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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám)

2. Az integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának szabályozása a

közoktatásban

(Kisújszállás város polgármestere felterjesztésének megvitatása)

3. Egyebek
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Elnököl:Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke
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Brájer Éva (Fidesz)
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Farkas Gergely (Jobbik)
Ferenczi Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Brájer Éva (Fidesz) megérkezéséig Demeter Zoltánnak (Fidesz)
Kucsák László (Fidesz) megérkezéséig dr. Hoppál Péternek (Fidesz)
Pánczél Károly (Fidesz) megérkezéséig Révész Máriusznak (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz) Pichler Imre Lászlónak (Fidesz)
Sós Tamás (MSZP) dr. Hiller

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Szövényi Zsolt főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dudás Zoltán főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Lencsés Lídia (Alapítványi és Magániskolák Egyesülete)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok mindenkinek! Arra kérem képviselő hölgyeket és urakat, hogy a jelenléti íveket írják
alá. Elnézést a késésért, részben én vagyok a ludas abban, hogy tíz perc késéssel kezdünk.

Az írásban kiküldött napirend - amelyhez módosító javaslatom nekem nincsen - három
pontból ál: a költségvetést megalapozó egyes törvények módosítása, másodikként Kisújszállás
polgármesterének felterjesztését kell megvitassuk, valamint az egyebek keretében az
Alapítványi és Magániskolák Egyesületének észrevételeit osztottuk ki, kérem, hogy aki tudja,
esetleg közben fussa át. Van-e a napirendhez egyéb javaslat, kérdés, észrevétel? (Senki nem
jelentkezik.) Nincsen. Szavazunk. Kérem, hogy aki támogatja a napirendet, most szavazzon.
(Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van, most teheti. (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.)
Nincs ilyen. Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló T/1665. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Első napirendi pontunk a költségvetést megalapozó törvények. A tárcát Tavaszi Zsolt
főosztályvezető úr képviseli. A főosztályvezető úré a szó, hogy a legfontosabbakat kiemelje
számunkra, itt az általános vitára való alkalmasságról kell döntsön a bizottság. Tessék,
parancsoljon!

Tavaszi Zsolt (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Tavaszi Zsolt vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartási
szabályozási főosztályát vezetem, és az úgynevezett költségvetési saláta-törvényjavaslatot mi
koordináltuk, fogta össze a minisztériumon, illetve a kormányzaton belül.

Röviden: a törvényjavaslat, a T/1665. számú törvényjavaslat a költségvetéshez
kapcsolódik, de mivel a költségvetési törvény az alkotmány előírásainak megfelelően tiszta
költségvetés, azaz nem tartalmaz kapcsolódó javaslatokat, ezért már évek óta, így most is
külön nyújtotta be a kormány ezt az úgynevezett költségvetési salátát. A törvénymódosítások
szám szerint 49 darab törvény módosítását tartalmazzák, ezek állnak kimutatható
kapcsolatban a 2011. évi költségvetés előirányzataival, illetve függnek össze a 2011. évi
költségvetés végrehajtásával. A javaslatok közül azokat ismertetném igazából, amelyek a
bizottság feladatkörébe tartozó törvényeket érintik, számszerűen négy törvényről van szó.

A közoktatásról szóló ’93-as törvény módosításával kezdeném. Ebben a
törvénymódosításban szerepel, hogy a nem helyi önkormányzatok, nem állam által fenntartott
közoktatási intézmények tekintetében a működési engedélyezési eljárás a jegyzőktől, illetve a
főjegyzőtől 2011. július 1-jétől, tehát az év közepétől átkerülne az illetékes, megyei, illetve
fővárosi kormányhivatal oktatási szakigazgatási szervéhez, és január 1-jétől a területi
államigazgatás integrációja következtében ezen kormányhatározatokhoz kerül ez a
tevékenység is. Ennek keretében rendszeres, kétévenkénti törvényességi ellenőrzés is előírásra
kerülne a működési színvonal biztosítása miatt.

Szerepel a javaslatban, szintén a nem önkormányzatok által fenntartott közoktatási
intézmények tekintetében, hogy a működési engedélyekhez szükséges feltételek január 1-jétől
csak akkor lennének kiadhatók, hogyha az adott intézmény a feltételekkel rendelkezik, és nem
csak vállalja, hogy megteremti azokat.
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Szerepel a közoktatási törvényben, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódóan a
költségvetési törvényben meghatározott központosított előirányzat megszüntetésére tekintettel
arra vonatkozó javaslat, hogy a fenntartók a térítési díj emelésével pótolhassák az így kieső

bevételeiket.
A javaslat tartalmazza továbbá az egyházi kiegészítő támogatás kapcsán tapasztaltakra

reagálva azt a javaslatot, hogy az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére legyen
kötelezhető azon intézmény, amikor a nem állami fenntartó olvad be valamilyen egyházba,
úgy, hogy az egyházon belül lényegében az intézményt fenntartó tulajdonosi kör ugyanaz
maradt - az elmúlt évek anomáliáit próbálja ez a javaslat kiiktatni. Ezt a megtérítési
kötelezettséget, ami már a szociális területen amúgy bevezetett gyakorlat, tehát a közoktatási
területre is kiterjesztenénk. Lényegében tehát ennek a kiegészítő támogatásnak egy ötéves
összegét kellene megfizetni a költségvetés részére abban az esetben, ha egy fenntartó, nem
állami, nem önkormányzati fenntartó egyház részére adná át a közoktatási intézményét.

Szerepel a törvényjavaslatban a közoktatási információs rendszerben 2009. január 1-
jétől szereplő TAJ-szám intézményi szintű nyilvántartására vonatkozó javaslat, továbbá az
intézmény által kezelt adatok közé bekerülne a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok
felvétele. Ez annak függvényében szükséges, hogy a családi pótlék folyósításának a
tankötelezettség teljesítéséhez történő kötése kapcsán az adattovábbítás a jegyző felé meg
tudjon történni.

Szerepel még a közoktatási törvényben annak az önkormányzatoknak előírt
kötelezettségnek az egy évvel történő meghosszabbítása, amely azt írta elő, hogy minden
harmadik életévét betöltött gyermek számára biztosítani kell az óvodai ellátását 2011.
augusztus 31-ei hatállyal a hatályos törvényszöveg szerint. Az óvodai férőhelyek megléte még
nem minden településen megoldott, ezért javasoljuk, hogy e törvényi határidő egy évvel
kerüljön kitolásra, meghosszabbításra.

Ezen túl tartalmazza a javaslat a pedagógusok szakirodalom-vásárlásához és
könyvtárhasználatához biztosított támogatás megszüntetését. Ez a lényegében lecsökkent
összeg, amely a költségvetési törvényben szerepel, már nem jelentett valódi segítséget, az
internet segítségével térítésmentesen elérhető tananyagok pedig rendelkezésre állnak, így ez a
költségvetéssel való összhang megteremtése végett megszüntetésre kerülne.

Ez volt a közoktatási törvényt érintő módosító javaslatok lényege.
A következő törvény, amely a bizottság előtt fontos lehet, a szakképzési

hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi törvény módosítása.
Itt a javaslatban a gazdaság szakmai igényeinek kielégítése, az 1 millió új munkahellyel
kapcsolatos kormányzati vállalás és a képzés és a gazdaság kapcsolatának fokozott erősítése
érdekében történnek módosítások, amelyek a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészéből
nyújtott támogatások arányainak megváltoztatásával járnak. A regionális fejlesztési és képzési
bizottságok működésével kapcsolatos feladatok az állami foglalkoztatási szervek feladatává
válnának, amelyek a munkaerő-piaci statisztikai adatokkal már rendelkeznek, illetve a
regionális fejlesztési és képzési bizottságok döntésénél, bizonyos, a szakképzés regionális
szükségleteit érintő döntéseinél a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatainak
figyelembevételét írná elő a jogszabály. Ez volna a szakképzési törvény.

A felsőoktatási törvény módosítása is szerepel a javaslatcsomagban. Itt a gazdasági
tanácsok tagjai visszahívási feltételeinek a pontosítása kerülne kimondásra, illetve a
felsőoktatási törvényben előírt költségvetési determinációk tekintetében - mint lényegében
eddig is, az elmúlt években is - kimondásra kerülne, hogy a felsőoktatás támogatási
összegének megállapítására, illetve éves növekményére vonatkozó rendelkezés a 2011. évben
a költségvetési számokkal összhangban nem kerülne alkalmazásra. Ugyanakkor a javaslat
kimondja, hogy a képzési normatíva tekintetében az egyes finanszírozási csoportok
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szorzószámait a kormány legfeljebb 20 százalékos mértékben módosíthatja. Ez a
felsőoktatásitörvény-módosítás.

Végül: az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes
szabályainak módosításáról szóló javaslat, amely törvényjavaslat ugyan a nyáron került
benyújtásra és elfogadásra, lényegében 2013 szeptemberétől a felvételi egy vagy két emelt
szintű érettségi vizsga letételét követelné meg, és e követelmény teljesítéséhez a közoktatási
intézményeknek jövőre, tehát 2011-ben már módosítani kellene a felkészülés rendjét. Ennek a
forrását a költségvetés nem tudja biztosítani, illetve várhatóan a jövő év első felében egy új
felsőoktatási törvény kerül a törvényhozás által elfogadásra, és ezért e követelmények 2013-as
bevezetését szabályozó rendelkezés korrekciójára kerül sor a javaslatban.

Elöljáróban ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen, és kérem, hogy a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogassa a bizottság. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Tehát az elég vaskos törvényjavaslatnak a 3., a foglalkoztatási
törvény; a 11. §-a, a közoktatási törvény; a 30. §-a, a szakképzési hozzájárulásról szóló
törvény; a 38. §-a, az felsőoktatási törvény és a 48. §-a, amely pedig az érettségit szabályozó,
idei nyári törvényünk módosítása, érinti szigorúan a bizottságunk hatáskörét. Szerintem
először tartsunk most kérdések kört, és utána jönnének az észrevételek, hogyha lehetséges -
ezt javaslom. Először tehát kérdezzünk, hiszen elég szerteágazó jogalkotásról van szó. Tessék
parancsolni!

(Jelentkezések.) Elkezdem írni a névsort: Hiller István, Pósán László, Osztolykán
Ágnes, Hoppál Péter, Révész Máriusz, (Kucsák Lászlónak:) Laci, te is? (Kucsák László: Még
nem.) Még nem - csak egybemosódtak a kezek. Hiller István, parancsolj!

Kérdések

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, nagyon
korrektnek tartom, hogy végigment a költségvetést megalapozó törvények bennünket, már
hogy tudniillik a bizottságot illető részein, ez szerintem tényleg rendben van - ez nem azt
jelenti, hogy egyetértünk, csak azt akarom summázni, hogy korrektnek tartom.

A kérdésem a felsőoktatásitörvény-részhez szól. Azt szeretném hallani öntől mint a
kormány képviselőjétől, hogy mivel indokolják a felsőoktatási intézményekben a gazdasági
tanácsok megszüntetését. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Pósán László!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni, hogy a felvételinél az
emelt szintű érettségivel kapcsolatos felvetés összegszerűen mennyi lenne, a költségoldalát
tekintve mekkora lenne az a pluszköltség, amit úgymond a mostani költségvetés nem tud
vállalni. Azért kérdezem ezt, mert emlékeim szerint az a törvénymódosítás, amelyet nyár
elején elfogadott a parlament, nem azt írta elő, hogy kötelezően minden intézményben, hanem
azt írta elő, hogy a kormány határozza meg, hogy mely intézményekben, mely szakokon -
bocsánat, ez logikailag így van, de mégis csak egyben értelmezendő -, tehát ilyen értelemben
van mozgástere a kormányzatnak, és ennek értelemszerűen költségvonzata is van pro és
kontra. Arra lennék tehát kíváncsi, hogy ez nagyságrendileg mit jelentene, ami a költségvetés
szempontjából most úgymond komoly nehézséget okozna. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Osztolykán Ágnes!
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OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Nekem két kérdésem
lenne. Az első a közoktatási törvénnyel kapcsolatos. Az én szakértőim úgy látják, hogy
bizonyos paragrafusokban az SNI-s szabályozásról is szó van…

ELNÖK: Sajátos nevelési igényű.

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): …a sajátos nevelési igényű gyerekekről, és nem
akarunk mi paranoiásak lenni, de kicsit úgy látjuk, hogy ez egy újabb szegregálási lehetőséget
az az SNI-s gyerekek újbóli szabályozása. Ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy úgy
látjuk, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény módosításakor meg
kívánják szüntetni a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványt.
Hogyha erről lehetne néhány szót mondani, hogy ennek mi az oka, hogyan, miért! Köszönöm
szépen.

