolom a bizottság tagjainak a kérését, hogy kapjunk
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egy tájékoztatást a meglévő közoktatási megállapodásokról, ennek szerintem semmi akadálya
nincs. Igaz, Zoltán? (Dr. Gloviczki Zoltán bólint.) Köszönöm.

(Osztolykán Ágnesnek:) Ágnes, parancsolj!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Nekem tulajdonképpen
két kérdésem van. Itt elmondtuk, hogy ez alapítványi iskolákról szól főként. Az egyik
kérdésem az lenne, hogy ki és milyen szempontok alapján minősít kiemelkedőnek egy
pedagógiai programot. A második kérdésem pedig az, hogy amikor ezeket az önálló
képviselői indítványokat elkészítik, akkor ezt megelőzi-e valamifajta egyeztetés a
szakszervezetekkel, az érdekképviseletekkel, esetlegesen mondjuk a forráshiánnyal küzdő
önkormányzatokkal. Ez a két kérdésem van.

A megjegyzésem pedig csak annyi lenne, hogy ha az alkotmányt illető kérdésekben
tartottuk magunkat ahhoz, hogy nem nyúlunk ad hoc a tűzve, és megvárjuk a végső törvényt,
akkor az a kérésem a helyettes államtitkár úrhoz, hogy ebben az esetben ha jobban meg tudná
nekem indokolni, miért nem várjuk meg az új közoktatási törvényt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Sós Tamásnak:) Tamás, parancsolj!

SÓS TAMÁS (MSZP): Annyit szeretnék mondani, hogy ha már ezt a kérdést
kinyitjuk… Mert félreérthető a megfogalmazás, én megmondom önöknek őszintén,
elsősorban nem erre gondoltam, én gondolhattam másra is. Mondjuk mire gondoltam,
gondolhattam? Például olyan önkormányzati fenntartású intézményre, ahol mondjuk sérült
gyerekeket gondoznak, több megyében látnak el feladatot, és gyakorlatilag nem kap nagyobb
támogatást. Hogy konkrét legyek: mondjuk Egerben van egy olyan intézmény, ahol
hallássérült gyerekeket látnak el, ahova körülbelül 40 százalékban borsodi gyerekek járnak, és
azt gondolom, nem rendezett a szomszéd megyékbeli ellátás kérdése. Tehát ha már kinyitjuk
ezt a kérdést, én azt ajánlanám a tárca figyelmébe, hogy különösképp, ha a miniszter
mérlegelési jogkörében van, akkor gondolják már végig ezt a kérdést is. Mindenképp
foglalkoztat ez a kérdés, és hogyha tájékoztatást kapnék erről, megköszönöm. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. (Dr. Hoppál Péternek:) Péter, parancsolj!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Elállok, köszönöm.

ELNÖK: Elállsz. (Dr. Pósán Lászlónak:) László, alelnök úr, parancsolj!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én inkább megjegyzést tennék.
Szerintem jó az a felvetés, amit Hiller képviselő úr mondott, hogy lejáró szerződésekkel mi
történik vagy mi nem történik, azt hiszem, nagyon helyes, hogyha ott kellő felülvizsgálat
történik, mert nemcsak levélváltás volt, hanem azonnali kérdés és interpelláció formájában is
szóvá tettük a parlamentben a korábbi időszak szerintem visszás dolgait - lehet, hogy erre ön
kevésbé emlékszik, mert Arató képviselő úr volt általában a megbízott válaszadó. (Dr. Hiller
István: Így van, ő volt az államtitkár.) Volt és van néhány olyan megállapodás, közoktatási
megállapodás néhány intézménnyel, ahol bizony akár a szélhámosság gyanúja is felvetődhet.
Én tehát azt hiszem, ebből a szempontból úgy lenne helyes az egész metodikát tekinteni, hogy
a korábbiaknak a revízióját is meg kellene tenni, hogy vajon valóban minden esetben
indokolt-e, valóban teljesítették-e azt, amit a feltételek között vállaltak, valóban minden
rendben van-e, mert nem minden esetben találkoztunk ebből a szempontból megnyugtató
dolgokkal. Úgyhogy én tisztelettel azt szeretném kérni a tárcától is, hogy amikor ilyen
megállapodásokat számba vesznek, és újakat is megkötnek, akkor egy ilyen teljes képük
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legyen az egészről, hogy ne essünk bele ismét a verembe, ahonnan aztán nagyon nehéz
kimászni, és ami által igazából közpénzeknek az elfolyatása történik, anélkül, hogy érdemi,
tényleges közoktatás valósulhatna meg ott, ahol esetleg, még egyszer mondom - hogy is
mondjam? - törvénysértően vagy éppen nem a szerződésben vállaltaknak megfelelően folytak
az ilyen képzések az elmúlt esztendőben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Az előterjesztőnek, aztán a tárca képviselőjének adom
meg a szót. István, parancsolj!

