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2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII: törvény módosításáról szóló
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(Kósa Lajos, Tarlós István és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(Általános vita)

3. Egyebek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Határozatképesek vagyunk, a jelenléti ív tanúsága szerint a jelen lévő
képviselőkkel, illetve a helyettesítésükről rendelkező képviselőkkel együtt a bizottságunk
határozatképes. Az írásban kiküldött napirend három pontot tartalmaz. A második, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló, Kósa Lajos, Tarlós István és dr. Kovács Zoltán által
beadott törvényjavaslatnak a napirendről való levételét javaslom, mert az első helyen kijelölt
foglalkoztatási bizottság nem tárgyalta meg, így mi nem tudunk tárgyalni róla. Így az általam
most szóban előterjesztett napirend két pontból áll: a költségvetésből és az egyebekből.

Kérdezem, van-e valakinek javaslata vagy hozzászólása a napirendhez. (Senki nem
jelentkezik. - Zaj a folyosón.) Csendet kérek. (Osztolykán Ágnes: Csukjuk be az ajtót talán.)
Akkor meg megfulladunk. Nincs jelzés. Kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Aki egyetért
vele, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van, az most teheti.
(Szavazás.) Aki tartózkodott, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk
a napirendet.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú
törvényjavaslat; az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetési javaslatáról (1498/1. szám); a Költségvetési Tanács véleménye a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról (1498/2. szám)

Első napirendi pontunk a jövő évi költségvetés. Németh Nóra főosztályvezető
asszonyt köszönthetem? (Németh Nóra: Igen.) Tiszteletem! A kormány, illetve a
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjéé a szó. Főosztályvezető asszony, tessék
parancsolni!

Szóbeli kiegészítések

Németh Nóra (Nemzetgazdasági Minisztérium)

NÉMETH NÓRA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Először
röviden a költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági feltételeit ismertetném. A kormány
gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének a beindítása és a
foglalkoztatás növelése áll a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. A kedvezőbbé
váló külső és belső feltételek között a gazdaság már 2011-ben is dinamikusabbá válik, így a
GDP növekedése elérheti a 3 százalékot. A háztartások fogyasztásában szintén növekedés,
számszerűen 2,6 százalékos növekedés várható. E mögött a lakosság jövedelmi helyzetének
érdemi javulása áll, amelyet a kedvezőbb adórendszerbeli változások, illetve a
versenyszférában a foglalkoztatottak növekvő száma eredményez. Érdemi, 7 százalékhoz
közelítő növekedés várható a nemzetgazdasági beruházások területén is, illetve sok,
elsősorban a kis- és középvállalkozói szektor beruházásait támogató új állami intézkedés
hatása is érezhető lesz 2011-ben, ilyen a Széchenyi-kártya, a kedvezményes társasági
adókulcs. Illetve a kormány szándéka, hogy a kis- és középvállalkozói szektor erősítése
céljából az EU-források meghatározó részét is e területre csoportosítsa át. A folyó fizetési
mérleg egyenlege 2011-ben a tervezettek szerint kissé negatívba fordul, de a tőkemérleg
aktívuma továbbra is fennmarad, ami a GDP 2,5 százalékát közelíti majd meg. Az infláció
üteme 2011 egészében 3,5 százalék körülire csökkenhet.

Az államháztartás céljairól és kereteiről is mondanék röviden néhány szót. A fiskális
politika célja a kormányzati szektor méretének és hiányának egyidejű és folyamatos
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csökkentése. Ezzel összhangban 2011-ben tovább csökken az államháztartás hiánya,
eredményszemléletben a GDP 3 százaléka alatt marad. Ez feltétele, hogy az államadósság
GDP-ben mért arányát és az infláció mértékét egyaránt csökkenteni lehessen. Az elsődleges
egyenleg 2011-ben szintén jelentősen javul 2010-hez képest, ami biztosítja, hogy
Magyarország teljesíteni tudja azokat a követelményeket, amelyek az euró bevezetéséhez
szükségesek.

Nagyon röviden szólnék néhány szót a 2011-es prioritásokról, amelyek a benyújtott
törvénytervezetben szerepelnek. A 2011. évi költségvetési politika kiemelt feladata, hogy az
államot a közérdek szolgálatába állítsa, amivel összhangban egyrészt a munkahelyteremtést,
másrészt a bürokrácia leküzdését tűzte ki célul. Ebből adódón az államháztartás az
úgynevezett jövedelemtulajdonosok között jelentős újraelosztást valósít meg a 2011. évben,
így a háztartások, különösen a többgyermekes családok az adórendszer reformján keresztül
jelentős többletforrásokhoz jutnak. A vállalkozások pénzügyi mozgástere várhatóan szintén
nő, ez a már említett programoknak köszönhető elsősorban, így az adócsökkentéseknek, a
kkv-kat célzó programoknak, az új Széchenyi-terv bevezetésének, indításának. Illetve az
állami szféra hatékonyságának a növelése érdekében a kormányzat és a háttérintézmények
karcsúsítására kerül sor - ez a tervezett intézményi előirányzatokban már látszik, és a
köriratnak megfelelően csökkentésre is kerül tervezésre.

Kiemelnék néhány területet, amelyet a benyújtott törvénytervezet általános, I. kötete
tartalmaz, amelyeket kiemelten kezel a 2011. évi költségvetés - ezeket csak említésszerűen
sorolnám fel, részletesebben olvashatóak a törvénytervezetben. Ilyen a nemzeti
közfoglalkoztatási program elindítása, az új Széchenyi-terv indítása 2011-től, a Széchenyi-
kártyaprogram kiterjesztése, a közfeladatok kiszervezésének megállítása, a közrend, a
közbiztonság növelése, a határon túli magyarok számára kedvezményes honosítási lehetőség
megadása és támogatásuk növelése, a közoktatás modernizálása, a tanyafejlesztési program
megindítása, az állami szervezetrendszer átalakítása, az egészségügy átalakítása, illetve a
nyugdíjrendszer átalakítása, biztonságosabbá tétele.

Nagyon röviden, csak néhány szóban szólnék az adóreformról. Az elmúlt húsz év
legnagyobb mértékű adócsökkentésére kerül sor 2011-től, ez szinte valamennyi adónemet
érinti, így az szja, a társasági adó, a helyi adók, illetve az áfa jogharmonizációs célú
módosítása is szerepel a körben, illetve az illetékek szabályozása is változik. Két adónemet
emelnék ki, amely talán érdekesebb lehet: az szja- és a társaságiadó-változások. Az szja
tekintetében bevezetésre kerül az arányos, egykulcsos, 16 százalékos adózás, kibővül,
szélesebb körben igénybe vehetővé válik a családi kedvezmény, illetve átalakul a nem
pénzbeli, illetőleg a béren kívüli juttatások adózása. A társasági adó területén pedig 2010
júliusától a 250 millió forintban rögzített értékhatárról 2011-től 500 millió forintra emelkedik
azon adóalaprész, amelyre a 10 százalékos adókulcs alkalmazhatóvá válik. Illetve a társasági
adó év végi feltöltésére vonatkozó árbevételi szint 50 millió forintról 100 millió forintra
emelkedik. A 2011-es költségvetés tervezése számol továbbá a pénzügyi szervezetek
különadójával, illetve ágazati különadókkal.

Nagyon röviden az uniós költségvetési kapcsolatokról néhány szó. A
törvényjavaslatban elsősorban a 2007-2013. évek közötti időszak támogatásainak
felhasználási adatai szerepelnek. Két külön kiemelendő programot említenék meg: az Új
Magyarország Fejlesztési Terv, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
támogatásai. Illetve a korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is több jogcímen érkezik
jelentősebb összeg hazánkba, amelyek a költségvetésben nem kerülnek elszámolásra,
felhasználásukra azon kívül kerül sor. Ilyen a költségvetési támogatások között összegükben
jelentős támogatás a nem vidékfejlesztési célú mezőgazdasági támogatások, illetve szintén
jelentősek és említendőek közvetlenül a Bizottságtól pályázható egyéb támogatások, ezek
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közül elsősorban a kutatás-fejlesztési, illetve az oktatási programok keretében megpályázható
források kiemelkedőek.

Az alrendszerek pénzügyi kereteiről nagyon röviden. A törvényjavaslat az
államháztartás központi alrendszerének 2011. évi bevételi főösszegét 13 079 153,4 millió
forintban, kiadási főösszegét 13 767 940,6 millió forintban, hiányát pedig 688 787,2 millió
forintban határozta meg. Ennek a felhasználása az egyes alrendszerek között oszlik meg,
ezekről tényleg nagyon röviden csak néhány szót mondanék. A központi költségvetési
fejezetek 2011. évi tervezett saját bevétele 1816,2 milliárd forint, ebből a fejezeti kezelésű
előirányzatok uniós támogatása 1146,6 milliárd forint.

A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele 80,7 milliárd forint, és az
intézmények bevétele 588,9 milliárd forint. A költségvetési fejezetek 2011. évi tervezett
kiadása 4205,8 milliárd forint. A központi költségvetési szerveknél 2011-re változatlan
bérekkel számolt a költségvetés, az illetménytábla és az illetményalap nem módosul, és az
intézményi dologi kiadások esetében a 2010. évi zárolással módosított előirányzathoz képest
került egy 5 százalékos dologikiadás-csökkentés tervezésre. Az elkülönített állami pénzalapok
2011-ben is ugyanabban a struktúrában, ugyanabban a számban kerültek tervezésre, ezek
között szerepel a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, amelynek a fő számairól egy-két
mondatot majd még ejtenék.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai közül az Egészségbiztosítási Alap bevételei
döntően két forrásból származnak: kiadásainak legnagyobb előirányzat-csoportját pedig a
természetbeni ellátások adják. Ezen belül a gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható összeg
meghaladja a 2010. évi előirányzatot. A másik meghatározó kiadáscsoport a pénzbeli
ellátások. A nyugdíjalapról röviden csak annyit mondanék, hogy a 2011. évi költségvetés a
bevételi és kiadási főösszeg egyezőségét irányozta elő, és 2011 januárjában a hatályos
jogszabályi előírások értelmében egy 3,8 százalékos emelés történik a nyugellátások
tekintetében, ami hozzávetőleg 2,7-2,8 millió nyugdíjast érint majd.

A helyi önkormányzatok - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat és a
többcélú kistérségi társulásokat is - 2011-ben hitelforrások nélkül több mint 3100 milliárd
forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés az állami támogatás és az átengedett
személyi jövedelemadó révén mintegy 1130 milliárd forintot biztosít, és ez a 2010. évi
korrigált előirányzat 104,5 százalékát jelenti.

Nagyon röviden ennyit szerettem volna általánosságban elmondani a benyújtott
törvénytervezettel kapcsolatban.