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

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Főosztályvezető Úr!
Két kérdést szeretnék feltenni, aztán majd a vitában a véleményemet is szeretném röviden
megfogalmazni. Az első kérdés, hogy a közoktatási törvény tervezett módosításai milyen
vonatkozásban függenek össze a költségvetést megalapozó salátatörvény csomagjával, tehát
miért éppen most kellett behozni? A másik kérdésem pedig az, hogy történt-e egyeztetés a
kívánt módosítások kapcsán legalább - a nagy számok törvénye alapján - a nagyobb
intézményfenntartó egyházakkal, közoktatási intézményt fenntartó egyházakkal. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Révész Máriusznak:) Máriusz, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az elmúlt években itt a bizottságban mindig nagy vita
volt a művészetoktatási intézmények támogatását érintve, és akkor alakult ki az a rendszer,
ami ma van, hogy a normatíva alaposan lecsökkent, viszont volt egy pályázható alap. Itt egy
kicsit átcsúszunk a megalapozó törvény és a költségvetés összefüggéseire, tehát nem csak a
megalapozó törvényre fogok rákérdezni. Az a kérdésem, hogy a művészetoktatási
intézmények finanszírozása hogyan fog történni, ugyanis ha csak a lecsökkentett normatíva
lesz a számukra, akkor a művészetoktatási intézmények egy jelentős része nem fog tudni
tovább működni, amit én személyesen nagyon-nagyon szerencsétlen és rossz dolognak
tartanék. Abban az esetben, ha nagyon megemelkedne a beszedhető költségtérítés, abban az
esetben pedig megint abba az irányba megyünk el, hogy az tanul zenét, akinek a szülei azt
meg tudják fizetni, ez pedig megint egy elég szerencsétlen helyzet lenne. Úgyhogy az lenne a
kérdésem, hogy a művészetoktatás finanszírozásánál milyen lehetőségeket látnak, milyen
elképzeléseik vannak, és végiggondolták-e, hogy mi lesz a következménye annak, amit a
költségvetés tartalmaz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Más jelentkezőt nem látok, most magamnak is megadnám a szót.
Az óvodai férőhelyek biztosításának, kötelező biztosításának a határidejét javasolja

elhalasztani a kormány. Az a törvényhely, ahol erről rendelkezik a közoktatási törvény,
ugyanakkor nemcsak azt tartalmazza, hogy az önkormányzatoknak 2010-re vagy ’11-re -
hogy volt ez? (Közbeszólások: 2011-re!) - 2011-re az igénylők számára helyet kell biztosítani,
korábban igaz ez a hátrányos helyzetűekre, hanem az óvodáztatási támogatásról is szól,
tudniillik arról, hogy a rászorultakat próbáljuk motiválni pénzzel, tízezer, húszezer forinttal,
hogy minél korábban óvodába vigyék a gyerekeiket. Mindenki tudja, hogy itt a nagyon rossz
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helyzetű, nem egyszer cigány gyerekek minél korábbi óvodáztatása a cél, a Fidesz ezt 8 éve
javasolta, az előző kormány másfél-két évvel ezelőtt ezt megfogadta, bevezette. Tehát jól
tudom-e, hogy ez, ez a pont is tolódik, illetve ez szándék volt-e a kormány részéről, vagy csak
véletlenül egy paragrafusba ez is belekerült, és egyszerű jogesztétikai problémával van
dolgunk. Köszönöm.

A kérdések körét akkor lezártuk, tessék parancsolni, és utána jönnek a hozzászólások.
(Szövényi Zsolt az asztalhoz ül.) Szövényi Zsoltot köszöntöm a fedélzeten. (Derültség.)

Válaszok

Szövényi Zsolt (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

SZÖVÉNYI ZSOLT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Én a két
felsőoktatási kérdésre szeretnék válaszolni. Hiller úrnak pusztán annyit, hogy a javasolt
módosítás a megbízókat, tehát mind a felsőoktatási intézményt, mind pedig a
minisztériumokat illeti, és élhetnek a lehetőséggel, a visszahívással. Az elmúlt időszakban
voltak működési zavarok, ugyanis a felsőoktatási törvény ismeri a gazdasági tanács tagjaival
szemben a visszahívás intézményét, de rendkívüli módon a 23. § (6) bekezdése pusztán az
összeférhetetlenségre és a 70 évre korlátozza - ez most nyílik.

A kérdés másik része, hogy tervezi-e a tárca a GT-k megszüntetését. Egyértelmű a
válasz: nem. Augusztustól az érintett tárcákkal, ami most már nemcsak a felsőoktatás, hanem
a KIM-mel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a fejlesztési minisztériummal történő
tárgyalások eredményeként a gazdasági tanácsokat mind a vagyongazdálkodás, mint az
intézménygazdálkodás szempontjából fontosnak tartja, nem tartja a tárca kiválthatónak akár a
gazdasági tárca által delegált költségvetési felügyelők, főfelügyelők esetében sem, tehát a GT-
k a továbbiakban is működnek.

Pósán úr kérdésére: a nyári törvénymódosítás, a 2010. évi LXXII. törvény módosítása
alkalmával a tárca megkapta a feladatát, hogy egy kormány-előterjesztést készítsen, hogy a
magyar felsőoktatás hogyan viszonyul az egy kötelező emelt szintű érettségihez. Megtettük a
felmérést, és ekkor szembesültünk azzal, hogy a felsőoktatási intézmények vagy a szakok 80-
90 százaléka esetében már első lépésben támogatják és kérik az emelt szintű érettségit. Ekkor
az Oktatási Hivataltól kértük meg a számításokat, az Oktatási Hivatal jelezte nekünk vissza -
amiről a főosztályvezető úr is számot adott -, hogy ennek a bevezetése a közoktatás területén,
túl a szervezési gondokon, mintegy 2-2,5 milliárd forintos többletigényt jelentene. (Dr. Hiller
István közbeszól.) Idő közben az új felsőoktatási törvény koncepciója a két emelt szintű

érettségi mellett foglalt állást, és így került sor erre a módosításra, hogy a bevezetés
időpontjáról majd az új, a várhatóan ez évben elfogadásra kerülő új felsőoktatási törvény
döntsön.

ELNÖK: Volt még más kérdés is, ami nem a felsőoktatást érinti - Zsolt, nem rád
nézek, hanem a főosztályvezető úrra. Tessék parancsolni!

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Köszönöm a
főosztályvezető úrnak a felsőoktatást érintő válaszokat.

Ami a szegregálási lehetőségeket illeti, itt igazából nem tudom, hogy pontosan mi
volna az a… Megkérem a helyettes államtitkár urat, hogy ebben a kérdésben, ennek a
megválaszolásában segítsen.
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Dr. Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Osztolykán Ágnes
képviselő asszony részéről hangzott el kérdésként, hogy az organikus és a nem organikus
típusú sérültségről van-e szó. Ez egy szakmai javaslat volt a szakemberek részéről, azért -
mondom a tisztelt bizottságnak is -, mert bizonyos típusú sérültségek esetén különbséget
kellett tenni a szakvéleményben, és ennek következményei voltak az iskoláztatásra
vonatkozóan, hogy valaki mondjuk a siketséget vagy a nagyothallást organikus vagy nem
organikus eredetű sérültségként viszi tovább. Ez egy nagyon-nagyon nehézkes,
felderíthetetlen és igazából semmiféle szakmai jelentőséggel nem bíró különbségtétel, hiszen
hogyha valakinek valamilyen állapota van, akkor ettől függ az, hogy hogyan lehet
iskoláztatni, és az, hogy ennek az eredete mennyire organikus vagy nem organikus, az
felderíthetetlen, és nem befolyásolja a dolog következményeit. Ezért egyszerűsítettük le itt a
törvényi szabályozást.

ELNÖK: Köszönöm.

Tavaszi Zsolt (Nemzetgazdasági Minisztérium)

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Nemzeti Etnikai és
Kisebbségi Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a
kormány áttekintette a létező közalapítványokat, illetve alapítványokat, és ennek
következtésben született egy olyan döntés, amely a megszüntetést, a továbbműködést, illetve
az átalakítását érintette a közalapítványoknak. Ez a kormánydöntés a közeljövőben jelenik
meg, és ennek a döntésnek a következménye a törvényben történő, a közalapítványra utaló,
tehát a megszüntetésre utaló módosítás.

A közoktatási törvény kapcsán a költségvetéssel való összefüggés. Itt a
megfogalmazott javaslatok egy része, jó része a nem állami, nem önkormányzati fenntartók
által üzemeltetett intézményekre vonatkozik. Ezen intézmények finanszírozása a
költségvetésben évente 80-85 milliárd forintot tesz ki, tehát úgy véljük, hogy az ezekkel
kapcsolatos anomáliák kezelése, illetve az engedélyezés jegyzőtől átkerülése, illetőleg az
egyházi fenntartóknak átadott kötelezettség…, az egyházi kiegészítő támogatási kötelezettség,
a megtérítési kötelezettségnek a kiterjesztése, ami ezzel a költségvetéssel összefügg.
Nyilvánvaló, hogy a családi pótlék folyósításának a feltételei is igényli, hogy a tanuló
mulasztásával kapcsolatos adatok bekerüljenek az intézmények által kezelt adatokba. Illetve
az előbb említett, a felsőoktatásra vonatkozó determinációktól való eltekintés, ami a 2011. évi
támogatásra vonatkozik, ez is a költségvetéssel kapcsolatos. Az óvodákkal, az óvodai
férőhellyel kapcsolatos halasztás is a 2011-es költségvetéssel való összhangot szolgálja.

Ami az egyházakkal való egyeztetésre vonatkozó kérdést illeti, ezek a javaslatok az
egyházakat olyan értelemben nem érintik, tehát itt az egyházi kiegészítő támogatás kapcsán,
ezen a megtérítési kötelezettség kapcsán az egyházaknak átadott intézményekről van szó,
tehát nem az egyházon belüli - mondjuk így: - integrációt próbálja ez a javaslat kiszűrni,
hanem azon nem egyházi, de nem állami alapítású vagy fenntartó által üzemeltetett
közoktatási intézményeket, amelyek az elmúlt évek tapasztalatai alapján…, tehát a Magyar
Államkincstár, amely ezen kifizetéseket folyósítja, illetve ellenőrzi, ezen tapasztalatok alapján
született meg ez a javaslat. Nyilvánvaló, hogy ez éppen azt szolgálja, hogy az egyházi
kiegészítő támogatást valóban az egyházi hitéletet is élő fenntartók vehessék igénybe, ne
pedig olyanok, akik kijátsszák ezt a fajta lehetőséget a rendszerben.

A művészetoktatással kapcsolatos kérdésre azt kell mondjam, hogy itt is a
költségvetési korlátok határozzák meg ezt a finanszírozást. Itt a javaslat a térítési díjak
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emeléséről szól. A költségvetésben, a benyújtott költségvetésben más egyéb támogatásra nem
nyílott lehetőség.

Az óvodai férőhelyek eltörlése kapcsán, hogy az óvodáztatási támogatás…, ezt nem
tudom, ebben segítséget kérnék szintén a szaktárca részéről. Tudomásom szerint nem volt
ilyen szándék, tehát tudomásom szerint itt csak az óvodai férőhelyekkel kapcsolatos határidő,
illetve az önkormányzatok felé megállapított követelménynek a kitolásáról van szó.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselő hölgyek és urak, a második kör, hozzászólások,
vélemények következnek. Ne felejtsük el, hogy az általános vitára való alkalmasságról van
szó, de nincs olyan sok pont, ami minket érint, 5-6 ilyen van. (Jelentkezések. - Sági
Istvánnak:) Parancsolj!

Hozzászólások, vélemények

SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak megfontolásra
javasolnék valamit a kormánynak. Sosem értettem, hogy miért feltétele egy művészeti
oktatásnál a normatíva elszámolásának az, hogy szed-e térítési díjat vagy nem szed térítési
díjat az intézmény. Mert két szélsőséges eset van: van, amikor sok pénze van, és tudja
üzemeltetni a fenntartó térítési díjak nélkül is, és van egy olyan eset, amikor gyakorlatilag a
jelentős része - és én ilyen helyen dolgozom -, 90 százalékában amúgy sem szed térítési díjat,
mert halmozottan hátrányos gyerekeket foglalkoztat, és a többi 10 százalék is, aki nem felel
meg, olyan szinten van, és ez csak egy fölösleges adminisztráció. Az a 10 százalék csak
feszültséget szít ebben az integrációs rendszerben meg együttműködésben meg egyebek. Én
tehát ezt javasolnám megfontolni.

