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(Kósa Lajos, Tarlós István és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők önálló
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 15 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit! Úgy látom, hogy a bizottság határozatképes, legalábbis a
helyettesítésekkel mindenképpen. A bizottsági titkárságra leadták a képviselői helyettesítésről
szóló megbízásokat a képviselő hölgyek és urak.

Négy napirendi pontunk van: a költségvetést megalapozó törvényjavaslathoz, az
úgynevezett salátatörvényhez benyújtott - csatlakozók ezek? (Közbeszólások: Nem.) Nem,
sima módosítók, a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslat, a harmadik napirendi pont a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosításáról szóló képviselői javaslat, ez utóbbi
kettő általános vita, a negyedik napirendi pont pedig az egyebek.

Kérdezem, hogy van-e a napirendhez javaslat, módosítás. (Senki nem jelentkezik.)
Nincsen.

Kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Aki egyetért vele, az emelje fel a kezét!
(Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.)
Nincs ilyen. Egyhangúlag támogattuk a napirendet.

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

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Az első napirendi pontunk a költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm
Tavaszi Zsolt főosztályvezető urat, illetve kollégáit. Diktálom a pontokat, amelyek ránk
vonatkoznak - hogyha igénylitek. (Közbeszólások: Igen.) Igénylitek. Mondom: a 8-as, a 9-es,
a 10-es, a 11-es, a 12-es, a 13-as, ezek a közoktatási törvényt érintik; a 29-es, ez a
felsőoktatási törvényt; a 36-os, ez pedig az Útravaló-programot érinti, amely melyik törvény?
Majd meglátjuk. Tehát az Útravaló-programmal kapcsolatos a 36-os. Mi egyébről nem
tudunk. Kezdjük akkor!

A 8. pont az emberi jogi bizottság javaslata, amely egy új bekezdést fogalmaz meg,
úgy nézem, alapvetően az egyházi iskolákra vonatkozik ez a pont. Kíván-e valaki az emberi
jogi bizottság nevében szólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést.

Mi a kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kíván-e valaki kérdezni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e valaki
hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Kérem, hogy aki támogatja a módosító
javaslatot, az most emelje fel a kezét. (Szavazás.) 12 igen. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) Osztolykán Ágnes alelnök asszony nem támogatja, én helyettesítem őt a bal
kezemmel. (Derültség.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Tehát 1 nem
szavazat és 2 tartózkodás mellett támogatta a bizottság.

A 9. pont Hoppál Péter képviselő úr javaslata, úgy látom, szintén ehhez a ponthoz…
Nem, nem ehhez a ponthoz. Ez arról szól, hogy az újonnan induló képzés esetében mit kell
benyújtani, ez az a bizonyos Pallasz athénés ügy - jól mondom? - hogy egyszerre kell-e
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rendelkezésre állnia minden feltételnek vagy pedig fokozatosan. Kíván-e valaki a képviselő úr
nevében szólni? (Senki nem jelentkezik.) Én szólok a nevében.

Szerintem ez egy fontos dolog nemcsak az újonnan induló egyházi, alapítványi, hanem
az önkormányzati iskolák esetében is, hiszen a demográfiai csökkenés átrajzolja a
körzethatárokat, új intézmények indítására bizony az önkormányzatok esetében is szükség
van.

Mi a kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e valaki
hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, az
most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Nincs ilyen. Aki
tartózkodott? (Szavazás.) Nincs ilyen. Egyhangúlag elfogadtuk.

A 10. pont Kapus Krisztián és Pálffy István képviselő urak javaslata, amely a
közoktatási megállapodások megkötéséről szól. Kíván-e valaki a képviselő urak nevében
szólni? (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen.

Mi a kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen.
Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk a 10. pontról! Kérem, aki
támogatja, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) 12 igen. Aki ellene van? Osztolykán Ágnes
ellene van. (Szavazás.) Ez 4 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Nincs ilyen. 4 nem
mellett a bizottság többsége támogatta.

A 11. pontban az emberi jogi bizottság ugyanezen pontra vonatkozó javaslatot tesz. Ez
alternatíva, vagy ugyanaz? (Közbeszólások.) Fussuk át! (Közbeszólások.) Nem, nem ugyanaz,
bocsánat, (8) bekezdés, (12) bekezdés. Kíván-e valaki a bizottság nevében szólni? (Senki nem
jelentkezik.) Nem látok jelzést.