A bizottság tárgykörét érintő szakágazati témákról szintén csak nagyon röviden,
néhány fő szám tekintetében ejtenék szót. A NEFMI-fejezet összes kiadása 1557,4 milliárd
forint, bevétele ebből 370,3 milliárd forint, támogatása 557,9 milliárd forint. Ezen belül az
oktatási ágazat 308,4 milliárd forint támogatással szerepel, amelyből az intézményi támogatás
193,3 milliárd forint, míg a fejezeti kezelésű támogatás 115,1 milliárd forint. A XXXIII.,
MTA-fejezet fő számai - szintén csak számszakilag -: az MTA 2011. évi tervezett kiadása
51,3 milliárd, ami a támogatás és bevétel között úgy oszlik meg, hogy 14,4 milliárd forint a
bevétel és 36,9, 37 milliárd forint a támogatás. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
fejezet kiadási főösszege 45,97, kerekítve 47 milliárd.

Összességében elmondható, hogy mind a NEFMI-fejezet, mint a Magyar Tudományos
Akadémia, mind pedig a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, illetve a helyi
önkormányzati oktatási feladatok támogatása a korábbi éveknek megfelelő szerkezetben,
struktúrában történt. Ezt részletesebben az általános kötet 1. számú melléklete tartalmazza
számszerűen, ezekről nem beszélnék soronként.

Ha kérdések vannak, akkor kérem, hogy azokat ehhez kapcsolódóan tegyék fel, és
kérem, hogy ezt követően fogadják el az előterjesztést. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az Állami Számvevőszék véleménye szintén ott van
minden képviselő gépén, illetve asztalán. Szabóné Farkas Katalin osztályvezető asszony,
főtanácsos asszony képviseli az Állami Számvevőszéket. Amíg a mikrofont maga elé húzza,
addig elmondom, hogy a Költségvetési Tanács anyaga szintén hozzáférhető. Elnöke, Kopits
úr minden bizottságnak írt egy levelet, hogy nincsenek annyian - mármint a tanácsban -, hogy
részt tudnának venni a bizottsági üléseken, talán a pénzügyi bizottság ülésén vagy a gazdasági
bizottság ülésén igen, de a szakbizottságok ülésén nem. Természetesen írásban elküldték a
véleményüket, az álláspontjukat.

Főtanácsos asszony, tessék parancsolni!

Szabóné Farkas Katalin (Állami Számvevőszék)

SZABÓNÉ FARKAS KATALIN (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt bizottsági Tagok! Az ÁSZ a törvényi kötelezettségének megfelelően
elkészítette a 2011. évi költségvetési törvényjavaslatról szóló véleményét, amelyet az
Országgyűlés részére be is nyújtottunk. Szeretném jelezni, hogy a makropályával
kapcsolatosan nem fogalmaztunk meg ebben véleményt. Az országgyűlési képviselők részére
a véleményünkön kívül eljuttattunk egy tájékoztató levelet, amelyben összefoglaltuk a
tervezés körülményeit, illetve a legfontosabb megállapításainkra és javaslatainkra is felhívtuk
a figyelmet. Ezért most ezzel kapcsolatosan csak nagyon röviden szólnék.

Az ÁSZ véleményének összeállítására - mint minden évben - ebben az évben is
rendkívül rövid idő állt rendelkezésre. A benyújtott törvényjavaslat ellenőrzésére öt nap
helyszíni ellenőrzésünk volt, és körülbelül öt nap volt arra, hogy a véleményünket
összeállítsuk. Éppen ezért a helyszíni ellenőrzést úgy folytattuk le, hogy a helyszíni
ellenőrzésen tett megállapításaink alapján az ellenőrzöttel egy közös jegyzőkönyvet vettünk
fel, amelyben az ellenőrzöttnek lehetősége volt a megállapításokkal kapcsolatos esetleges
észrevételét jelezni. Az ellenőrzésünket tovább nehezítette a jogszabályi bizonytalanság,
amely alatt azt értem, hogy a tervezett jogszabályok alapján is történt tervezés, amelyek még
nem voltak hatályosak, sőt még beterjesztve sem voltak. És a még nem befejezett szervezeti
változások is befolyásolták a véleményünk kialakítását meg a szervezést is. A helyszíni
ellenőrzés lezárását követően a jegyzőkönyvben foglaltakhoz képest még történtek
változások, ezeket a véleményünkben minden helyen megjelenítjük. Ezeknek az okát,
alátámasztottságát, indokoltságát nem tudtuk megítélni.

A véleményünkben megfogalmaztuk, hogy a költségvetési törvényjavaslatban és az
egész tervezési munkával kapcsolatban több pozitív változás volt, és még vannak javításra
váró területek is, amit a levelünkben ki is emeltünk. Ebből csak egy párat mondanék.
Pozitívumként ítéltük meg, hogy új tervezési módszertan irányába történő előmozdulás van,
amely a bázisalapot tulajdonképpen az állami feladatok körének a meghatározásával és az
ehhez szükséges források hozzárendelésével történt volna - azonban maga a tervezés nem így
valósult meg. A törvényjavaslat egyszerűbb, áttekinthetőbb lett. Ebben az évben a
nemzetgazdasági bevételekkel kapcsolatosan már sokkal magasabb arányban tudtunk
véleményt mondani, és jelezni a kockázatot. Az EU-s támogatásoknál szintén pozitívum,
hogy már úgy került megtervezésre a támogatás, hogy figyelembe vették a meglévő
szerződéseket, kötelezettségvállalásokat. Szintén pozitívumként emelném ki, hogy a fejezeti
kezelésű előirányzatok között a társadalmi szervezetek támogatását már önálló törvényi soron
tervezték, a PPP-vel kapcsolatos kiadások pedig egy helyen jelennek meg.

A törvényjavaslattal kapcsolatban negatív megállapítás még mindig, hogy a
hároméves kitekintést nem tartalmazza, továbbá a 2010. évi várható teljesítések sem jelennek
meg benne. Az ÁSZ a véleményében különböző szintre különböző javaslatokat fogalmazott
meg, ezek közül én kiemelném azt, amit szintén évek óta mond az ÁSZ, hogy egy olyan
törvényjavaslat vagy egy olyan törvény kellene, amely az egész költségvetés tervezésének a
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folyamatát és az abban részt vevők feladatát szabályozná, és ebbe talán bekerülhetne az is,
hogy az ÁSZ-nak mikor kell majd a rendelkezésére bocsátani azokat a dokumentációkat,
amelyek alapján a megalapozottságról a véleményét ki tudná alakítani.

Áttérnék arra, hogy mit ellenőriztünk a helyszínen. A bizottság hatáskörébe tartozóan
a NEFMI-nél, a Tudományos Akadémiánál és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnál
végeztünk helyszíni ellenőrzést. A NEFMI kapcsán meg szeretném jegyezni, hogy már tavaly
is, illetve az előző években is elég nehéz volt az anyagot úgy szétszedni - miután fejezetre
történik az ellenőrzés -, hogy külön az oktatási és annak idején a kulturális területre. Itt most
sokkal több területet kellett ellenőriznünk, úgyhogy én most az általános megállapításainkról
szeretnék néhány szót szólni a NEFMI-vel kapcsolatban.

Itt is jellemző volt az, hogy az ellenőrzés lezárását követően a költségvetés számai
változtak. Az NGM kiadott egy tervezési tájékoztatót, amelyben foglaltakat alapvetően a
fejezetben tartotta. Egy-két dolgot kiemelnék, ami a véleményünk részletes részében is
szerepel. A létszám tervezésénél a háttérintézmények is betartották az igazgatási, igazgatási
jellegű intézményeknél a létszámleépítésre vonatkozó előírásokat. A tervezett személyi
juttatások ellenőrzése során megállapítottuk, hogy nem állt a fejezet rendelkezésére
információ annak megállapítására, hogy minden intézmény betartotta-e az Ámr.-nek azt az
előírását, amely szerint a rendszeres személyi juttatásokat a tárgyév február 1-jén a
foglalkoztatottak kinevezésében, munkaszerződésében megállapított illetmény alapján kell
tervezni. Összességében azt állapítottuk meg, hogy a személyi juttatások a kiadásokra
várhatóan fedezetet fognak nyújtani.

A dologi kiadások tervezésénél a tájékoztatóban foglaltakat alapvetően betartották, de
az előírásnak megfelelően például a szellemi tevékenységre fordítandó kiadásokat nem
tervezték meg, így ezért azoknak a csökkenését, növekedését sem tudtuk ellenőrizni.
Általában ezeknek a tervezése az elemi költségvetésben történik.

A bevételek tervezéséhez kapcsolódóan a felülvizsgálat fejezeti szinten megtörtént. A
jogszabályi módosító javaslat kidolgozása azonban folyamatban volt, ennek dokumentációját
nem adták át az ellenőrzés részére, és nem is indokolták a saját bevételeknek sem a pozitív,
sem a negatív irányban történő alakulását, úgyhogy ezt sem tudtuk ellenőrizni. Valamint nem
rendelkeztek az államháztartásért felelős miniszter engedélyével sem az esetleges eltérésekkel
kapcsolatban.

A fejezeti kezelésű előirányzat tervezéséhez a tervszámokat törvényi soronként kapta
meg a fejezet. A tájékoztatóban előírt és az oktatással is összefüggő címrendváltozást
végrehajtották. Az előirányzatok tervezésénél kiemelt szempont volt maga a kormányprogram
és a nemzetközi tagsághoz kapcsolódó fizetési kötelezettségre történő előirányzat-tervezés.
PPP-programokat már nem terveztek a fejezetnél, ezt az NFM-fejezetben tervezték meg. Az
OKM, mint tudjuk, elég sok PPP-programmal rendelkezett. A peres eljárásokra külön kitért a
tájékoztató, amelyekkel kapcsolatban a fejezeti kezelésű előirányzatok között kellett volna
kiadást tervezni - nem terveztek. A tájékoztatás szerint azért nem, mert a fejezet irányító
szerve nem kért be információt ezzel kapcsolatosan az egyes területeket irányító
államtitkároktól, illetve a jogi szervezet egységeitől. Itt szeretném még elmondani azt, hogy a
fejezeti kezelésű előirányzatok tervezésének az ellenőrzése elég nehéz volt, mert a helyszíni
ellenőrzés szakaszában és azt követően is történt változás.