A másik, hogy említik, hogy az 5. számú mellékletben kieső bevételekre van ez a
térítési díj. Én megfontolásra javasolnám, hogy a nem minősített művészeti oktatási
intézmények - az indulókat leszámítva - az elkövetkezendőkben egy bizonyos idő után, két év
után ne kapjanak támogatást, és ezekből a rájuk fordított forrásokból… Mert minősítés nélkül
állami normatívához jutni… Most lehet vitatni, hogy a minősítés jó vagy nem jó, akkor azt is
meg kell nézni, de ne jussanak forráshoz két évnél tovább ellenőrizetlenül, és akkor ezzel két
év múlva források kerülhetnek be anélkül is, hogy most többet kellene hozzátenni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Sági István képviselőtársamnak köszönöm szépen. Péter, Hoppál Péter!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Magyarázkodni szeretnék, hogy
miért fogok tartózkodni az általános vitára bocsátásnál. Azért fogok tartózkodni, mert úgy
látom, hogy valószínűleg bizottsági módosítókkal változtatnunk kell rajta, miután az anyag
tárgyalása megkezdődik. Tisztelettel javaslom a kormány képviselőinek, hogy a történelmi
egyházakkal való kapcsolatfelvételt tegyék meg a közoktatási törvény tervezett módosításai
kapcsán. Kiemelnék egy-két pontot pontosan azok közül, amelyek az imént elhangzottak.

Az alulról építkező iskolák esetében értem a szándékot, és ezzel még azonosulni is
tudok, jelesül hogy szükséges, hogy az eszközök rendelkezésre álljanak. Az indoklásban az
szerepel ismereteim szerint, hogy ez pontosan azt célozza, hogy amikor eltelik az az idő, és
nem teljesítették az eszközszükségletet ezek a nem túl népszerű fenntartók, akkor átköltöznek
egy másik megyébe, és újrakezdik ezt a procedúrát. Azt gondolom, hogy a történelmi
egyházak az elmúlt 20 évben ennek az ellenkezőjét bizonyították, ezzel viszont rájuk is rájuk
csapunk. Tehát túl nagyot fog a kasza ebben az intézkedési tervben, valahogyan
finomhangolást kellene végrehajtani, hogy a tisztességes intézményfenntartókat ne sújtsuk.
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A másik kérdés a nem önkormányzati intézmények egyházi jogi személy által történő
átvétele. Ebben a kérdéskörben egészen komoly szemléleti csatát vívtunk Hiller miniszter
úrral az elmúlt fél évben (Dr. Hiller István: Így van!), ami arra vonatkozott, hogy az előző
kormánynak volt egy olyan szemlélete, hogy ha bármilyen intézményt egyházi jogi személy
átvesz, akkor az előzőt fenntartó fizessen öt évig egyházi közoktatási kiegészítő támogatást.
Magyarul: az egyházi normatíváért ne adják oda az intézményeket. Mi azt mondjuk, hogy az
egyházak, legalábbis a tisztességes intézményfenntartó egyházak, nem a projektegyházak
esetében ez beszűkít, ez diszkriminatív intézkedés az egyházak irányában, amennyiben itt egy
közoktatási bővülés és minőségi előrelépés, illetve az intézménymegmaradás lehetősége van.
Ezért, éppen ezért - szerintem nagyon bölcsen - kiirtotta az új parlament az önkormányzati
iskolák átvétele esetén ezt a szabályozást a közoktatási törvényből. Most pedig beteszünk egy
másikat, amely a nem önkormányzati, hanem más nem önkormányzati fenntartóktól való
egyházi átvétel esetén beteszi ezt a diszkriminatív lépést. Ez szűkíti az egyházak lehetőségét.
Az egyházak lehetőségének a szűkítésével, ne haragudjon, nem tudok egyetérteni, főleg úgy
nem, hogyha nem volt egyeztetés velük.

Még egy ilyen apróság van… Ja igen! Azt a kifejezést használta a főosztályvezető úr,
hogy vannak egyházi fenntartók, amelyek kijátsszák a lehetőségeket. Valóban vannak ilyenek,
de tisztelettel jelezném, hogy a szociális szférával ellentétben az oktatási szférában van egy
belső, szűkített kör. Nem mind a kétszáz-nem tudom hány egyházra vonatkozik, úgy, mint a
szociális intézmények fenntartásánál, hogy fenntartási jogosítvány birtokában megkapja a
közoktatási kiegészítő támogatást. Tehát a kiegészítő normatívát az oktatási intézmények
esetében csak egy nagyon szűk kör kapja meg az egyházi fenntartók közül, és igaz, hogy ezt a
nagyon szűk kört az elmúlt évben egy pár egyházzal bővítette az előző kormány, de ez még
így is egy nagyon szűk, nem 200-as, hanem talán egy 20-as kör lehet. (Dr. Hiller István: 28-
as!) 28-as. Ehhez a 28-as körhöz, uram bocsá’, hozzányúlhat a kormány, ha akar, de azt
gondolom, hogy éppen ezért nem áll fenn az a helyzet, amely miatt ez a lépés tervbe van
véve.

És végül hogy a megyei főjegyzők hatásköre ma a nem önkormányzati intézmények
működési engedélyének kiadása, ami a tervezet szerint ez a jövő év derekától átkerülne a
kormányhivatalokhoz. Megint csak azt mondom, hogy a 20 év azt indokolja, hogy a megyei
főjegyzőkkel való együttműködése, hatékony együttműködése kialakult az
intézményfenntartóknak. Ha sikerült párbeszédet folytatni ezekkel az intézményfenntartókkal,
akkor az ő véleményük alapján kiderülhet, hogy ezt ők szerencsés lépésnek tekintik-e, avagy
sem. Erről én nem tudok az egyházak nevében nyilatkozni, nem vagyok erre felhatalmazva,
de célszerű lenne velük egyeztetni, mert én mint egy korábbi egyházi közoktatási intézmény
főigazgatója nagyon-nagyon rosszul élném meg, hogyha bejáratott menetrend szerint,
bejáratott működési rend szerint a megyei főjegyzővel való egyeztetési fórumok helyett most
egy vadonatúj egyeztetési fórumon kellene újra ösvényeket taposnom - és azt hiszem, hogy
nagyon sok hasonló intézményvezető lesz nagyon nehéz helyzetben, megnehezülő helyzetben,
nagy adminisztratív teher esik így az intézményekre és a fenntartókra.

Ezeket szerettem volna hozzáfűzni magyarázatként, hogy miért fogok tartózkodni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Farkas Gergely, parancsolj, Gergely!

FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A törvényjavaslatban
számos nem tartalmi, sokkal inkább technikai módosítás szerepel - ezekkel nincs gondunk.
Ami viszont sokkal lényegesebb, hogy többnyire az oktatást érintő részekkel is egyetértünk,
de hangsúlyozom, hogy többnyire, tehát van néhány olyan dolog, amellyel kapcsolatban mi is
szeretnénk megfogalmazni a kételyeinket. Egyrészt ilyen, hogy a tanároktól elveszik a
szakkönyvtámogatást, illetve mást is, és ezekre vonatkozólag szeretnénk majd módosító
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javaslatokat benyújtani. Ezek miatt előreláthatólag tartózkodni fogunk az általános vitára való
szavazásnál.

Ami szintén a tartózkodást erősíti, az a salátatörvényeknek az átka, hogy itt is
49 módosítással találkozunk különböző szakterületekről, és más szakterületekről vannak
olyanok, amelyekkel viszont egyértelműen nem értünk egyet. Ilyen például az államháztartási
törvény módosítása, a 21., illetve a 24. §, amely a mi értelmezésünk szerint tovább csorbítja a
parlamentben az ellenzék költségvetési jogát azzal, hogy a kiadások közgazdasági tartalmának
részletezését az úgynevezett kincstári költségvetés, illetve az állami költségvetés keretében
oldja meg, és néhány olyan kiadási tételnél, amelyről korábban a parlament határozott, a
törvény miatt ez a jövőben másképp fog történni.

Összességben tehát amiatt, mert az oktatást érintő résznél is van néhány kritikánk,
illetve a törvényjavaslat más pontjait illetően is vannak fenntartásaink, a Jobbik tartózkodni
fog az általános vitára való alkalmasságról szóló szavazásnál. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván még hozzászólni? (Osztolykán Ágnes jelzésére:) Ágnes,
parancsolj!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Elnézést, de ha egy kicsit
tudnánk még az államtitkár úrral erről az SNI-ről beszélni! Mert abban egyet tudunk érteni,
hogy valóban volt egy vita az organikus vagy nem organikus megkülönböztetésben, és hogy
ezt próbálják rendbe rakni, azt én abszolút pozitív dolognak tartom. De azt gondolom, hogy
ennek a vitának volt egy olyan eredménye is, ami az előző szabályozás része volt, hogy az
SNI/B-nél megszűnt, tehát az SNI „B”-nek egyáltalán a lehetősége megszüntette azt, hogy a
társadalmi különbségekre használhassuk ezt a fajta megkülönböztetési lehetőséget, és ezzel
csökkenni látszott a szegregáció lehetősége. Én azt látom - de bízom benne, hogy talán
rosszul látom -, hogy most az „A” és a „B” közötti elmosásnak a szándékát vélem én
felfedezni, és azt gondolom, hogy azzal, hogy ilyen szavakkal próbálunk játszani, azzal
megint megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a hátrányos helyzetű, nagyon rossz családi
körülmények közül jövő, az alapvető készségproblémákkal küzdő gyerekeket, akik kapcsán
vitatkozhatunk arról, hogy mi a tartós, és mi az organikus és a nem organikus, lesz egy
lehetőség, hogy az SNI „A” vagy „B” közé nem létező megkülönböztetésből azt mondjuk,
hogy akkor ő nem integrálható.

ELNÖK: Köszönöm. (Révész Máriusz jelzésére:) Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az előbb elfelejtettem feltenni egy kérdést. Az lenne
még a kérdésem, és ha válaszolni fog rá, akkor abban benne lesz a válasz, hogy egy év múlva
vajon lesz-e elegendő óvodai férőhely az országban. Ha nem, akkor lehet, hogy nem egy
évvel lenne célszerű ezt elhalasztani, mert akkor jövőre ugyanitt fogunk ülni, és azt fogjuk
mondjuk, hogy megint halasszuk el egy évvel. Én most azt látom, hogy annyi óvodai férőhely
hiányzik, hogy teljesen reménytelen, hogy akár 2012 szeptemberére el tudjuk érni azt az
állapotot, hogy minden óvodáskorú gyereket felvegyünk. Ha nem, akkor nem vagyok benne
biztos, hogy érdemes olyan pontokat berakni a törvénybe, amelyekről tudjuk, hogy egy év
múlva úgyis módosítani kell. De ez csak egy apró megjegyzés, tehát hogy nem biztos, hogy
értelmes berakni az egy évet.

A második egy komolyabb kérdés: a művészetoktatás. Azt szeretném megkérdezni -
most itt próbáltam megnézni, hogy mennyi pénz volt tavaly az 5. számú mellékletben, de nem
találtam meg -, hogy a tavalyi 5. számú mellékletben mennyi pénzt szerepelt erre, sajnos már
nem emlékszem rá, azaz mennyi pénz esett ki a művészetoktatás támogatásából. Másképpen
kérdezve: hogyan alakul ennek a szférának a támogatása. Én a művészetoktatást rendkívül
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fontos területnek érzem, hiszen számos kisgyerek számára, aki esetleg hátrányos helyzetű,
bizonyos szempontból ez az egyik kitörési pont. Nem biztos, hogy matematikából, nem
tudom miből fog valami nagyot alkotni, de például kiderülhet, hogy a zenében tehetséges. Ha
eljutunk addig a helyzetig, hogy… (Közbeszólásra:) Most kaptam egy segítséget, hogy
460 millió forint. …Tehát ha eljutunk addig a helyzetig, hogy csak azoknak a családoknak a
gyermekei tanulhatnak zenét, amely gyerekek szülei a megemelt térítési díjakat ki tudják
fizetni, akkor szerintem ez egy rossz helyzet. Összességében tehát még egyszer, egyértelműen
szeretném megkérdezni, hogy hogyan alakul a művészetoktatási intézmények finanszírozása.
Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, ha ez nem lenne kisebb összeg, mint amennyi a tavalyi
évben volt, tehát az az én minimális elvárásom, hogy a művészetoktatásra szánt összegek nem
csökkenhetnek az előző évihez képest.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kucsák László, aztán Pósán László.

