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(Az ülés kezdetének időpontja:  14 óra 44 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetve a vendégeinket. Egy érdemi
napirendi pontunk van az egyebek mellett, a költségvetéshez benyújtott első körös módosító
javaslatok. Kérdezem, hogy van-e valakinek a napirendhez észrevétele, kérdése,
hozzáfűznivalója. (Nincs jelzés.) Jelzést nem látok. Szavazzunk! Kérem, aki támogatja, most
emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott?
(Nincs jelzés.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet 21 szavazattal.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú
törvényjavaslat

Kérdezem Koleszár Katalin osztályvezető asszonyt, illetve Bencze Péternét, hogy
kívánnak-e a módosítók előtt a tárca részéről, az előterjesztő részéről szólni, vagy majd a
módosítókhoz? (Koleszár Katalin: Majd a módosítókhoz.) Ez az utóbbi. Köszönöm szépen.

A bizottság hatáskörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása

A kormány a módosító javaslatok közül hármat támogatott, legalábbis a hozzánk
eljuttatott jelzés szerint, ez egy markáns csoport, van egy másik markáns csoport, amit nem
támogatott, de ezen belül is tudunk csinálni egy olyan osztást, hogy van néhány olyan
javaslat, amelyik egyedi, iskolafelújítás, sportudvar, uszoda, tornaterem, ilyenekre kíván pénzt
juttatni. Ezek a javaslatok nem élvezik a kormány támogatását. Ügyrendi eljárási kérdésem,
hogy felvetem, mi lenne, ha ezekről az egyediekről – majd mindjárt mondom a számokat is –
egyszerre szavaznánk? Vagy pedig valaki ragaszkodik hozzá, hogy ezeket az egyedieket
pontonként vitassuk meg? Különösen az ellenzéket kérdezem, van-e ilyen? Egy kicsit
csoportosítanám a módosítókat. Nagy halmaz, amiket a kormány nem támogat, kis halmaz,
amiket támogat. A nagy halmazon belül van egy kisebb részhalmaz, amelyek egyedi igények,
tornaterem, sportudvar, stb., ezeknél én felvetem, hogy az egyedieknél, ami nem strukturális,
nem normatív egy tömbben szavazzunk, hacsak nincs olyan ellenzéki képviselő vagy
kormánypárti, aki kéri, hogy ezeket külön-külön vitassuk meg. Van-e ilyen jelzés? (Nincs
jelzés.) Nincs ilyen jelzés.

Akkor én így fogom feltenni, majd amikor oda jutunk. Akkor mehetünk pontonként.
Ezek az egyediek majd a 700-zal kezdődőek lesznek, de majd jelzem, ott lesz egy ilyen 6-os,
8-as csoport, amit egyszerre fogunk akkor szavazni.

Akkor először is a normaszövegben a 13-as ajánlási ponttal kezdünk, ami Kolber
István és Szekeres Imre képviselő urak javaslata. Elhagyni javasolja a kutatási technológiai
alapra vonatkozó pontot. A javaslattevő személyében is itt van, parancsolj!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. A normaszövegnek ezen
rendelkezése gyakorlatilag lehetetlenné teszi vagy leszűkíti, hogy új kutatásfejlesztési
pályázatok induljanak. Hogy milyen célokra lehet használni az Innovációs Alapot, az
innovációs törvény határozza meg, mintegy 15-20 jogcímet határoz meg. A törvényjavaslat
ennek körülbelül a felét jelöli meg, hogy milyen célra lehet használni, és ezek között
nincsenek új kutatásfejlesztési projektek. Ez egy szükséges, de nem elégséges feltétele persze
annak, hogy szélesebb körű pályázatokat lehessen hirdetni, ennek még feltétele lenne az is,
hogy az idei évben befagyasztott 16 milliárdos kutatásfejlesztési innovációs alapban lévő

pénzt felszabadítsa a kormány, de ezzel meg tudnánk ennek az elvi alapját teremteni. Ha
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pedig nyilván nincs elég fejlesztési forrás, akkor a kormány normaszöveg nélkül is tud
odahatni, hogy milyen célokra használják fel az Innovációs Alapot.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviseletében támogatják vagy nem támogatják?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nincs hozzászólás. Szavazás van. Aki a módosító javaslatot
támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 6 igen. Aki nem támogatja, az kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) 14 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.
A 24-es ajánlási pont, Pánczél Károly képviselő úr módosító javaslata, a meglévő

közoktatási megállapodások meghosszabbításáról szól. Ez az a kérdés, amiről… elnézést,
közben kiosztottam néhány javaslatot, amelyeket majd a végén bizottsági módosítóként
szeretném, ha megvitatnánk. Ezek az elmúlt hetek szakmai vitája alapján kikristályosodott
javaslatok, de nem ebben a körben, hanem a következő körben nyújtanánk be őket. Tehát ez
az a probléma, amiről tegnap beszéltünk, a közoktatási megállapodások, a normaszöveg újak
megkötését nem teszi lehetővé, Pánczél képviselő úr arra tesz javaslatot, hogy a most
folyamatban lévőket a szaktárca újra köthesse. Tehát nem újakat vonna be a körbe, hanem
akikkel most van, azokkal ha akar, köt újat, ha akar, nem köt újat. Tehát a kormánynak ezt a
fajta szabadságát hagyja meg. Azt a vitát szeretnénk elkerülni ezzel az egyértelmű
megfogalmazással, hogy vajon, egy lejáró szerződés újrakötése most új vagy a réginek a
meghosszabbítása. Szerintünk nem jó, ha ez bizonytalanságban marad, és a képviselő úr arra
tesz szöveges javaslatot, hogy a már meglévő újrakötésre ne vonatkozzon az a tilalom, ami
generálisan van jelen most a szövegben. Jól foglaltam össze a javaslatot? (Pánczél Károly:
Igen.) Köszönöm.

Az előterjesztő álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja az indítványt.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki indoklást? (Nincs jelzés.) Nem kíván indoklást.
Én támogatom a javaslatot, amint ez kiderült. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Nem kíván. Úgy látom, hogy szavazhatunk. Aki támogatja a javaslatot, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) 19 igen. Aki ellene van? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.)
2 tartózkodás. Elfogadtuk.

A következő a 35-ös, Mesterházy Attila képviselő úr elhagyni javasolja „a humán
szolgáltatások keretében nyár közepéig a szabályozást vizsgálja felül a kormány” kitételeket.
Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. A kormány
álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, most
szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 17 nem.
Aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.
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A 93-as, Mesterházy Attila képviselő úr javasolja 13 milliárd forinttal megnövelni a
normatívákat. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. A
kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Hozzászólás? (Nincs
jelzés.) Szavazás. Aki támogatja, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 4 igen. Aki
ellene van, most teheti! (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodik, most szavazzon! (Szavazás.) 5
tartózkodás.