Válaszok, reflexiók

Pálffy István (KDNP)
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen a kérdéseket, észrevételeket. Elsőként

az alelnök asszonynak válaszolva a program megítélése kapcsán: nyilván a pedagógiai
szakember fogja eldönteni. Én magam annak megmondhatója nem vagyok, hogy az oktatásért
felelős miniszter, illetve az államtitkárság ezt miként teszi meg, de egészen biztosan ő teszi
meg, és megteszi.

Az egri példa kapcsán pedig, én azt hiszem, a javaslat kellő lehetőséget biztosít ennek
az intézménynek is, hogy ebben a programban ilyen módon részt vegyen. Tehát nem látom,
hogy miért volt kizárva eddig ebből. Ha ebbe belefér - és úgy érzékelem, hogy egy ilyen,
hallássérült gyerekeket oktató program ezt feltétlenül indokolja -, akkor legyen itt a helye, de
ez szinte olyan magántermészetű megjegyzés volt, mint amilyet itt hallottunk is. Úgyhogy
egész biztos bátorítanám a magam részéről, hogy ezek között részt vegyen, miután nem is
csak alapítványi iskolákról van itt szó, hanem többségében ráadásul, azt hiszem, egyházi
kollégiumokról; említettem, hogy ezek olyanok voltak, amelyek a korábbi helyzetben ilyen
közoktatási megállapodást nem köthettek. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Zoltán, parancsolj!

Dr. Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormányváltás

után az egyik első dolgunk volt a minisztériumban az átadás-átvételt követően, hogy a
közoktatási megállapodásokat áttekintsük, ahogy ezt az alelnök úr is javasolta nekünk. És
valóban, a szerződéskötés jogi bukfenceitől kezdve a szerződő felek - hogy is mondjam csak?
- gyanússágáig számtalan olyan esettel találkoztunk, ahol nem tudunk egyetérteni azzal, hogy
vitathatatlanok lennének az eddig megkötött szerződések. Ez egyelőre nagyon nem
befolyásolhatja a munkánkat, ugyanis éppen a vitatható szerződések olyan formában köttettek
meg 10-15 évre előre, amivel nagyon nehéz mit csinálni, a szerződések szövege és jogi
megalkotása alapján ugyanis ezek egyoldalúan nem bonthatók fel.

Ebben az évben alapvetően Waldorf-iskoláknak jár le a közoktatási megállapodása, de
- lehet, hogy ez meglepő - a lejártakon kívül is van még a keretből pénz, és itt egy-két
iskoláról van szó.

Az alelnök asszonynak szeretném válaszolni, hogy éppen az indokolja ennek a
törvénymódosító javaslatnak az elfogadását a részünkről, hogy itt adott iskoláknak a napi
fennmaradása a kérdés. Tehát ezt a közoktatási megállapodást az előző kormány is olyan
iskolákkal kötötte meg, amelyek olyan szakmai pluszfeladatot látnak el az átlagtámogatáson
felül, például a Waldorf-iskolák, a fogyatékos gyerekekkel vagy halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekekkel foglalkozó iskolák - és egy ilyen szempont volt az országos vagy több
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megyére kiterjedő feladatvállalás is -, amelyek az adott átlagnormatívából egyszerűen nem
tudják fenntartani magukat.

A döntés eddig is a miniszter kompetenciája volt, és ezt nem változtatná meg ez a
módosítás, ahogy ezt a képviselő úr is hangsúlyozta. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Úgy látom, hogy szavazhatunk.

Határozathozatal

Egy szavazás, de két döntés következik: az egyik a tárgysorozatba-vétel, a másik az
általános vitára való alkalmasság - erről a két dologról döntünk egy szavazással. Aki
tárgysorozatba veszi, illetve általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, az, kérem,
most szavazzon. (Szavazás.) 17 igen. Aki nem, tehát aki nem kívánja támogatni? (Szavazás.)
4 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen nincs. Tehát 4 ellenszavazattal és 17 igen szavazat
volt.