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelettel köszöntök mindenkit.
Több dolog elhangzott már, érintőlegesen esett szó a pedagógus-szakkönyvvásárlási
keretösszegről, illetve a 2011-es költségvetésben tulajdonképpen ennek a hiányáról, ami
valóban nem pozitív vagy nem igazán pozitív körülmény. Az kiolvasható az anyagból, hogy
az idő és a technika előrehaladtával internetesen és elektronikus formában elérhetőek ezek az
anyagot, és ily módon a pedagógusok tudják ezt használni. Itt most a vitaszakaszban vagyunk,
tehát akkor legalábbis javaslatként szeretném megfogalmazni, hogy ha már úgy tűnik, hogy
semmiképpen nincs lehetőség arra, hogy akár ezt a csekély összeget is tartani lehessen - mert
tudjuk, hogy ez a négyezer-egynéhányszáz forint soknak semmiképpen nem volt nevezhető,
de a nulla mindenképpen kevesebb ennél, tehát hogyha ez már semmiképpen nem tartható -,
akkor illő tisztelettel azt javasolnám a kormánynak, hogy azt viszont akkor végig kellene
gondolni, és egyértelművé kell tenni, hogy ha kézbe vehető szakirodalom vásárlására nincs
ilyen módon lehetősége a pedagógusoknak, akkor az elektronikus hozzáférhetőséget viszont
általánosan lenne célszerű szerintem szabályozni, hogy ez valóban mindenki számára egy
biztosított dolog legyen, és még így is feladványos az a része, hogy a technikai berendezések
vajon mindenkinek biztosítottak-e ehhez a dologhoz. Én tehát azt javasolnám, hogy akkor ezt
próbáljuk legalább végigvinni, hogy ilyen módon ne legyen ezzel probléma. Köszönöm.

ELNÖK: Pósán László, parancsolj!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én
visszakanyarodnék a felvételi és az emelt szintű érettségi vagy nem emelt szintű érettségi
kérdéséhez. A nyár elején, amikor erről szavazott a parlament, akkor pontosan az az érvelés is
emellett szólt, hogy ha most erről döntünk, annak a leghamarabbi érvényesíthetősége 2013,
mert hiszen minimum két év szükségeltetik ahhoz, hogy az iskolák erre kellőképpen fel
tudjanak készülni. Tehát hogyha most ezt kitoljuk, akkor legjobb esetben is 2014-re
halasztódik - vagy ki tudja, hogy mikorra. Én azt gondolom, hogy nem szabad ezt
megcselekedni, már csak azért sem, mert hallani olyan híreket, hogy az új felsőoktatási
koncepcióban két emelt szintű érettségit kérnek; nincs nekem ezzel bajom, de a fokozatos
bevezetés szempontjából ez a mostani akkor mindenképpen indokolt lenne.

Másrészt pedig azt a részt nem igazán értem, hogy hogyan történik ilyenkor a
pénzügyi kiszámítása, hogy mi mennyibe kerülne. Nem vitatom, hogy vannak pluszvonzatai,
pluszköltségei, de most tekintsünk el attól, hogy hány intézmény szeretne ilyet kérni vagy
hány nem szeretne ilyet kérni. E tekintetben azért - még egyszer mondom - a minisztériumnak
van mozgástere. Ami meg különösen érdekes, hogy ha most hirtelenjében minden iskolában
minden tanuló úgy döntene, hogy ő emelt szinten akar érettségizni, mert jogilag erre módja és
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lehetősége lenne, akkor összeomlana a költségvetés, vagy mi történne? Ez így nyilvánvalóan
nehezen értelmezhető egy kicsit. Úgyhogy már most jelzem, hogy ezzel kapcsolatban biztosan
be fogunk terjeszteni módosító javaslatot, már csak azért is, mert hogyha fontosnak tartjuk,
hogy a felsőoktatás minőségi képzése javuljon, akkor minél hamarabb el kell érni azt, hogy a
bemeneteli oldalon is komolyabb kritériumokat és minőségi mércéket tudjunk felállítani, és
nem húzzuk, mint a rétestésztát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Egyéb hozzászólót nem látok, így magamnak adom meg a
szót… (Dr. Hiller István: Bocsánat!) Parancsolj, István, és akkor utoljára … (Dr. Hiller
István: Elfelejtettem feltenni a kezemet.) Parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Elnézést a késői jelzésért!

ELNÖK: Lassú voltál. (Derültség.)

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Hogyha már itt tartunk, el kell mondanom - bocsánat
az időhúzásért - a késő és a lassú kapcsán, hogy előfelvételisként a szombathelyi laktanyában
vendégeskedhettem egy évig, ahol futóverseny volt, ez a megalapozó törvényekről jut
eszembe. A futóverseny eredménye az volt, hogy az első helyezést Lassú honvéd, a második
helyezést Sánta honvéd hozta el. (Derültség.) Semmi sztori nincsen benne, Sánta nagyon
kitűnő ember volt, történelem-orosz szakon végeztünk az ELTÉ-n. (Kucsák László: Így
sikerült az előkelő harmadik helyet megszerezni?) Nem, arra már nem emlékszem, hogy a
harmadik helyet ki szerezte meg (Dr. Hoppál Péter: Béna!), de ez jellemezte az egészet.
Bocsánatot kérek.

Mivel a megalapozó törvények és a költségvetési törvény között nyilván direkt
összefüggés van, ezért hogyha Pósán képviselő úr nem említette volna az emelt szintű dolgot,
elmondtam volna, de így ismételten meg kell jegyeznem, hogy a jelenleg betervezett
1 milliárd forint kevés lesz a 2011. évi érettségire. Amennyiben az az érvelés, amit az
államtitkár asszonytól hallottam a parlamentben, hogy ez több, mint a tavalyi, akkor azt kell
mondjam, hogy sajnos utána kell nézni a tavalyi költségvetésnek, ott ugyanis két helyen volt
erre tervezve: soron és az Oktatási Hivatalnál összesen 1,4 milliárd forint. Mivel ebben az
évben, már ebben a 2011. évben várhatóan többen fognak emelt szintű érettségit tenni, mint
2010-ben, az 1 milliárd forint betervezett összeg, ami 400 millióval kevesebb, mint a tavalyi,
kevés lesz, és mivel az érettségihez, az emelt szintű érettségihez nyilván minden
jelentkezőnek joga van, biztos, hogy átcsoportosítást kell ott tenni. Javaslom, hogy ezt
előzzék meg, nézzék meg azt a két forrást, amit én mondtam, mert különben év közben
problémák lehetnek.

A másik, inkább jelzés értékű dolog, és egy javaslatot foglal magában, hiszen
nyilvánvalóan a költségvetési törvény és a megalapozó törvény is foglalkozik a szakképzés
ügyével. Nem gondolom, hogy ezt itt most kellene kinyitni. Jelentős átalakulás történt az
elmúlt időszakban a szakképzés szerkezetében. Én azt vetem fel, hogy tartsunk egy előzetes
beszélgetést arról, hogy a bizottság egy meghatározott időpontban tárgyalja meg a szakképzés
kérdését. Fura, mert több helyen van tárcaszinten is, meg aztán nem a tárcánál is, de az
oktatási bizottságnak a szakképzés ügyével érdemes foglalkoznia. A javaslatom egyszerűen a
törvények kapcsán, ami részben költségvetést, részben pedig irányokat szab, az, hogy
meghatározott időn belül, előzetes egyeztetés után beszéljen a bizottság a szakképzés ügyéről.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Akkor most adom meg magamnak a szót.



- 16 -

Szeretném, ha még decemberben tudnánk beszélni a szakképzés ügyéről. (Dr.
Gloviczki Zoltánnak:) Zoltán, ez titeket is érint. Czomba államtitkár úrnak jelezni fogjuk,
hogy igényt tartunk a jelenlétére és a szempontjaira, elképzeléseire. (Edelényi Zsuzsánnának:)
Zsuzsa, legyen kedves, majd akkor tervezzük, hogy durván két-három hét múlva, tehát ha
lehet, még idén lássuk, hogy jövőre mi történik a szakképzés terén, mert valóban egy komoly
átalakulásról van szó.

A salátatörvény általános vitára való alkalmasságáról beszélünk. Minden
képviselőtársam figyelmét szeretném felhívni, hogy a salátatörvény elfogadása szükséges a
költségvetés elfogadásához (Derültség.), a költségvetés elfogadása pedig szükséges a
kormányzati munka zavartalan folytatásához. Természetesen megértem, hogyha szakmai
törvényekben kinek-kinek jobbító szándékú javaslata van, és tájékoztatlak benneteket, hogy
ezeket ma estig tehetitek meg, az általános vita ma éjszaka lezárul, 6-kor nyílik meg, durván
10 óra felé lezárul, tehát ha ilyen kételyek vannak - bennem is akadnak ilyenek -, akkor ezt
ma délután kell papírra vetni, és nem az általános vitára való alkalmasság kérdésében kell ezt
érvényesíteni, hanem a részletvitákban. Megfontolásra javaslom számotokra ezt a szempontot.
(Derültség.) Nálam is van pár ilyen pont.

Valószínű, hogy az óvodáztatási támogatásnál valami…, tehát az nincs benne a
költségvetésben - egy szó mint száz -, ezért valahol fel kellett függeszteni az erről szóló
jogszabályt (Dr. Hiller István: Hát persze!), vagy itt, vagy ott. Több dolgot lehet csinálni.
Vagy óvodáztatási támogatást adunk, vagy előírjuk négyéves kortól a kötelező óvodáztatást -
nekem ez is megfelel. Költségben nagyjából ugyanott vagyunk egyébként, mert a gyerekek
túlnyomó többsége már most is jár négyéves korában óvodába. Ezzel olyanokat is
beterelnénk, akiket egyébként nem kellene, akik normális középosztályi szocializációban
vesznek részt, nem kellene közpénzt költeni arra, hogy már négyéves kortól odajárjanak -
kicsi ez a százalék. De hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, a cigány gyerekek
minél korábban óvodába járjanak, azt valamilyen eszközzel el kell érni, mert ha nem járnak,
az a legdrágább, az baromi drága, mert kudarcossá teszi az összes utána következő

pénzköltésünket, az nagyrészt kidobott pénzzé válik. Tehát vagy ezt, vagy azt kell csinálni.
Két szék közt a pad alatt nem jó - van egy olyan kockázatérzésem, hogy mintha most ott
lennénk. Remélem, el tudjuk kerülni, de ezt a kockázatot érzem. (Dr. Gloviczki Zoltánnak:)
Zoltán, ez nektek szól, nézzük meg, vagy az egyik, vagy a másik utat el kell kezdeni építeni.

A pedagógus-szakirodalomra, rendben, nincs pénz, internet van, de - tesszük fel az
ujjunkat itt az oktatási bizottságban - akkor legalább az áfatörvényben kellett volna az
elektronikus tartalomszolgáltatás áfáját csökkenteni, hogy meg tudjuk rendelni azokat a
nyavalyás digitális tartalmakat, vagy könnyebben tudjuk megrendelni. Ez nem történt meg.
Emlékeztek a vitára az adótörvények kapcsán, hogy ez így volt. Tehát ha tudjuk, hogy el
fogjuk törölni a pedagógus-szakkönyvvásárlást, akkor legalább ott, előtte érdemben meg
kellett volna fontolni ezt a javaslatot. Tudom, hogy a NEFMI e tekintetben inkább támogatta
Pósán Laci javaslatát, semmint ellenezte.

A gazdasági tanácsok átalakításával én személy szerint egyetértek. Így is lehet,
ahogyan itt le van írva. Szerintem a dolgot megoldotta volna, ha két pontot módosítunk rajta,
például hogy nem kapnak díjazást, és a saját vagyonukkal felelnek. (Derültség.) Akkor egyből
fölösleges lett volna visszahívó leveleket küldözgetni. (Dr. Hiller István: Nekünk jó!) De ez a
megoldás is ötletes - fogalmazzunk így! Én tehát azzal, hogy a gazdasági tanácsokat
formáljuk át, személy szerint egyet tudok érteni, ezt támogatni tudom.

Nem így az érettségire vonatkozó nyári törvény hatályának a kitolását, ugyanis ha
olvassuk a most már nyilvánosságra került felsőoktatási koncepciót, ott két központilag
szervezett érettségi a célkitűzés. Mi azt mondjuk, hogy kapja meg a kormány a jogot, hogy
legalább egyet előírjon - nem kell mindenhol, írja elő a képzések 30 százalékában,
40 százalékában -, de ahol lehet, ahol megalapozottnak látja, ahol pénzügyileg vállalhatónak
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látja, ott ezt írja már elő 2013-ra! És nem véletlenül mondjuk ezt a ’13-at: ’14 a választások
éve, a radikális átalakításokat az érettségivel kapcsolatban legalábbis megfontolandónak
gondolom, tehát ’13-ban tegyünk meg egy lépést, hogy aztán ’14-ben, ’15-ben még egyet meg
tudjunk tenni.