A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.
A 94-es Hegedűs Lorándné javaslata, hasonló tartalmú, de nagyobb összegű javaslat, ő

50 milliárddal növelné a normatívákat. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs
jelzés.) A kormány álláspontja?

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 14 nem. Aki
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás.

A bizottság nem támogatja, és nem kapta meg az egyharmadot sem.
A 95-ös Pósán László képviselő úr javaslata, aminek a lényege, hogy a normatívákat 2

milliárd forinttal csökkenti. Ez nyilván a lába valaminek. (Dr. Pósán László: Igen, az egyes
közoktatási feladatokhoz van átcsoportosítva.) Igen, és ott milyen célt szolgál? (Dr. Pósán
László: Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz jogcímen vagy soron.)
Szerintem segít nekünk a kérdés megítélésében, ha elmondod, hogy miről van szó.

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Segíthetek? Arról szól a javaslat, hogy a normatív állami hozzájárulásokba illesztett
informatikai normatívát kötött támogatássá emeli, tehát átteszi a 8-as mellékletbe, és a 8-as
melléklet más jogcíméből, nevezetesen a pedagógiai szakszolgálatok kötött normatív
támogatásából átcsoportosít e mellé egy 1,6 milliárd forintot, és ezzel egészíti ki az immár
kötött támogatássá váló informatikai normatívát. Erről szól a javaslat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A javaslattevő nevében összehoztuk a javaslat
bemutatását. Tehát egyrészt a 3-as mellékletből a 8-asba kerül…

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így
van, megemeli az informatikát, megköti és elvesz a pedagógus szakszolgálatból az emeléshez.

ELNÖK: Világos. Köszönöm. A kormányt kérdezem, hogy támogatja-e a javaslatot.

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatja a kormány.
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ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Én kívánok hozzászólni. A Fidesz-frakció elnöksége megvitatta
és támogatja a javaslatot.

Kíván-e valaki más hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyen jelzést. Szavazzunk!
Aki támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 17 igen. Aki ellene van, most
tegye! (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 4 tartózkodás.

Támogattuk a javaslatot.
A 96-os Kara Ákos és Gyopáros Alpár képviselő urak javaslata. Plusz 2,4 milliárd,

intézményi társulások… ajjaj, ezt meg kell nekem keresni.

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Segíthetek? Visszahelyezi az intézményi társulás normatíváját az ő helyére, a kiegészítő
hozzájárulásokba a többcélú kistérségi társulásokból. Tehát visszaállítja a jövő augusztusig
működő, még intézményi társulások normatíváját ezzel a javaslattal.

ELNÖK: Igen. A kistérségi társulásnak adja a nagy zömből. A kormány álláspontja?

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Nem
látok. Ez az egyik olyan pont, amire én bizottsági javaslatot hoztam, majd egy új formában
nyújtanánk ezt be, mert fontos problémáról van szó. Úgy látom, hogy szavazhatunk. Kérem,
hogy aki támogatja a javaslatot, most szavazzon! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van? (Nincs
jelzés.) Nincs ilyen. Tartózkodás? (Szavazás.) 18 tartózkodás. Köszönöm.

A 112-es következik, ez pedig Hegedűs Lorándné javaslata, amiben 2 milliárd forintot
a kiegészítő támogatáshoz rendel. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs
jelzés.) A kormány álláspontja?

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs
jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen.
Aki ellene van, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 5
tartózkodás.

A bizottság nem támogatja, és nem kapta meg az egyharmadot sem.
A 169-es Mesterházy Attila képviselő úr javaslata, csökkenteni kívánja a regionális

képzőközpontok dologi kiadásait, ha jól olvasom a javaslat lényegét, és nyilván ez összefügg
majd a 4. ponttal, amin már túlvagyunk. Ez annak a lába. Azt leszavaztuk. A kormány
álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kérem, most emelje fel a kezét!
(Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás?
(Nincs jelzés.) Nincs. Az egyharmadot nem kapta meg.
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Most jön a 200-as, Varga József képviselő úr javaslata, a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány támogatását növeli 100 millió forinttal. Az 573. ponttól veszi el, ez pedig a
Költségvetési Tanács működése.

Csak emlékeztetőül: a Fidesz javaslata anno az volt, hogy ne új intézmény legyen a
Költségvetési Tanács, hanem három méltóság, az ÁSZ-elnök, a köztársasági elnök és a
Nemzeti Bank elnöke delegáljon tagokat a Tanácsba, és az infrastruktúrát ez a három hivatal
lássa el. Tehát nem egy új hivatalt akartunk felállítani. Nem így alakult meg végül is a
Költségvetési Tanács, de ha jól értem, ez a javaslat ebbe az irányba mutat. Azon túl, hogy a
Cigányokért Közalapítványt támogatja ezzel a pénzzel, illetve nyilván összefügg ez a 201-
essel, amelyik egy nagyobb összeget, 825 millió forintot helyez ide, mármint a
közalapítványhoz.

Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) Nem. A kormány
álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy pici
pontosítás: a 200-as ajánlási pont az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól vesz el
forrást.

ELNÖK: Elnézést, akkor rosszul mondtam.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt az
indítványt a kormány támogatja.

ELNÖK: Tehát a 200-as javaslatot támogatja a kormány. Kíván-e valaki érvelést?
Kolber István!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A szocialista frakció fontos alkotmányos intézménynek tartja nem csupán az
Alkotmánybíróságot, az Állami Számvevőszéket – és még folytathatnám tovább ezt a sort –
és a Költségvetési Tanácsot is. Túl hosszú történelmi múltra nem mutat vissza ez az
intézmény, mégis a költségvetés stabilitása, a hosszú távú folyamatok garanciái
szempontjából egy fontos intézmény, ezért a fenntartását támogatjuk, ezt a javaslatot pedig
nem támogatjuk.

ELNÖK: István, hadd utaljam ezt a hozzászólást a következő pontra, mert én is
tévedtem, ezért aztán téged is megtévesztettelek. Ez a következőnél, a 201-esnél aktuális.
Még csak a 200-asnál járunk (Dr. Kolber István: Akkor megelőlegeztem.), ahol még a
Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól reméli a forrást. De ezt a hozzászólást oda
betudjuk, a következő ponthoz.

Tehát még a 200-asnál járunk. Hozzászólást vagy jelzést nem látok. Szavazhatunk!
Aki támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 14 igen. Aki ellene van,
kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 4 nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 3
tartózkodás. A bizottság támogatja.

Most jön a 201-es, amelyik nagyobb összeget, 825 millió forintot javasol a
Cigányokért Közalapítványhoz rendelni. Ennek a lába a Költségvetési Tanács. A kormány
álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatható indítvány.
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ELNÖK: A Fidesz-frakció elnöksége megvitatta és támogatja a javaslatot. Kíván-e
valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen jelzés.
Szavazzunk! Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, az most szavazzon! (Szavazás.) 14 igen.
Aki ellene van, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 7 ellene. Támogatta a bizottság.