A Magyar Tudományos Akadémiánál a tárca betartotta a tervezési tájékoztatóban
foglaltakat. A szervezeti változások érintették az Akadémiát is, egy intézménybe egy feladatot
beintegrált, egy feladatot pedig átadott az NFM részére. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos
előírások az Akadémiát nem érintik, ők 38 fős létszámbővítéssel számoltak a
feladatnövekedésük miatt. A személyi juttatások tervezésénél az előírtakat betartották, de
jelezték, hogy a tervezett összeg a törvényi kifizetésekre nyújt fedezetet, a törvényben előírt
átsorolásokra azonban nem fog fedezetet nyújtani. A dologi kiadásokkal, az intézményi
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felhalmozásokkal kapcsolatosan szintén a tervezési tájékoztatónak megfelelően történt a
tervezés. A fejezeti kezelésű előirányzatoknál címrend-módosításra tettek javaslatot, és az
OTKÁ-ra az előző évivel azonos összegű támogatást terveztek.

Ellenőrzést végeztünk még a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnál is, ahol
megállapítottuk, hogy a tervezési tájékoztatóban foglaltakat betartották. A 2011. évre a
költségvetési törvényjavaslat - mint a kolléganőm már mondta - 45 977,9 millió forint kiadási
és bevételi főösszeget határozott meg, ez 2010-ben 43 695,9 millió forint volt.

Az innovációs járulékot 22 797 millió forintban, a költségvetési támogatást
23 179 millió forintban tervezték, ami megfelel a 2003. évi, az alapra vonatkozó törvényben
foglalt előírásoknak, miszerint a támogatás összege nem lehet kevesebb a járulék
megfizetésére kötelezettek tárgyévet két évvel megelőző évre elszámolt befizetéseinek
összegével. Megítélésünk szerint azonban az innovációs járulékbevétel kockázatot hordoz
magában, miután a 2010. évi várható bevételi adatok nem támasztják alá a tervezettet. 2010-
ben az eredeti előirányzat 23 635,9 millió volt, aminek várhatóan csak a 83,9 százaléka, tehát
durván 19 840,4 millió forint fog befolyni. Úgyhogy ha ehhez viszonyítva számoljuk az
innovációs járulék 2011. évre tervezett összegét, akkor az 14,9 százalék bevételnövekedést
prognosztizál. A bizonytalanságot abban látjuk, azt a járuléklevonási adatok okozhatják,
mivel a gazdálkodó szervezetek esetleg a saját maguknak végzett kutatás-fejlesztésre fordított
összeget a járulékfizetés összegéből levonhatják, és ennek a becslése elég nehéz.

Az alappal kapcsolatosan megfogalmaztunk a véleményünkben egy javaslatot, azért,
mert 2010. július 1-jétől a nemzeti fejlesztési miniszter rendelkezik az alap felett, az
alapkezelői feladatokat viszont a Nemzetgazdasági Minisztérium által irányított Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal látja el, ezért az átláthatóság érdekében javasoltuk a
kormánynak az eltérő felügyelet indokoltságának a felülvizsgálatát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Előre jelzem magunknak, hogy a Munkaerő-piaci Alap
szakképzési alaprészével is foglalkoznunk kell majd a költségvetés részletes vitájában, nem az
általános vita részeként, csak hogy el ne feledkezzünk róla.

Képviselői kérdések… Kérdezem: különválasszuk a kérdéseket és a hozzászólásokat,
vagy lehet egyben? (Révész Máriusz és Osztolykán Ágnes: Egyben! - Dr. Hiller István: Nem,
most válasszuk külön!) Tessék? (Dr. Hiller István: Legyen külön!) Válasszuk külön? (Dr.
Hiller István: Én szeretném.) Ha valaki kéri, akkor külön fogjuk választani. Akkor először a
kérdések, majd külön körben a hozzászólások következnek. Van-e kérdés? (Jelzésre:)
Osztolykán Ágnes, Hiller István, Kolber István, Sós Tamás, Dóra - akkor ülésrendben
haladunk, az a legegyszerűbb. Ágnes, parancsolj!

Kérdések

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Nekem egy nagyon egyszerű
kérdésem lenne. Az egyik iromány szerint az oktatási tevékenységek és szolgáltatásoknál, az
államháztartás funkcionális kiadásai irományban van egy olyan tétel, hogy egyéb oktatás,
amely egyéb oktatásra szánt összeg 2011-ben a 2010-eshez képest kis híján 100 milliárd
forinttal nő. Azt szeretném megkérdezni, hogy tudhatjuk-e azt, hogy miből állt idén, tehát a
2010. évben ez az úgynevezett egyéb oktatás, és miből áll majd jövőre? És hogyha tudjuk, ha
megtudjuk, hogy miből áll, akkor meg szeretném kérdezni, hogy van-e arra valamilyen fajta
indoklás, hogy ennek a mérvű növekedésnek és a többi tételnél a stagnálásnak mi az oka.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Hiller István, parancsolj, István!
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Mind a két előterjesztést, illetve
véleményt korrektnek és informatívnak tartom, köszönjük szépen. Két olyan terület van,
amelyet én mégis kérdéssel szeretnék illetni, mert számomra ezek nem világosak. Az egyik,
hogy a kormány döntése értelmében a felsőoktatásban az államilag finanszírozott helyek
számát a költségvetési törvény rögzíti. Azt szeretném megkérdezni, hogy az idei tanévhez
képest hogyan változik az államilag finanszírozott felsőoktatási hallgató helyek száma, ennek
milyen a belső szerkezete, és az államilag finanszírozott felsőoktatási hallgatói keretszámon
belül mekkora helyet foglal el a felsőfokú szakképzés.

A második kérdésem az oktatáshoz kapcsolódó európai uniós forrással és annak
önrészével kapcsolatos. Erről az Állami Számvevőszék előadója is fontos megállapításokat
tett. Azt szeretném kérdezni, hogy a költségvetési törvény tervezete szándékszik-e folytatni a
nemzeti iskolafelújítási programot, és az európai uniós források esetében a regionális operatív
programok keretén belül mekkora teret, mekkora összeget kívánnak fordítani az
iskolafelújítási program folytatására, hogyha azt folytatni kívánják. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kolber István!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Az Innovációs Alappal kapcsolatosan szeretnék kérdezni. A rendelkezésre álló
adatok alapján ebben az esztendőben 16 milliárd forint zárolás történt. Mekkora lesz a várható
maradvány az alapnál, és mi lesz ennek a sorsa a következő évre nézve, előirányzatosítják-e
avagy sem?

A másik kérdés ugyancsak az alaphoz kapcsolódik. A törvénynek a szöveges
szabályozó része szűkíti azokat a célokat, amelyekre az Innovációs Alapot fel lehet használni.
Nem lenne-e célszerű ezt felszabadítani, illetőleg kapcsolódik az előző kérdéshez, hogy
lesznek-e szabad források az Innovációs Alapban, amelyet komoly kutatás-fejlesztési témákra
lehet elkölteni, és nem csupán a rendszer működtetésére. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Sós Tamás, parancsolj!

SÓS TAMÁS (MSZP): Egy előterjesztésnél, azt gondolom, a hangsúlyok sokat
elárulnak, egyrészt hogy milyen hangsúlyok kerülnek ki korábbról, illetve hogy melyek azok
a hangsúlyok, amelyek deklarálásra kerülnek, és ettől még lényegesebb, azt gondolom, hogy
annak milyen a feltétele. Én valójában a kisiskolák kérdéskörét, illetve a hátrányokkal küzdő
térségek helyzetét hoznám ide. Ez az általános indoklásban is egy hangsúlyos kérdés,
többlettámogatás fogalmazódik meg, a fejezeti indoklás is kiemelten foglalkozik vele,
ugyanakkor a feltételek oldaláról pedig, úgy látom, nem szerepel hangsúlyos kérdésként, sőt
az iskolafelújítási program is leállításra kerül. Egyáltalán ennek a súlya milyen lesz? Mennyi
iskola fejlesztésére nyílik itt majd lehetőség?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dúró Dóra, parancsolj, Dóra!

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm. Az ágazati prioritások között szerepel többek
között az oktatás is, de hogyha megnézzük funkcionális bontásban a ráfordítást erre a
területre, akkor stagnálást tudunk megállapítani. Az lenne a kérdésem, hogy mitől tekinthető
akkor prioritásnak az oktatás. Egyébként ugyanez tapasztalható a közbiztonság és az
egészségügy tekintetében is.

Az a kérdésem lenne még, hogy a különböző szervezetek, alapítványok támogatásánál
van olyan eset, amikor egy 600 ezer forintos tétel szerepel a NEFMI fejezetében az egyik
alapítvány támogatásánál, de olyan is van a költségvetésben, ahol 200 ezer forintos tétel is
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külön feltüntetésre kerül, míg például egyéb kulturális alapítványok támogatására egy
560 millió forintos tétel nem kerül részletes kibontásra. Ennek mi az oka? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdést nem látok. Akkor kérem Nórát, illetve
Koleszár Katalin osztályvezető asszonyt, hogy osszák meg egymás között a kérdéseket.
Illetve itt ülnek a szaktárca képviselői, lehet, hogy az igazán apró részletkérdésekben ők
tudnak segítséget nyújtani, de természetesen az előterjesztőkre bízom, hogy hogyan osztják
meg a válaszadás terhét vagy jogát. (Osztolykán Ágnes: Vagy lehetőségét.) …Vagy
lehetőségét. Katalin, tessék parancsolni!

Válaszok

Koleszár Katalin (Nemzetgazdasági Minisztérium)

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.
Megpróbálok válaszolni, amennyire tudok, és természetesen kérem majd a szaktárca
segítségét. Sorban haladnék.

Egy kicsit nehéz helyzetben vagyunk, ugyanis nem hoztunk magunkkal olyan részletes
listát, amely a funkcionális kiadásokat részleteiben bemutatja, így ezt most pontosan nem
tudom megmondani önnek, de természetesen tudunk ebben segíteni. Könnyen lehet, nem
állítom, hogy ebből adódik, mert 100 milliárdot azért nem találtunk, de könnyen lehet, hogy a
differencia pusztán a költségvetés belső struktúrájának, címrendjének a megváltozásából és
ezáltal a funkcionális besorolásoknak az elcsúszásából adódik, de ezt meg fogjuk nézni.

Ami az államilag finanszírozott hallgatói létszámot illeti, azt kormányhatározatban
rögzíti a kormány, pontosabban csak a felvehető államilag finanszírozott hallgatói létszámot.
A 2011. évben felvehető létszámról még nem született döntés. Az ez évi felvehető létszámon
meg már túlvagyunk, azt 56 ezer főben határozta meg még az előző kormány, ebből 12 500 fő
volt a felsőfokú szakképzésre felvehető létszám.

Az Innovációs Alap 16 milliárd forintos idei zárolása természetesen hatással van a
jövő évi kötelezettségekre. Az Innovációs Alap jövő évi forrásai a jövő évi kötelezettségek
teljesítését lehetővé teszik. Az Innovációs Alap forrása nyilván alapvetően ez a két nagy tétel,
az egyik a járulékbevétel, a másik pedig a költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás
összegének a kiszámítási metódusát az alapról szóló törvény rögzíti, ez a 20 milliárd forint
körüli összeg annak megfelel. És a járulékbevételeket is igyekeztünk reálisan tervezni,
pontosabban az Innovációs Alapot kezelő szervezet igyekezett azt a lehető legreálisabban
megtervezni a jövő évi várható makroadatok alapján.