Mi az, ami költség? A vizsgák megszervezésének a költsége a jövő évi
költségvetésben nem jelenik meg, az ’13-ban jelenik meg – a felől majd 2012-ben, két év
múlva fáj a fejünk itt, ennél az asztalnál. Ha a gimnáziumok felkészítő munkáját a nagyobb
számban választott emelt szintű érettségire tekintjük költségnek, akkor azt gondolom, hogy itt
sem osztom az aggodalmat, mert most is háromszor annyi diákot készít fel a közoktatás, mint
ahányan aztán az emelt szintű érettségit választják, tehát sokkal több diákot készítünk fel,
mint amennyi neki mer futni. Megjegyzem: ez egy puha terület, tehát itt elvileg a fenntartókat
illeti a kötelezettség. Én részben önkormányzati emberként is azt gondolom, hogy az, hogy
ezt ’11-ben nem érvényesítjük normatívaemelésben, az szerintem a fenntartók számára nem
okoz jelentős gondot, illetve ha valami gondot okoz, akkor azt nem ez okozza, hanem az
alapfinanszírozás.

Az, hogy majd átalakítja a szaktárca az érettségi rendszerét… Lássuk a javaslatot!
Egyelőre nincs ilyen kézben, egyelőre azt látjuk, hogy a szavak szintjén, a kifejezések, a
definíciók szintjén ugyanazt mondja a nyári törvény, hogy emelt szintű érettségi, ugyanazt
mondja a koncepció, hogy emelt szintű érettségi. Hogy ennek mi lesz a belső tartalma, azt
természetesen a szaktörvény jövő tavasszal majd pontosíthatja, át is alakíthatja, de akkor ezt a
célkitűzést is átalakítja értelemszerűen. Én tehát továbbra sem érzem ezt a problémát. Én
támogatom, hogyha Laci ehhez módosító javaslatot fog hozzáfűzni, sőt szükségesnek is
gondolom azt.

A Pallasz athénés jogszabály, tehát hogy egyszerre teljes vértezetben kell kipattannia
minden óvodának, iskolának az alapítók fejéből, és nem fokozatosan felépíteni egy
intézményt, el tudom fogadni, merthogy voltak olyan visszaélések az alapítványi mezőben,
amelyek ezt az ötletet eszünkbe juttathatják, de megjegyzem: ez az eszköz szinte mindegyik
területen lehetetlenné teszi új iskolák alapítását, alapítványi, önkormányzat, egyházi területen
egyaránt. Nem ismerek olyan fenntartót, a leggazdagabb budapesti kerület sem tud egyszerre
minden eszközt a teljes évfolyamon letenni az asztalra, nincs ilyen. Nincs új iskola ebben a
mezőben, hogyha ezt behúzzuk. Ez lehet szándék, csak tisztázzuk, hogy akkor ezt csináltuk,
vagy ezt csinálnánk, ha ezt lefogadjuk. Ellenben azokat a visszaéléseket, amelyekről mi is
hallottunk, olvastunk, hogy vándorolnak magánintézmények, normatívavadászok egyik
megyéből a másikba, ezt egy erős hatósági kontrollal lehet kiszűrni. (Dr. Pósán László: Meg
lehet is!) Hogy lehet-e, abban vannak kételyek, mert láttunk néhány kudarcos történetet, sőt
én is próbálkoztam ilyen megcsípéssel, és szerintem vagyunk még páran az asztalnál, akiket
kicseleztek az alapítványi intézmények, de akkor a kormányhivataloknál, az Oktatási Hivatal
átalakításánál próbáljuk ennek elejét venni, és ne az alapítás szabályainak az ilyen mértékű

szigorításával. Ezt megfontolandónak gondolom.
Én ennyit szerettem volna hozzáfűzni.
Tessék parancsolni az előterjesztő részéről!

Reflexiók

Tavaszi Zsolt (Nemzetgazdasági Minisztérium)

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Köszönjük
az építő jellegű javaslatokat, mindazt, ami a művészetoktatással, a nem önkormányzati
intézményekkel kapcsolatos átadással összefüggésben megfogalmazódott. Röviden annyit
szeretnék reagálni a művészetoktatás tekintetében, a Révész képviselő úr részéről elhangzott
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költségvetési, finanszírozási kérdés tekintetében, hogy nem csökken a költségvetésben az erre
szánt támogatás, hanem beépül a teljesítménnyel kapcsolatos normatív rendszer
támogatásába, tehát itt jelentkezik ez az összeg.

Ami az egyházi fenntartóknak történő átadást illeti, itt hangsúlyozottan nem az
egyházi integrációt próbálja a javaslat gátolni, tehát ennek a jobbítása nyilvánvalóan
elképzelhető. Szándékaink szerint nem ezt kívántuk, tehát nem az egyházi iskolák
méretgazdaságosabb működését vagy integrációját szűkíteni ezzel a javaslattal, legalábbis
azon egyházak kapcsán, amelyek történelmi egyházak, amelyek hosszabb ideje fenntartók,
hanem azokra a gyakorlatokra, illetve azokra a tapasztalatokra vonatkozik ez, amelyek a
rendszer kijátszására utalnak.

Ami a jegyzőkhöz történő engedélyezésátadást illeti, nyilvánvalóan kialakultak a
megszokott csatornák a fenntartók kapcsán, de a tapasztalatok azt mutatták, hogy ezen
engedélyezési eljárásokban nem egységes színvonalon jártak el a jegyzők - fogalmazzunk így!
Ezért gondoltuk úgy, hogy egy egységes, megfelelő szakmai színvonal a
kormányhivatalokhoz átkerülő oktatási szakigazgatási szervek tekintetében lehet biztosított.
Ennek is a féléves bevezetése, a félévkori bevezetése egy felkészülési időt mindenképpen
hagy az érintettek számára.

A pedagógusok szakkönyvvásárlásával kapcsolatosan megfogalmazott javaslatot,
hogy digitális tartalmak, elérhetőség, köszönettel vesszük, a szaktárcának is mindenképpen
fontos szerepe van e tekintetben.

A felvételivel kapcsolatosan itt is elhangzott, hogy módosító indítványok kerülnek
benyújtásra. Itt igazából a jövő évi felsőoktatási törvény kapcsán a kitolása ennek a
javaslatnak…, úgy szerepel a normaszöveg szerint, hogy külön törvényben meghatározott
időpontban lépne hatályba ez a nyári módosító javaslat, tehát ennek keretében gondolta
nyilván a kormányzat áttekinteni ezt a kérdést. Ez nyilvánvalóan adott esetben egy kitolását is
jelentheti ennek a 2013-as határidőnek, de itt az új felsőoktatási törvény, illetve annak a
koncepciójába építhetősége kapcsán fogalmazódott meg a javaslat, hogy most ez így, ebben a
formában ne lépjen hatályba.

Az óvodáztatási támogatás kapcsán az elnök úrnak azt felelném, hogy a törvényben
benne van, tehát nem szűnt meg a költségvetési törvényben; átkerült a 8. számú mellékletbe,
és a szociális támogatások, szociális normatívák tekintetében jelenik meg ez az összeg. Ilyen
értelemben tehát maga a törvényben szereplő határidő kitolása csak erre vonatkozik.

A gazdasági tanácsok átalakítása kapcsán elképzelhető, hogy az itt megfogalmazott
javaslatok még további finomításra kerülnek a felsőoktatási törvény, a GT, a gazdasági
tanácsok kapcsán, itt erről tudok előzetesen beszámolni.

Nem tudom, hogy a szaktárca részéről az elhangzottakhoz a helyettes államtitkár úr, a
főosztályvezető úr kíván-e még hozzászólni.

Dr. Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt Bizottság! A
szaktárca a költségvetések vitájában nyilván a szakmai lojalitásnak és a kormányzati
lojalitásnak egy igen kínos mátrixában mozog, amire az elnök úr is utalt, úgyhogy nem is
szeretnék ebben a mátrixban kalandozni. Szeretettel várjuk a módosító indítványokat.
(Derültség.)

Ami a kérdések szakmai részét illeti, Hiller képviselő úrnak szeretném a figyelmébe
ajánlani - amellett, hogy osztjuk az aggodalmát, hogy kevés pénz van -, hogy nemcsak az
érettségi tárcasorán növekedett meg 300 millióval a támogatás, hanem úgy, ahogy arra ön is
utalt, az OH támogatásában is megjelent az érettségi. Valóban határeset így is, de nem akkora
a veszély, reméljük, mint ahogy attól ön tart. (Dr. Hiller István: Akkor jó!)
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Osztolykán Ágnes képviselő asszonynak szeretném visszajelezni, hogy világos az
aggodalma, de nem szűnik meg az SNI A- és B-kategória, hanem itt egy terminológiai
problémáról van szó. Jelenleg az SNI A- és B-kategóriában organikus okra visszavezethető

vagy organikus okra nem visszavezethető sérülésekről van szó, és ez a terminológia változik
meg. Az organikus ok, ami egész egyszerűen felderíthetetlen ezekben az esetekben, az esetek
többségében, ez egy olyan kötelezettség a bírálatban vagy a szakértői vélemény
kialakításában, amivel nem tudnak a bizottságok mit kezdeni. És mivelhogy ez kezelhetetlen,
ezért mind a szakma, mind mondjuk más szakmai vonalon az ÁSZ véleménye is támogatta ezt
a gondolatunkat. Természetesen…, nyilván megítélés kérdése, hogy elfogadja-e ezt a
természetességet, amivel mondom, nyilván nem az a célunk, hogy most ezt a kis rést
megragadjuk, hogy valakit kizárhassunk valamiből. Tehát természetesen nincs ilyen célja a
dolognak.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom, szavazunk. Az általános vitára való
alkalmasságról döntünk. Kérem, hogy aki egyetért, támogatja a törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságát, az most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm, ez 14 igen. Aki nem ért
vele egyet, az, kérem, most jelezze. (Szavazás.) 3 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.)
4 tartózkodással, 3 nem és 14 igen szavazattal általános vitára alkalmasnak találta a bizottság.
Köszönöm.

Vendégeinknek köszönöm a részvételt.

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő
kijelölése

Bizottsági előadót kell állítanunk, és kisebbségi előadót is, ha a kisebbség vagy az
ellenzék igényt tart rá - kérem, beszéljétek meg. (Dr. Hiller István: Jó.) Arra kérem tehát az
ellenzéki pártokat, hogy a bizottsági ülés után döntsék el, ki lenne az előadó, és jelezzétek
nekem. Kormánypárti előadónak pedig Pósán Lászlót javaslatom, ha ezzel egyetértetek.
(Bólogatások.) Köszönöm szépen.

Az integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának szabályozása a
közoktatásban (Kisújszállás város polgármestere felterjesztésének megvitatása)

Elnöki bevezető

A következő napirendi pontunk Kisújszállás város polgármesterének a felterjesztése.
Ott van előttetek ez a felterjesztés? (Közbeszólások.) Az integrálható sajátos nevelési igényű

gyerekek ellátásának szabályozása a közoktatásban - ez Kisújszállás képviselő-testületének a
felterjesztése, illetve ez a tárgya a felterjesztésnek. Az önkormányzatoknak joguk van
felterjesztéssel élni a törvényhozás számára. A képviselők jelentés részének nyilván sikerült
átolvasnia, áttanulmányoznia a felterjesztést. Én ezt sok héttel ezelőtt átküldtem a közoktatási,
illetve a szociális területnek, hogy tanulmányozzák ezt a javaslatot. Hoffmann Rózsa
államtitkár asszony Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár urat küldte el ezen szép, bár nehéz
feladat kapcsán, Soltész államtitkár úr pedig nem jelzett… (Edelényi Zsuzsánna: De, igen.)
Jelzett? (Edelényi Zsuzsánna: Azóta igen.) Bocsánat, jelzett, és Dudás Zoltán gyermekvédelmi
és gyámügyi főosztályvezetőt kérte meg, hogy legyen a segítségünkre a felterjesztés
értelmezésében, megvitatásában. Ha lehet kérni, segítsetek nekünk a probléma exponálásában,
a képviselő-testület által leírtak megítélésében! (Dr. Gloviczki Zoltánnak:) Zoltán, parancsolj!
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Dr. Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) tájékoztatója

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Itt egyszerre egy
különlegesen egyedi és ugyanakkor egy messze az autistákon és a jelen előterjesztésen
túlmutató problémáról van szó. A város önkormányzatának az előterjesztéséből csak részben
derül ki, de utánanéztünk a tárca szintjén, és valójában egyetlenegy gyermeknek a problémája
vetette fel ezt a kérdést, jóllehet Kisújszállás már korábban is - talán tudják a tisztelt képviselő

hölgyek és urak -, a 2009. évben is felvetett hasonló problémákat. Jelesül arról van szó, hogy
egyetlenegy olyan autista gyermek, aki ugyanakkor nagyon-nagyon jó képességekkel
rendelkezik, és az autisztikus tünetei szinte egyáltalán nem befolyásolják az iskolai jelenlétét,
illetve az integrált oktatását, milyen problémákat okoz, illetve ez milyen általános kérdéseket
vet föl.