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Egy technikai kérdésem van, elnök úr. Akkor, ha úgy
alakul, hogy majd mind a két módosítás átmegy, akkor ez azt jelenti, hogy a summa összeg a
két aktívumból adódik össze, tehát a 100 millió és a 825 millió többlet együttesen?

ELNÖK: Gondolom, de lesz még egy kör a fejezeteken belül is. A 211-esnél járunk,
Szávay István képviselő úr javaslata, amelyik a határon túli magyarok oktatási programjára
többet szán, a KIM-nél lévő összeget javasolja megemelni 500 millióra. Kíván-e valaki a
javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki
hozzászólni? (Nincs jelzés.) A 211-ről szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot?
(Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodik?
(Szavazás.) 17 tartózkodás. Az egyharmadot nem kapta meg.

A 212-es, szintén Szávay képviselő úr javaslata. A csángó magyarokról szól, és
másfélmilliárd forinttal kívánja megnövelni ezt a programot. Kíván-e valaki a javaslattevő
nevében szólni? (Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, az
szavazzon! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) 1 ellene. Aki tartózkodik?
(Szavazás.) 17 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

A 220-as és a 221-es ugyanarra a pontra vonatkoznak, Farkas Flórián egyfelől és
Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselők indítványa. (Révész Máriusz: És a 214-es?)

Szávay István a Közigazgatási Minisztérium határon túli magyarok programjára kíván
forrást biztosítani. Erről már szavaztunk, nem? (Zaj, közbeszólások.) De valóban ugyanarra
vonatkozik, Szávay István, akinek egy egész sorozata van, itt valóban valami félreértés volt,
mert mi csak a 211-esről és a 212-esről szavaztunk, pedig valójában a 213-as és a 214-es is…
(Osztolykán Ágnes: De nem ugyanarra a célra! Az előzőnél volt oktatási, nevelési támogatás,
a többi pedig nemzetpolitikai tevékenység.)

Ja, igen, azért nem szavaztunk róla, mert ugyan ezt a kört érinti, de nem oktatási,
hanem egyéb nemzetpolitikai célokat tartalmaz.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Itt szeretném jelezni, hogy a 215-öst visszavonom.

ELNÖK: Azért is nem került be a sorba. Tehát a 215-ös visszavonta.
Ott tartottunk, hogy 220-as és 221-es, Farkas Flórián és Farkas Gergely, ezek

konkurálnak egymással. Jól érzem? (Dr. Pósán László: Az egyik növeli, a másik elvesz.)
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Kezdjük akkor a 220-assal, ahol Farkas Flórián képviselőtársunk arra tesz javaslatot,
hogy 30 millióról 230 millióra növelje a roma oktatási programok pontot, tehát 199,3 millió
forinttal. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e hozzászólni
valaki? (Nincs jelzés.) Én kívánok hozzászólni. A Fidesz-frakció elnöksége támogatja a
javaslatot. A lába a 219-esben szereplő javaslat, onnan venné el a 199 milliót.

Tehát a 220-asról szavazunk. Kérem, hogy aki támogatja, most szavazzon! (Szavazás.)
16 igen. Aki ellene van, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 3 nem. Aki tartózkodik?
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Támogattuk a 220. számú javaslatot.

A 221-es: Farkas Gergely, Dúró Dóra képviselőtársaink nem növelni, hanem
csökkenteni javasolják most 20 millió forinttal, tehát 30 millióról 10,8 millióra. Kíván-e a
javaslattevő szólni?

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm. Csak szeretném jelezni, hogy ez nálunk egy lába
annak, ezt a 20 millió forintot szeretnénk átcsoportosítani a 839-es ajánlási pontban szereplő

gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók
közoktatási ellátásának támogatásához.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát szintén egy nemes és fontos célról van szó. Ha itt
döntünk, akkor ott a lábat húzzuk ki. Köszönöm, hogy szóltál, Dóra. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs
jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 3 igen.
Aki ellene van, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 13 nem. Aki tartózkodott, most
jelezze! (Szavazás.) 5 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

A XII. fejezet, 362-es ajánlási pont, ahol Oláh Lajos képviselő úr a
Miniszterelnökségtől elvesz 3 milliárdot, a 90-ből lesz 87 milliárd, nyilván valamilyen nemes
célra, a 371. pont alatt szereplő ökoóvoda és iskola céljaira. Kíván-e valaki a javaslattevő
nevében szólni? (Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs
jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kérem, most jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Aki ellene van,
kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott, most jelezze! (Szavazás.) 2
tartózkodás. A bizottság nem támogatja, de az egyharmada megvan az ökoóvodának.

A 364. pont. Szabó Rebeka javaslata, aki az agrárkutatást, szaküzem, szakképzés
területét plusz 200 millió forinttal kívánja megnövelni. Nyilván ez összefügg, a lábat a 378.
pont tartalmazza, ha valakit érdekel, hogy honnan kívánja ezt a pénzt előteremteni, akkor ott
találja meg.

Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?
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KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs
jelzés.) Szavazhatunk! Aki támogatja Szabó Rebeka javaslatát, kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) 7 igen. Aki nem támogatja, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 13 nem.
Aki tartózkodni kíván, az most jelezze! (Szavazás.) 1 tartózkodás.

Az egyharmad megvan, de a bizottság nem támogatta.
A 365-ös Font Sándor javaslata, amiben plusz 200 millió forintot szán agrárkutatás,

tanüzemek, szakképzési támogatásra, tehát nagyjából ugyanerre a területre, csak a lába más,
az előző dologira, ez utóbbi pedig személyi és dologi juttatásokra is szétbontja ezt az
összeget, és ahogy látom, a láb is máshonnét van. A javaslattevő nevében kíván-e valaki
szólni? (Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez
támogatott indítvány.

ELNÖK: Támogatja a kormány. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e
valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, most tegye!
(Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk.

Most jön az a tömb, amiről beszéltünk, a 784-es az első. Ezek azok a pontok, illetve itt
kezdődnek azok a pontok, amelyeket én úgy ítéltem meg, hogy egyedi támogatási javaslatok.
Felsorolom őket: 784., 786… (Révész Máriusz: Le van írva, csak a végét mondd!) A vége a
826-os. (Osztolykán Ágnes: De nem egyben az egész?) A kérdésem erre vonatkozik. De ha
jelzi bárki, hogy kér külön szavazást róla, akkor úgy fogok eljárni. Én felvetettem azt a
javaslatot, hogy ezeket a kormány által nem támogatott, egy-egy egyébként nagyon fontos
célra, de egyedi támogatási igényeket tartalmazó javaslatokat akarja-e a bizottság egyben
megítélni. Többen jelezték, hogy igen, de ha bármelyik képviselő kéri, hogy külön
szavazzunk, akkor külön fogunk szavazni. Kéri-e valaki? Ágnes, melyikről kérsz külön
szavazást?

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Csak azt szerettem volna mondani, hogy ezek nem
egybefüggő javaslatok.