A költségvetési törvény normaszövegében valóban szerepel egy rendelkezés arra
vonatkozóan, hogy az Innovációs Alap a jövő évben milyen típusú kiadásokra vagy
programokra vállalhat kötelezettséget. Ez pont azért van, mert az alap forrásai különösebben
nagy programok indítását vagy kötelezettségek vállalását már nem teszik lehetővé. Amelyek
ott felsorolásra kerültek, azok prioritások, és azokra az Innovációs Alap forrásai
természetesen lehetőséget biztosítanak.

Az uniós programoknak szintén utána fogunk nézni, ez egy kicsi utánajárást igényel
részünkről.

Elhangzott még a kis összegű és nagy összegű alapítványi támogatások kérdése. Az
alapítványi támogatások nevesített megjelenítését akár ilyen kis összeggel is alapvetően az
indokolja a költségvetési törvényjavaslatban, hogy az államháztartásról szóló törvény
jelenlegi szövege alapján olyan alapítványok, társadalmi szervezetek támogathatók, amelyek
nevesítetten szerepelnek vagy amire törvény, egyéb jogszabály lehetőséget ad. Jelenleg ennek
a szabálynak így lehet megfelelni, ha a törvényjavaslat ezt tartalmazza.

A magam részéről hirtelen ennyit tudnék elmondani. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e másvalaki szólni a kormány részéről, az előterjesztő
részéről? (Dr. Gloviczki Zoltán jelzésére:) Zoltán, parancsolj! (Dr. Gloviczki Zoltán a hátsó
sorokból: Mondhatom innen?) Nem, sajnos ki kell ülj egy mikrofonhoz, mert a jegyzőkönyv
készítését csak így lehet garantálni.

Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár úr, parancsolj!

Dr. Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Dúró Dórának és Sós
képviselő úrnak szeretnék válaszolni két, talán stratégiailag megnyugtató választöredékkel.
Dúró Dóra képviselő asszonynak azt, hogy nyilvánvaló, hogy az egész jövő évi költségvetés,
bármilyen stratégiai prioritások vannak is, nem fog olyan tőkeinjekciót mutatni sehol, ami
reprezentatív lenne. Az oktatásra nézve hogyha az előző kormányzati ciklusban kivont
mintegy 40 milliárdos állami finanszírozással szemben megtartanánk azt a normatív
finanszírozási számot, amely a tanulólétszám alakulásához mérten reális lenne, akkor -
kerekítve - egy 4 milliárdos csökkenésről lenne szó. Itt annyit sikerült elérni, hogy ez a
4 milliárd forint bennmarad a rendszerben, és ebből következnek bizonyos kisebb
növekedések. Ennyit sikerült így prioritásként megkapnia az oktatásnak.

Ami a kis- és kistelepülési iskolák, valamint a hátrányos helyzetűek esetét illeti,
valóban feltűnően kis összeg szerepel ezen a címen, egy mintegy 300 millió forintos
támogatás - ezt szeretném megmagyarázni a félreértések elkerülése végett. A kistelepülési
iskolák finanszírozási támogatása azért mérhető egy ilyen kis számhoz, mert itt arról van szó,
hogyha tanévben gondolkodunk, hogy a következő költségvetési évben, a 2011-ben kezdődő
négy hónapról van szó, és itt, egy-egy ilyen települési kisiskola esetében egy-egy iskola egy
körülbelül 6-8 millió forintos támogatásból a teljes bérfinanszírozását megkaphatja. Tehát ez
a 300 millió forintos támogatás azt jelenti, hogy legalább 50, 50 és 100 közötti ilyen
kistelepülési iskola finanszírozását vagy újraindítását tudnánk segíteni pályázati alapon.

ELNÖK: Köszönöm.
Képviselői hozzászólások, értékelés következik. Szeretném a vitát úgy szervezni - ez

inkább kérés -, hogy mindenki egyszer szóljon hozzá. Lehetséges ez? (Bólogatások.) Az ilyen
adok-kapok, viszontválasz-visszaválasz, személyes megtámadtatás dolgokat hagyjuk a
plenáris ülésre, itt mindenki egyszer mondja el a véleményét, azt megértjük - ismerjük
egymást -, az előterjesztő válaszolni fog ezekre, és utána szavazunk, ha ez így elfogadható.
(Dr. Hiller István: Jó, rendben.) Köszönöm.

Akkor a képviselői hozzászólások, értékelések, álláspont-kifejtések következnek.
(Jelzésre:) Ágnes, parancsolj!

Hozzászólások, vélemények

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Csak egy icipici visszajelzés az
osztályvezető asszonynak, hogy tehát akkor nem kaptam választ a kérdésemre, hogy mit
jelent az, hogy egyéb oktatás. Lehetne-e egy olyan kérdésem, hogy ha erről van valamifajta
írásos anyag, akkor azt én megkaphassam, megkaphatom-e? (Koleszár Katalin bólint.)
Köszönöm szépen.

Nagyon rövid leszek, és bízom benne, hogy velős is. Én azt gondolom, a
szakértőimmel folytatott egyeztetések alapján a Lehet Más a Politika parlamenti frakciója úgy
látja, hogy a jövő évi költségvetés egyik nagy vesztese az oktatás, amit mi nagyon szomorúan
vettünk tudomásul. Nem kezdem el itt sorolni, mert azt gondolom, nem itt kell megvitatnunk
azt, hogy milyen érvrendszer szerint gondoljuk azt, hogy nem lehet úgy munkahelyeket
teremteni, foglalkoztatásról, munkáról és a munkába való visszavezetésről beszélni, hogy az
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oktatásra fordított összeg reálértéken nem növekszik. Úgyhogy az LMP parlamenti frakciója
nem fogja támogatni a költségvetést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kolber István, parancsolj!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Először néhány, a költségvetés egészét érintő kérdést szeretnék érinteni, mint
ahogy a napirendi pont felvezetése is - nagyon helyesen - ezekkel kezdett, ezekkel indított. Mi
úgy gondoljuk, hogy az 3 százalékos növekedés, amely egy fontos eleme lenne ennek a
költségvetésnek, nem bizonyítható, ez egy bizonytalan becslés. Nem véletlenül van az, hogy
különböző nemzetközi és hazai szervezetek ez alá taksálják a növekedés mértékét. A kis- és
közepes vállalkozási szektor támogatásának a növelése nem ismert, ez szintén egy olyan
eleme ennek a költségvetésnek, amely szóba is került itt az ÁSZ részéről a szabályozási
bizonytalanság tekintetében, hiszen az Új Magyarország Fejlesztési Tervet leállították, a II.
félében nincs kifizetés, a második Széchenyi-terv döntése még várat magára, és ugyanígy a
pályázati kiírás is, tehát nem is lehet megismerni és bemérni azt, hogy a kkv-szektor milyen
lendületet tud venni az elkövetkezendő évben, hogyan tud hozzájárulni a növekedéshez.
Mindenesetre a 7 százalékos beruházási növekedés is bizonytalannak látszik a fejlesztési
programok leállítása miatt.

Az inflációval kapcsolatosan vita alakult ki az elmúlt időszakban, hogy ez be fog-e
gyűrűzni, és végső soron a lakosság fogja-e ezeket a terheket viselni. Én azt gondolom, hogy
az a nézet erősödött, amely szerint igen, ezt a költséget áthárítják, ezt az emberek, a lakosság
fogja megfizetni. Ennek egy biztos jele az, hogy a különadók nem csupán három évre, hanem
három plusz két évre szólnak, ahogy ez a költségvetés lábjegyzeteiből vagy apró betűs
részeiből véletlen módon a Költségvetési Tanács elemzése alapján előbukkant.

Aggályos a hiány finanszírozására fordított források köre, hiszen alkotmányos aggályt
vet fel a magánnyugdíjpénztár forrásainak a megcsapolása. Mintegy 900 milliárd forint az,
ami ebből a forrásból származik, és a költségvetés forrásait szolgálja. Ugyancsak a
Költségvetési Tanácsra, illetve a tanács elnökére hivatkozva mondom, hogy nem teljesen
világos, hogy hol használják fel ezt a forrást.

Összességében azonban mégis talán az a legnagyobb probléma a költségvetéssel, hogy
nincs benne semmifajta reformelképzelés, egy változatlan struktúrát próbál továbbgörgetni,
reformelképzeléssel, -gazdaságpolitikával, a nagy ellátórendszerek átalakításával nem teremt
mozgásteret.

Az oktatás tekintetében azt érzem, hogy ezek a költségvetési előirányzatok nem
szolgálják, nem képesek szolgálni azt, hogy az oktatás a modernizáció, a versenyképesség
egyik meghatározó forrását jelenti. A KDNP által irányított tárca nem volt képes stratégiai
ágazatot teremteni az oktatásból a költségvetés tervezése során vagy a kormányon belül, és
számtalan olyan szakmai vita generálódott az elmúlt időszakban, amelyről csak a napi sajtó
egy egész szakirodalomnyi anyagot hoz össze. Azt hiszem, ezeket nem is kell megemlíteni, de
valóban sok tisztázatlan kérdés van ezen a területen.

Nem használja ki ez a költségvetés, illetőleg a szaktárca, hogy az európai uniós
elnökség idején a roma integráció egy politikai irány lenne. Én azt gondolom, hogy kellett
volna, lehetett volna erőteljesebben nyitni az oktatás területén is a roma integráció irányába.

Az oktatási feltételek megteremtése a költségvetésben stagnál. Én azt gondolom, hogy
vannak megkérdőjelezhető irányok, én ilyennek tartom a kisiskolák visszaállítását. Azért ez
így illúzió, mert ahogy gyorsan számoltam, több mint 50 kisiskolának a visszaállítását tervezi
ezek szerint a szaktárca az elkövetkezendő év második felében, ami nem biztos, hogy így
generálisan vagy frontálisan egy helyes irány. Az emberben aggályokat vet fel a
világnézetileg semleges oktatás pozíciója is, amely, úgy vélem, gyengült, hiszen az egyházi
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intézmények többletfinanszírozása, illetve ennek a növekedése azért több mint korrekció, az
elmúlt évek tekintetében vett korrekció. Én azt gondolom, hogy ez ugyancsak problémát vet
fel.