Az általános kérdés, ami messze túlmutat tehát az autizmuson és akár a sajátos
nevelési igényen is, az az, hogy vajon egy önkormányzat vagy egy fenntartó nem szólhat-e
bele, vagy miért nem szólhat abba bele, hogy milyen szakértői vélemény alapján folytatódik
ennek a gyermeknek vagy ezeknek a gyermekeknek az integrált oktatása. Jelenleg az erre
vonatkozó szakértői vélemények ellen csak a szülőnek, a családnak van fellebbezési joga, ez
tehát azt jelenti, hogy azok az önkormányzatok vagy fenntartók, amelyek vállalják vagy
kénytelenek vállalni ezt a többletfeladatot, nem ítélhetik meg azt, hogy mennyire sikeres az
integráció, hogy az ő szakmai szempontjaik alapján mennyire van erre lehetőség.

Itt a valóság és az elvek nagyon-nagyon kibogozhatatlanul ütköznek. Hiszen egyfelől
előttünk van az a gyakorlati tapasztalat, hogy egy iskolában valóban nem működik valami, és
lehetetlen, hogy egy iskolaigazgató vagy egy fenntartó ne kezdeményezhessen a valós
lehetetlenség alapján valamiféle eljárást vagy módosítást. Másfelől viszont ott van az az elvi
probléma, hogy ha ezt megengednénk egy önkormányzatnak, egy fenntartónak vagy egy
iskolának, akkor bármilyen integrációs esetben élhetnének azzal a lehetőséggel, hogy
„kigolyózzanak” gyerekeket vagy gyereket, akivel nehezebb bánniuk.

A probléma felvetése Kisújszállás részéről nagyjából ez, hogy egy olyan
törvénymódosításra adnak ötletet, amely a fenntartónak vagy az iskolának is lehetőséget ad
arra, hogy egy sajátos nevelési igényű vagy bármilyen szempontból szakértői vélemény
alapján integrált gyerek újravizsgálatára vagy újramérlegelésére az iskola vagy a fenntartó
tehessen javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. (Dudás Zoltánnak:) Zoltán, parancsolj!

Dudás Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) véleménynyilvánítása

DUDÁS ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm,
elnök úr. Tisztelt Képviselő Hölgyek! Tisztelt Képviselő Urak! Kedves Kollégák! Tekintettel
a megkeresés óta eltelt rövid időre, mi tárcaálláspontot nem fogunk tudni megfogalmazni,
igazából csupán a szakellátásban felhalmozódott tapasztalatokat tudjuk itt megosztani
önökkel. A gyermekvédelmi ellátásban az a trend, az az elmozdulás tapasztalható, hogy
igyekszünk elmozdulni az intézményközpontú ellátás felől a gyermekközpontú ellátás
irányába, tehát minden esetben meg kell vizsgálni azt, hogy egy-egy adott gyermek esetében
mi a szakszerű, mi az az ellátás, amely azt a gyermeket valóban fejleszti, illetve helyes útra
tereli. Ennek következtében azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan gyermekek, akik
esetében az integráció a megfelelő út, van olyan helyzet, amikor a magántanulói státusz, de
bizony előfordul - főleg a súlyosabb esetekben - olyan, amikor a belső iskolai rendszer az, ami
megoldást jelenthet egy-egy gyermek számára. Mindenképpen indokolt a figyelmükbe
ajánlanom, hogy vannak olyan helyzetek, olyan esetek, amikor ha egy-egy SNI-s gyermeket
integrált iskolába helyezünk el, az bizony frusztrációt is okozhat, és ezzel mintegy nem
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benntartjuk az iskolai rendszerben, hanem inkább kivezetjük onnan. Ezeket tudnánk
elmondani.

Mindenképpen az adott helyzetre leképezhető, az adott gyermekre vonatkozó
megoldásokat kell találnia a rendszernek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Ágnes, parancsolj,
Osztolykán Ágnes!

Hozzászólások, reflexiók

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Nekem ez… Biztos látszik is -
kicsit viccesen néztek rám -, de nekem ez nagyon fontos témám, és személyesen is érint ez az
egész ügy engem. Nagyon sok ilyen helyzettel találkoztam, amelyekből nagyon kellemetlen
dolgok születtek.

Végigolvastam ezt az egész anyagot, mi is utánamentünk egy kicsit az ügynek. Egyet
kell értsek azzal, én is azt gondolom, hogy ez nem szabályozási probléma. Én azt gondolom
tehát, hogy annak szakértői bizottságnak a felelőssége, amely vizsgálja azt a gyereket, hogy
az integráltan autista-e vagy nem. Aztán az, hogy ezek a szakértői bizottságok hogyan
működnek, és valóban meg tudják-e mondani arról a gyerekről, hogy integrálható-e vagy sem,
az egy másik kérdés; én azt gondolom, hogy erről érdekes lenne beszélni, de ezek, azt
gondolom, ilyen egyéni dolgok. Én felvettem a kapcsolatot olyan bizottságokkal, amelyeknél
szeretném azt kideríteni, hogy igazából milyen szempontrendszer alapján mondják azt, hogy
valaki integrálhatóan autista vagy sem.

Azt gondolom - két dolog nagyon röviden -, hogy nem szabad összemosni a súlyos
autisták és a többi SNI-s ügyét, mert azzal csak veszítünk, tehát akkor saját magunknak
csinálunk még nagyobb gondot. És még azt is gondolom - ellentétben azzal, amiben idáig
kicsit vitatkoztam a salátatörvény kapcsán -, hogy egy szakértői bizottságnak az egyedi, adott
esetben téves döntése nem szolgálhat alapul arra nekünk, hogy az SNI-s integrációt korlátozó
változtatásra tegyünk javaslatot. Én nem gondolom azt, hogy egy fenntartó intézmény
eldöntheti, hogy valaki mennyire integrálható vagy nem, én azt gondolom, hogy ez egy
szakértői bizottságnak a felelőssége, és ebben semmiképpen nem lehet engedményeket tenni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Sági István jelzésére:) István, parancsolj!

SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm. Én is azt gondolom, hogy az intézményfenntartó
más módon is megteheti azt, hogy ezeket a gyerekeket fogadja vagy nem. Ha az alapító
okiratában a feltételeket vállalja és teljesíteni tudja, akkor ő ezt tudja szabályozni - és ez igaz
adott esetben Kisújszállás önkormányzatára is. Én tehát úgy gondolom, hogy amikor a
szakértői bizottság meghozza a véleményét, az adott intézménynek valamilyen szinten
nyilatkozatot is kell tennie, hogy fogadja, képes (Osztolykán Ágnes: Képes-e, igen!) és a
feltételekkel rendelkezik-e. Ha ez az intézmény arról nyilatkozik - akár Kisújszálláson, akár
máshol -, hogy nem tudja fogadni, akkor annak a gyermeknek bizonyos hatókörön keresni
fognak olyan intézményt, amely alkalmas az ő ellátására. Innentől kezdve, úgy gondolom, ez
a probléma részben helyi probléma; az más kérdés, hogy Kisújszállásnak - Szolnok megyei
révén ismerem a helyzetet - valóban vannak speciális intézményeik is, megyei fenntartásúak,
de ott nem integrált oktatás zajlik, de én úgy gondolom, hogy a fenntartó ezt valahogy,
valamilyen szinten vállalta. Úgyhogy én azt javaslom, hogy amikor egy fenntartó az alapító
okiratában vállal egy ilyet, az integrált oktatást, akkor szerintem tételenként meghatározhatja,
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hogy milyen típusú gyermekek ellátására képes, ott kér-e szakértői segítséget, és hasonlítsa
össze, hogy az valóban el tudja-e azokat látni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Révész Máriusz jelzésére:) Máriusz, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én alapvetően integrációpárti vagyok, ugyanakkor
Kőbányán is van néhány tapasztalatunk, amely mindenképpen indokolttá teszi, hogy erről a
problémáról ne csak egy ilyen felvetés kapcsán, hanem sokkal-sokkal részletesebben
gondolkodjunk el. Az alapvető gond ugyanis az, hogy ez a doktriner módon érvényesített
integráció nagyon sokszor több kárt okoz a gyereknek, mint amennyit használ. Abba az
óvodába, ahova az én fiam is jár, jár egy Down-szindrómás kisfiú, és az égvilágon minden
rendben van, az óvodás csoporttársai szeretik, a gyerek fejlődik, és minden ideálisan
működik. Viszont tudnék Kőbányáról számtalan példát mondani, amikor a gyereket
megpróbálják integrálni az adott osztályba, ahol periférikus helyzetű lesz, kudarcot kudarcra
halmaz, a közösség, az osztály, a gyerekek kiközösítik, nagyon nehéz helyzetbe kerül, és az
egész integráció egy totális kudarc a számára, tehát mire befejezné az általános iskolát - ha
egyáltalán elér oda -, addigra hihetetlen módon sérült gyerek lesz belőle Nem egyedi ez az
eset. Miközben egyébként ott van nekünk egy olyan komplex gyógypedagógia iskola,
Kőbányán működtetünk olyat, bár nem kerületi önkormányzati feladat, ahol pontosan ezeket a
gyerekeket felkészült pedagógusok ideális körülmények között, tudnák ellátni. És az a
helyzet, hogy kéri a szülő, mindenki kéri, csak igazából nem lehet ezt a helyzetet megoldani.
A gyógypedagógiai intézményünk átvenné, az iskola támogatná, a szülő szeretné, a gyereknek
egyértelműen jó - a helyzet pedig bezárul. Tehát különbözőek a helyzetek, és egy kicsit úgy
érzem, hogy ebben a pillanatban egy nagyon rideg szabályozás született: akit lehet, és nagyon
sokszor olyat is, akit nem, mindenképpen integrálni kell; és az sem baj egyébként, hogyha ez
a gyereknek rossz, az a szabály, hogy integrálni kell - tudok ilyen példákat mondani.

Úgyhogy nem gondolom, hogy konkrétan ezt a felvetést kell elfogadni, de ami ebben a
felvetésben le van írva, az sok esetben teljesen igaz, és más önkormányzatoknál is áll. Annak
ellenére tehát - még egyszer mondom -, hogy alapvetően integrációpárti vagyok, itt egy
rugalmasabb szabályozásra lenne szerintem szükség. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm.
Több dolog van az asztalon a konkrét probléma kapcsán. Az egyik a Kinek van

vétójoga? kérdése. Zoltán azt mondja, hogy…, talán nem is foglaltál állást ebben. (Dr.
Gloviczki Zoltán: Nem, de szívesen állást foglalok.) Igen. Ágnes állást foglalt, hogy ne legyen
vétójoga az önkormányzatnak, illetve a fenntartónak, mert akkor átszakad egy gát. Máriusz
azt mondja, hogy rendben-rendben, de azért rugalmasabban - kíváncsi vagyok, hogy ti mit
gondoltok erről. Ez az egyik halmaz, problémahalmaz.

A másik, amit itt kerülgetünk, hogy a dupla normatívából nem jön ki az a
gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, Braille-írással nyomtatott könyv, vezetősín és még
nem tudom micsoda - mindenki előhozza a saját példáját. Én egy hónapja keresek két vak
gyereknek iskolát Budapesten, és nem találok, mert olyan mértékben emeltük a vakok
érdekében az iskolák követelményszintjét, hogyha vakokat oktatni akarnak, hogy lassan egy
iskola sem vállalja. Tehát a vakokat támogatni akartuk, növeltük a követelményeket, és ma
rosszabb helyzetben vannak, mint két-három évvel ezelőtt voltak. Budapesten itt küszködünk
a kétségbeesett szülőkkel, és nyilvánvalóan nem jön ki a dupla normatívából a folyosón végig
vezető sín meg nem tudom én, mit kell oda tenni. Tehát ez a pénzügyi, finanszírozási kérdés,
az, hogy dupla normatívát adunk, tudjuk jól, hogy nem oldja meg a dolgot. Az új
finanszírozási elképzeléseknél érdemes lesz majd elővenni ezt a kérdést, hogy nem
gyereklétszám-alapú, hanem akkor státusz, bér. Azt is látjuk, hogy ugyanakkor nem tudunk
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minden iskolába ilyen számban asszisztenst, gyógypedagógust vagy fejlesztőt biztosítani,
tehát itt valami nagyobb halmazt kell megállapítani, ahol ezt garantálja finanszírozásban a
kormány.