Mi a kormány álláspontja?

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

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kíván-e valaki kérdezni? (Senki nem
jelentkezik.) Én vagyok az. (Derültség.) Miért nem?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezzel a javaslattal kapcsolatban
a költségvetéssel való összhang nincs megteremtve normaszöveg szinten, és itt ez a kötelező a
közoktatási megállapodás kötése, illetve a „köthető”, tehát ez a benyújtott javaslat szerint,
ezért nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Ez a kötelezőről szól?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a kötelező helyett azt
mondja, hogy „köthet”.

ELNÖK: Az előző is megengedő, -hat, -het, köthet, de az mondjuk a 8. pontnál volt.
Megvilágítaná nekünk, hogy ez a 12. pont mire vonatkozik?
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TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez csak az egyházi iskolákra
vonatkozik, míg az előző…

ELNÖK: Általában fogalmazott.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): …általában mondta.

ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem. Szavazunk…
(Révész Máriusz jelentkezik.) Máriusz, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nekem csak kérdésem lenne.

ELNÖK: Parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt kérdezném, hogy amit az emberi jogi bizottság
ebben a módosító javaslatában javasolt, az nincs-e benne véletlenül az előzőben, a 10-esben
meghatározott javaslatban. Mert ha akarom, úgy is érthetem, hogy itt a 10-es javaslat alapján
is egyházi jogi személlyel is lehet ilyen közoktatási megállapodást kötni. Van-e valami
különbség a kettő között?

ELNÖK: Kíván-e még valaki kérdezni? (Senki nem jelentkezik.) Tessék parancsolni,
főosztályvezető úr!

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A (12) bekezdés az egyházi
intézményekre vonatkozik, a (8) bekezdés pedig a nem egyházi intézményekre. Elvileg a
megfogalmazásból az is beleérthető, de itt…

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Bocsánat, a 8-as általánosságban van megfogalmazva
(Dr. Hiller István: Persze!), tehát abban benne van az egyházi is, ahogy én olvasom. (Dr.
Hiller István: Persze, igaza van!)

ELNÖK: Jó… (Révész Máriusz jelentkezik.) Parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha azt a választ kapom, hogy a 11-est azért nem kell
megszavazni, mert a 10-esben már rendeztük a problémát, akkor…

ELNÖK: De nem ez a helyzet.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): …, akkor nem fogom megszavazni. Ha nem ez a
helyzet, mert a 10-es nem rendezi az egyházi jogi személyek által fenntartott iskola,
kollégium feladatait, akkor megkérdezném, hogy mi a különbség. Mert akkor lehet, hogy
megszavazom, hogyha nem rendezi a 10-es ezt a pontot.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 10-esben a módosítás egy
jogcímet hoz be, tehát nemcsak az országos vagy térségi, hanem „a pedagógiai programja
szerint kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el” megfogalmazás, illetve jogcím kerül be, mint
amelyek tekintetében a jövőben közoktatási megállapodást lehet kötnie a miniszternek. A 11-
es ajánlási pontban szereplő módosítás pedig az egyházi jogi személyekkel kötendő
közoktatási megállapodás tekintetében, ha az országos feladatot lát el, akkor a hatályos
szöveg szerint meg kell kötni, ez a módosítás pedig azt mondja, hogy meg lehet kötni.
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ELNÖK: Meg tudtuk ítélni a módosító javaslatot? …Költségvetési vonzata
nyilvánvalóan van, az oktatásért felelős miniszter számára mindazonáltal nem kötelezően írja
elő a megállapodás megkötését, hanem lehetőséget nyújt számára, tehát a mérlegelést a
kormányra bízza. Köszönöm.

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van?
Osztolykán Ágnes ellene van. (Szavazás.) 4 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)
2 tartózkodás és 4 nem szavazat mellett a bizottságunk támogatta.

A következő a 12-es, amely a 106. §-t egészíti ki valami olyasmivel - bocsánat, az
emberi jogi bizottság javaslatáról van szó -, hogy az egyházi fenntartók számára eltéréseket
engedélyez, illetve speciális szabályok megállapítását.