A fejlesztésekkel összefüggésben komoly kérdések hangoztak el. Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv gyors leállítása, a PPP-programmal kapcsolatos vizsgálatok, hogy a hátrányos
helyzetű térségek felzárkóztatására egyetlenegy fillér sincs a másik oldalon a költségvetésben,
valóban kétségessé teszi, hogy milyen irányt vesz majd a fejlesztés - erre már utaltam. És a
költségvetésből valóban nem világlanak ki például olyan fontos témák sem, hogy mi lesz egy
iskolafelújítási programmal - erre azért még maradt pénz. De arra sem ad választ, hogy olyan
fontos fejlesztésre, mint az ELI, a Szegedre tervezett nagy európai uniós lézer infrastrukturális
beruházásnak mi lesz a sorsa, amit Csehország, Magyarország és Románia közösen
valósítanak meg. A csehek már beadták, benyújtották az Európai Unióhoz a nagyprojekttel
kapcsolatos igényüket, a románok is jóval előttünk állnak. Jövő márciusig van még -
egyébként meglehetősen kevés - időnk arra, hogy ezt benyújtsuk, és azt gondolom, ez egy
fontos nemzeti érdek lenne.

Ha az önkormányzatokat nézzük, több olyan feltétel változott meg, amely sajnos
hátrányosan érinti az oktatást, ami kockázatot jelent. E tekintetben én most nem is kifejezetten
csupán az oktatást érintő pénzügyi forrásokra gondolok, de az, hogy az önkormányzati
világban a szociális szolgáltatásokra 43 milliárd forinttal kevesebb pénz áll rendelkezésre, azt
gondolom, az oktatást is érinti, az oktatás társadalmi környezetét rontja. De ugyanígy
megemlíthetném az „Út a munkához” program megszüntetését is. Ismeretlenek az új program
tartalmi elemei, és mindenesetre kevesebb pénz áll rá rendelkezésre. De ugyanilyen nehéz
kérdés a közalkalmazotti, köztisztviselői szférának a 25-30 ezer fős csökkenése vagy a
gyermekélelmezési költségek várható növekedése, növelése. Mint ahogy ugyanebbe a körbe
tartozik, hogy a tanárok fizetése várhatóan csökkenni fog, hiszen ők éppen abba a
tartományba tartoznak, amelyet az adójogszabályok nem érintenek előnyösen, illetőleg a
járuléknövekedés még tovább sújtja ezt a területet.

Néhány szót szeretnék szólni még a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatosan is. A számok
valóban a helyükön vannak, ha idősorosan nézzük ezeket a forrásokat, akkor azt
mondhatnánk, hogy minden rendben van. A nagy intézményi finanszírozás tekintetében
örömmel látom azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának a költségvetése némileg még
nő is, 3-4 százalékkal; ez nyilván helyes. Ebben a helyzetben az OTKÁ-ra rendelkezésre álló
források is elfogadhatónak mondhatók, ugyanúgy, mint a két nagy szervezeté, az NKTH-é,
illetőleg a Magyar Szabadalmi Hivatalé - újabban a szellemi tulajdon nemzeti hivatala; a
„Magyar Szabadalmi Hivatal” elnevezést egyébként 1896 óta viseli a szervezet, de most
átkeresztelésre vár, és szellemi tulajdon nemzeti hivatala lesz. Én úgy látom, hogy a
működésük tekintetében ezeknek a szervezeteknek is biztosítottak a források, de számtalan
szabályozási és szervezési bizonytalanság van, hiszen ezek átszervezésre kerülnek, az NKTH
például szétválasztásra, és sok a bizonytalanság. De a legkomolyabb gondot mégis az
Innovációs Alap jelenti, mert a zárolás miatt veszélyeztetve van az alap működése. Biztos,
hogy komoly új pályázatokat nem lehet kiírni, nem tudnak kiírni az elkövetkezendő
esztendőben - ez jelenti az egyik kockázatot az innováció területén. A másik ilyen kockázatot
az jelenti, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv leállítását követően az új Széchenyi-terv
még nem indult el, nem ismerjük a pályázatokat, azok tartalmát, illetőleg azt, hogy a kutatás-
fejlesztés milyen mértékű szerepet kap majd a második Széchenyi-terv programján belül,
tehát itt több kockázat is szerepel. Én mindenképpen megfontolnám azt, hogy kell-e, érdemes-
e szűkíteni főképpen technikai működési költségekre az alap felhasználását az elkövetkezendő
időszakban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Dóra, parancsolj!
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DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm. Csak nagyon röviden szólnék, és megpróbálok
azokra a területekre koncentrálni, amelyek még nem merültek fel a többi ellenzéki képviselő
részéről.

A magánnyugdíjpénztárak kiürítéséből fakadó bevételek által az explicit államadósság
csökken, de az implicit államadósság ugyanennyivel nő. Ez önmagában kedvező
átrendeződés, de ez olyan, mint egy kvázi hitelfelvétel, és ebből a hitelből folyó kiadásokat
fedez a költségvetés, nem pedig fejlesztéseket.

Első prioritásként határozzák meg a foglalkoztatás bővítését és a gazdaságélénkítést,
ugyanakkor nem látható a tervezetből, hogy mitől fog nőni a foglalkoztatottság. A
közszférában leépítés lesz, és az adócsökkentésből közvetlenül nem következik az, hogy a
foglalkoztatás nőni fog. Az új Széchenyi-tervvel kapcsolatban pedig hasonló a véleményünk,
mint ami az előbb elhangzott.

Összességében még azt tudnám elmondani, hogy az összehasonlítást nagyban
megnehezítette, hogy a korábbi évek adatai nem kerültek feltüntetésre a törvénytervezetben,
tehát az n-2-es szabály nem érvényesült a tervezettel kapcsolatban. Ezért, ezek miatt nem
tudjuk támogatni. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Sós Tamás, Tamás, parancsolj!

SÓS TAMÁS (MSZP): Ami a költségvetés egészét illeti, én azt gondolom, hogy ettől
keményebb megszorítást nehéz elképzelni, mint ami ebben a költségvetésben szerepel, hisz a
költségvetési egyensúlyt úgy teremti meg, hogy majd’ 3 millió ember elmúlt évtizedes
befektetését veszi el, valójában tehát prédának tekinti a magántulajdont. A gondolatnak a
másik oldala, amit Kolber úr is említett, hogy gyakorlatilag elodázza a
szerkezetátalakításokat, a nagy ellátórendszerek átalakítását. Nem részletezem ezt a
gondolatkört, de úgy gondolom, ez egy nagyon komoly kockázatot jelent, aminek, úgy
gondolom, hosszabb távon vesztese a költségvetés fenntarthatósága a következő években.
Feléljük a jövőt valójában. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Nem most!)

2011, azt gondolom, nem a közoktatás éve, ezt nyugodtan kimondhatjuk az
előterjesztés alapján. Vesztes a gyerek, a szülő, de maga az oktatás is. Az alapvető problémát
én abban látom, amit kérdésként is feltettem, és az államtitkár úr válaszolt is rá, hogy a
deklarációk szintjén nagy várakozás fogalmazódhat meg abban, aki elolvassa, hogy milyen
hangsúlyok vannak, hisz az általános részben is megfogalmazódik, hogy milyen
modernizációs célok vannak: kisiskola, pedagógus-életpálya, vagy a fejlesztési indoklásnál
megfogalmazódik, hogy milyen hangsúlyok vannak a közoktatásban: kisiskola, erkölcs, rend,
tudás, igazságosság, szabadság, ellenőrzött minőség és szintén a pedagógus-életpálya. Az
igazságosságot máris megkérdőjelezném, a kisiskolák kérdését pedig úgyszintén - és
sorolhatnám, a részletekbe nem belemenve. A deklarációk és a valóság tehát, én úgy
gondolom, ellentmond egymásnak.

Számos ellentmondásra szeretném felhívni a figyelmet. A közoktatási normatíváknál
történő összevonások, az úgynevezett egyszerűsítés következménye, hogy több területen
szűkül a támogatható ellátotti kör. Mondok egy példát. Én úgy gondolom, hogy bejáró
tanulók nem nyertesei ennek az ügynek, a hátrányos helyzetben lévők sem, a kollégisták, a
diákotthonokban tanulók sem, de az eddig gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
úgyszintén nem. Ezen kívül több 2010-ben központosított előirányzati cél integrálódik 2011-
ben a normatívába. Ennek ellenére is a közoktatásra javasolt normatív támogatás teljes
összege 2011-ben nominálértéken alatta van a 2010. évi normatív támogatások teljes
összegének. Ezen túl 2010-ben a közoktatási célú központosított előirányzatban 4,5 milliárd
forint szerepelt alapfokú művészeti oktatásra, a közoktatási informatikai fejlesztési
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feladatokra. 2011-ben ez a két tétel 2010-hez képest kikerült a központosított előirányzatok
közül, bevonva a normatív állami hozzájárulási jogcímbe. Úgy gondolom, hogy ez nem egy
elfogadható dolog.

A kérdésemben is utaltam arra, hogy sokat elárul, hogy milyen hangsúlyok vannak,
illetve hogy milyen hangsúlyok tűnnek el. Ha megnézzük, és mondjuk 2010-et és 2011-et
összehasonlítjuk, hogy mondjuk milyen hangsúly szerepel 2010-ben, és milyen szerepel
2011-ben - mondjuk a megszűnő normatíva jogcímeket emelném ki a teljesség igénye nélkül -
, hadd mondjam el, hogy a megszűnő normatíva jogcímek között van a pedagógiai
programokból a hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozásával kapcsolatos, 2010-ben
kiemelten preferált három hangsúly vagy a pedagógiai módszerek támogatása jogcím, amely
2010-ben a minősített alapfokú művészeti oktatást külön normatívával preferálta, ugyanis az
alapnormatíva 2010-ben valamennyi alapfokú művészeti oktatási intézményben részt vevő

tanuló után megillette az önkormányzatot. 2011-ben csak a minősített alapfokú
művészetoktatási intézményekben ellátottak után jár, és csak az alapnormatíva.

Az intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába bejáró gyerekek, tanulók
támogatásnál, úgy gondolom, szintén gond van. Ez egy eltűnő külön jogcím. A kiegészítő
hozzájárulás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos
általános iskolai tanulók ingyenes étkezéséhez jogcím szintén eltűnik. Az általános
hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához - ez is eltűnik. A kollégiumi, diákotthoni lakhatási
feltételek megteremtéséhez kapcsolódó kiegészítő hozzájárulás jogcím így, önálló tételként
nem szerepel.

