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(Az ülés kezdetének időpontja:  10 óra 36 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetve főosztályvezető urat. A bizottság mai ülését
megnyitom. Három napirendi pontunk van: a költségvetést megalapozó törvények, a
költségvetéshez benyújtott módosító indítványok a második, illetve az egyebek. Az egyebek
keretében néhány meghívót osztottunk ki egyelőre, a Kollégiumi Szövetségtől, illetve egy
vitaestre a Corvinus Egyetemre.

Kérdezem, hogy van-e a napirendhez észrevétel, módosító javaslat? (Nincs jelzés.)
Nem látok ilyet. Kérem, hogy szavazzunk a napirendről! Aki támogatja, az most szavazzon!
(Szavazás.) Aki ellene van, most jelezze! (Nincs jelzés.) Tartózkodott? (Nincs jelzés.)
Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

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

Első napirendi pontunk a salátatörvényhez benyújtott módosító javaslatok.
(Megérkezik az ülésre Cseresnyés Péter.) Kérdezem a kormány képviseletében Tavaszi Zsolt
főosztályvezető urat, hogy kíván-e a módosítók előtt mondani valamit. (Tavaszi Zsolt:
Köszönöm, nem.) Köszönöm.

A bizottság hatáskörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása

Az 5-ös ajánlási pont az első, ami a bizottság hatáskörébe tartozik, Ertsey Katalin és
Kaufer Virág képviselő asszonyok javaslata.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem lehetne előtte felsorolni, hogy melyeket fogjuk
tárgyalni? Egy kicsit használna.

ELNÖK: Mondom. Az 5., 6., 7., 31., 32., 33., 34., 47., 54., 55., 56., 57., 63., 64., 65. és
73. számú pont.

Tehát Kaufer Virág és Ertsey Katalin, a Munkaerő-piaci Alapon belül egy kiegészítést
javasolnak a képviselő asszonyok, a gyermekgondozási támogatások mellett nyújtott
munkaerő-piaci szolgáltatások és képzések kiadásaira is terjedjen ki a pont.

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

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Ki támogatja a javaslatot?
(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3
tartózkodás.

Nem kapta meg az egyharmadot.
A 6-os Ertsey Katalin és Kaufer Virág javaslata. Egy új pontot javasolnak,

gyakorlatilag ugyanezt. A kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.
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ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, szólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki támogatja a
javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3
tartózkodás.

Nem kapta meg az egyharmadot.
A 7-es úgy látom, hogy ezeken alapul, itt adna egy rendeleti felhatalmazást, ha az első

kettő átment volna. A kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Aki igennel szavaz, most
jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3
tartózkodás.

Nem kapta meg az egyharmadot.
A 31. pont Hoppál Péter javaslata. Kérlek, hogy segíts nekünk, mint javaslattevő!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A
múlt heti bizottsági ülés alkalmával felmerült kérdések, aggályok tükrében fogalmaztam meg
a benyújtott módosító indítványok ellenében tulajdonképpen az eredeti állapot helyreállítását.
tehát ez a ma is érvényben lévő szabályozásnak az eredeti állapotra történő visszamódosítását
célozza. Később, ha megfelelő egyeztetések történnek, akkor azt hiszem, hogy hatékonyabban
történhet az ebbe az irányba történő ellépés. Elsősorban itt azokra az egyházakra gondolok,
amelyek tényleg az elmúlt húsz évben bizonyították, hogy a közoktatási rendszerben betöltött
szerepük nem esetleges és nem egyik hónapról a másikra gondolkodnak, hanem hosszú távú
stratégia alapján működnek.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító
javaslat, mivel több mindent érint, összességében nem támogatjuk, azt a megjegyzést tenném,
hogy az egyházakra vonatkozó, tehát a közoktatási törvény 118. § (10) bekezdéssel történő

kiegészítése tekintetében ezt részben tudnánk támogatni, tehát ha egy ilyen értelmű
kapcsolódó módosító indítvány tekintetében tudjuk támogatni a javaslatot. Összességében
konkrétan ezt a módosító indítványt, illetve az ajánlási pontot nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Nekem van kérdésem a kormány
képviselőjéhez. Mi az, ami ebben a javaslatban túlterjeszkedik ezen az egyházi körön, és azt
miért nem támogatják?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat a
kiegészítő egyházi fenntartónak történő átadáson kívül tartalmazza vagy kivételre kerülne a
működési engedélyek kapcsán a fokozatosságot visszahozná abban a formában, ahogy
jelenleg szerepel a törvényben, illetve a működési engedélyt végző szerv a törvényességi
ellenőrzés eredményéről nem kellene hogy értesítse a normatív költségvetési hozzájárulást
folyósító szervet. Tehát ezek azok a részek, amelyek,… tehát összességében ezek nem
jelentős módosítások, terjedelmében, de így van megfogalmazva ez a szakasz. Tehát a
törvénymódosítás, és ezért nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás?
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DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): A fokozatosságot éppen azért gondoltuk fontosnak,
hogy maradjon benne a rendszerben, mert ilyen módon az a meglátásunk van, hogy ezzel az
azonnali, a teljes intézményre vonatkozó összes eszköz indulás pillanatában történő
beszerzésének kötelezettsége gyakorlatilag az összes új iskola indításának gátat szabhatna. Ez
pedig szerintem ellentétes a kormányzat szándékával. Tehát egy egyeztetés után azt hiszem,
egy finomhangolást követően ennek hatékony törvényi hátterének kigondolása lehetséges. Ez
most egy kicsit hamar érkezett szerintem ide, és tényleg nem életszerű, hogy egy intézmény
indulásakor, az első osztály beiskolázásakor a nyolcadik osztálynak szükséges
természettudományi előadó, informatikaterem teljes felszereléssel és tornacsarnokkal
rendelkezésre álljon a mai szabályozás értelmében.

ELNÖK: Köszönöm. Parancsolj!

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Tisztelettel
köszöntök mindenkit. Amit Hoppál kolléga, az szerintem mind mérlegelendő, és az is, hogy
az oktatás, nevelés ügyén túlmenően mondjuk az emberi jogi bizottság is úgy látta, hogy ez
támogatásra érdemes javaslat lehet, úgyhogy én is tisztelettel ajánlom a nyájas bizottság
figyelmébe. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Hiller István!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Remélem, hogy nem gátolom Hoppál képviselő úr
indítványát azzal, hogy támogatom. (Cseresnyés Péter: Ezek után megfontoljuk. - Derültség.)
Gondoljátok meg! Így aztán nehéz helyzetben hoztam a kormányt, hogy mi a helyzet.