ELNÖK: Tudom, ezek mind különbözőek, csak egy dolog köti őket egybe…

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Én a 821-esről szeretnék kérni külön szavazást.

ELNÖK: Akkor a 821-est kivettük a tömbből. A többi maradhat egyben? (Többen
jelzik, hogy igen.) Kíván-e a javaslattevők nevében valaki bármelyik javaslathoz hozzászólni?
(Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. A kormány álláspontját kérdezem ezekről a javaslatokról.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
egyiket sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazunk egyszerre az előbb említett szakaszról, kivéve a 821-
est, mert arról külön fogunk. Ki az, aki támogatja a javaslatokat? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki
ellene van? (Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Nem
támogattuk a javaslatokat, egyharmadot sem
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A 821-est vegyük elő, Gúr Nándor és Varga László képviselő urak javaslata, a
mezőkövesdi kistérség általános iskolák felújítására szán 400 millió forintot. A forrást az 597-
es ajánlási pont tartalmazza. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) A
kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs
jelzés.) Szavazunk. Kérem, az emelje fel a kezét, aki támogatja a 821-est. (Szavazás.) 4 igen.
Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás.
Egyharmadot sem kapott.

A 785. pont Szabó Erika képviselő asszony javaslata, a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumtól csipeget le összegeket, jelentéktelen összegeket, és ezt nyilván fel akarja
majd használni. Mivel függ ez össze? A 8. pontban lévővel, valami nemes céllal, ami nem az
oktatás területe.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormányhivatal létrehozásával kapcsolatos átrendezés lenne ez a módosító indítvány.

ELNÖK:  A forrásokat vagy…

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A szervezeti
átrendezéssel kapcsolatban, ahonnan, amely szervezeti egységek elkerülnének ebbe a
kormányhivatalba, onnan szedi össze a forrásokat egy pontba.

ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem sikerült jól az összegyűjtögetés ezek szerint, vagy nem sikerült
tökéletesen. Nyilván jól sikerült, csak nem tökéletesen. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs
jelzés.) Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot,
kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 3 igen. Az ellenzék konstruktív, úgy látom.
(Révész Máriusz: Megírjuk az újságban, hogy el akartatok venni az oktatástól! – Derültség.)
Aki nem támogatja a javaslatot, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 17 nem. A politikai
természetű kommunikációs javaslatokat a bizottsági ülés után kérem. Aki tartózkodni kíván,
most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 1 tartózkodás.

Nem kapta meg az egyharmadot Szabó Erika képviselő asszony javaslata.
A 828-as Dúró Dóra és Farkas Gergely bizottsági tagtársaink javaslata, amiben 300

millió forintot a felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásaira kíván átcsoportosítani. A
lábat a 297-es ajánlási pont tartalmazza. A javaslattevők nevében Dúró Dóra kíván-e szólni?

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm. Csak annyi, hogy a lába a Miniszterelnökségnek
a rendkívüli kormányzati intézkedésekből von el 300 millió forintot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja az indítványt.
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ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen jelzés.
Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 14 nem.
Aki tartózkodott, most jelezze! (Szavazás.) 3 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

A 829-es Szávay István képviselő úr javaslata, hasonló tartalmú, de ő 700 millió
forinttal. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Kíván-e valaki érvelést? (Nincs jelzés.) Hozzászólás? (Nincs jelzés.)
Szavazás. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van?
(Szavazás.) 14 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Nem kapta meg az
egyharmadot.

A 830-as: Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes alelnök asszony javaslata 350 millió
forinttal csökkenti az összeget. Hallgatóilétszám-képzési többlet. Kíván-e a javaslattevő
szólni? (Osztolykán Ágnes: Nem, köszönöm.) A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Aki támogatja, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 14 nem.
Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

A 831-es Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes javaslata hasonló, hallgatóilétszám-
képzési többlet. Ágnes, kívánsz-e szólni? (Osztolykán Ágnes: Nem, köszönöm.) Kormány
álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés van-e? (Nincs jelzés.) Hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.) Szavazás.
Ki az, aki támogatja a javaslatot? Kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 4 igen. Ki van
ellene? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Nem kapta meg az
egyharmadot.

A 832-es, ugyanez a pont, a kisgyermekkori fejlődést oktató szakképzés céljára kíván
adni 78 millió forintot. Ágnes, parancsolj, mint javaslattevő!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Kérem, támogassák a javaslatomat. (Derültség.)

ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kérdés?
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Valószínűleg pontatlan a megfogalmazás, bocsánatot
kérek, a kisgyermekkori fejlődést oktató szakképzés, ez így nehezen értelmezhető,
valószínűleg elírás.

ELNÖK: Szerintem nem. Ez egy újszerű elképzelés. Szerintem nem elírás. (Kucsák
László: Fejlődést oktató?) Igen, a mamák számára. Jó, lehet, hogy nem a legcsiszoltabb.
Tartsunk szünetet nyelvhelyességi okokból? (Osztolykán Ágnes: Nem. – Kucsák László: Én
kérek elnézést.) Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, az most emelje fel a kezét!
(Szavazás.) 1 igen. Aki ellene van, az most tegye! (Szavazás.) 14 nem. Aki tartózkodik, az
most jelezheti! (Szavazás.) 6 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

A 833-as, Karácsony Gergely képviselőtársunk a felsőoktatási szakkollégiumokat
kerekítené fel 50 millióra 21 millióról. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs
jelzés.) Nem. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Aki támogatja a
javaslatot, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van, kérem, most emelje fel a
kezét! (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott, most jelezheti! (Szavazás.) 5 tartózkodás. Nincs
meg az egyharmad.

A 834-es Szávay István képviselő úr a szakkollégiumok támogatására kevesebbet
adna, ő 40 millióra kerekíti fel. A javaslattevő nevében? (Nincs jelzés.) A kormány
álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Aki támogatja, kérem, most
jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Akik ellene vannak, kérem, most emeljék fel a kezüket!
(Szavazás.) 13 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Nem kapta meg az
egyharmadot.

A 836. pontban Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselők javaslata, ahol 200 millióra
csökkentik az Akkreditációs Bizottság támogatását és 10 millió forintot valamely nemes célra
használnak fel. Parancsolj!

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): A 10 millió forintot a felsőoktatási kutatási program dologi
kiadásaira adnánk hozzá.

ELNÖK: A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás.
Kérem, hogy aki támogatja, most jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) 15
nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

A 837-es jön. Osztolykán Ágnes és Kaufer Virág, Vágó Gábor képviselők javaslata. 1
milliárdról 800 millióra csökkentik az érettségi vizsga lebonyolításának központi,
minisztériumi… Jól mondom? Ez a minisztériumi vagy ez az önkormányzati láb? (Osztolykán
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Ágnes: A minisztériumi.) A minisztériumnál lévő összeget. Ez az, amiről jelezte Hiller István,
hogy ez is kevés lesz szerinte. Kíván-e a javaslattevő hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem kíván.
(Osztolykán Ágnes: Visszavonni kívánja, majd megbeszélem.) Vissza kívánja vonni a
javaslattevő, majd a többiekkel is egyeztetni kell. Akkor nem szavazunk róla.