Végezetül még egyszer megerősítem a bizottság kérését egy összefoglaló tájékoztató
anyagra vonatkozóan, amely az eddig megkötött szerződésekről szól. Illetve csak jelzem,
hogy a bizottság bizonyára barátságos és pozitív lépésnek tartaná, hogyha a megkötendőkről
is kapnánk tájékoztatást. Persze dönthet úgy a miniszter, hogy ezekről a megkötés után
tájékoztat bennünket, dönthet úgy is, hogy előtte, a szándékról tájékoztat bennünket - nyilván
ez utóbbi szolgálná jobban a bizottság szempontjait, hátha képes befolyásolni a döntéseket.
Jó? (Dr. Gloviczki Zoltán: Jó.) Ez csak jelzés. Az első egy kérés volt. Köszönöm.

A 2/b napirendi pont… (Osztolykán Ágnes: Egyben szavaztunk?) A tárgysorozatba-
vételről és az általános vitára való alkalmasságról döntöttünk mint szakbizottság.

Innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló H/1486. számú
határozati javaslat

A 2/b pont az innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szól. Ilyen
bizottságunk az előző ciklusban is volt. Ez struktúrájában és feladatkörében szerintem szóról
szóra azonos a korábbival, abban a felosztásban is, hogy arra teszünk javaslatot, hogy
társelnököt és elnököt válasszon majd a bizottság, és a bizottság elnökére a Fidesz, a
társelnökére pedig az MSZP képviselőcsoportja terjesszen elő javaslatot. Nagyjából ebben
fogom fel a lényegét, a tartalmát, illetve a politikai tartalmat illetően, a többi olvasható
magában az előterjesztésben.

Kérdések, hozzászólások

A képviselő hölgyeket és urakat kérdezem, illetve… Mi vagyunk az előterjesztők,
egészen pontosan én és Pósán Laci. Ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? (Dr.
Hiller István jelzésére:) István, parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Mi az albizottság létrehozását helyesnek tartjuk, az
jó dolog, és működött is eseti bizottság. Kolber Istvánt delegálja a Szocialista Párt, és az elnök
úr által kihirdetett és felajánlott alelnöki…

ELNÖK: Társelnöki…

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): …társelnöki pozíciót is Kolber István fogja betölteni,
hogyha ezt a bizottság most megszavazza.

ELNÖK: Elnézést kérek Tuka Katalin főosztályvezető-helyettes asszonytól, aki a tárca
ezen területével foglalkozó főosztály vezető helyettese. Tessék parancsolni!
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Tuka Katalin (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) véleménynyilvánítása

TUKA KATALIN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A Nemzeti Erőforrás
Minisztérium mindenképpen pozitívan áll hozzá, és támogatja az albizottság létrehozását,
különösen mert olyan fontos feladatok állnak előttünk - és erre is figyelemmel voltunk -, mint
az Új Széchenyi-terv, amelynek kiemelt programja a kutatás-fejlesztés-innováció vagy az
Európa 2020-as stratégia, amelynek az egyik kiemelt feladata szintén idekapcsolódik. Tehát
támogatólag szólok most hozzá. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ha már ez szóba került, nyilván az előttünk lévő soros elnökség
is számos feladatot ad bizottsági szinten is. Egy ilyen, tudományos, innovációs ügyekkel
foglalkozó bizottság hiányozna ebben a feszített munkamenetben - még ezt az érvet tudom
idebiggyeszteni az előterjesztés végére.

További kérdések, hozzászólások

Hiller Istvánék támogatták. (Farkas Gergely jelzésére:) Parancsolj!

FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A Jobbik alapvetően
egyetért, és támogatni fogja ennek a bizottságnak a felállítását, de engedjék meg, hogy néhány
technikai észrevételt, illetve olyan dolgot, amelyet módosító javaslatként be fogunk nyújtani,
megosszak önökkel!