A harmadik pedig, ami aktuális, hogy a költségvetési törvény a közoktatási
megállapodásokat újraszabályozza, ugyanis a problémás gyerekek nagy részét ma nem az
önkormányzati intézményrendszer látja el, hanem a nagyon sokszínű, kis, alapítványi
intézmények. Ezeknek a nagy része egyébként így is indul: kétségbeesett szülő nem talál
ellátást a gyereke számára, csinál egy iskolát, egy óvodát, és ezek próbálnak életben maradni.
Természetesen itt is vannak visszaélések, kis számban, előfordulnak, mi is vitattunk ilyet,
talán még interpelláció is volt ezekről, de ez nem ok arra, hogy ezt a nagyrészt ellátatlan vagy
nagyon nehezen megoldható feladat megoldásában szerepet vállaló kisintézmények életét
megnehezítsük, vagy néhányan úgy ítélik meg, hogy ha így marad a költségvetési törvény,
akkor az kockára is kerül. Ez tehát a harmadik probléma, amely aktuális, mert egyből itt van
előttünk a költségvetés.

Én ezt a három halmazt, problémahalmazt látom.
(Dr. Gloviczki Zoltán jelzésére:) Zoltán, parancsolj!

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Abszolút egyetértek a
problémahalmazzal. Mi a konkrét ügyben, ami talán egy picit állásfoglalás is, azt az
álláspontot tudnánk képviselni, hogy mivel mi sem szeretnénk azt a gátat megnyitni, amelyre
Osztolykán Ágnes is utalt, valóban, én is céloztam erre, ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a
valóság az, hogy vannak olyan gondok, amelyekkel a tényleges pedagógiai helyzetben nem
tudnak megküzdeni az iskolák. Hogyha vétójoguk nem is, de egy olyan joguk lehetne az
iskoláknak vagy a fenntartóknak, hogy újra kérjék a minősítést, méghozzá olyan formában,
hogy ne egy, az iskolától független vizsgálat jelenjen meg, hanem a helyszínen próbálják meg
a szakértők vizsgálni a helyzetet, hiszen itt nyilván speciálisan olyan problémáról van szó,
ahol a gyerekeknek az iskolai életével kapcsolatban merülnek fel aggályok. Tehát nem vétót,
hanem egy ugyanolyan jogosultságot el tudnánk képzelni az intézményeknek, mint a
szülőknek, ezt az újravizsgálási jogot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.)
Nem. Itt akkor zárjuk le! Erről tájékoztatjuk majd a hozzánk fordulókat aktuálisan, illetve a
szaktárcáknak is elküldjük a mai napirendi pont rövid emlékeztetőjét, kérve adott esetben a
reagálásukat, hogy milyen konkrét szabályozási javaslatuk van.

Köszönöm. A napirendi pontot lezár… (Révész Máriusz jelzésére:) …lezárnám, ha
Máriusz nem kérne szót.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nekem nagyon szimpatikus, amit az államtitkár úr
elmondott, csak azt szeretném megkérdezni, hogy ez a szabályozás mikor fog megjelenni, és
minek a keretében - tehát hogy valami időkorlát is legyen. Tehát egyetértek, és úgy látom,
hogy Osztolykán Ágnes is bólogatott, hogy ha jól van megfogalmazva, ez egy jó megoldás
lehetne, de mikor?

ELNÖK: Köszönjük. (Dr. Gloviczki Zoltánnak:) Államtitkár úr, parancsolj!

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nyilván úgy
érzékeltük a problémafelvetést, hogy ez a közoktatási törvény koncepciója keretében meg kell
hogy jelenjen. (Révész Máriusz: Köszönöm.)
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ELNÖK: Az asztalon van a törvény, vagy hamarosan asztalra kerül majd a
koncepciója, aztán jövőre a kodifikált változata.

Egyebek

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének levele

Az egyebek keretében szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy az Alapítványi és
Magániskolák Egyesülete hozzánk fordult, én ezt a bizonyos módosítási javaslatot, illetve
figyelemfelhívó anyagot kiosztattam mindenkinek. Mikor osztottuk ki? (Edelényi Zsuzsánna:
Ma, most, az ülés előtt.) Ma reggel osztottuk ki. Kérlek, hogy nézzétek át, tanulmányozzátok.
Illetve Lencsés Lídia szeretne szót kérni, amiről szavaznunk kell. Kérem, hogy aki egyetért
vele, hogy szóljon, az emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.)
Nincs ilyen. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Nincs ilyen.

Lídia, legyen kedves egy mikrofon közelébe ülni, és tessék parancsolni!

LENCSÉS LÍDIA (Alapítványi és Magániskolák Egyesülete): Tisztelettel köszöntöm
a képviselő urakat. A megszokott szerepemtől egy kicsit eltérően most a művészetoktatásról
egyetlenegy mondatot szeretnék jelzésképpen közölni: az a bizonyos normatívacsökkenés,
amiről beszélünk, valójában áll. Nagyon köszönjük, hogy szeptembertől, 2011 szeptemberétől
növekszik az alapfokú művészetoktatás normatívája, amire nagyon régen volt lehetőség.
Viszont a finanszírozásunk harmadik lába eltűnt a költségvetésből, ami a hátrányos helyzetű
gyerekek kötelező térítésmentes oktatásának térítésidíj-kiegészítését szolgálja. Úgyhogy
egyetlenegy mondatban szeretném jelezni, hogy többek között azért kérnénk ennek a keretnek
a valamilyen módon való megjelenését a költségvetési törvényben, mert méltánytalannak
tartjuk azt, hogy a nem hátrányos helyzetű gyermekek szülei által kerüljön megfizetésre a
hátrányos helyzetű gyerekek kieső térítési díja. Nyilván nem kell mondanom, de a normatíva
is, illetve az iskolai költségvetés is főre fogalmazódik meg a törvényekben, tehát mi mint
intézményfenntartók meg sem tehetjük, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek normatíváját az
intézményi költségvetésben más szülőtől vesszük el.

Amiért ma megjelentem a bizottság előtt, az az Alapítványi és Magániskolák
Egyesületének az elnökségi ülésén elhangzottak és az ott született határozatok képviselete. A
közoktatási törvény koncepciója nevesíti is az Alapítványi és Magániskolák Egyesületét mint
szakmai szervezetet a következő közoktatási törvény kialakításának folyamatában, és ezzel
kapcsolatosan a költségvetéssel összefüggő teendőket szeretném ismertetni önökkel pár
mondatban.

Az egyik, hogy nagyon köszönöm Pokorni Zoltán úrnak a pozitív hozzászólását a
közoktatási megállapodásokkal kapcsolatban, és szeretném elmondani, hogy én egy rendkívül
büszke alapítványi fenntartású iskola vezetője vagyok, személy szerint részt vettem az
alapfokú művészetoktatási intézmények minősítésének a kidolgozásában is, és tapasztalatom
szerint egy nagyon nehéz munka árán, de sikerült bizonyítanunk azt, hogy lehetőség van arra,
hogy az alapítványi iskolák is megmutassák azt, hogy tulajdonképpen nagyon jogszerűen is
működő és nagyrészt nagyon jogszerűen működő intézmények vannak. Például az én
iskolatípusomban ez egyértelműen igazolódott a vizsgálatok során.

Amit még hozzátennék, hogy természetesen az alapítványi iskolákról tudni kell, hogy
ez egy önként választott fenntartói intézménytípus, de - ahogy Pokorni Zoltán úr is elmondta -
ezt nagyon sok esetben szükség diktálja. Így tehát az az 59 intézmény is, amely a közoktatási
megállapodásban részt vesz, mind olyan feladatot lát el, amely hiánypótló. Én érintett szülő is
vagyok, nem iskolát hoztam létre a középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyerekemnek,
hanem szülői egyesülettel egy szociális intézményt, tehát tudom és látom saját tapasztalatból
is, hogy milyen nehéz ma a hátrányos helyzetű gyerekekkel, a roma gyerekekkel vagy sérült
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gyerekekkel foglalkozó szervezeteknek a sorsa. Ezért szeretném kérni első körben azt, hogy
adjanak lehetőséget arra, hogy ezek az immáron 8 éve működő közoktatási megállapodások
valamilyen úton-módon meghosszabbításra kerülhessenek. Hosszas folyamat előzte meg ezt a
kérésünket, hiszen ez az előzőekben is pályázati formában jelent meg az OKM részéről, tehát
egy nyílt pályázat volt. Kértük ennek a lehetőségnek a létrehozását, de ez az elmúlt
költségvetési évben nem sikerült. Viszont szeretném jelezni, hogy amennyiben ez az
59 intézmény, amely valóban hátránykompenzáló feladatot lát el, elesik ettől a közoktatási
megállapodástól, akkor ez az intézmények bezárását jelenti, ami, azt gondolom, nem tűnik
túlzottan pozitív képnek.

Mivel az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete felvállalta azt a szerepet, elvállalja
és köszöni, hogy konstruktív módon részt vegyen az alapítványi fenntartású vagy nem
önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozásának az átgondolásában, mi úgy
érezzük, hogy a közoktatási törvény ezen változásai, amelyek a nem önkormányzati
fenntartókra vonatkoznak, egy kicsit koraiak, hiszen a közoktatási törvény most fog
kialakulni, a költségvetési törvény az utolsó paragrafusban, a 81. §-ban ad egy lehetőséget fél
évre, tehát 2011. június 30-áig, hogy ezt a finanszírozást átalakítsuk, ezért a második
megjegyzésem az lenne, hogy az egyesület elnökségének az az álláspontja, hogy nem
szükségszerű, hogy a közoktatási törvény azon salátatörvényben megjelenő pontjai, amelyek a
költségvetési törvényre nyilván kihatással vannak, most legyenek szabályozva. Ebben a
témakörben íródott meg a levelünk is.

Hozzáteszem, hogy alapítványi fenntartóként és több száz intézmény életére rálátással
valóban látunk anomáliákat. Úgy gondolom, hogy ez az elmúlt évek során nagyrészt azért
csökkent, és az alapítványi szféra is megmutatta, hogy van helye a közoktatás palettáján, de
én úgy gondolom, és az elnökségnek is az az elgondolása, hogy ez a hirtelen sok változás
viszont azt fogja előidézni, hogy a fürdővízzel a gyerek is ki lesz öntve, amennyiben a
mostani salátatörvényben jelennek meg ezek a módosítások.

ELNÖK: Köszönjük szépen.

LENCSÉS LÍDIA (Alapítványi és Magániskolák Egyesülete): Még egyetlenegy,
nagyon fontos dolgot szeretnék mondani: hogy a módosítás folyamatosan tévesen jeleníti meg
magát a kifejezést is, ugyanis a nem önkormányzati fenntartásban jelenleg is benne foglaltatik
az egyházi fenntartású intézmény is. És amiről Péter beszélt, a 118. §, azzal kapcsolatosan
megegyező véleményünk van, nagyon diszkriminatív, ráadásul egy olyan pontot is tartalmaz -
nyilván nem szándékosan -, hogy ha egy önhibáján kívül bezáró nem önkormányzati
intézmény helyére érkezik egy egyházi intézmény, akkor is köteles megfizetni a megszűnés
után egy évig ezt a bizonyos ötszörös normatívát, ami fizikális képtelenség, hiszen azért
szűnik meg, mert nem tudja miből fenntartani magát. Erre felhívnám a figyelmet. Ezekben
szeretnénk segítséget kérni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Két pontot tartalmaz a levél. Az egyiket elkezdtük vitatni
itt a salátatörvényben. Az valóban nem került szóba, hogy míg az önkormányzatok jogi - nem
anyagi, jogi! - biztonsága, léte azért egy adott dolog, tehát ritkán tűnnek el önkormányzatok a
felszámoló biztos elől, alapítványnál, magánszereplőnél azért ez előfordul. Egy ilyen ötéves
kötelezettséget követelni rajtuk kockázatos vállalkozás. (Dr. Gloviczki Zoltánnak:) Kérem,
fontoljátok meg ezt, azokat a szempontokat, amelyeket a Lídia elmondott, illetve az egyesület
leírt. Mindenki megítéli, hogy a mai módosítás során akar-e ezzel foglalkozni vagy sem.