A 838-as Farkas Gergely, Dúró Dóra javaslata. 46 millió forinttal csökkenti a
hatékonyságát, a mérés-értékelési feladatokat szolgáló költségvetési sort. Parancsolj!

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): A kisiskolák újraindításához adja hozzá a 46 millió forintot.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Kérem,
hogy aki támogatja ezt a javaslatot, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene
van, kérem, most tegye! (Szavazás.) 13 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás.
Nem kapta meg az egyharmadot.

A 840-es: Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselőtársaink javaslata, ahol a tehetség
programot javasolják növelni 188,6 millió forinttal. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Aki támogatja,
kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van, kérem, most szavazzon
(Szavazás.) 10 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 7 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

A 841-es Szávay István, Zagyva György urak 600 millióra kerekítenék a határon túli
kapcsolatokra adott összeget, tehát az osztálykirándulásokról van szó. Kíván-e a javaslattevők
nevében szólni valaki? (Nincs jelzés.) Nem. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak egy mondatot szeretnék mondani. Szeretném
felhívni a figyelmet, hogy nem 300 millió forint van erre a célra, hanem sokkal több, hiszen
két helyen van tervezve ennek a költsége, mármint az osztálykirándulásnak, részben a KIM-
ben, részben az Oktatási Minisztériumban. Úgy gondoljuk, hogy a kettőből már egészen
tisztességesen el lehet indítani a programot. Tehát nem 300 millió van a célra.

ELNÖK: Ha megengeditek, én is szólnék, csak kiegészíteném. Ez a 300 millió a
szakmai hátteret, a felkészítést, ilyesmit tartalmazza, magát a konkrét utakat pedig a KIM-nél
tervezik, hogy ha jól látom. Jobb lenne persze több, de úgy tűnik, hogy ezzel el tud indulni ez
a program, amiről itt annyit beszéltünk. Kíván-e valaki még hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Szavazzunk! Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van,
kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Az
egyharmadot nem kapta meg.

A 843-as következik, Farkas Gergely, Dúró Dóra javaslata, ahol plusz 46 millió
forinttal a kisiskolák újraindítását kívánják támogatni. Parancsolj!
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DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Nem akarok magam ellen beszélni, csak a lábát az előbb
szavaztuk le.

ELNÖK: Erről szavaztunk. Tehát akkor ezt kihúztuk. Itt közben folyamatosan húzzuk
a lábakkal kapcsolatos javaslatokat.

A 844-es következik. (Osztolykán Ágnes: A 842-esről nem szavaztunk?) Nem, mert
Révész Máriusz azt visszavonta. Gyakorlatilag az előbbi hozzászólásban el is mondta, hogy
miért.

A 844-es Mirkóczki Ádám képviselő úr javaslata, a füzesabonyi választókerület 24
települési önkormányzatának támogatása. Az indoklás szerint iskolákat kíván ezen belül is, a
kistérségen belül támogatni, azért van itt előttünk. A javaslattevők nevében kíván-e valaki
szólni? (Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Kérem, hogy aki támogatja
Mirkóczki úr javaslatát, az most szavazzon! (Szavazás.) 5 igen. Aki ellene van, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) 14 nem. Aki tartózkodott, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.)
2 tartózkodás. Nincs meg az egyharmad.

A 845-ös Hiller István képviselő úr javaslata, az emelt szintű érettségi
megszervezésére plusz durván másfélmilliárd forintot szán. Kívánsz-e hozzászólni? (Dr.
Hiller István: Köszönöm, elmondtam korábban, nem kívánom még egyszer.) Köszönöm. A
kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, szólni? (Nincs jelzés.) Szavazunk. Aki
támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 6 igen. Aki ellene van, kérem, most emelje fel
a kezét! (Szavazás.) 14 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Tehát nem kapta
meg az egyharmadot.

Most jön a 847-es, Mesterházy Attila képviselő úr plusz 415 millió forintot szán az
Útravaló programra. Jelzem, hogy van mögötte egy 848-as, ahol Osztolykán Ágnes alelnök
asszony és Varga József képviselő úr ennél nagyobb összeggel támogatja az Útravaló
programot. Tehát lehet mérlegelni a javaslatokat.

Mesterházy Attila képviselő úr javaslatát a kormány?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Révész Máriusz: És a következőt?)

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt sem.

ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? Parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A javaslat a 2010. évire emeli vissza a 2011-es
költségvetési javaslatban csökkentett összeget, ezért kérem, hogy támogassa a bizottság.
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ELNÖK: Köszönöm. Egyéb hozzászólás? (Nincs jelzés.) Én szeretnék hozzászólni. A
következő pontot támogatjuk, amelyik nagyobb összeggel támogatja az Útravaló programot,
ezért nem támogatjuk ezt, és a Fidesz-frakció elnöksége is támogatja a következő pontot.
Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Szavazzunk!

Aki támogatja Mesterházy Attila javaslatát, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 3
igen. Aki ellene van? (Szavazás.) 2 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 16 tartózkodás. Nem
kapta meg az egyharmadot.

A 848-as Osztolykán-Varga javaslat, amiben szétbontva egy jelentős összeggel, 1
milliárd 365 millió forinttal növeli ezt a programot, ha jól mondom. A javaslattevő kíván
szólni?

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Azt gondolom, hogy ha megnézzük azt, hogy ezt
egy fideszes képviselő és jómagam együtt adtuk be, látjuk a jelentőségét, hogy miért adtuk be
együtt, én azt gondolom, hogy ha jól megnéztük a költségvetést, akkor a hátrányos helyzetű

gyerekek oktatására nagyon kevés forrás volt, és azt gondoltuk, hogy így az Útravaló
ösztöndíj programot semmiképpen nem lehet forrás nélkül hagyni. Köszönöm szépen. Kérem,
szavazzátok meg.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs
jelzés.) Igen, én hozzá kívánok szólni. Én támogatom és a frakcióelnökség is támogatja.

Kíván-e más hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Kérem, aki támogatja a
javaslatot, az szavazzon! (Szavazás.) 18 igen. Aki ellene van? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik,
most jelezze! (Szavazás.) 3 tartózkodás. Elfogadtuk, támogattuk a javaslatot.

A 849-es Szávay István képviselő úr javaslata, ahol 278 millió forinttal támogatja a
határon túli oktatási, kulturális feladatok ellátását. Kíván-e a javaslattevő nevében valaki
szólni? (Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki
támogatja a javaslatot, kérem, jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van, kérem, jelezze!
(Szavazás.) 10 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 8 tartózkodás. Nem kapta meg az
egyharmadot.