Mi a kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki kérdezni? (Cseresnyés Péter: Miért nem
támogatja?) Kis indoklást kérek.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító indítvány a
törvényben, illetve jogszabályokban foglalt feltételek, követelmények tekintetében az egyházi
közoktatási intézményeknél az szmsz-ben, tehát az intézményi szmsz-ekben való eltérés
lehetőségét teremti meg, és e tekintetben például a foglalkoztatásban is eltérhetnének a
képesítési, képzettségi követelményektől és ez talán oktatásszakmai minőségi szempontok
tekintetében nem volna túl szerencsés.

ELNÖK: Köszönöm. Abban a szerencsében van részünk, hogy itt van a szakterület
helyettes államtitkára. Megkérdezhetném az ő véleményét is? (Dr. Gloviczki Zoltánnak:)
Zoltán, kérlek, segíts nekünk!

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Megerősíteném a
főosztályvezető úr véleményét. Ez a módosító javaslat egy olyan kérdésbe nyúl bele, ami a
költségvetésen túl szakmai licenciákat ad a képesítést illetően, és ez túl messzire vezetne
szerintünk is.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Révész Máriusz jelentkezik.)
Máriusz, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Bevallom, én egy kicsit másképp értelmezem ezt a
javaslatot. Sajnos az emberi jogi bizottságnak ezen az ülésén nem tudtam részt venni.
Szerintem arról a pontról beszélünk, hogy a foglalkoztatási jogviszony létesítésénél
foglalkoztatási feltételek határozhatók meg. Nekem szilárd meggyőződésem, hogy itt például
az emberi jogi bizottság arra gondolt, hogy pluszfeltétel is meghatározható, mondjuk hogy
egy katolikus iskolában elvárják, hogy legyen katolikus a tanár, és járjon hetente mondjuk
katolikus misére. Most az a kérdés, hogy egy katolikus iskolában ez elvárható-e, illetve
támaszthat-e a jelen törvények alapján ilyen elvárást az intézmény vagy sem. Szerintem ebben
a mondatban igazából ezt akarták rendezni, nem azt akarták, hogy a matematika órát tarthassa
magyar szakos tanár is. A javaslat tehát, konkrétan hogy foglalkozási feltételek határozhatók
meg, az erre irányult, nem a puhításra, hanem hogy pluszban határoznának meg feltételeket.
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ELNÖK: Világos, mindazonáltal ezt pontosabban is ki lehetett volna fejezni: további
feltételek szabhatók meg, és így tovább, nem akarok ötleteket adni. De ha úgy is olvasható,
ahogyan itt az előbb a kormány részéről hallottuk, akkor legalábbis ezt a szándékot nem
sikerült tükröznie a javaslatnak - nem akarok persze vitatkozni.

Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Úgy látom, hogy szavazhatunk.
Kérem, ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van?
(Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) A többség tartózkodott. A javaslat
nem kapta meg az egyharmadot sem.

A 13-as az emberi jogi bizottság javaslata: a Kjt. szerint kell megszabni az egyházi
intézményben… - hogy van? - …, a nem állami, nem önkormányzati intézményben
foglalkoztatott pedagógusoknál a Kjt.-t kell figyelembe venni, csak a munkavállaló javára
lehet ettől eltérni.

Mi a kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. (Dr. Gloviczki Zoltánnak:) Zoltán, a szaktárca, ti hogy látjátok a
dolgot?

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): (Hangosítás nélkül:)
Előrebocsátanám, hogy nem tudtunk ezekről a módosítókról.

ELNÖK: Nem tudtok róla, jó. Akkor nem faggatlak.

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): (Hangosítás nélkül:)
Inkább tartózkodnék.

ELNÖK: Inkább tartózkodnátok, és az általános törvényalkotás keretében rendeznétek
a kérdést. Jó.

Kíván-e valaki szólni? (Dr. Hoppál Péter jelzésére:) Hoppál Péter!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nagyon jó
lenne, hogyha ennek a módosításnak idővel majd meg lehetne találni a pénzügyi forrását, mert
jelenleg itt pedagógus és pedagógus között különbség van. Magyarországon a nem
önkormányzati oktatási intézmények tanárai nem tartoznak a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény hatálya alá, hanem a munka törvénykönyvében foglalt feltételeknek
megfelelően tanítanak, ilyen értelemben értékelésem szerint másodrendű állampolgárok a
saját országukban, a saját szakmájukban. Látom, hogy az előterjesztő most nem tudja
támogatni, de idővel - szerintem még ebben a ciklusban - ezt a feltételt érdemes lesz majd
megteremteni.