Technikai javaslatunk egyrészt arra nézve van, hogy ha az előbb egy félmondatot úgy
értettem - nem tudom, jól értettem-e -, hogy az alelnöki, társelnöki pozícióban milyen fajta
megegyezés történt. Mi azt szeretnénk kérni, és arra vonatkozóan fogunk módosító javaslatot
benyújtani, hogy ez ne legyen deklarálva itt a határozati javaslatban. Ezt globálisan kellene
nézni. Úgy gondoljuk, az eddigi eseti bizottságoknál is az volt a gyakorlat, hogy a pártok azért
egyeztettek egymás között, hogy ki melyik eseti bizottságban kap alelnöki, társelnöki
pozíciót, és itt mindig létrejött egyfajta megegyezés. Tehát nem erősorrendben történtek ezek
automatikusan, hanem a Jobbik is, illetve az LMP is kapott társelnöki, illetőleg alelnöki
pozíciókat. Mi csak azt szeretnénk kérni, hogy itt se deklaráljuk azt, hogy ez automatikusan az
MSZP-nek jár. Lehet, hogy ezzel párhuzamosan több eseti bizottság is fel fog állni, és olyan
pártok közötti megegyezés fog születni, amely esetleg más pártnak fogja juttatni ezt a
társelnöki pozíciót. Tehát erre vonatkozólag szeretnénk egy módosító javaslatot benyújtani.
Előfordulhat, hogy ennek az eredménye az lesz, hogy az MSZP fogja kapni, csak - mondom
még egyszer - azt szeretnénk kérni, hogy ne legyen ez deklarálva.

Azzal kapcsolatban, hogy 15 fő vagy esetleg több vagy kevesebb tagja legyen ennek a
bizottságnak, azt tudom mondani, hogy egyetértünk a 15 fővel. Úgy gondoljuk, hogy 15 fő
komolyan veszi ezt a munkát, akkor annak lesz látható eredménye, felesleges ennél többre
emelni a tagok számát, mert nem biztos, hogy ez önmagában jobb munkára ösztökélné ezt a
bizottságot.

Szintén egy technikai észrevétel, hogy furcsának tűnt számunkra, hogy a KDNP
három főt delegált ebbe a bizottságba, annak ellenére, hogy kisebb frakciója van, mint az
MSZP-nek, illetve a Jobbiknak, mi pedig kettő-kettőt. De annak tükrében, hogy
összességében 10 kormánypárti és 5 ellenzéki képviselő lesz ebben a bizottságban, tehát a
kétharmad-egyharmad kormánypárti-ellenzéki arány, ez a megosztás meglesz, a
kormánypártok belügye, hogy ezt ők egymás között hogy osztják fel.

A bizottság feladatával, illetve feladatkörével kapcsolatban olyan javaslatunk lenne,
hogy szeretnénk, ha ez a bizottság egy proaktív bizottság lenne, ami azt jelenti, hogy ne csak a
számára kiutalt törvényeket véleményezze, illetve azok kapcsán mondja el a véleményét,
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hanem gyűjtse be a különböző szakmai szervezetektől, civil szervezetektől az ő
véleményüket, tanácsaikat, ötleteiket is. Tehát alakuljon ki egyfajta szoros kapcsolat ezekkel
az egyesületekkel, és esetleg arra is biztosítsunk lehetőséget, hogy nyílt nap keretében vagy
bármilyen más formában be lehessen csatornázni ezeket az ötleteket, véleményeket.
Szeretnénk, ha a feladatköröknél ez is megjelenne egy pontként.

Szintén fontosnak tartanánk - és ez is a proaktivitást mutatná -, hogy a bizottság
tegyen javaslatokat arra vonatkozólag, hogy a kormánynak milyen átalakításokat vagy milyen
tevékenységeket kellene végeznie a K+F szektor érdekében, a fejlődése érdekében vagy az
innovációs és tudománypolitikai tevékenység fejlődésének az érdekében, például akár olyan
dolgokban is, hogy miként látják megoldhatónak ezek a szakmai és civil szervezetek az alap-
és az alkalmazott kutatás közötti átjárást. Tehát csatornázzuk be ezeket az ötleteket,
amelyeket a kormánynak persze nem kötelessége elfogadni, de mégis egy nagyobb
legitimizációt biztosítana a kormánynak és a később meghozandó döntések érdekében,
hogyha ezeknek a tudatában hozná meg a döntéseket, és valószínűleg, vélhetően hasznos
ötleteket is be tudna, tudnánk vagy tudna ez a bizottság kérni ezektől a szakmai és civil
szervezetektől, illetve azok be tudnának ilyeneket nyújtani.

Összességében ezekre vonatkozólag kívánunk módosító javaslatokat benyújtani, de
mindezekkel együtt támogatjuk ennek az eseti bizottságnak a felállítását. Köszönöm.