A 850-es Zagyva György Gyula javaslata, 44 millió forinttal a határon túli oktatási
feladatokat kívánja kikerekíteni 600 millióra. A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni?
(Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.) Kérem,
hogy aki támogatja a javaslatot, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van,
most tegye! (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodni kíván? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Nem kapta
meg az egyharmadot sem.
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A 853-as, Farkas Gergely, Dúró Dóra, a 836-osnál már szavaztunk erről. Lábként
szavaztunk már róla. A 854-es jön, ahol 3 millió forinttal a felsőoktatási kutatási programokat
kívánják megemelni. Dóra, kívánsz-e, mint javaslattevő szólni? Parancsolj!

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm. A lába ennek a Finnugor Népek
Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezetétől vonja el ezt a 3 millió forintot, és az
oktatásfejlesztés támogatásába emeli át.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Szavazzunk a javaslatról! Aki támogatja, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 3 igen.
Aki ellene van, kérem, most tegye! (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodni kíván, most teheti!
(Szavazás.) 6 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot sem.

A 897. pont alatti Zagyva György Gyula képviselőtársunk javaslata, ahol a Fulbright
Alapítvány támogatását nullázza le. Ez nyilván összefügg más pontokkal. (Edelényi
Zsuzsánna: A 898-assal és a 899-essel, mind a három oktatási.) A határon túli magyarok, az
Apáczai Közalapítvány támogatását csak csökkenti 110 millióról 80 millióra (Cseresnyés
Péter: Növeli az Apáczait!) Bocsánat, az Apáczait növeli 30 millióról 110 millióra.

Szavazzunk szépen pontonként! Kezdjük a 897-essel, a Fulbright mínusz 30
milliójával. A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Nem. A kormány
álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Kíván-e kérdezni valaki vagy hozzászólni? Parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Éveken átnyúló nemzetközi szerződés, amiről
szerintem egy év költségvetési vitájában nem lehet szavazni. Nemzetközi egyezményt sért, az
Amerikai Egyesült Államok és a Magyar Köztársaság közötti aláírt nemzetközi egyezmény
2013-ig.

ELNÖK: Ez csak az egyik vonatkozása. A másik, hogy ennek a programnak mi
kedvezményezettjei vagyunk, tehát 30 milliót beleteszünk, és legalább a tízszeresét kapjuk az
Egyesült Államok Külügyminisztériumától. Ez a Fulbright szenátorról elnevezett alapítvány,
idestova húsz éve támogatja a magyar kutatókat. Tehát nem jó üzlet ennek a megszüntetése
ránk nézve. Az amerikaiak örülnének neki esetleg. Köszönöm. Ennyit szerettem volna
hozzáfűzni. Pósán László!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy nemcsak
erre igaz ez, hanem több másra, mint a British Council-ra is például. Tehát jó néhány ilyen
ösztöndíjat megítélő közalapítvány, alapítvány arról szól, hogy számos fiatal magyar kutató az
elmúlt 20-30 évben, de az elkövetkezendő 20-30 évben is reményeink szerint azért tud
elmenni, eljutni külföldi egyetemekre, kutatóintézetekbe, mert ilyen helyekről ösztöndíjat kap.
Ha ezeket most lenullázzuk, akkor gyakorlatilag bezárjuk az ajtót magunkra. Szerintem ez
nem helyes. Köszönöm.



- 20 -

ELNÖK: Úgy látom, hogy szavazhatunk a javaslatról. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Elnézést, már kérdeztem az előbb. Összefolynak véletlenül ezek a pontok.
Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás! Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Nincs jelzés.)
Nincs ilyen. Aki ellene van, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 18 nem. Aki tartózkodni
kíván, most jelezze! (Szavazás.) 3 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

A 898-as, itt növeli az Apáczai Közalapítványt 80 millióval. A javaslattevő nevében?
(Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Szavazzunk! Aki támogatja, kérem, most jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van, kérem,
most jelezze! (Szavazás.) 4 nem. Aki tartózkodni kíván? (Szavazás.) 14 tartózkodás. Az
egyharmadot nem kapta meg.

A 899-es, ahol a British Council-hoz történő hozzájárulás 2 millió forintját vonja be az
előző körbe. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás! Ki az, aki
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 18 nem. Ki az,
aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nem kapta meg az egyharmadot.

A 900-as Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselőtársaink javaslata, ahol 70 millió
forinttal 190 millióra növeli a határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatását.
Dóra, kívánsz-e a javaslattevők nevében szólni?

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): A rendkívüli kormányzati intézkedések, szintén a
Miniszterelnökség a lába ennek a javaslatnak is.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki ellene van?
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 17 tartózkodás. Nem kapta meg az
egyharmadot.

A 901-es Szávay István képviselő úr javaslata, ahol 60 millió forinttal növeli ugyanezt
a sort. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.
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ELNÖK: Kíván-e kérdezni valaki vagy hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk!
Kérem, hogy aki támogatja, most jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellene van?
(Szavazás.) 2 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 16 tartózkodás. Nem kapta meg az
egyharmadot.

A 925-ös a következő. Schiffer András képviselő úr javaslata, ahol leszed civil és
nonprofit szervezetek feladatairól, sorokról, és a Civil Alapprogramra szánja ezt a 143 millió
forintot. A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Aki támogatja, kérem, most
emelje fel a kezét! (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van, kérem, most emelje fel a kezét!
(Szavazás.) 14 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Az egyharmadot nem kapta
meg.

A 957-es, már az MTA-fejezetnél járunk. Szávay István képviselő úr javasolja, hogy a
Bolyai ösztöndíjra szánt összeget csökkentsük. Nyilván ezt valami fontos célra, a 961. alatti
célra szánja, ez pedig a határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása.
Ebben a Doktori Tanács titkársága is benne van, és a Bolyai is.

Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, hozzászólás? Parancsolj!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Csak azt szeretném megjegyezni, hogy a
Bolyai ösztöndíj egyébként nem csak és kizárólag magyar állampolgároknak szól, hanem
határon túli magyar fiatalok, kutatók ugyanúgy meg tudják pályázni. Tehát ebből a
szempontból ez elég célt tévesztett javaslatnak tűnik. Köszönöm.

ELNÖK: Ő a titkárságot akarta szűkebb, rövidebb gyeplőre fogni. Szavazzunk! Aki
támogatja a javaslatot, kérem, most jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van, kérem, most
emelje fel a kezét! (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Az egyharmadot nem
kapta meg.

A 958-as Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes javaslata, ahol 700 millió forinttal a
fiatal kutatók pályázatos támogatását az OTKA keretein belül kívánja növelni. A kutatási
alapprogramokat csökkenti. Valahonnan el kell hogy vegye ezt a pénzt. Tudjuk, hogy honnan
veszi el? (Koleszár Katalin: A vagyon fejezetből.)

A javaslattevő nevében kíván-e szólni?

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Szeretném kérni a bizottságot, hogy az oktatási
ügyekért felelős szakértőnk, Erős Gábor hadd érveljen emellett, ha egyetértetek vele.