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

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én egy indoklást szeretnék kérni, hogy miért nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: (Tavaszi Zsoltnak:) Főosztályvezető úr, tessék parancsolni!

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt nem állami, nem
önkormányzati intézményekben foglalkoztatott pedagógusokról van szó, ezek az intézmények
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nem költségvetési szervi formában gazdálkodók, tehát a közalkalmazotti törvényre vonatkozó
feltételek ezért nem tudnak megjelenni direktben. Másrészt ezen intézmények finanszírozása
normatív rendszerben, tehát a feladatra vonatkozólag történik, és nem egy
intézményfinanszírozásról tudunk e körben beszélni, és ilyen értelemben az
illetményrendszer, tehát az inputok meghatározása megkötné a fenntartók kezét ilyen
értelemben. Ezért itt a feladatfinanszírozásról van szó, illetve nem költségvetési szervi
formában gazdálkodó szervezetekről van szó.

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

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Lehet, hogy ezt is többféleképpen lehet érteni. Ez a
módosító javaslat az én olvasatomban nem azt mondja ki, hogy a Kjt. hatálya alá tartozzanak,
hanem azt írja elő az egyházi fenntartóknak, hogy a Kjt. szerint kell meghatároznia, azaz egy
bértábla vonatkozik rájuk, de nem úgy fejezi ki… Tehát nem az van ide leírva, hogy
közalkalmazottként lesznek ők alkalmazva, hanem ez az egyházi fenntartó számára ír elő egy
kötelezettséget.

Hoppál képviselőtársam említette egyébként a forrásokat. Az a helyzet, hogy
szerintem az egyházak éppen a kiegészítő normatíva kapcsán egyébként a forrásokat meg is
kapják, tehát ez abszolút rendelkezésre áll. Igazából ez a módosító javaslat, ahogy én
olvasom, mindössze azt mondja ki, hogy nem tartoznak a közalkalmazotti törvény hatálya alá,
de az egyházi fenntartóknak ugyanúgy kell eljárniuk, mint hogyha közalkalmazottak
lennének, ugyanúgy kellene számítani a munkaviszonyukat, a fizetésüket és minden egyebet.
Én így értelmezem ezt, úgyhogy a magam részéről én támogathatónak látom ezt a javaslatot.

ELNÖK: Hadd szóljak én is hozzá! Én nem látom támogathatónak, mert nem erről
szól a javaslat. Ha az egyházit mondaná, akkor elfogadnám az érvelésedet, hiszen ott a
kiegészítő támogatással nagyjából-egészében…, ott is kis megszorítással, de nagyjából-
egészében lefedjük az intézmény működéséhez szükséges költségeket. Ám a javaslat nem az
egyháziakat említi, hanem a nem állami, nem egyházi intézményeket, és számos olyan
intézmény van, olyan alapítványi formában működő intézmény, ahol ilyen jellegű kiegészítő
támogatás nincs, amellyel közoktatási megállapodást nem tudott vagy nem akart kötni a tárca,
csak a költségek durván felét fedező normatívára jogosult. Itt egy ilyen jellegű megkötés
elsőre a tanárok érdeke lenne, de másodjára nem, mert egy ilyen jellegű megkötés ahhoz
vezethetne, hogy be kell zárni az iskolát, és az már nem a tanárok érdeke. Tehát mindaddig,
amíg nem látjuk garantáltnak a teljes finanszírozást, addig egy ilyen általános kötelezettség
valamennyi fenntartóra túlzó; éppen azokat hozhatná kellemetlen, az állásuk elvesztését
jelentő szituációba, akiken egyébként segíteni akarunk. Tehát valóban a finanszírozási lábnál
kell először okoskodnunk, és ha az megvan, akkor lehet a munkajogi feltételeket ilyen
szigorúra szabni. Ilyen formában tehát én sem támogatom.