Igaza van a képviselő úrnak, egyébként pedig a korábbiakban nagyon sokszor volt arra
precedens az elmúlt hónapokban, hogy a kormányzat új közoktatási törvényt készít és minden
vitát akkor próbálunk rendezni egymás között. Erre most nem kitérve, mi támogatni fogjuk
ezt az indítványt.

ELNÖK: Köszönöm. Én is hozzászólnék. Sok visszaélés volt ezen a téren. Az a
javaslatunk a kormány részéről, hogy itt az új kormányhivatalok működésének a
megtervezésénél kell ezt a szomorú tényt figyelembe venni. Azaz több ember és nagyobb
jogkör kell ezen a téren.

A másik észrevételem, hogy többször beszéltünk arról, hogy óvodai kapacitások
hiányoznak, ez csak részben igaz, mert van, ahol vannak fölösleges kapacitások. A baj az,
hogy nem ott vannak, ahol a gyerekek. Tehát ha arrébb tudnánk tolni a mobil óvodákat, akkor
semmi gondunk nem lenne, de nem tudjuk arrébb tolni. Tehát a demográfiai mozgások miatt
új intézmények alakítására nagy szükség lesz a következő időszakban. Ezt akárki is teszi, akár
egyház, akár alapítvány, akár önkormányzat, akár az állam, ezzel a ponttal, ami itt a vita
tárgya, úgy tűnik, hogy egyszerre rendelkezésre kell állni minden feltételnek, ezzel nagyon
megnehezítenénk ezt a szükséges kapacitás-átcsoportosítást. Tehát hogy ott legyen kapacitás,
ahol a gyerek van.

Azt a pontot, hogy értesítenie kell az engedélyt adó szervnek a normatív hozzájárulást
biztosító vagy folyósító entitást - most nem tudom, hogy ki az, a kincstár vagy a minisztérium
-, ezt fontoljuk meg, Péter, ezt érdemes pontosítani ilyen szempontból, az ne kerüljön ki.
Keressük meg ezt a pontot, szerintem a kormány képviselői is segítségünkre lesznek ebben,
hogy egy olyan csatlakozót faragjunk, ami erre nem tér ki, én nem tartok fölöslegesnek egy
ilyen értesítést, sőt szükségesnek látom. Arra kérlek, Péter, hogy konzultálj a tárca
képviselőivel.
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Szavazhatunk? Aki támogatja, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm.
Aki ellene van? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Elfogadtuk.

A 32-es Osztolykán Ágnes képviselő asszony javaslata. Ha javaslattevőként szólni
kívánsz, akkor most van rá mód. (Osztolykán Ágnes: Köszönöm szépen, nem.) Nem kíván. Ez
a művészetoktatás? Mindjárt kiderül. A kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja. Igen, ez a művészetoktatás.

ELNÖK: A művészetoktatás térítési díjai. (Osztolykán Ágnes: Indoklást szeretnék
kérni!) Indoklást kér a javaslattevő képviselő asszony.

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat
növelné az alapfokú művészetoktatást fenntartók mozgásterét, ahol erre fizetőképes kereslet
van. Ez továbbra sem érinti a hátrányosan vagy halmozottan hátrányosan vagy sajátos
nevelési igényű tanulókat, akik továbbra is ingyenesen igénybe vehetik a művészetoktatást.

ELNÖK: Az eredeti javaslatból…

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az eredeti
javaslat szerint sem érintené ezeket.

ELNÖK: Ezt hagyná el a képviselő asszony, ha jól értem. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)
Szavazás. Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, az most jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki
ellene van, az most jelezze! (Szavazás.) 4 nem. Aki tartózkodott, az most emelje fel a kezét!
(Szavazás.) Többség. Nem kapta meg az egyharmadot.

A 33-as szintén Osztolykán Ágnes alelnök asszony javaslata. A pedagógus
szakkönyvről szól. A szakkönyvvásárlás most kiesik a rendszerből, a javaslat elfogadása
esetén benne maradna a rendszerben. A kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja
a kormány. (Osztolykán Ágnes: Miért nem?)

ELNÖK: Kérdés? Alelnök asszony kérdezi - tolmácsolom -, hogy miért nem, tehát
indoklást kér a javaslattevő.

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a támogatás
lecsökkent összeggel szerepel a költségvetésben, és a beadott módosítás kapcsán is ugyanazt
tudom megismételni, tehát ez nem jelent igazából valódi segítséget. A fenntartóknak nyilván
egy törvényi kötelezettséget, tehát anyagi terhet jelent, és az elektronikus formában az
interneten elérhető térítésmentes tananyagok rendelkezésre állása okán is ezt a csekély
formában fennmaradó pénzbeli támogatást nem tartjuk indokoltnak.

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Kérem, hogy aki egyetért a
javaslattal, az most tegye! (Szavazás.) 7 igen. Aki ellene van, az most jelezze! (Szavazás.) Aki
tartózkodott, az most emelheti fel a kezét! (Szavazás.) Tehát nem támogattuk, de az
egyharmad megvan.

A következő a 34-es, Ferenczi Gábor, Farkas Gergely, Németh Zsolt képviselő urak
nyújtották be, ugyanez a tartalma. A kormány álláspontja?
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TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Hasonló, mint az előbb. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? Parancsolj!

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Csak
annyit szeretnék hozzáfűzni, a tisztelt tanár kollégák figyelmébe ajánlani, mert tudom, hogy
vannak közöttünk szép számmal pedagógusok, hogy úgy gondolom, nem lehet a
tanártársadalomról már további bőrt lehúzni, hiszen olyannyira nem örvendenek
megbecsülésnek, illetve annyira alulfizetett a tanártársadalom, hogy ez egy újabb megszorítás
lenne rájuk nézve.

Az internettel kapcsolatban pedig azt szeretném még hozzáfűzni, hogy én úgy
gondolom, hogy egyáltalán nincs még az biztosítva jelenleg, hogy ezek a tananyagok
hozzáférhetőek lennének az interneten. Amíg nem rendeződnek a tanárok bérei kellő
mértékben, addig azt gondolom, hogy nem lehet semmilyen elvonást eszközölni feléjük.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen Ferenczi Gábornak. Hozzászólás? Parancsolj!