ELNÖK: Egyetértünk-e, hogy Erős Gábor szót kapjon? Kérem, jelezzük! (Szavazás.)
Igen. Parancsoljon!

ERŐS GÁBOR szakértő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kedves Bizottság!
Egészen röviden szeretnék szólni. Ez egy olyan cél, amellyel az elmúlt húsz évben mindenki
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egyetértett, hogy a tehetséges fiatalok lehetőséget kapjanak, hogy a kutatói pályára lépjenek
Magyarországon. A Pálinkás elnök úr által tartott beszámolót nagy egyetértéssel fogadta a
közelmúltban az Országgyűlés, ez szintén arról szólt, hogy a fiatal kutatóknak lehetőséget kell
biztosítani. Ehhez képest az elmúlt évek során elinflálódott ez az összeg, és a jelenlegi
tervezet pedig egy radikális csökkentést irányoz elő. Tehát gyakorlatilag szinte megszűnne
Magyarországon a fiatal kutatók számára biztosított lehetőség, hogy az Akadémia berkein
belül egyfajta ilyen gyakorlati időként felfogva ezt a három évet, bizonyítsanak, és aztán
Magyarországon legyenek kutatók.

Tehát egy kicsit olyan, mintha most tényleg elküldenénk a fiatal kutató
reménységeket, hogy menjenek külföldre. Ezért kérjük, hogy támogassák.

ELNÖK: Ezt Gyurcsány Ferenc mondta.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A politikai jellegű vitákat elnöki javaslatra később
bonyolítsuk le. (Derültség.)

ELNÖK: Jó, a kommunikációs politikai meccseket később, valóban. A kormány
álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? Pósán alelnök úr!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt hiszem, itt valami félreértés
van, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia az elmúlt esztendőkben indította útjára az
úgynevezett Lendület programot, ami pontosan arról szól, hogy hogyan lehetne visszahozni az
országba fiatal, befutott vagy nevet szerzett, vagy kevésbé fiatal, de mégiscsak azért a
világban már bizonyított tudósokat, kutatókat. Van egy javaslat a 960. sorszámon, amely
kifejezetten ehhez az akadémiai programhoz akar még többletforrásokat rendelni.

Azt gondolom, hogy nem szerencsés a fiatal kutatók pályázatos támogatását az
OTKA-n keresztül megoldani, merthogy az OTKA az alapkutatásokat hivatott támogatni.
Nem jó, ha összekeverednek ezek a feladatkörök, mert teljesen más szervezeti és áttekintésű

ügyeket igényel.
Tehát azt hiszem, hogy ebből a szempontból helyesebb lenne, ha az Akadémián már

sikerrel elindított programot tudnánk úgy támogatni, hogy jelentősebb forrásokat oda tudunk
rendelni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Nyilván az lenne a kívánatos, ha mind a két oldalát tudnánk
támogatni. Az egyik, hogy gyakornokok legyenek, tehát ki se menjenek, a másik, ha már
kimentek, akkor visszajöjjenek, tehát mind a kettőre szolgálhatna forrás, de mint láttuk, a
kormány ezt nem támogatja. Egyéb hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja a
javaslatot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja, az most emelje fel
a kezét! (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik, most jelezze! (Szavazás.) 17 tartózkodás. Nem kapta
meg az egyharmadot.

A 959-es, Dúró Dóra, Farkas Gergely, 40 millió forinttal a fiatal kutatók támogatása.
Dóra, kívánsz-e hozzászólni? (Dúró Dóra: Nem.) Köszönöm. A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.
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ELNÖK: Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja a
javaslatot, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van, kérem, most
jelezze! (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 17 tartózkodás. Nem kapta meg az
egyharmadot.

Pósán László 960. szám alatti javaslata 200 millió forinttal támogatná a Lendület
programot. Kívánsz-e szólni? (Dr. Pósán László: Már elmondtam.) Az előbb elmondtad. A
kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja az indítványt.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Én kívánok
hozzászólni: a Fidesz-frakció elnöksége is támogatja. Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot,
kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 20 igen. Aki ellene van? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik?
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Támogattuk a javaslatot.

Az 1070-es javaslat Osztolykán Ágnes és Scheiring Gábor javaslata, amelyik elhagyni
javasol az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások felsorolásból egy pontot,
amelyik a szakiskolákban a közoktatásról szóló törvényre vonatkozik. A javaslattevő kíván-e
hozzászólni?

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Ennek a módosításnak csak annyi a lényege, hogy
ezek a beilleszkedési, a BTM-es gyerekeknek a nevelésére fordított forrásokat szeretnénk
külön szerepeltetni.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja?

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatja a javaslatot.

ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Van-e valakinek kérdése,
hozzászólása? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy szavazhatunk. Aki támogatja a javaslatot, az
most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 1 igen. Aki ellene van, az most tegye! (Szavazás.) 14
nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

Az 1071-es szintén Osztolykán Ágnes javaslata.

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Ezt szeretném visszavonni.

ELNÖK: Ágnes visszavonja, nem szavazunk róla. az 1072-es Scheiring Gábor és
Osztolykán Ágnes javaslata. Itt van a BTM-es gyerekek pontja, és ezt elhagyásra javasoljátok,
ha jól értem a javaslat lényegét. (Osztolykán Ágnes: Igen.) Kívánsz-e hozzászólni, mint
javaslattevő?

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Elnézést kérek, itt elhagyja, de egy önálló jogcímen behoz 100 millió forintot hozzá a vagyon
fejezetből. Ez a javaslat lényege.

ELNÖK: Innen kiszedegeti ezeket a pontokat, és egy külön sort dedikál hozzá.
Köszönjük. A kormány álláspontja?
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BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Kérem,
hogy aki támogatja a javaslatot, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 1 igen. Aki ellene van?
(Szavazás.) 14 nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Nem kapta meg az
egyharmadot.

Az 1080-as következik, ami Mesterházy Attila új szövegjavaslata, a bölcsődék és
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, közösségi buszok beszerzésére egy 4,3
milliárdos pontot nyit meg. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) Nem
látok jelzést. A kormány álláspontja?

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 4 igen.
Aki ellene van, kérem, most jelezze! (Szavazás.) 14 nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 3
tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

Az 1081-es Scheiring Gábor és Osztolykán Ágnes javaslata, a kiemelt közoktatási
körzetek támogatása 30 millió forinttal, tehát ha jól értem, ennek a szakmai előkészítésére.
Javaslattevő?

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Azt gondoljuk, hogy ez olyan fontos, hogy a
halmozottan hátrányos helyzetű településeken legyenek megfelelő felkészültségű
pedagógusok, és ha jól emlékszem a történelemre, akkor a Fidesz oktatáspolitikusai is
támogattak ilyen irányú kezdeményezéseket anno.

ELNÖK: Nemcsak támogattunk, hanem csináltunk is próbajelleggel, el is kezdtük. A
kormány álláspontja?