(Révész Máriusz jelzésére:) Máriusz, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az elnök úr meggyőzött, a mondat első felét nem
olvastam el elég figyelmesen. De ha egy olyan kapcsolódó módosító javaslat lenne, amely
arról szólna, hogy azokra az egyházi intézményekre, illetve azokra az intézményekre,
amelyek közoktatási megállapodást kötöttek, és jogosultak a kiegészítő normatívára, azokra
vonatkozzon ez a rendelkezés, azt én a magam részéről támogatni tudnám. De ez a javaslat
valóban nem erről szól.

ELNÖK: Fontoljuk ezt meg! Ha javasolsz ilyen bizottsági javaslatot, akkor szavazni
fogunk róla. Egy kis megfontolásra, egy kis gondolkodásra azért hagyjunk magunknak
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lehetőséget! (Révész Máriusz: Hagyjunk időt!) Itt egy nyilatkozatot hallottunk, de még nem
egy konkrét javaslatot.

Most erről a javaslatról szavazzunk! Kérem, hogy aki támogatja, az most szavazzon!
(Szavazás.) Az ellenzék egy része, hárman támogatják. …Bocsánat, meg kell néznem, hogy
Osztolykán Ágnes képviselő asszony hogy szavaz… Hányas ez? A 13-as? (Közbeszólások:
Igen.) Igen, ezt Osztolykán Ágnes is támogatja, tehát 4-en vagytok. Aki nem támogatja, az
most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Aki tartózkodott, az pedig most! (Szavazás.) A többség
tartózkodott, nem kapta meg az egyharmadot.

A 29-es javaslat következik. Az egy jó hosszú javaslat Rogán képviselő úr tollából. Ez
a gazdasági tanácsra vonatkozó javaslat. Kíván-e valaki a képviselő úr nevében szólni? (Senki
nem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést.

Mi a kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a
módosító indítványt. Rövid indoklásképpen elmondanám, hogy Rogán képviselő úr egy
általános, tehát egy sima módosító javaslatot tett, és azt támogatjuk, ezt a kapcsolódót nem.

ELNÖK: Jó. Meg tudná világítani, hogy mi a különbség a két javaslat között,
osztályvezető úr? Köszönöm.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A két javaslat között annyi a
különbség, ami a felsőoktatási intézmények gazdasági vezetője, illetve ellenőrzési, belső
ellenőrzési egységének vezetője tekintetében a kinevezés vagy a megbízás joga kapcsán a
hatályos törvény szerint az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert nevesíti, és ez a
módosító javaslat behozta volna az államháztartásért felelős minisztert is, tehát egy együttes
megbízás szerepelt volna…

ELNÖK: Segítene, hogy megtaláljuk ezt a pontot ebben a hosszú javaslatban?
(Közbeszólások.) A 29. vagy a 30. oldalon van?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 30. oldalon van, a törvény
115. § (2) bekezdésének g) pontja.

ELNÖK: 115. §… (Közbeszólások: A 8-as!)

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A (8) bekezdés.

ELNÖK: A (8) bekezdés. …A rektor…

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): És ott a végén szerepel a…

ELNÖK: Az államháztartásért felelős miniszter… Világos. Az államháztartásért
felelős miniszter most Matolcsy úr, igaz?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Az állami vagyonért felelős pedig Fellegi úr. Csak ebben különbözik a
kettő?
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TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ebben, illetve még egy helyen,
az ingatlanértékesítés tekintetében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
engedélyével történhet, és ide beszúrásra kerülne a kapcsolódó szerint a miniszter, tehát a
felsőoktatásért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter. Ez az eredeti
módosító javaslatban nem szerepelt. Tehát ugyanezen a 30. oldalon, most itt nem látszik, mert
kivettük az eredeti javaslatba, de a felsőoktatási törvény 122. § (3) bekezdéséből hiányzik ez a
beszúrás.

ELNÖK: Tehát a kormánynak az az álláspontja, hogy tisztázza a felelősségi köröket,
és lehetőség szerint minél kevesebb szereplő hozzájárulási engedélye kelljen, ne túl soké. Sok
bába közt elvész a gyerek? Van egy ilyen mondás. …Jól foglalom össze az érvet? (Tavaszi
Zsolt bólint. - Dr. Hiller István. Attól függ!)

Kíván-e valaki még kérdezni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e valaki hozzászólni?
(Senki nem jelentkezik.)

Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki
ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két kézzel tartózkodom…, ja
nem, csak eggyel, és Osztolykán Ágnes nemmel szavaz, tehát 4 nem szavazat mellett - a
képviselők zöme tartózkodott - igen szavazatot nem kapott A javaslat.

A 36-os javaslatban az emberi jogi bizottság javaslata, a járuléktörvény,
könyvvizsgáló, Útravaló-ösztöndíjprogram keretében a kormány rendeletben meghatározott
feltételekkel és módon…, ösztöndíj…, kisebbségpolitikáért felelős miniszter rendeletével
szintén ösztöndíj adományozható. Kíván-e valaki a javaslattevők, az emberi jogi bizottság
nevében szólni? (Senki nem jelentkezik.)

Mi a kormány álláspontja?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni? (Dr. Hiller István jelzésére:) Hiller István.
Parancsolj, István!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Jól értem-e, hogy a költségvetés
jelenlegi állása azt mutatja, hogy az Útravaló-ösztöndíjprogram a 2010-eshez képest kevesebb
pénzhez jut, ez a módosító indítvány pedig az Útravaló-ösztöndíjprogramhoz hozzáférők
körét bővíti.

ELNÖK: (Tavaszi Zsoltnak:) Tessék parancsolni!

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt az Útravaló mellett, tehát
amellett egy kisebbségi ösztöndíj megfogalmazására kerülne sor, ez kerülne létrehozásra, és
ez az adótörvényben kiveszi az szja-t, tehát hogy ne kelljen szja-t fizetni ezen új kisebbségi, a
miniszter által alapított ösztöndíj tekintetében. Ilyen értelemben tehát nem az Útravaló bővül,
hanem amellett megjelenik egy ilyen új ösztöndíj.

ELNÖK: Itt a „keretében” szó ennek ellentmondani látszik. (Dr. Hiller István:
Persze!) Elnézést, hogy vitatkozunk.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Van egy tanulói mentori
ösztöndíj, illetve van egy kisebbségi ösztöndíj - én így értelmezem.
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ELNÖK: Igen, valóban, ott van egy vessző: „mentori ösztöndíj, valamint”, azt nem
tudjuk most eldönteni, hogy az „keretében”-be tartozik-e vagy sem. Köszönöm.

Kíván-e másvalaki kérdést feltenni? (Senki nem jelentkezik.) Nem. A kormány tehát
támogatta a javaslatot. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést.
Szavazzunk! Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, az most emelje fel a kezét. (Szavazás.)
12 igen. Aki ellene van, az most szavazzon! (Szavazás.) 3 ellene. Osztolykán Ágnes
tartózkodik. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás és 3 nem mellett támogatta a
bizottságunk a javaslatot. Köszönöm.

A javaslatok végre értünk. Mielőtt lezárnám ezt a pontot, a Máriusz által felvetett
kérdést, tehát hogy az egyházi intézményeknél legyen a Kjt. alkalmazása kötelező, az erre
vonatkozó bizottsági javaslatot azért nem szeretném, ha megfogalmaznánk, mert akkor nem
szavaz ma a parlament erről a törvényjavaslatról. Ezt a kérdést majd a közoktatási törvény
átfogó módosítása vagy az új közoktatási törvény szövegezésekor vegyük magunk elé, és ott
vizsgáljuk meg - ezzel nyugtassuk most a lelkiismeretünket! A helyettes államtitkár úr itt volt,
követte a vitát, nyilván ki fognak majd térni erre. Megnyugtató ez így? (Általános helyeslés.)
Tehát elhalasztaná a bizottsági csatlakozó a mai szavazást. Köszönöm, akkor nincs ilyen
javaslat.

Az első napirendi pontot lezártuk.

A Bethlen Gábor Alapról szóló T/18811. számú törvényjavaslat (Általános vita)

A második napirendi pont a Báthory… (Közbeszólások: Bethlen!) Bocsánat, Bethlen
Gábor Alapról szóló törvényjavaslat… (Dr. Hiller István: Nagyjából ugyanazt csinálták, ez
rendben van!) Az egyik sikeresebb volt, a másik kevésbé… (Közbeszólások.) Mindegyik
sikeres volt, rendben. (Dr. Hiller István: Kivéve az, akit agyonvertek.)

Az elnöklést átadom Pósán képviselő úrnak, mert magatokra hagylak titeket. Jó
munkát kívánok mindenkinek!