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Kérdés lehet?

ELNÖK: Lehet, bár az az előbb volt, de lehet.

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Akkor beleszundítottam, elnézést kérek. Korábban is
szóba került már ez a kérdés, és valóban nem örömteli, ha ilyenen kell egyáltalán
gondolkodni. Persze, ismerjük, hogy milyen paraméterei vannak a költségvetés
előkészítésének, aztán majd a további teendőknek is. Azt szeretném megkérdezni a kormány
tisztelt képviselőjétől, hogy tudhatjuk-e azt nagyságrendileg, hogy éves szinten
költségvetésileg ez mennyit kívánna, ha a 2010-es szinten gondolkodunk? Tehát
összegszerűen, és ha csak azt a szintet vesszük. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Minden szem Mártára néz. (Tavaszi Zsolt és Bencze Péterné
egyeztetnek.)

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az
önkormányzati költségvetésből kinyerhető adat, tehát a költségvetés ezt központi
transzferként nem tartalmazza, tehát nem tudnánk így konkrét összeget mondani, nyilván
utána kellene szorozni.

ELNÖK: Ez egy egyszerű szorzás, 5000 szorozva 170 ezerrel. 875 millió, durván
egymilliárd forint.

A választ megkaptad. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Úgy látom,
szavazhatunk. Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen.
Aki ellene van, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Aki tartózkodott, most teheti! (Szavazás.)
Köszönöm. Ez a javaslat nem kapta meg az egyharmadot, az előző azonban igen.

A 47-es a következő, amely a családi pótlékról szól, érinti valamelyest, tehát közvetve,
bár eléggé közvetve, alapvetően inkább szociális ügyről van szó. Kíván a bizottság szavazni
erről a javaslatról? Nem tartozik szorosan a hatáskörünkbe. (Révész Máriusz: Iskoláztatási
támogatás.) Ilyen értelemben igen. Kívánja-e valaki, hogy megvitassa a bizottság? (Nincs
jelzés.) Nincs ilyen jelzés, nem vitatjuk meg.
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Az 54-es a következő, Michl József és Ríz Gábor képviselő urak javaslata a
szakképzési hozzájárulás (6) bekezdését írja újra. A javaslattevő kívánja-e megvilágítani
nekünk a javaslat értelmét és lényegét?

MICHL JÓZSEF (KDNP): Röviden, mert itt a százalékok emeléséről van szó, tehát a
működésre elkölthető összegek aránya nőtt meg. A szakképzési támogatás nagy részét csak
fejlesztésre lehetett felhasználni. Ezzel a módosítással különösen a tiszkek számára nyílik
lehetőség, hogy a működésbe besegítsen a szakképzési támogatás.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.) Én kívánok
hozzászólni, Én is támogatom, hiszen a területi integrált szakképző központok fenntartása a
pályázatban vállalt kötelezettsége a pályázóknak. Jelenleg nem biztosított ezeknek a
finanszírozása, nincs januártól látható garancia arra, hogy ezek a központok, még ha zavarral
is - zavartalan működésről nem is beszélnék -, de valahogyan is működjenek. Ez azzal a
kockázattal járna, hogy nemcsak a működés, az egyébként fontos működés lehetetlenül el,
hanem vissza kellene fizetni a beruházások költségeit, a fejlesztés költségeit, ami egy őrült
nagy kárt jelentene.

Tehát mindenképpen, ha eddig nem történt erre intézkedés, most itt a szakképzési
alaprészből biztosítanunk kell a tiszkek fenntarthatóságát.

Van-e más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Aki támogatja a
javaslatot, kérem, most jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Nincs jelzés.) Aki
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag támogattuk.

Az 55-ös következik, Osztolykán Ágnes és Kaufer Virág képviselő asszonyok
javaslata, amelyik elhagyni javasol a pontból, alapvetően a felnőttképzést kiemeli legalábbis
ebből, és nyilván valahol majd visszateszi. (Edelényi Zsuzsánna: A g) pontban régiók helyett
a felnőttképzést támogat, és csökkenti a bevételi előirányzatot.) De nem, az egészet elhagyja,
mind a g), mind a h) pontot. (Edelényi Zsuzsánna: Ez benne van a törvényben.) A javaslattevő
nevében kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen jelzés.

A kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja. Itt a javaslat tartalmára egy pontosítás: tehát csak annyi, hogy itt a benyújtott
javaslat felcseréli ezt a két célt, jelenleg a hatályosban ez fordítva szerepel, és ezt a benyújtott
szándékot akarja a jelenlegi állapotra a módosító javaslat visszahelyezni.

ELNÖK: Tehát hogy a felnőttképzés legyen elöl és a régió hátul. Van ennek a
sorrendnek jelentősége?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az
összegszerűség szempontjából igen.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Szavazzunk! Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, most szavazzon! (Szavazás.) 1 igen. Aki
ellene van, kérem, most tegye! (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott, most jelezheti! (Szavazás.)
Nem kapta meg az egyharmadot, bár ellenszavazat nem volt.
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Az 56-os Osztálykán Ágnes és Kaufer Virág javaslata. Szintén a szakképzési
hozzájárulásban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatának figyelembevételét
javasolja elhagyni. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) A kormány
álláspontja?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja
a kormány.

ELNÖK: Kérdés van-e? (Nincs jelzés.) Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Kérem,
hogy aki támogatja a javaslatot, most jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Aki ellene van, most emelje
fel a kezét! (Szavazás.) 5 nem. Aki tartózkodott, most jelezze! (Szavazás.)

Nem kapta meg az egyharmadot.
Az 57-es szintén Osztolykán Ágnes és Kaufer Virág javaslata, a decentralizált keretet

rendezi át a g) és h) ponttal. Felteszem, hogy az 55-össel függ össze. (Osztolykán Ágnes:
Igen.) A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Nem. A kormány
álláspontja?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja
a kormány.

ELNÖK: Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Kérem, hogy aki
támogatja, most szavazzon! (Szavazás.) 1 igen. Aki ellene van, kérem, most jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás.