A válaszadók utaltak arra, hogy nehéz összehasonlítani, mert különböző címek
összevonásra kerültek, egyszerűsítésre kerültek, de összességében az látszik, hogy ez az
összeg kevesebb, mint az előző évben volt, és az is látszik, hogy olyan hangsúlyok, mint a
kistelepülések, a hátrányokkal küzdők, viszont nem kerültek kiemelésre a deklarációkkal
ellentétben. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ezeket feltétlenül korrigálni kellene;
amennyiben nem, ezt így nem lehet elfogadni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselő hölgyeket és urakat, hogy kíván-e még
valaki hozzászólni. (Dr. Hiller István jelzésére:) Második körös hozzászólás… (Dr. Hiller
István: Nem.) Ja, te még nem szóltál, bocsánat! Te csak kérdeztél, bocsánat! Majdnem
megakasztottam az ellenzék jogainak gyakorlását. Parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Minden költségvetést nehéz átlátni, egy
parlamentáris demokrácia költségvetését különösen nehéz. Azt gondolom, hogy ez a 2011-es
költségvetés éppen a kormányzati struktúra átalakítása miatt a hagyományos értelemben
vettnél is nehezebb - de nem kétséges, hogy minden kormánynak megvan a joga, hogy abban
a struktúrában kormányozzon, ahogy akar. Nyilván amikor a 2012-es költségvetést fogjuk
nézni, akkor könnyebb lesz az összevetés, hiszen hasonló tételeket lehet majd összevetni.
Ennek… (Révész Máriusz: Hacsak át nem alakítjuk a struktúrát! - Derültség.) Ennek…

ELNÖK: Ne zavarja a kormánypárti képviselő úr az ellenzéket, legyen kedves!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azért akadtam meg, az akadásom oka -
jegyzőkönyvbe mondom - a nevetés, mert humorosnak tartottam a képviselő úrnak a
megjegyzését, ami egyébként, történészként mondom, megérdemelné, hogy benne maradjon a
jegyzőkönyvben, de mivel nem mikrofonba mondta, így nem lesz benne.

Irányokról szeretnék tehát beszélni. Az egyik irány, amely a kérdésemben is benne
volt - nem megbántva senkit -, hogy mivel nem egy néhány millió forintos összegről, tételről,
hanem egy több mint 100 milliárd forintnyi eurós programról beszéltem, tisztelettel kérem,
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hogy készüljenek fel annyira, hogy egy ilyen kérdésre válaszoljanak. És arra kérem a tisztelt
bizottságot és az elnök urat is, hogy segítsen nekünk abban, hogy bár költségvetést
tárgyalunk, és a költségvetési sorok végén meg számok állnak, valóban, minden egyes sort,
számot és sor végén álló számot nem lehet fejből és azonnal tudni, ezt én elfogadom. De egy
125 milliárdos programra vonatkozó kérdésre nem kaphatom azt a választ, hogy nem tudjuk,
hogy tudniillik folytatjuk vagy nem. Azt a választ minden további nélkül elfogadom, hogy
jelen pillanatban nem tudom megmondani, hogy a költségvetésben ez mekkora összeggel
szerepel, hogy tudniillik csökkentett vagy valamennyivel növekedett összeggel szerepel-e,
gondolom, hogy ezt mindenki, akiben is egy kicsi tolerancia van, elfogadja. De hogy az
irányra nem kapok választ, az szerintem akadályoz a munkámban. Ez nem jó. Ezért tisztelettel
kérem, hogy 24 órán belül írásban szíveskedjenek a címemre eljuttatni azt, hogy ez a program
folytatódik vagy nem, mert különben nem tudom a munkámat ellátni. Még egyszer mondom:
azt, hogy konkrétan a 125 milliárdos iskolafelújítási program milyen összeggel folytatódik,
nem lehet itt kapásból mondani, elfogadom - zárójel: szerintem lehetne, de elfogadom,
hogyha nem mondják, vagy nincs meg az összes tételben -, az azonban, hogy arra a
kérdésemre, hogy ez milyen irányba megy, leáll vagy folytatódik, nincsen válasz, nem
elfogadható. Ezért tisztelettel kérem, hogy erre választ kaphassak, hogy a parlamenti vitára
úgy tudjunk felkészülni, hogy lássuk a kormányzat álláspontját ebben.

Ami a KDNP-s oktatáspolitika költségvetésben megjelenített irányairól szól az oktatás
ügyében, az szerintem teljesen világos, ez a költségvetésből jól kiolvasható. Az oktatási
költségvetésen belül a közoktatási költségvetésben látszódik a legjobban ez az irány: az
önkormányzati költségvetés, az önkormányzati közoktatási költségvetés, az alapítványi,
egyesületi iskolák költségvetése csökken, míg más intézményfenntartók költségvetése nő. Ez
az irány. A közoktatásban az önkormányzati közoktatás költségcsökkenése jelentősebb és
súlyosabb, mint általában az önkormányzati költségvetés csökkenése. Miközben az
önkormányzatok is kevesebbet kapnak, ezen belül az önkormányzati oktatás, az
önkormányzati közoktatás még erőteljesebben csökkentett költségvetéssel bír. Hogyha
áttekintik a közoktatási költségvetést, és a számokból leveszik a bérjellegű költségeket, illetve
azt a költséget, amely vélhetően és várhatóan az elbocsátásra kerülő közalkalmazottak törvény
szerinti végkielégítésére vonatkozik, akkor világosan látható, hogy a közoktatási költségvetés
13 milliárd forinttal, nominálértékében 3,3 százalékkal csökken, és minthogy 3,5 százalékos
inflációval számol a következő költségvetés, ez azt jelenti, hogy reálértékében 6,8 százalékos
csökkenést könyvelhet el a közoktatás, egészen pontosan az önkormányzati közoktatás. A
számok nyelvén ez azt jelenti, hogy a 2010. év 398 842 700 ezer forintja helyett
385 612 700 ezer forint a magyar önkormányzati közoktatás költségvetése, illetve tervezete.
Hogyha ezt a két számot összevetik, ez 3,3 százalékos nominális csökkenést jelent, és,
megismétlem, a 3,5 százalékos inflációval együtt ez 6,8 százalékos reálcsökkenés.

Ha az egyesületi és alapítványi iskolák költségvetését nézzük, ott még jelentősebb
mértékű csökkenést kell elkönyvelni. Arról van szó, hogy a humánszolgáltatási költségek,
amelyeknek az összege jelentős mértékben nő, 86 milliárdról 91 milliárdra, ez tartalmazza
mintegy háromnegyed részben az egyházi közoktatás, illetve az egyházi oktatás összegeit is.
Hogyha azonban megnézik, hogy az egyházi kiegészítő normatíva 190 ezer forintról 230 ezer
forintra nő, akkor nyilvánvaló, hogy ezen összegen belül nagyobb mértékben növekszik az
egyházi közoktatás költségvetése, mintsem ne csökkenne az alapítványi és egyesületi, illetve a
csekély számú magániskola költségvetési támogatása.

Egyetlenegy részletre szeretném felhívni a figyelmet, elfogadva azt, amit az elnök úr
mondott, hogy részletkérdésekről inkább a plenáris ülésen cseréljünk eszmét. Azt gondolom,
hogy a tárcánál szereplő érettségi-költségvetés, magyarul az emelt szintű érettségi tétele
1 milliárd forinttal áll. Ez kevés lesz. A tavalyi évben, a tavalyi tanévben, amely tehát
júniusban befejeződött, az emelt szintű érettségire 1 350, uszkve 1 400 millió forintot
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költöttünk. Mivel ebben a tanévben már az orvostudományi egyetemek, beleértve a
gyógyszerész- és állatorvosi karokat, illetve egyetemet, a megegyezés szerint más, kisebb
területekkel együtt megkövetelik az emelt szintű érettségi teljesítését a felvételire, az emelt
szintet teljesítő felvételizők száma minden valószínűség szerint nő. Ezért ennek az összegnek,
az 1,4 milliárd forintnak a csökkentése 1 milliárd forintra…, még ha nominálértékében
megtartották volna is, már akkor is kevés lenne. Ez egyszerűen figyelemfelhívás. Lehet, hogy
félreértésről van szó, vagy talán nem tudtak kellő figyelmet fordítani erre a sorra, de ezt
időben kell rendezni, mert hozzávetőlegesen százezer magyar fiatal érettségizik a következő
tanévben is, több tízezren valóban különböző formákban emelt szintű érettségit kívánnak
tenni - ezt a költségvetésben rendezni kell. Az átcsoportosítás, azt hiszem, megoldható.

Összességében tehát azt kell megerősítenem, hogy ez az oktatáspolitika, amely a
költségvetést 2011-re a szakterületre letette, egyértelmű, világos, jól kitapintható irányvonalat
mutat a költségvetés számain keresztül, ez érthető. Ezzel az irányvonallal, amely tehát az
állami, önkormányzati közoktatás költségvetését - amely mégis csak a 90 százalékát teszi ki a
magyar közoktatásnak - csökkenti, hasonlóképpen, de nagyobb mértékben az alapítványi és
egyesületi iskolák költségvetését csökkenti, mi nem tudunk egyetérteni. Megértjük - volt
benne részünk -, amikor súlyos és szorító költségvetési helyzet van, ezek az irányváltások
azonban, úgy gondoljuk, a Magyar Köztársaság érdekeit nem szolgálják. Ez nem jó irány.
Ezért mi a költségvetést általános vitára nem tartjuk alkalmasnak, és ezt nem fogjuk
megszavazni, ellene fogunk szavazni. Normál esetben ez lenne az utolsó mondat.

Nem normál esetben szívesen ajánljuk fel mindenféle olyan részletkérdésben az
oktatást, akár a felsőoktatást, akár a közoktatást illető részletkérdésben az
együttműködésünket, ami „fejezeten belüli” - hiszen több fejezetben van - átcsoportosításra
ad módot, hogy ezt az eltúlzott mértékű irányváltást rendezzük. Kérem, számoljanak utána:
3,3 százalékkal csökken nominálértékében az önkormányzati közoktatás összege,
5,2 százalékkal emelkedik az egyházi. Értem, kereszténydemokraták vezetik az
oktatáspolitikát, megértem ezt az irányvonalat. Akkor tulajdonképpen nem lehetne semmi
szavam, hogyha nem azt látnám, hogy ez az 5,2 százalékos - ami reálértékű növekedés -
emelkedés nem más területek, elsősorban az önkormányzati közoktatás kárára és terhére
csökkenne. Ez szerintem nem jó, nem helyes. Ezen politikai vitát, azt gondolom, fölösleges
nyitni, mindenkinek megvan a saját szuverén álláspontja és világnézete, ez azonban, azt
gondolom, rossz, nem jó. Ezért nem fogjuk elfogadni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Rövidségre intem a képviselő hölgyeket és urakat.
(Pichler Imre László jelzésére:) Parancsolj!

PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én
tulajdonképpen arra szeretnék utalni, hogy Sós Tamás képviselő úr az előbb azt mondta, hogy
feléljük a jövőt. Ezt a jövőt feléltük már. Hogyha abból indulok ki, hogy 2850 milliárd forint
adósságot kell törleszteni a következő évben, a következőben meg 3 ezer milliárdot, akkor
nem lehet, nem szabad csodálkozni azon, hogy ez a költségvetés próbál stagnálni az elmúlt
évekhez képest, és azokat az adatokat tartalmazza, amelyek mégis csak nem a jövő felélésére
adnak okot.

Még egy adatot szeretnék mondani: emlékszem rá, hogy 2003-ben talán Tatai-Tóth
András mondta itt az oktatási bizottságban, hogy elfogadható lenne az az arány, hogy az
állami normatíva az alapfokú oktatásnál 80 százalékot tegyen ki, és 20 százalékot tegyen
hozzá az önkormányzat. Ha most azt veszem figyelembe, hogy ez az arány nemhogy
megmaradt volna az elmúlt nyolc évben, hanem fokozatosan úgy alakult át, hogy alapjában
véve 40 százalékot tett ki az állami normatíva, és körülbelül 60 százalékot az önkormányzat
sajtolt ki valahonnan, saját magából, akkor érdekes adatokat találunk.
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Még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy ilyen számok nyomják ezt a
költségvetést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Egyéb hozzászólást nem… (Pánczél Károly jelentkezik.)
…láttam eddig (Derültség.), de most látok. Pánczél Károly, parancsolj!

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Köszönöm szépen az ellenzéki képviselőknek azt, hogy mind stílusában, mind tartalmában
mértéktartóan bírálták ezt a költségvetést, de meg is értem őket, hiszen többségükben
tapasztalt politikusok, és Kolber István is hosszú időn keresztül volt miniszter, rendelkezik
kormányzati tapasztalattal, Hiller képviselő úr pedig nyolc éven keresztül volt kormánytag,
mint államtitkár és mint oktatási miniszter, tehát pontosan tudják és ismerik Magyarország
pénzügyi helyzetét meg a gazdasági állapotát is. Tehát a mértéktartó bírálat talán ennek is
tudható be, hogy pontosan tudják azt, amire Pichler képviselőtársam célzott, hogy bizony az
elmúlt nyolc évben a 2002-re bőven a 60 százalék alá csökkentett államháztartási hiányt
sikerült önöknek 80 százalék fölé feltornászni…

ELNÖK: Az államadósságot.

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Tessék?

ELNÖK: Az államadósságot.

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): …Az államadósságot, bocsánat. Amiről
képviselőtársam az előbb beszélt, a 2800, 3000, 2500 milliárd visszafizetési kötelezettség az
előttünk álló években, mindamellett, hogy a 3 százalék alatti hiánycélt tartani kellene, az euró
bevezetésének a feltételeit tartani kellene, ezek mind olyan szorító korlátok, amelyeket
sajnálattal nekünk is tudomásul kell vennünk, és ez a költségvetés most, 2011-ben erre ad
lehetőséget. Nem a „stagnálás” szót használnám, hanem inkább a „szinten tartás”-t.

Szocialista képviselőtársaink forráskivonásról beszélnek többek között például az
önkormányzati fenntartású közoktatásban. A teljesítménymutatóhoz kötött normatív
szorzószámot, amely ebben a költségvetésben van, önök állapították meg tavaly. Ez 2,5 millió
forint volt, amikor bevezették a rendszerbe, majd lecsökkent 2 350 ezerre - ez most az a szám.
Ami csökkenés lehet, az a gyermeklétszám csökkenéséből adódhat. Tehát sajnos generális
nagy változás a tavalyi költségvetéshez képest ebben a költségvetési törvényjavaslatban nem
történt. Jobb lenne és örömtelibb lenne arról beszélni, hogy hogyan tudunk normatívát emelni,
hogyan tudjuk a kistelepüléseket támogatni, hogy itt van egy pedagógus-életpálya modell és a
hozzárendelt milliárdok, de ma erre nincs lehetőség.

Van egy-két tétel, ami nekem is fájó, például hogy az óvodáztatási támogatás most
nulla, ugyanakkor jogszabály szerint azt biztosítani kell - ugyan nem tudom, hogy a napi
életben ennek milyen hatása van, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű családokat ez
mennyire ösztönözte abban, hogy a gyermeküket óvodába írassák és vigyék. Vagy nem
hangzott el a pedagógusszakkönyv; ugyan pozitívum, hogy visszakerült a pedagógus-
továbbképzés, de a szakkönyv gyakorlatilag kikerült a költségvetésből. Én azt gondolom,
hogy ezek azok a tételek, amelyeknél módosító javaslatokkal még lehet alakítani ezen a
költségvetésen.

Még egyszer, összegezve azt szeretném mondani, hogy sajnálattal kell tudomásul
vennünk, hogy ma a Magyar Köztársaságnak ezek a lehetőségei. Köszönöm szépen.



- 21 -

ELNÖK: Nem látok egyéb hozzászólót. Az előterjesztők - érthető módon - válaszolni
kívánnak. Én megadnám magamnak a szót, pár mondatot hadd fűzzek hozzá!

Ha a 3 százalékos hiányt meghaladjuk, akkor… Ez egy pár évvel ezelőtt nem volt
probléma, másfél éve ezt egy országot finanszírozhatatlan állapotba hoz, nem önmagában a
hiány mértéke, hanem az a fajta bizalomvesztés, amit ez jelent 2008 szeptembere óta. Ezt nem
könnyű tudomásul venni, a magyar politikának meg a magyar államigazgatásnak még
kevésbé, mert ezt, az államháztartási hiányt mindig puhán kezelte, de a 2008-as gazdasági
válság óta látjuk, hogy ha ezt a küszöböt átlépjük, akkor beláthatatlan következményekkel
szembesül minden európai ország, így Magyarország is.

A működésünk fölötte van ennek a szintnek. Lehet ezt, lehetne ezt a Valutaalaptól, az
IMF-től szerzett hitel formájában kipótolni, ez azonban azzal a kényszerrel is jár, hogy az
IMF vagy a Valutaalap olyan belső strukturális kérdésekbe szól bele, amelyekbe mi nem
akarjuk, hogy beleszóljon. Ezért egy másik utat választottunk: hogy ezt a meglévő bevételek
fölötti működést belső forrásokkal kell lefedni. Ezt két módon lehet megtenni. Az egyik az,
amit a magyar kormányok hagyományosan csinálni szoktak: kiadáscsökkentés, adónövelés,
úgynevezett megszorítás. Húsz éve, ha valami baj van, ciklikusan, általában választások után
megszorítanak, választások előtt kiengednek, és ez a libikóka rázza szét a magyar gazdaságot,
illetve a költségvetést is.

Az új kormány szofisztikáltabban nyúlt hozzá ehhez, és ezek a bizonyos válságadók, a
bankadó, és bizony ebbe tartozik az is, hogy át akarja alakítani a nyugdíjrendszer befizetéseit
és kifizetéseit, mert azt a fajta rendet, hogy a terhek nagy része az állami nyugdíjrendszert
illeti, a befizetések egy jelentős része pedig a magánnyugdíjpénztárakba megy, ez ebben a
szituációban nem fenntartható, tehát ezekhez a nagyrendszerekhez nyúlt hozzá, tudva, hogy
ez nem tartható fenn hosszú időn keresztül, mert valóban olyan mértékben fogja vissza a
beruházásokat, ami hosszú távon tarthatatlan. Három évre tervezzük ezt, ez a három plusz két
éves tervezés - kérdés, hogy ez most valódi szándék vagy tervezési szempont, ezt én nem
tudom megítélni -, de azt is látjuk, hogy ezzel időt nyertünk, időt nyertünk arra, hogy nem az
IMF által, kívülről diktált, hanem a saját elgondolásaink szerint, a hazai megfontolásaink
szerint alakítsuk át hatékonyabbá részben az oktatást, részben pedig próbáljuk megteremteni a
gazdasági növekedésnek azokat az elemeit, motorjait, amelyekről itt olyan sokat szoktak
beszélni, vállalkozások, miegyéb.

Ezt az évet tehát, amely előttünk van, gyakorlatilag ezzel a válságadóval, a bankadóval
tudtuk biztosítani számunkra, és azok a viták, amelyek az oktatás körül most dúlnak, majd
dúlni fognak az egészségügyben meg az államigazgatás átszervezése kapcsán is. Ez egy
nagyon intenzív év lesz ebből a szempontból, tehát ezt az időt kell felhasználnunk arra, hogy
olyan módon újítsuk meg részben a kiadási oldalon lévő ágazatokat, hogy azok
hatékonyabbak legyenek, és ezzel párhuzamosan elindítsuk azokat a programokat
adócsökkentéssel, a vállalkozások támogatásával, ami aztán két-három év múlva, a saját
gazdasági növekedésünk növekvő bevételeiből képes lesz egyensúlyban tartani az ország
költségvetését. Ez a fő iránya. Ezen belül ez az esztendő számunkra, az oktatás számára
erősen szűkös.

Mindenkinek igaza van, hogy nem annak a korszakát éljük, hogy a nagy ívű
fejlesztéseink finanszírozását biztosítva látjuk, mert nem látjuk. Próbáljuk a meglévő és
működőképes rendszereket működőképes állapotban tartani, mind a közben, hogy folyik a
vita, hogy hol, hogyan tudunk javítani, átalakítani. Ennek a minimumfeltételnek szerintem a
költségvetés eleget tesz. Ez egy elég szigorú megközelítés, mert annak a minimális
feltételnek, hogy az oktatási ágazat - benne a felsőoktatással, a közoktatással, a szakképzéssel,
az óvodai ellátással - megőrizze a működőképességét, szerintem megfelel. És a következő év
dolga, hogy olyan vonzó pedagógus-életpálya modellt dolgozzon ki, amely nemcsak a
pedagógusok számára vonzó, hanem a gazdaság egésze, az államigazgatás egésze számára,
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hogy forrást biztosítson hozzá. A másik oldal a nehezebb, a pénzt megteremteni rá. A
pedagógusoknak vonzó életpályamodellt sem könnyű csinálni, de az a könnyebbik része a
dolognak, az a nehezebb, hogy el tudjuk magyarázni azt, hogy miért érdemes befektetni ebbe
az ágazatba a gazdaság szereplőinek, hogy ellenőrzöttebb, hatékonyabb, minőségibb
szolgáltatást tudnak majd nyújtani így a pedagógusok. Erre kap most egy évet, vagy ez az év
gyakorlatilag erre szolgál, és kétségtelen, nem most indulnak be ezek a programok.

Szegedet vetetted fel, talán te, István. Ez egy elhatározott szándék. Szerintem nem a
költségvetésben kell ennek a helyét keresni, hanem a programok beindításánál. Tudom, hogy
vita folyik Szegedről, mert hallatlan nagy összegről van szó, de most mind a Fidesz, mind a
kormány szándéka az, hogy a szegedi nagy uniós programot megcsináljuk.