Az első pontnál, amely a költségvetésnek ezt a bizonyos passzusát érinti, ha én jól
tudom, egyetértés van, hogy nem szándéka a tárcának a már megkötött megállapodásokat, az
épp most lejáró megállapodásokat ellehetetleníteni. Itt egy értelmezési kérdés van előttünk,
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tudniillik az, hogy hogyan kell érteni azt, hogy új megállapodás nem köthető; vajon a most
lejáró megállapodások meghosszabbítása, újrakötése új megállapodás-e, mert ha igen, az baj,
mert hiánypótló feladatot ellátó intézmények válnának finanszírozhatatlanná, vagy pedig nem
az, hanem az meghosszabbítás, és akkor úgy nagyjából rendben vagyunk. Ezt kell pontosítani,
illetve ebben kell biztosra menni. Én azt gondolom, az a biztos, hogyha ezt szépen beleírjuk a
törvénybe, és e tekintetben én azt javaslom, hogy legyen bizottsági módosító javaslatunk, ha
ezt a tárca is támogatja, akkor jó lelkiismerettel meg tudjuk ezt tenni. Az első pontban ezt
javaslom.

A második pontot nem tekintem ilyennek, ott ki-ki eldönti maga, hogy kíván-e
módosítót benyújtani. De az elsőnél, a költségvetés - 42., 43. pontja? (Lencsés Lídia: 42.
pontja) - 42. pontjának a pontosítására vonatkozóan előkészítünk egy bizottsági javaslatot,
átküldjük nektek, Zoltán, nézzétek meg, és bízom benne, hogy akkor itt egyhangúlag tudjuk
támogatni.

(Pánczél Károly jelentkezik.) Karcsi, parancsolj!

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Szeretném jelezni, hogy az én
nevem alatt fut egy benyújtott módosító javaslat…

ELNÖK: Már be is van nyújtva!

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): …, amely pontosan erre vonatkozik: a 42. § 17.
pontjára, egy olyan kiegészítés, amelyről az elnök úr beszélt. Bekerülne, hogy: „valamint a
meglévő közoktatási megállapodások meghosszabbítása”.

ELNÖK: Ezt egyhangúlag támogatjuk. (Dr. Pósán László Pánczél Károlynak:
Megelőzted a korodat.)

(Dr. Hiller István jelzésére:) István, parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én nem ismertem ezt a módosítót, és nem mint
hogyha ez jogi értelemben sokat jelentene, más területen talán igen, hogy ha ez a
meghosszabbításra vonatkozik, mi ezt támogatni fogjuk, szerintem ez egy jó dolog. De arra
szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy másik egyéni módosító indítvány kapcsán ez a
kérdés már előkerült. Arra szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét, hogy minthogy ez
nem most kezdődött, hanem már egy jó éve, sőt másfél éve tart, viszonylag sokan számolnak,
számoltak azzal, hogy egy meghatározott időpontban, 2011-ben 58 iskolával kötött
közoktatási megállapodás, illetve az ezt biztosító pénz - merthogy leginkább erről érdemes
beszélni - felszabadul. Úgy látom, hogy a vadászat, ami nem most kezdődött az
58 közoktatási megállapodás pénzére, a továbbiakban is tart. Ez figyelemreméltó. Az egyik
oldalról amit hallottunk ezeknek az intézményeknek a magyar közoktatásban játszott,
egyébként valóban fontos szerepe, más tekintetben hogy ez a keret nem fog bővülni, egy más
kérdés kapcsán éppen az államtitkár úr válaszolt erre. Ha ez a helyzet, akkor könnyen látható,
hogy milyen utak vannak: vagy ezzel az 58 intézménnyel továbbra is közoktatási
megállapodást köt a magyar kormány, és ezt viszonylag gyorsan jogi értelemben is lezárjuk,
nyilván megvan az áttekintési lehetőség; vagy pedig olyan mértékig bővül a paletta, az összeg
meg marad ugyanannyi, amennyi most, hogy vagy jelentős mennyiségű intézménycsere fog
bekövetkezni, vagy az elaprózásnak az a mértéke, ami már szinte lehetetlenné teszi az
intézményfinanszírozást. Nyugodtan kimondhatjuk: itt felszabaduló pénz vadászatáról van
szó.

Én szeretném, hogyha meggondolnánk, illetve a kormány ebben nyilatkozna, hogy a
jelenleg közoktatási megállapodással rendelkező intézményekkel meghosszabbítja a
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közoktatási megállapodást. Arról, ami az elnök úr felvetett, hogy ez meghosszabbítás vagy új
közoktatási megállapodás kötése, durván egy évvel ezelőtt jelentős vita volt az akkori
pénzügyi tárca és az akkori OKM között. Tartok tőle, hogy kormányváltások nem minden
problémát oldanak meg nézőpont szerint. Mi mindenesetre minden olyan tapasztalatot - a
dokumentáció ott van a minisztériumban - szívesen rendelkezésre bocsátunk, ami azt mutatja,
hogy ezek az intézmények, amelyek fontosak, és színvonalasan végzik a munkájukat,
folytathassák ezt. De nem mindenki ebben érdekelt, ezt, azt gondolom, érdemes szóvá tenni.

ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót Zoltánnak, a helyettes államtitkár
úrnak, tájékoztatásul elmondanám, mert nem mindenki tudja, hogy ezek a közoktatási
megállapodás keretében adott kiegészítő támogatások nem azonosak az egyházi kiegészítő

támogatással, nagyjából - jól emlékszem? - a fele körülbelül nagyságrendjében. Tehát nem azt
a fajta biztonságot - mondjuk az sem biztonság -, nem azt a finanszírozottsági szintet érik el
ezek az intézmények, mint az egyháziak. Nyilván az, hogy most itt vadászat folyik vagy nem
tudom mi, ez inkább nézőpontbeli megítélés kérdése. Én ebben nem osztom az álláspontodat,
de szerintem most ne ezt vitassuk meg.

(Dr. Gloviczki Zoltánnak:) Zoltán, parancsolj! Aztán Máriusz következik.

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen.
Hiller képviselő úrnak vadászati témában egy megnyugtatást szeretnék mondani. Szeretném
felhívni a figyelmét arra, hogy ha nem került volna benyújtásra és esetleg elfogadásra Pálffy
István képviselő úr és társa törvénymódosító javaslata, akkor a Waldorf-intézmények
90 százalékával nem lehetne a továbbiakban közoktatási megállapodást kötni, ugyanis
országos, illetve egyéb kötöttségek miatt már az előző kormányzat közölte is velük, hogy ne
számítsanak erre. Én magam kerestem meg a Waldorf-iskolákat, illetve az alapítványi
iskolákat is azzal, hogy biztassam őket a további szerződésre, tehát ilyen típusú
pénzvadászatról nincs szó. A múltkor is igyekeztem erről biztosítani önt a válaszomban. Egy-
két iskola cseréjéről kétségtelenül lehet szó.

Az igazi problémát a közoktatási megállapodások területén inkább azok a szerződések
okozzák, mint például a Zánkával és más kiemelt nem tudom mikkel kötött megállapodások,
ahol például ebben az esetben a megfelelő 5 év helyett 15 évre és a megengedett egyházi
normatíva ötszörösére kötöttek megállapodást, amivel nem tudunk utólag mit csinálni. Ezt
szívesen elosztanánk más alapítványi iskoláknak, de nem tehetjük meg. Tehát valóban egy-két
iskola cseréjéről van szó, és szeretnénk segíteni ezeket az alapítványi intézményeket.
(Közbeszólások.)

ELNÖK: …Jogászok dolga… Máriusz, aztán lezárnám ezt a pontot. Parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak egy bizottsági módosítóra szeretnék javaslatot
tenni, miután nagyjából kezdem megérteni, hogy mi történt a művészetoktatás területén.
(Derültség.)

ELNÖK: Bátor ember vagy! (Derültség.)

Révész Máriusz felvetése

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Segítettek a folyosón, többen magyarázták el,
összeraktuk. Tehát valóban az történt, hogy költségvetési évre volt egy pályázat alap, ahova
lehet pályázni döntően a hátrányos helyzetű tanulók térítésidíj-mentesítésére, szeptembertől
pedig egyébként emelkedik a normatíva. Most az a gond, hogy mi lesz január és szeptember
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között, mert a normatíva még nem emelkedik, ellenben ez a pályázati alap meg eltűnik. Most
ha 450 millió forint van egy költségvetési évre, akkor az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a
tavalyi szintet az első nyolc hónapban fenntartsuk, kellene egy 300 millió forintos támogatás.
Nagyjából az tehát a helyzet, hogy szeptembertől a helyzet rendben van, szeptemberig
azonban nincs.

ELNÖK: A salátához akarod ezt benyújtani vagy a költségvetéshez? (Közbeszólások:
A költségvetéshez!)

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Valószínűleg a költségvetésben lehet ezt megtenni, és
oda egy…

ELNÖK: Hozd be, meg fogjuk vitatni. Most nem tudunk erről dönteni, mert nincs
napirenden.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem, nem, én azt szeretném, ha valaki előkészítené ezt
a javaslatot, ha segítenének a minisztériumból, innen-onnan, mert a művészetoktatási
intézmények első nyolc hónapjában tényleg gond van.

ELNÖK: Lábat lesz nehéz találni, módosítót írni könnyű, pénzt nehéz hozzá találni.
Jó, szervezzük meg! (Osztolykán Ágnes: A Terrorelhárítási Központtól el tudsz venni!)
Köszönöm szépen.

Elnöki tájékoztatás

Az egyebek keretében szeretnélek tájékoztatni titeket arról, hogy Hiller István
lehetőséget kért egy bejelentésre.

Még előtte annyit, hogy Becker Pál az Állami Számvevőszék részéről közölte, hogy
hol található meg az ÁSZ-jelentés az európai uniós források ellenőrzésével kapcsolatban. Ott
van talán a levél előttünk… Nincs? (Edelényi Zsuzsánna: Nincs.) A www.asz.hu-n található
meg (Derültség. - Cseresnyés Péter: Milyen meglepő!) ez a vizsgálati eredmény, tehát a 2009-
es uniós források felhasználásának ellenőrzéséről szóló jelentés.

Ezen kívül kérem, írjátok fel, hogy a héten, csütörtökön, 4 és 5 óra között jön az Unió
oktatási, ifjúsági és kulturális biztosa, Androulla Vassiliou ciprusi biztos asszony. Egy kiváló
konferencia lesz A jövő öröksége címmel, tolmácsolással és minden egyébbel. Nagyon
fontosnak tartanám, hogy ha az időtök engedi… (Közbeszólások: Hol lesz?) A Parlamentben
szerintem. (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Itt van a Parlamentben, biztos?
(Edelényi Zsuzsánna: Igen, csütörtökön.) E héten, csütörtökön, 4 és 5 között. Ha a bizottságot
valaki képviselné, az nagyon megnyugtató lenne számomra. Aki úgy érzi most, hogy el tud
menni, az, kérem, jelezze nekem a bizottsági ülés után. (Révész Máriusz: Az elnök úr.) A
pikírt megjegyzéseket később, négyszemközt kérem. (Derültség.)

Hiller Istváné a szó, parancsolj, István.

Dr. Hiller István (MSZP) felvetése

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Egyetlenegy olyan kérdésről szeretnék beszélni,
amely érinti a bizottságot, de nem csak a bizottságot érinti, viszont mivel folyamatosan
találkozunk ezzel a problémával, itt szeretném az elnök úrnak és az elnök úron keresztül a
házelnök felé kérni, hogy az informatikai rendszerünkkel, már hogy a Képviselői Irodaház
informatikai rendszerével, ahol az egyes képviselői anyagok hozzáférhetők, azt a
tökéletesítést, amelyet májusban elvégeztek, talán még egy kicsit tökéletesítsék. Rendszeresen



- 29 -

nem lehet hozzáférni sajnos az anyagokhoz, a gépek lefagynak, nem tudunk rendesen
felkészülni. Ha ez egyszer-kétszer-négyszer fordul elő, akkor nem bizottsági szinten mondom
el, de minthogy rendszeres, ezért - még egyszer mondom - bár nem specifikusan az oktatási
bizottságot érinti, de itt tudom elmondani. Kérlek, hogy ebben próbálj meg eljárni.

ELNÖK: A hálózat vagy le, vagy a gép?

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A hálózat. Utána a gép is persze. (Derültség.) Ez így
szokott lenni.

ELNÖK: Köszönöm. Jelezni fogjuk a bizottsági elnöki értekezleten 30 perc múlva.
Más észrevételt nem látok. A bizottsági ülést lezárom, jó munkát kívánok

mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 2 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