Nem kapta meg az egyharmadot.
A 63-as Rogán Antal képviselő úr javaslata, a felsőoktatásról szóló törvény

átrendezése, a Gazdasági Tanács újraszabályozása, illetve újraírása, hogy kik delegálnak a
Tanácsba, összeférhetetlenségi szabályok. A kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? Hiller István!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Bizottság! Ennek a javaslatnak két lényeges
eleme van. Az egyik tetszik, a másik nem. Az tetszik, hogy legalább a kormányzat, illetve a
szaktárca letett arról a korábbi és kimondott szándékáról, hogy a gazdasági tanácsokat a
felsőoktatási intézmények mellől megszünteti, hiszen itt egy szabályozás van, ami azt
feltételezi, hogy létezik. Ez helyes. Örülök, hogy erről a szándékukról letettek.

A másik: kiolvasható a módosításból, hogy ciklus közben, a tanév második félévétől,
magyarul 2011. január 31-ét követően a miniszter a korábbi miniszter által delegált gazdasági
tanácsi tagokat visszahívhassa. Ezt most nem teheti. Minthogy ez egy ciklus megtörése, és
más okból is mi ezt nem fogjuk támogatni, ezért az egészet nem fogjuk támogatni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e másvalaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Én. Én
támogatom a javaslatot. Azt gondolom, hogy nem okoz gondot az egyetemek
gazdálkodásában ez a januári időpont, itt alapvetően pénzügyi tervezésről van szó. Ha
keresünk időpontot, akkor ez a január a pénzügyi év természetéhez jól illeszkedik.
Természetesen az, hogy a korábbi delegáltak, új delegáltak cseréjére mód van-e, ez
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alapvetően nem szakmapolitikai, hanem inkább politikai természetű kérdés. Én indokoltnak
látom, hogy ezt a módot az új kormány megkapja.

Szavazhatunk? Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, most jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm. Aki ellene van, kérem, most tegye! (Szavazás.) 4 nem. Ki az, aki tartózkodott?
(Nincs jelzés.) Nincs tartózkodás. A bizottság támogatta.

A 64-es következik, Osztolykán Ágnes alelnök asszony javaslata, a gazdasági
tanácsokat szabályozó pont, a visszahívásra vonatkozó, az előterjesztésben szereplő verziónak
az elhagyását javasolja, magyarul, hogy ne legyenek visszahívhatóak a Tanács tagjai.
Javaslattevő? (Nincs jelzés.) A kormány?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Kérem, hogy aki támogatja a
javaslatot, most jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja, kérem, most emelje fel a
kezét! (Szavazás.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt.

A 65-ös, szintén a felsőoktatási törvény módosítása, a finanszírozási csoportok
szorzószámait a kormány eltérítheti 20 százalékos mértékben. Ennek az elhagyását javasolja
alelnök asszony. A javaslattevő nevében? (Nincs jelzés.) A kormány?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja
a kormány.

ELNÖK: Van-e kérdés? Parancsolj!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Szeretném megkérdezni, hogy ezt miért nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Tessék parancsolni!

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A hatályos
törvény ezen szakasz nélkül nem lenne összhangban a költségvetési törvénnyel. Tehát a
költségvetési törvényben a felsőoktatási törvény szerinti automatizmusnak megfelelő

támogatási keretösszegnél alacsonyabb összeg szerepel, és ez a támogatás-megállapítási mód
igazából, ami szerepel a törvényben, nem veszi figyelembe a feladatellátás tényleges
kiadásait, és nincs tekintettel a költségvetés teherbíró képességére. A normatívák szerinti
eltérítés lehetősége ad egy kismértékű mozgásteret, amely a rendelkezésre álló források és a
valós kiadások közötti összehangolást tudja megteremteni. Köszönöm.

ELNÖK: Nem tudom, mi van az Ftv. 127. § (2) bekezdésében, ami alól kiveszi most a
költségvetést… segítenétek?

SZÖVÉNYI ZSOLT főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tulajdonképpen a felsőoktatási törvény két determinációt tartalmaz, a hatályos törvény. Az
egyik tartalmazta, hogy a 2007-es évet bázisévnek tekintsük, és minden évben az előző év
inflációs rátájával növekedjék a költségvetési támogatás. Sajnos, ezt nem tudtuk
megvalósítani az elmúlt évben sem, akkor került be ez a kettős szabályozás. Egyrészt a 127-
esnek kvázi egy felfüggesztése, másrészt pedig a felsőoktatási törvény 3-as mellékletében a
szorzószámoknak a szabadabb kezelése, tehát az eltérítési lehetősége.

Ahogy Tavaszi kolléga említette volt, 2007-ben, amikor a felsőoktatási törvényt
benyújtották és elfogadta az Országgyűlés, a képzési szerkezet átállásával, aminek a
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fordulópontja tulajdonképpen 2010-2011, amikor teljes értékű lesz az alapképzés, és mind a
két évfolyam bent van a mesterképzésben, kiváltképp a mesterképzés magasabb szorzószámai
és költségei, normatívái jelentenének egy olyan feszültséget, ami annak ellenére, hogy a
tavalyihoz képest mintegy 4 százalékos növekedése van a felsőoktatás támogatásának, nem
elegendő, hogy a forrást ezekkel a szorzószámokkal biztosítani lehessen. Tehát hogy
törvényesen tudjon eljárni a tárca a központi költségvetés intézményi leosztásában, ezért kéri
és ezért javasolja a törvény módosításában, hogy ennek a 3. számú mellékletnek az eltérítési
lehetőségét kapjuk meg.

ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr.

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még annyit,
hogy ez az idei költségvetésben is hasonlóan szerepel.

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? Hiller István!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm. Amit a főosztályvezető urak elmondtak,
úgy, ahogy elmondták, korrekt, nemcsak történetiségében, hanem hatásában is. 2007-ben
hosszú tárgyalás után ez azért került bele, hogy folyamatos legyen a felsőoktatás
költségvetésének bővülése, és ez kiszámítható legyen. El kell mondani, hogy ezt két évig
bírtuk, utána nem. Ez persze azt is jelenti, hogy abban a két évben volt jelentős növekmény,
és utána szükséges volt a csökkenés.

Ez a jelenlegi költségvetésben, minthogy a számok a fejemben benne vannak még
2010-ig, ha ezt sikerült volna betartani, akkor 2010-ben a felsőoktatás költségvetése 241
milliárd forint körül lenne. Ehhez képest a jövőre tervezett 3,5 százalékos inflációval kellene
gyakorlatilag megtoldani ezt a 241 milliárd forintot, a költségvetésben pedig emlékeim szerint
200 milliárd körüli összeg van most a 2011-es költségvetésben. (Szövényi Zsolt: 219
milliárd.) Tehát a különbség az, amiről közösen beszélünk, a 241 plusz 3,5 százaléknyi
infláció, és a 219 milliárd közötti különbség. Ez a tényleges magyarázat.