(Dr. Pósán Lászlónak:) Laci, gyere, ülj ide, mert innen jobban látsz. (Dr. Pósán
László elfoglalja az elnöki széket. - Pokorni Zoltán távozik.)

(Az ülés vezetését dr. Pósán László, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Jó napot kívánok! A Bethlen Gábor Alap témakörénél tartunk.
Megkérdezem a kormány képviselőjét, ugye jól tudom, hogy Ulicsák Szilárd miniszteri biztos
úr van itt. (Ulicsák Szilárd: Igen.) Jó napot kívánok! Üdvözöljük! Szeretném kérni a kormány
állásfoglalását az előterjesztésről, és ha egy nagyon szóbeli kiegészítést tenni kíván, akkor
tessék megtenni!

Ulicsák Szilárd (Miniszterelnökség) kiegészítése

ULICSÁK SZILÁRD (Miniszterelnökség): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Ez már a negyedik bizottság, amely tárgyalja a Bethlen Gábor Alapról szóló
törvényjavaslatot. Az eddigiek során néhány apró kérdés, kiegészítés volt, a törvényt, a
törvényszöveget ezek lényegében nem módosították. Ilyen értelemben a kormány továbbra is
ebben a formában támogatja. Néhány szóban akkor egy rövid előterjesztést ha megengednek!

Ha már felmerült itt, hogy Báthory vagy Bethlen, nyilván nem azért választotta a
kormány a Bethlen Gábor nevet - és ez fel is merült -, mert apró negatívumként átadta Lippa
várát a töröknek. Érdekes módon a kormányülésen ez volt az egyik kifogás… (Dr. Hiller
István: Jenő!) - így van, így van, Jenő -, hanem azért, mert iskolaalapító volt, azért, mert
tudósokat hívott országába, azért, mert a diákjait külföldi ösztöndíjakkal támogatta, és azért,
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mert olyan gazdaságpolitikát folytatott, amely Erdélynek egy - mondjuk ki - virágkort
jelentett abban a pár évtizedben, sőt még egy sikeres háborúban is részt vett, amíg a
nemzetközi körülmények nem változtak, de ezt csak zárójelben mond.

Az alap gyakorlatilag arról szól… (Közbeszólásra:) Igen, lezárult az a háború, így van.
…Az alap arról szól, hogy egységesíti a határon túli magyarságra jutó támogatásokat, tehát
megszünteti azt a korábbi gyakorlatot, hogy egy minisztériumon belül - itt a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumról van szó - több célelőirányzat, illetve külön egy nyílt pályázati
alap működjön, és egyetlen elkülönített állami pénzalapba sűríti a forrásokat. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy ne támogatnánk továbbra is ugyanazokat a programokat,
amelyeket korábban, tehát ha már az oktatási bizottságban ülünk, akkor nyilvánvaló, hogy
továbbra is kiemelt helyen szerepel a határon túlon elsősorban a felsőoktatás támogatása, a
kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, amely jövőre az óvodásokat is
ismét beemeli a rendszerbe, és ezzel segíti, hogy már a kezdetektől magyar nyelven kapjanak
oktatást és nevelést a határon túli gyerekek, illetve a szórványkollégiumokat. És az a jelentős
támogatás, amely a Szakképzési Alapból érkezett a Munkaerő-piaci Alapon keresztül, az
1 milliárd forintot jelent, és ez a jövőben is forrást biztosít a határon túli szakképzés,
felsőoktatás és egyházi hátterű oktatás számára.

Azt hiszem, hogy ezeket emelném ki, és hogyha kérdések vannak, akkor szívesen
válaszolok. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e bárkinek kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Dr. Hiller István jelzésére:)

Tessék parancsolni, Hiller képviselő úr!

Hozzászólások, kérdések, válaszok

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Jelezni szeretném, hogy mi ezt a
kormánystruktúra részének tekintjük, a kormánytöbbség olyan struktúrában kormányoz,
amelyet a legjobbnak tart, következésképpen mi ezt meg fogjuk szavazni. Én ezt a kulturális
bizottság ülésén is jeleztem, itt ugyanaz a véleményük. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem
jelentkezik.) Akkor, ha megengedi a tisztelt bizottság, egy rövid megjegyzésem és egy rövid
kérdésem is lenne. A megjegyzés csak annyi, hogy Lippa vára egy kistészta ahhoz képest,
hogy Bethlen Gábort meg török seregek segítették a trónusra, de ez csak egy kis szolid… (Dr.
Hiller István közbeszól.)