Pokorni Zoltán (Fidesz) előterjesztői reflexiója

ELNÖK: A javaslat - amely nem bizottsági módosító javaslat, hanem ketten jegyezzük
Pósán Lacival - hasonló utat jár, mint a többiek: tárgysorozat, általános vita, esetleges
módosítás. A Házszabályunk szerint az ilyen bizottságokra, ideiglenes bizottságokra
vonatkozó javaslatnál két dologhoz nem lehet módosító javaslatot benyújtani: az egyik a cím,
a másik pedig a tartalma, a feladata. Hosszú évek harctéri tapasztalata alapján jutott arra a
Házbizottság, hogy ezt kivegye a módosítható tárgyak köréből - nem akarok senkit untatni a
különböző vizsgálóbizottságok hősi történetével. De ettől még, Gergely, amit mondasz, a
bizottság a működése során majd meg tudja fontolni, annak ellenére, hogy nincs benne az itt
szereplő négy vagy hány pontban - most nincs előttem a javaslat (Közbeszólások: Öt!) -, öt
pontban, ettől még felvetheti a működése során ezeket a kérdéseket, amelyeket említettél.

A többihez, tehát a 3-11. pontokhoz lehet módosítót benyújtani. Nyilván érhető a
szempont, amit az ellenzéki pártok közötti egyeztetéssel kapcsolatban mondtál. Nekem csak
egy szempontom van: hogy minél gyorsabban megalakuljon ez a bizottság - így is sokat
húztuk már az időt, még a nyáron szerettük volna létrehozni ezt a bizottságot.

Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést. Úgy
látom, hogy dönthetünk a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról.

Határozathozatal

Kérem, aki támogatja, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodás? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk.

Egyebek

Elnöki tájékoztató

Az egyebek napirendi pont keretében mindenkit tájékoztatok arról, hogy csütörtökön -
délben? (Közbeszólások: 10 órakor!) - 10 órakor költségvetési vita lesz. (Közbeszólások: Itt?)
Igen, nálunk tartunk csütörtökön, 10 órakor bizottsági ülést.

Van-e más egyebek? (Mendrey László jelzésére:) Mendrey László szót kér. Kérem a
bizottságot, döntsön arról, hogy szót ad-e Mendrey Lászlónak. Aki igen, azt most szavazzon!
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(Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egyhangúlag
megadtuk a szót.

Laci, parancsolj! Nyomd be, kérlek, a mikrofont, ez fontos a gyorsírás miatt.

Mendrey László (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete) kérése

MENDREY LÁSZLÓ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Köszönöm
szépen. Tisztelt bizottsági Elnök Úr! Valószínűleg most azon nyomban választ is kaphatok
arra a kérésre, illetve kérdésre, amit önöknek kívántam feltenni a közoktatási törvénnyel
kapcsolatban. Igen nagy az érdeklődés a készülő új közoktatási törvénnyel kapcsolatban,
nagyon sok kérdést kapunk, és nagyon kevés információval rendelkezünk. Arra szerettem
volna kérni a bizottságot és Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár urat, illetve arra kérem,
hogy amennyiben az lehetséges, hogy legyen szíves a bizottság nyomást gyakorolni, a
helyettes államtitkár úr pedig nekem valami tájékoztatást adni, hogy mikorra várható ennek a
törvénynek a kézbevétele, merthogy tényleg ugrásra készen várjuk a lehetőséget.

ELNÖK: Kihasználjuk az alkalmat, hogy itt van Zoltán. A törvény szerintem még nem
látszik, a terv, a jogalkotási terv szerint ez a jövő év első felében lesz. Koncepció készül, ami
még nem egy törvény formájú, paragrafusok formájában írott dolog, és ez a koncepció
szerintem még idén nyilvánosságra kerül. Jól mondom, Zoltán?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, sőt heteken
belül.

ELNÖK: Heteken belül. Ha a bizottság úgy ítéli meg, akkor majd javasolja, hogy a
koncepcióról kapjon tájékoztatást, és azt bizottsági formában megvitatja. Ezen természetesen
a PDSZ elnöke is jelen lesz, és akkor még többet fog megtudni, mint eddig. Jó? Tehát akkor,
mint halljuk, heteken belül lesz koncepció, kodifikált törvény pedig a jövő év első felében
lesz, ha jól emlékszem ezekre az anyagokra. (Dr. Gloviczki Zoltán bólint.)

(Mendrey Lászlónak:) Kielégítő ez így, Laci?

MENDREY LÁSZLÓ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Igen, köszönöm
szépen, és igyekszem legközelebb pontosabban fogalmazni. Természetesen én is a
koncepcióra gondoltam. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük.
Jó munkát kívánok mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 39 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