ELNÖK: Köszönöm. Ha a politikus kikívánkozik belőlem, akkor most mi teljesítjük
az inflációs emelést, csak ti korábban nem teljesítettétek. (Derültség.) Jól látom?

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Igen, mert mi két éven keresztül – hogy politikusi
véleményt mondjak – többet teljesítettünk, mint az infláció, csak aztán beütött a válság, és
akkor ott már nem bírtuk. Majd egy habos kakaóra a vendégem vagy. (Derültség.)

ELNÖK: Köszönöm. Ez engem vigasztal, de az egyetemeket nem feltétlenül. A
javaslatot szerintem megértettük, Osztálykán Ágnes képviselő asszony javaslatát a kormány
nem támogatta. A kérdések, hozzászólások elhangzottak. Szavazzunk! Aki támogatja az
elhagyás elhagyására vonatkozó javaslatot, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 1 igen. Aki ellene
van? (Szavazás.) Köszönöm. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Nem kapta meg az
egyharmadot.

A 73-as következik, Pósán képviselő úr javaslata. A nyáron elfogadott, központilag
szervezett, emelt szintű érettségi szabályozására vonatkozó, kormánynak felhatalmazást adó
törvény elhagyását javasolja az alap előterjesztés, ezt javasolja Pósán képviselő úr kivenni az
előterjesztésből, magyarán, hogy maradjon fenn ez a felhatalmazás a kormány számára, hogy
megszabhassa 2013-ra, hogy mely szakokon kíván emelt szintű érettségit előírni a felvételiző
diákok számára. Többször, részletekbe menően vitattuk ezt a pontot. Azért voltam kénytelen
elmondani Pósán László helyett, mert ő valahol a dugóban ül, legalábbis a telefonja szerint.
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A kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja
a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni vagy hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Szavazzunk a javaslatról. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki
ellene van? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság
támogatta.

A végére értünk. Köszönöm szépen. A megalapozó törvények vitáját lezártuk.

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

Következik a költségvetés. Felsorolom itt is az ajánlási pontokat, nem lesz sok. A 9/2.,
12/1., 12/4., 12/5., 12/6., 12/7., 91/2., 91/3., 91/4. A X. fejezetnél a 190/1., utána a 644/1.,
679/1., /2., /3., /4., /5., 683/1., 692/1., 800/1., 911/1.

A bizottság hatáskörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

A fejezetek szerint megyünk. Tehát a tárcákat, illetve a fejezeteket érintik a különböző
számok.

A 9/2. pont Bertha Szilvia képviselő asszony javaslata, növeli a Munkaerő-piaci
Alapnak a közfoglalkoztatási program megvalósítását szolgáló összegét 64 millióról 100
millióra, nyilván máshol pedig csökkenti a többieket. Kíván-e a javaslattevő nevében valaki
szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Köszönöm. Ki
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

A 12/1-es Lukács Tamás képviselő úr javaslata az egyházi hitoktatás, illetve egyéb
oktatások kapcsán. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok
ilyen jelzést. 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? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Ellene? (Nincs
jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyhangú tartózkodás.

A 12/4., szintén Lukács Tamás képviselő úr javaslata. Kíván-e valaki a javaslattevő

nevében szólni? (Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki
támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás?
(Szavazás.) Nem kapta meg az egyharmadot sem.
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A 12/5., szintén Lukács Tamás képviselő úr javaslata, a folyósítást 15 napról 30 napra
módosítja. A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) A kormány
álláspontja?

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

ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki
támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki az, aki ellenzi? (Nincs jelzés.) Tartózkodás?
(Szavazás.) Egyhangú tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

A 12/6-os Kapus Krisztián és Pálffy István képviselő urak javaslata, amelyik az
általunk is többször vitatott közoktatási megállapodások megkötésének a lehetőségére tér ki,
egész egyszerűen kihagyja azt a sort, amelyik azt mondja, hogy új közoktatási
megállapodások csak bizonyos kivétellel köthetőek, egyébként nem. Azt hiszem, jól értem a
javaslatot. Kíván-e a javaslattevők nevében valaki hozzászólni?

MICHL JÓZSEF (KDNP): Csak annyit szeretnék mondani, hogy mi támogatjuk ezt a
javaslatot. A múltkori döntésünkkel így lenne összhangban, ezzel a javaslattal.

ELNÖK: Így van. A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelzés.) Én szeretnék kérdezni.
Én a szaktárca álláspontját kérdezném, helyettes államtitkár úr, tényleg segíts nekünk abban,
hogy jól emlékszem, hogy itt az volt a háttérben, hogy a lejárt közoktatási megállapodások
most lejártak, ha újat köt a tárca, akkor az új vagy meghosszabbítás? A képviselő urak erre
összpontosítanak, és ezt a jogértelmezési bizonytalanságot szeretnék eloszlatni.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez a
bizonytalanság valóban benne van az eredeti álláspontban, ahol mi is csak azt a szakmai
álláspontot tudtuk képviselni, hogy szeretnénk, ha úgy lenne értelmezhető a dolog, hogy a
lejártakat újra lehet kötni. Most ez a módosító, ami előttünk van, ezt a problémát is megoldja,
tekintettel arra, hogy nem növeli a felhasználható pénzkeretet, hanem csak szakmai vagy
szakmapolitikai álláspont merül fel vele kapcsolatban, ezért úgy gondolom, hogy szakmailag
ez is támogatható.

ELNÖK: Még egy kérdésem lenne. Vajon, a minisztérium van abban a helyzetben,
hogy meg tudja ítélni, kivel kell kötni ilyet és kivel nem kell? Képes megítélni a minisztérium
azt, hogy kivel kíván kötni ilyen megállapodást, és kivel nem kíván?

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Úgy
érzem, hogy képes.