Viszont amit kérdezni szeretnék, az a következő: jól értem-e, hogy ez az alap egyúttal
azt is jelenti, hogy azok a közalapítványok, akár az Apáczai, amelyek eddig ilyen területen
mozogtak, jogilag megszűnnek, és a pénzügyi keretük ezen alapba beolvasztatik. Jól értem?

ULICSÁK SZILÁRD (Miniszterelnökség): Igen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Akkor, azt hiszem,

szavazhatunk.
Kérem, aki támogatja az előterjesztést, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy

látom, egyhangú. (Ulicsák Szilárdnak:) Köszönjük szépen.
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A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő
kijelölése

Bizottsági előadót illene állítani. Van-e bárki önként bizottsági előadónak jelentkező,
vagy önkéntes kijelölés alapján… (Edelényi Zsuzsánna: Nem kötelező.) Nem kötelező persze
előadót állítani. Kíván-e valaki bizottsági előadó lenni? (Tóth Ferenc: Leszek én.) Tóth
Ferenc. Köszönjük szépen.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
szóló T/1497. számú törvényjavaslat

Következik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénymódosítás, Kósa Lajos,
Tarlós István és Kovács Zoltán képviselők önálló indítványa. Jelen van-e az előterjesztők
részéről bárki is? (Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Kíván-e az előterjesztők nevében
bárki mondani néhány mondatot a beterjesztett javaslattal kapcsolatban? (Senki nem
jelentkezik.) Nem. Akkor viszont megkérdezem a kormány képviselőjét. Petrovics Zoltán
úrhoz van szerencsénk, ugye? (Petrovics Zoltán: Igen.) Köszönöm szépen. Kérem szépen a
kormány álláspontját.

Petrovics Zoltán (Nemzetgazdasági Minisztérium) véleménynyilvánítása

PETROVICS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak tárcaálláspontot tudok jelenleg mondani. A tárca a
javaslatot támogatja, annyiban, hogy pontosító módosító javaslatokra van szükség
megítélésünk szerint. Ezek a pontosító módosító javaslatok egyfelől az illetményekre, tehát a
vezetői illetményekre, a rendes szabadság szabályainak a korrigálására, illetve kiegészítésére,
valamint annak a helyzetnek a meghatározására vonatkoznának, hogy miképpen szükséges
meghatározni a vezetők alapmunkakörét, tehát a kinevezett vezetőkből megbízott vezetőkké
váló vezetők alapmunkakörét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki kérdést feltenni vagy egyáltalán a
témához hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem tapasztalok.

Határozathozatal

Akkor felteszem a kérdést, hogy a bizottság tárgysorozatba veszi-e, illetve általános
vitára alkalmasnak tartja-e. Először a tárgysorozatba-vételről szavazunk… (Edelényi
Zsuzsánna: Nem, az már megvan.) Bocsánat, az általános vitára bocsátásról szavazunk. Aki
egyetért vele, az, kérem, jelezze. (Szavazás.) Ellenpróbát kérek, aki nem? (Szavazás.) 3 nem.
Tartózkodás volt-e? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Köszönöm szépen, a bizottságunk tehát az
előterjesztést támogatta.

Köszönöm szépen.

A bizottsági előadó kijelölése

Egyebek… (Közbeszólásra:) Bocsánat, ide is kell bizottsági eladó, többségi, sőt lehet
kisebbségi előadó is. (Tóth Ferenc jelzésére:) Tóth Ferenc szintén vállalkozik a többségi
vélekedés előadására, köszönjük szépen. Van-e igény kisebbségi előadóra? (Dr. Hiller István:
Nem.) Nem lesz. Köszönjük. (Tóth Ferenc: Mikor lesz?) Azt nem tudom még, hogy mikor
lesz, majd meglátjuk.
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Egyebek

Az egyebekben van-e bárkinek bármilyen kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Senki
nem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor nagyon szépen köszönöm a jelenlétet, és további kellemes
napot mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 56 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Dr. Pósán László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