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Szavazzunk a javaslatról! Aki támogatja ezt a 30 millió forintot, kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van, kérem, most tegye! (Szavazás.) 1 nem. Aki tartózkodik?
(Szavazás.) 16 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

Az 1087-es Szilágyi Péter képviselőtársunk javaslata, amelyik az óvodáztatási
támogatás 780 millió forintját nevesíti. Kíván-e a javaslattevő nevében valaki szólni? (Nincs
jelzés.) Nem látok ilyen jelzést. A kormány álláspontja?

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelzés.) Én kívánok kérdezni.
Miért nem támogatja a kormány?

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Azért, mert azon túl, hogy ez nem a közoktatási támogatások között van, a szociális típusú
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támogatások között, a 8. számú mellékletben 760 millió forint szerepel. Ezt az óvodáztatási
támogatást a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szabályozza. Szociális
kormányrendelet is kapcsolódik hozzá, hatósági eljárás. Száz százalékban visszaigényelhető,
és rugalmasabb, mint a mostani pályázati megoldás.

ELNÖK: Ezt a tegnapi bizottsági ülésen is hallottuk. Melyik melléklet?

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 8.
számú melléklet, kötött normatívák, szociális…

ELNÖK: Nem én személyesen, de több kollégám ezt kereste a tegnapi nap során és
nem találtuk ezt a pontot. Ha megmutatja nekem, én nagyon megnyugszom, mert csináltunk
egy bizottsági módosítót erre, mert nem találtuk a tegnapi nap során ezt a 8. számú
mellékletben.

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Meg fogom mutatni máris, ha kapok egy költségvetési törvényt.

ELNÖK: Mindjárt vadásszuk elő, mert még nem értünk a végére, hiába örültök, hogy
vége a számoknak, jönnek a bizottsági módosítók. Akkor egy bizottsági módosítóval
kevesebbet kell benyújtani.

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Még egyet szeretnék kérni, nem tudom, hogy jól mondom-e, de az 1068-as és 1069-es ajánlási
pontokról is kellene szavazni, úgy vettem észre.

ELNÖK: Mindjárt megnézzük! (Edelényi Zsuzsánna: A 833-asnál szavaztunk róla.)
Az 1087-esnél járunk, ahol a kormány álláspontja az volt, hogy nem, az én kérésemre azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy ott valamelyik mellékletben ott van ez az összeg. Én ezt szeretném
magam megnézni. Közben nem tartunk szünetet, mert eltűnik a bizottság, tehát menetből
támadunk. Szavazhatunk erről a pontról? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy igen. (Bencze
Péterné megmutatja az elnöknek a kért pontot a költségvetési törvényben.) Ez a 172. oldalon
van az I. kötetben, az f) pont.

Köszönöm szépen a kérdésemre a választ. Egyéb képviselői kérdés van-e? (Nincs
jelzés.) Nincs. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazhatunk Szilágyi Péter javaslatáról. Kérem,
hogy aki támogatja, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja, az most
szavazzon! (Szavazás.) 14 nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Nem kapta meg
az egyharmadot.

Nézzük meg, amit jelzett Márta, hogy a 1068-asról kell-e szavazni. (Zaj,
közbeszólások: Nem.) Nem, mert szavaztunk róla láb formájában korábban. Ezen kívül van-e
még? (Nincs jelzés.)

Akkor vegyük elő a kiosztott javaslatokat, a bizottságra vonatkozó javaslatokat. A
kisiskolákra és intézményi társulásokra vonatkozik az egyik, nem tudom, kinek, hogyan van
sorrendben. Itt egyfelől a kisiskolák megmentésére, illetve az újraindítására van egy bizonyos
támogatás, de az intézményi társulásoknál mi úgy érzékeltük, hogy komoly feszültség jöhet
létre. Éppen ezért javasoljuk, illetve én javaslom, hogy a bizottság fontolja meg egy bizottsági
módosító benyújtását, amiről majd persze aztán később a szokott menetben dönteni fogunk.
Erre a célra a jövedéki adótól veszünk el, ha jól látom, és a kisiskolák, intézményi társulások
támogatására helyeznénk át összegeket.
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Kérdezem, hogy a bizottsági tagok közül ki az, aki ehhez a javaslathoz, illetve
javaslatokhoz hozzá kíván szólni. (Nincs jelzés.) Elnézést, itt nem kérem a kormány
álláspontját, mert majd ha be lesz nyújtva, akkor kell a kormány álláspontja erről. Most még a
mi álláspontunkat szeretném megtudni. A bizottság véleménye kell ahhoz, hogy ezt, mint
bizottság be tudjuk nyújtani. A bizottság támogatja-e ezt a kisiskolák, illetve társulások 700
millióval történő támogatását? Kérem, hogy aki támogatja, az most emelje fel a kezét!
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta.

A másik ilyen pont az érettségire vonatkozó pont, amelyik nem a központi forrásokat,
hanem az önkormányzatok által a szervezésre vonatkozót, tehát a másik lábát, az
önkormányzati lábát kívánja támogatni. Szintén itt az adófejezetből kerítenénk erre forrást, a
fogyasztáshoz kapcsolódó adókból.

Tehát az érettséginek nem központi, hanem önkormányzati feladatai ellátásához
teremtenénk egy kicsit jobb feltételeket. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Arról
szavazzunk, hogy benyújtsuk-e bizottságiként. Aki támogatja, kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta, hogy ez kerüljön benyújtásra.

A harmadik az egész napos iskolai programok elindítása, illetve támogatása. A
központosított előirányzat ennek a lába, innen vennénk le 3-at és dedikálnánk erre a célra, az
egész napos iskolai programok támogatására. Kíván-e valaki hozzászólni ehhez? (Nincs
jelzés.) Úgy látom, hogy szavazhatunk, hogy bizottsági módosítóként benyújtsuk-e. Aki
egyetért ezzel, kérem, hogy most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van?
(Szavazás.) 1 ellene. Köszönöm. Be fogjuk nyújtani ezt is.

Végül az utolsó ez az óvodáztatási támogatás. Én akkor ezt nagy tisztelettel nem
vezetem fel, mert engem meggyőzött Márta, hogy a szociális fejezetben ott van, tehát nem
szükséges bizottságiként erről gondoskodni.

Akkor arról döntöttünk, hogy három bizottsági módosítóval gazdagítjuk a módosító
javaslatok sorát. Van-e valakinek tudomása egyéb olyan módosító javaslatról, amely a
bizottság tárgykörébe tartozik, de itt nem tudtuk észrevenni és nem szavaztunk róla? (Nincs
jelzés.) Akkor az első napirendi pontot lezártam.

Egyebek

A második napirendi pont az egyebek. Van-e valakinek bejelentenivalója,
hozzászólása? (Nincs jelzés.) Hétfőn, a szokott időben ülünk délelőtt, 10.30 órakor. A
bizottsági ülést bezárom, mindenkinek jó munkát!

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 13 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Pavlánszky Éva