ELNÖK: Én is úgy látom, hogy képes. Köszönöm. Tehát ezzel a kormányra bízza
ennek a mérlegelését. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Kérem, hogy
aki támogatja a javaslatot, szavazzon! (Szavazás.) Többség. Aki ellene van, kérem, most
szavazzon! (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Köszönöm.
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A 12/7., Lukács Tamás képviselő úr javaslata, új 12. pontot illeszt be, ez a
közgyűjteményekről szól, nem? Azt mondja, ami a gyakorlat, hogy a Kjt.-nek megfelelő
juttatásokat kapjanak. A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) A
kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Kérdés? (Nincs jelzés.) Nekem van egy kérdésem: ez az egyházi fenntartókra
ró kötelezettséget. Jól értem?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Valamennyi
nem állami fenntartóra ró kötelezettséget, illetve ad jogot a munkavállalóinak. Nyilván a
fenntartónak is, de nem kimondottan költségvetési törvénybe illő szabály lenne, tehát ezt
igazából azért nem támogatja a kormány, mert a szaktörvényekben kellene ezt kezelni, ahogy
a szociális törvényben egyébként van is, és részben a közoktatásiban is a pedagógusokra
nézve.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Kérem, hogy aki
támogatja a javaslatot, most szavazzon! (Szavazás.) 7 igen. Az egyharmad megvan. Aki ellene
van? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Aki tartózkodott? (Szavazás.) A többi. Köszönöm.

A 91/2., Osztolykán Ágnes képviselő asszony javaslata, amelyik a hallgatói
létszámképzési többlettől vesz el, és helyez át a pályakezdő pedagógusok
bérkompenzációjára. A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Aki támogatja a javaslatot, az
most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van, az most jelezze! (Nincs jelzés.)
Aki tartózkodott, az most jelezheti! (Szavazás.) Nincs meg az egyharmad, 4 igen, a többi
tartózkodás.

A 91/3., szintén Osztolykán Ágnes javaslata.

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): A költségvetés részletes vitájában is érveltem
emellett, hogy itt az úgynevezett BTM-es gyerekeknek az iskolapszichológusi hálózat
kiépítéséhez adnánk pluszfinanszírozást, és az MNV Zrt.-től vennénk el.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Kérem, hogy aki
támogatja a javaslatot, most szavazzon! (Szavazás.) 7 igen. Aki ellene van, most jelezze!
(Szavazás.) Aki tartózkodott, most jelezze! (Szavazás.) A zöme tartózkodott. Az egyharmad
megvan.

A 91/4-es, ez is az iskolapszichológussal függ össze. Itt is az MNV-től vesznek el. A
kormány álláspontja?
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BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés ki kíván feltenni? (Nincs jelzés.) Ki kíván hozzászólni?
(Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kérem, most jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Aki
ellene van, most teheti! (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.)

7 igen, a többi tartózkodás. Az egyharmad megvan.
A 190/1-es, volt ez már nálunk, a roma ösztöndíj programok, 1,1 milliárd, illetve

valamivel több is, ez van szétbontva. A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni? (Nincs
jelzés.) A kormány álláspontja?

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

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): A Költségvetési Tanácstól veszi el.

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás?

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Én kérdeznék. Azt lehet-e tudni, hogy az látszik,
hogy a KIM alá helyezi, de hogy ez különáll az egyéb roma oktatási pénzektől? Lehet, hogy
erre inkább helyettes államtitkár úr tudna válaszolni, hogy ez egy különálló pénzösszeg lesz
amit a roma ösztöndíjakra fordíthat a kormányzat, vagy ez valahogyan integrálódik valahová?

ELNÖK: Van-e valaki, aki tud válaszolni a kormány részéről?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez egy
külön program, külön pénz a jelenlegi információink szerint.

ELNÖK: Tehát a javaslatból kiolvasható 7. sor, társadalmi felzárkóztató programok,
azon belül roma ösztöndíj programok, és azt bontja szét, tehát egy új sort alkot. Tehát nincs
benne a nagy oktatási költségvetésben? (Koleszár Katalin: Nincs.) Hozzászólás?

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én kérdezhetek?

ELNÖK: Parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném kérdezni a kormány képviselőjétől,
hogy helyesen látom-e, hogy ennek az átcsoportosításnak más hatása is van, történetesen hogy
a Költségvetési Tanács költségvetési támogatásának döntő többségét gyakorlatilag elveszi?

ELNÖK: Ki tud válaszolni a kormány részéről?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Úgy látom, hogy megvitattuk a javaslatot. (Derültség.) Szavazzunk! Aki
támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Aki ellene van? (Szavazás.) 7
nem. Tartózkodás nem volt. A többség támogatta.

A 644/1-es Rogán Antal képviselő úr javaslata. Ez volt előttünk a múltkor, akkor még
nem Rogán Antal, hanem Szabó Erika javaslataként. A kormányhivatalok számára helyezi át
az eddigi szak-dekóknál lévő működési, illetve személyi költségeket, dologi kiadásokat,
járulékokat. Ha jól értem, akkor ez feltétele a kormányhivatalok működésének, illetve annak,
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hogy oda például az Oktatási Hivatal integrálásra kerüljön. Kíván-e valaki a javaslattevő
nevében szólni? (Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki
támogatja a javaslatot? Kérem, jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 4 nem.
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Támogatta a bizottság.

A 679/1. Veres János, Tukacs István a nyírbogáti Vántus István Általános Iskola
felújítását kívánja támogatni. Kíván-e valaki a javaslattevők nevében szólni? (Nincs jelzés.) A
kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Kérem, hogy aki támogatja,
most jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van, most jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Aki
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

A 679/2-es, a Tukacs-Veres kettős Ibrány, Tiszadob, Tiszalök, Timár, Balsa és
Tiszanagyfalu óvodafelújítására kíván forrást teremteni. A javaslattevő nevében kíván-e
szólni valaki? (Nincs jelzés.) A kormányt kérdezem, hogy támogatja-e a kormány.

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

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Aki támogatja,
kérem, most jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van, most teheti! (Szavazás.) Aki
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

A 679/3-as Tukacs István, Veres János Buj község óvodafelújítására kíván 200 milliót.
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.) Szavazás. Aki támogatja?
(Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) Többség. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 6
tartózkodás.

A 679/4-es Harangozó Tamás képviselő úr javaslata, Szekszárd, I. Béla király
Gimnázium. A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) A kormány
álláspontja?

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

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Aki támogatja, kérem,
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Aki
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Nem kapta meg az egyharmadot.

A 679/5-ös Tukacs István, Veres János, Gávavencsellő, óvoda. A javaslattevő nevében
kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) A kormány álláspontja?
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KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Aki támogatja? (Szavazás.) 4
igen. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Nem kapta meg
az egyharmadot.

A 683/1-es Harangozó Tamás javaslata, Szekszárd, tornaterem, Babits Mihály
Általános Iskola. A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) A kormány
álláspontja?