A bértábla alakulása, a pedagógusok bérének az alakulása: ez nem mozdul. Sokan
felvetik, hogy az új adórendszerben, amely nettóban a pedagógusok nagy része számára jobb
helyzetet okoz és jobb helyzetet hoz létre, mégis van olyan, különösen a gyermektelen
pedagógusok esetében, ahol csökkenés állhatna be. Én azt képviselem, és ennek a
költségvetés részletvitáiban meg kell majd találnunk a módját, hogy senki sem járhat
rosszabbul még 200 forinttal sem nettóban, tehát itt majd egy olyan - nem vitatom -
barkácsmegoldást kell kitalálni, amilyen volt a… Kupa idején volt az a bruttósítás? Mikor
volt? ’83-ban? (Közbeszólások.) Az az alapvető adóreform. (Közbeszólások: A ’80-as évek
elején!) Az a ’80-as évek elején volt. Itt majd egy ilyen nettósítást kell kitalálni, egy
olyasfajta, nagyon rugalmas, nagyon differenciált bérpótlékot, hogy akinek 50 forinttal vagy
akinek 150 forinttal lenne alatta az adójogszabályok változása miatt az idei nettó bére a
tavalyinak, annál ezt ki kell egészíteni, fel kell húzni, hogy azt az állításunkat, hogy senki nem
járhat rosszabbul egy forinttal sem, viszont nagyon sokan jól járnak, tartani tudjuk. Ezt ne
keressétek a költségvetésben, de ezt meg kell csinálnunk - ezt magunknak mondom, ha úgy
tetszik, a kormánypártoknak mondom -, mert különben ez az egyébként jó adóelképzelés
nagyon komoly társadalmi rezsivel képes csak megvalósulni. Van néhány pozitív dolog.

Az érettségi költségeit én is úgy látom, hogy érdemes lesz majd a részletes vita során
végignézni, hiszen az a közösen elhatározott célunk, hogy 2013-ra legalább egy tárgyból
emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek a gyerekek, és bár ez idén - 2011-et értem alatta - nem
hordoz túl nagy költségvetési vonzatot, de a felkészülés, hogy két évük legyen a gyerekeknek,
a családoknak, az iskoláknak, hogy az emelt szintű érettségi vizsgára, legalább egyre
felkészítsék a jelentkezőket, ez már megjelenhet az idei, tehát a 2011-es tervekben is. Ezért
ezt érdemes részleteiben kiszámolni; nem a vizsgáztatás terhe, hanem a felkészítés feladata
jelenik meg 2011-ben és 2012-ben. Azt, hogy a hagyományos, helyileg szervezett,
központilag szervezett vizsgáztatást lefedik-e a fenntartóknál, illetve a NEFMI-nél tervezett
összegek, a szaktárca majd nyilván mérlegeli, megnézi. Ez egy megoldandó rutinfeladat, bár
megjegyzem, voltak évek, amikor nem sikerült tökéletesen megoldaniuk ezt a tárcáknak - itt
persze senkire nem akarok visszamutogatni, de volt olyan is, hogy ez nem sikerült
tökéletesen.

Ennyit szerettem volna hozzáfűzni.
A kormány, illetve a tárca véleményét, illetőleg a nagyon szükséges reflexiót kérjük

csak - mi politikusok itt alapvetően egymásnak beszélünk. Természetesen nem akarom
megfosztani önöket attól, hogy a kormány nevében reagáljanak, de az idő múlására felhívom
a figyelmet. Tessék parancsolni!

Reflexiók

Koleszár Katalin (Nemzetgazdasági Minisztérium)

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Igyekszem két
mondatban reagálni; lehet, hogy több mondat lesz, de két apróság lenne. Az egyik az, hogy az
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az én személyes hibám, hogy nem ismerem a regionális operatív programot, illetve az
iskolafelújítási programot, és természetesen küldjük a kért információt.

A másik pedig az, hogy az érettségire szeretnék röviden reagálni. A 2010. évi
költségvetésben az érettségire fejezeti kezelésű előirányzatban 700 millió forint állt
rendelkezésre, 2011-ben lesz ez 1 milliárd forint, illetve az Oktatási Hivatal költségvetésében
is van erre forrás.

Én csak ennyit szerettem volna hozzátenni, illetve még az önkormányzatok kapcsán
szeretnénk pár mondatban reagálni.

ELNÖK: Köszönöm. (Bencze Péterné jelzésére:) Tessék parancsolni! Márta, üljön a
mikrofonhoz, legyen kedves! Köszönöm.

Bencze Péterné (Nemzetgazdasági Minisztérium)

BENCZE PÉTERNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én csak egy nagyon lényeges
dolgot szeretnék elmondani: hogy az önkormányzati közoktatás 2010. évi központi
költségvetési támogatásai, hozzájárulásai főösszege 410,445 milliárd forint volt, és a jövő
évre tervezett költségvetésben ugyanez a szám 410 470,1 millió forint, azaz növekszik
nominálisan a közoktatás támogatása, bár nem nagyon mérhető sokaságban. Ugyanis három
típusú ügyet kellene összeadni, hogy ez a szám kijöjjön, mégpedig a 3. mellékletet, az 5.
mellékletet és a 8. számú melléklet mindkét részét, tehát a 8. számú melléklet 1. részét és a
többcélú kistérségi társulásoknál kifejezetten közoktatási célokon biztosított támogatásokat.
Ezzel együtt így jönnek ki a számok.

A többire, ha kérdés felmerül, valószínűleg a részletes vitánál minden egyes kérdésre
és számításra tudok majd választ adni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Márta, hogyha kérhetem, Hiller István képviselőtársunk
véleményére vagy álláspontjára adott válaszát küldje már el nekünk, jó? Mert nehéz így
fejben forgatni ezeket a gigászi számokat, és nekünk megnyugtató lenne, hogyha azt
olvashatnánk a részletes vita során. Ezt szeretném kérni. (Edelényi Zsuzsánna: Benne lesz a
jegyzőkönyvben.) A jegyzőkönyvi kivonat is jó, de szerintem a Márta egy jobb táblázatot fog
csinálni, mint ahogy a jegyzőkönyvből ezt mi kiolvasnánk.

És akkor kaptunk egy ígéretet az iskolafelújítási programmal kapcsolatban is…
(Osztolykán Ágnes: Meg az egyéb oktatás kapcsán!) …, illetve hogy az egyéb oktatás
definíciója mit fed. Ezeket szeretettel várjuk, nekünk ezek a részletes vitához szükségesek,
hogy tisztán lássunk.

(Bencze Péterné jelzésére:) Tessék parancsolni!

BENCZE PÉTERNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak egy mondat: az általános
kötet után már benn vannak a fejezeti kötetek is, és azokban azért részletesebben látszik, hogy
mit műveltünk közoktatásilag. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük. Ha mégis kérhetem, hogy ezt az egy pontot, ami itt fennforgott,
világítsa meg nekünk! Noha tudom, hogy nekünk magunknak kellene ezt kibogarásznunk, de
itt segítséget kérünk. Ha ezt teljesíti, én megköszönöm a bizottság nevében.

BENCZE PÉTERNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Természetesen.

ELNÖK: Úgy látom, hogy szavazhatunk… (Tóth Ferenc közbeszólására:) Nagyon
készséges vagy, Feri, de nem. (Derültség. - Tóth Ferenc: Nagyon csinosak a hölgyek!)
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Határozathozatal

Az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni - előadót nem kell állítanunk,
mert a költségvetési bizottság foglalja össze a szakbizottsági álláspontját. Kérem, hogy aki
támogatja az általános vitára való alkalmasságot, az most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm,
ez 14 igen. Aki ellene van, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Ez 6 nem. Aki
tartózkodott? (Szavazás.) Nincs tartózkodás.

A napirendi pontot ezzel lezártam. Kérem, hogy senki se rohanjon el, mert az
egyebekben van még két-három dolgunk. …Bocsánat, még ezzel kapcsolatban szeretném
ismertetni azt, hogy a Pedagógusok Szakszervezete írt, hogy majd eljuttatja hozzánk az
álláspontját - azt nyilván ki fogom osztani, illetve el fogom juttatni e-mailen a többieknek. És
a PDSZ is jelezte, hogy hasonlóan kéri, hogy az álláspontját majd juttassam el a
képviselőknek.

Egyebek

Fel kell hívnom a figyelmet, hogy november 18-án, csütörtökön - ez ma van?
(Közbeszólások: Nem, a jövő héten!) -, jövő héten csütörtökön, 15 órakor a „Kisebbségi
nyelvek Európában - jogok és lehetőségek” címmel a külügyi bizottság ülést tart. Illetve ezzel
kapcsolatosan Az Etnikai Csoportok Dél-Tiroli Intézetének vezetője előadást tart, akit érdekel
- kisebbségi nyelvek, jogok és kötelességek -, az, kérem, jelentkezzen a Zsuzsánál, hogy le
tudjuk jelenteni, hogy részt kíván venni ezen az egyébként nyilván nagyon fontos bizottsági
ülésen.

Szeretném, hogyha a bizottságunk döntene - a múlt héten ezt elmulasztottuk -,
bizottsági előadó állításáról a közoktatási törvénnyel kapcsolatban és az eseti bizottság
felállításával kapcsolatban. Az esetinél szerintem nincs kisebbség, mert egyhangúlag
szavaztunk. Én ott Kolber Istvánt javaslom bizottsági előadónak, hogyha vállalod, akkor ezt
mi hallgatólagosan megszavazzuk most. (Dr. Kolber István: Köszönöm szépen.) Vállalja,
megszavazzuk. A másiknál, a közoktatásitörvény-módosításnál - ez az a bizonyos Pálffy-féle
módosítás - bizottsági előadónak Hoppál Pétert javaslom, már csak azért is, mert nincs itt
(Derültség.), de megérdemli… Nem, tehát azt javaslom, hogy ő legyen ennek az előadója.
Kisebbségi álláspontot kívántok-e megjeleníteni? (Dr. Hiller István: Igen.) Igen. Akkor
jelezzétek majd, hogy ki lesz az! (Dr. Hiller István: Jó.) Akkor az ellenzék legyen kedves
ebben megállapodni! (Dr. Hiller István: Jó.)

Van-e más valami? (Edelényi Zsuzsánna: A következő ülés.) A következő ülés. A jövő
hét feltehetően kimarad, ha minden igaz, azt követően, tehát mostanhoz képest két hétre, nem
hétfőn, hanem előreláthatólag kedden tartunk majd bizottsági ülést; ott már a részletes vitát
kezdjük vagy az ajánlást tudjuk megvitatni.

Jó munkát kívánok mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 47 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