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

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazás. Aki egyetért vele, kérem,
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki ellene van, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Aki
tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Nem támogatta a bizottság, az egyharmadot sem
kapta meg.

A 692/1-es Font Sándor képviselő úr javaslata, amiben a lakitelki népfőiskolát akarja
támogatni az áfából, az áfabevételből. A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni? (Nincs
jelzés.) A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni vagy hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Kérem, aki támogatja, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van?
(Szavazás.) 2 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A többség támogatta.

A 800/1-es, MTA Lendület program bővítése, Pósán képviselő úr javaslata, hogy 200
millió forinttal bővítsük az áfából. A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni vagy hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki
támogatja, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Majdnem egyhangú. Ellene? (Nincs jelzés.)
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Támogatta a bizottság.

A 911/1-es, a 112. oldalon Pósán László képviselő úr javaslata, az érettségi szakmai
vizsgája lebonyolításával függ össze. Az önkormányzatok által igényelhető pontról szól, ha
jól látom. A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelzés.) Nekem lenne egy
kérdésem, ha megengedik, a szaktárcához, hogy mi az oktatási államtitkárság álláspontja erről
a javaslatról. Helyettes államtitkár úr!

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Szakmai szempontból segítő lenne a pénz átcsoportosítása, de ez csak szakmai álláspont.
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ELNÖK: Tehát a szűken vett oktatásszakmai szempontból pozitív. Kérdezem, hogy ki
kíván hozzászólni.

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Bocsánat, csak azt szeretném mondani, hogy itt nincs miből átcsoportosítani, legalábbis e
szerint az indítvány szerint. Ez csak idehoz egy új címet, a 3-as mellékletben ott van a
kötetlen felhasználású pénz. Még azt szeretném megjegyezni, hogy ez korábban is, most is
csak hozzájárulást jelent ehhez a feladathoz, ugyanis nem finanszírozza ténylegesen a
vizsgaköltségeket.

És ha még megengedik, a 100/1997-es pontosan erről szól, hogy mi mindent kell
kifizetni az érettségi vizsgáztatáshoz kapcsolódóan: a vizsgabizottság és tantárgyi bizottság
elnökének, tagjainak, a szaktanárnak, a kérdező tanárnak, a hivatal szakértőjének, a
vizsgabizottság jegyzőjének, az igazgatónak, a vizsgabiztosnak, a felügyelőtanárnak és a
helyettesnek járó díjazást. Ehhez a fenntartóknak mindig is hozzá kellett járulniuk.

ELNÖK: Igen, ez most sem kizárt, hogy hozzá kell járulniuk. Ez hányas pont volt,
amit az előbb felsorolt?

BENCZE PÉTERNÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a
100/1997. (VI.13.) számú kormányrendelet, ez a szakmai rendelet. Tehát a költségvetés nem
vállalta fel korábban sem, hogy finanszírozza a teljes vizsgaköltséget. Tehát mindig is
hozzájárulásként működött, tehát a fenntartók, akár kötött, akár kötetlen, úgyis hozzá kell
hogy járuljanak.

ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Kérem, hogy aki
támogatja a javaslatot, most szavazzon! (Szavazás.) 5 igen. Aki ellene van? (Nincs jelzés.) Aki
tartózkodott? (Szavazás.) A többség tartózkodott. Nem kapta meg az egyharmadot.

Van-e tudomásotok szerint még olyan javaslat, ami minket érint, de nem szavaztunk
róla? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyen jelzést. A második napirendet is lezárom. Köszönjük a
kormány képviseletében eljáróknak a részvételt.

Egyebek

A harmadik napirendi pont az egyebek. Felhívom a figyelmet a Kollégiumi Szakmai
Érdekvédelmi Szövetség konferenciájának a meghívójára, amelyik december 10-12-én lesz,
tehát durván két hét múlva, pénteken, Keszthelyen. E-mailen elküldtük mindenkinek. A
Kollégiumi Szakmai Érdekvédelmi Szövetség egy fontos szervezet, megbecsült tagja az
oktatási szakmának, kérem, hogy aki fontosnak tartja, az jelezze és vegyen rajta részt.

A kérdésem arra vonatkozik, hogy részt tud-e valaki venni ezen a rendezvényen, mint
a bizottság tagja. (Dr. Hiller István: 12-e, péntek?) 10-12-e. Gyakorlatilag igazodnak
hozzánk, ha valaki el tud menni és egy kicsit a közoktatásról tud beszélni, azt örömmel veszik
a Kollégiumi Érdekvédelmi Szövetség vezetői.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ágnesnek megszavaztuk a múltkor egy javaslatát.
(Derültség.)

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Nekem? Akkor azt mondhatok a közoktatásról, amit
én gondolok?
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ELNÖK: Csak azt. Itt mindenki azt mondja, amit gondol. Kérlek Ágnes, hogy
mérlegeld. Tehát december 10-12. Bízom benne, hogy valaki elvállalja, és a bizottságot
képviseli ezen a szövetségi ülésen. Máriusz, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az egyebekben két dologhoz szeretnék hozzászólni.
Az egyik, hogy szerintem a művészetoktatás témaköre nincsen rendben, kaptunk is itt egy
levelet. Megfontolandónak tartanám, hogy a bizottság, ha van energiája, akkor egy módosító
javaslatot készítsen, esetleg elmehetünk abba az irányba is, amit a Korda Vince Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény vezetője a 2. pontban javasolt, de a probléma az, hogy valami
normatívaemelés van. Viszont a helyzet az, hogy a normatíván felül egy ilyen pályázati
rendszerben osztottak pénzt a tavalyi évben. Az történik, hogy a normatívaemelés
szeptembertől van, januártól szeptemberig van a régi normatíva, ellenben a pályázati pénz
nincs. Az első 7-8 hónapban a művészeti intézmények rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek,
jelentős visszaesés van. Kétségkívül szeptembertől javul egy kicsit a pozíció, de a
művészetoktatási intézmények ebbe addig belerokkannak.

Tehát az lenne a javaslatom, hogy ha a bizottság éppen ülésezik, ha valaki egy
egyeztetett kapcsolódó módosító indítványt a bizottság nevében össze tudna hozni, az
szerintem hasznos lenne, hiszen a művészetoktatási intézményekért elég sokat küzdöttünk.

A másik…

ELNÖK: Máriusz, egy pillanatra megszakítalak! A helyzet a következő, hogy ha a
fejezeten belül akarunk, tehát az oktatástól akarunk erre forrást keríteni, akkor van időnk, akár
mondjuk holnap. Ha azonban nem a fejezeten belül, akkor meg kell szavazni az előző
napirendi pont újbóli megnyitását, és most kell róla döntenünk, mert lezárul a fejezetek
közötti átcsoportosítás lehetősége.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ma délután zárul le?

ELNÖK: Most. Tehát a mi bizottságunk most ül, tovább nem. Tehát ha máshonnan
akarunk erre forrást keríteni, volt ilyen javaslat előkészítve Péternél, az máshonnan veszi el a
pénzt, nem az oktatáson belülről, akkor viszont mérlegelje a bizottság, felteszem a kérdést,
hogy megnyitja-e a költségvetési vitát, amit az előbb lezártuk, a második napirendi pontot
újból, egy bizottsági javaslat mérlegelése miatt.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Elnök Úr! Nekem az a baj, hogy nincs ötletem, hogy
mi az a láb, ahonnan eséllyel keresztül lehetne vinni, hogy legyen ennek lába, de az ügy
rendkívül fontos.

ELNÖK: Adjunk szót másnak is, lehet, hogy van ötlete. István, parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Bizonyos emlékek felelevenítése talán segít. Ezt a
vitát tavaly és tavalyelőtt is, más felállásban megvívtuk. Tartok tőle, hogy aki most nem
biztosítja a lábat, az nem biztosította tavaly és tavalyelőtt sem, mert van, ami változik, és van,
ami állandó. Tavaly 800 millió forintról volt szó, és utána ez 470 millió forint lett úgy, hogy
felmérésre került a ténylegesen reálisan megpályázható összeg. Tehát az, amiről képviselő úr
beszél, ennek a nagyságrendje félmilliárd. (Révész Máriusz: 300 millió.) Annyi kevés lesz.
Vagyis ha januártól szeptemberig, akkor igen, a 470-nek a háromnegyede, ez durván annyi, ez
a nagyságrend.
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ELNÖK: Jó lenne, ha látnánk a szaktárca véleményét, hogy a probléma létezik-e, jól
érzékeljük-e, hogy itt az első nyolc hónapban van egy gond, amit… (Gloviczki Zoltán: A
probléma létezik. – Derültség.) Péter, parancsolj!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Amikor a múlt héten ezen
gondolkodtunk, és itt volt közöttünk Lencsés Lívia, aki több hozzáfűzést tett, a civil
szervezetek véleményét formálta meg számunkra, akkor felmerült egy olyan lehetőség, hogy
ha jól emlékszem, akkor a jövedéki adó bevételeinek a terhére mehetett volna egy módosító
indítvány. Mivel elnök úr jelezte, hogy tulajdonképpen erről most már nem tudunk szavazni a
mai napon, ezért…

ELNÖK: Tudunk, ha megnyitja a bizottság újra a második napirendi pontot.

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz):… ha megnyitnánk újra a tárgyalást, viszont
semmiféle egyeztetés nem történt, sajnos. Tehát nem vagyok túlságosan optimista, hogy a
kormányzattal történő egyeztetés hiányában egy ilyen lépés átmehetne. Tehát szerintem, ha
meg akarjuk menteni majd ezt a helyzetet, Máriusznak is mondom, szerintem akkor meg kell
keresni, akár több forrásból - a fejezeten belüli átcsoportosítás révén - ennek a 300 milliónak a
forrását a következő körben. Köszönöm szépen.

SÁGI ISTVÁN (Fidesz): A Költségvetési Tanácsnál gyakorlatilag a különböző
módosítókkal elkerült az összegek egy része, jelentős része máshová. Figyelembe ajánlanám,
hogy onnan osszunk meg. Tehát ott került egy-két alapítványhoz, és köztük ez osztódjon meg.

ELNÖK: Erre módunk van holnap is, tehát ezt nem kell ma megtennünk, mert
fejezeten belül vagyunk.

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, a gondolat szerintem jó, csak nem feltétlenül
biztos, hogy minden esetben fejezeten belül vagyunk, mert annak egy része a roma programok
kapcsán éppen a Közigazgatási Minisztériumhoz került, gondolom, a felzárkózásért felelős
államtitkárság hatáskörébe. Tehát az kívül esik ezen a körön. Köszönöm.

ELNÖK: Most kerül át a KIM-hez, de most sem itt van, a Költségvetési Tanács
valahol máshol van. Azt gondolom, körbejártuk a problémát. Nem látom a fejezeten kívüli
átcsoportosítás támogathatóságát, a fejezeten belül kell megtalálnunk a módját, ebben kellene,
hogy eljárjatok, Péter. Kérlek, hogy az államtitkársággal vegyétek fel a kapcsolatot.

Tehát most nem kaptam olyan ügyrendi javaslatot, hogy nyissuk meg a második
napirendi pontot, így ezt a javaslatot nem teszem fel szavazásra. Az egyebek keretében ezt
megvitattuk. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy a képviselő hölgyek és urak a
fejezeten belüli költségvetési szakasz keretében igyekeznek orvosolni a kialakult problémát.

Az egyebek napirendi pontot lezárom. (Révész Máriusz: Még van egy másik.) Akkor
nem zárom le. Tessék!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem kell megijedni, elnök úr, nem teszek ilyen
javaslatot, hogy akkor nyissuk meg. Viszont van egy bizottság, a 2002-2010 között az oktatás
területén történő kétes ügyeket vizsgáló albizottság, amely bizottság az elnökévé választott.

ELNÖK: Gratulálok, Máriusz!
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én már látom, hogy itt a hullámok összecsaptak a
fejem fölött, úgyhogy érdemi munkát nemigen végeztem, némi kis anyag összegyűlt nálam.
Én szeretnék ennek az albizottságnak az elnöki posztjáról lemondani, és Péter némi rábeszélés
után vállalná helyettem.

ELNÖK: Az albizottság a tagjai közül választ elnököt, és ezt nyugtázzuk. Köszönjük
az eddigi munkát az eddigi elnöknek és a jövendő munkát az új elnöknek. Ehhez jó munkát,
sok sikert kívánunk!

Van-e egyéb az egyebek keretében? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen jelzés. A bizottsági
ülést bezárom. Jó munkát mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 56 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Pavlánszky Éva


