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Napirendi javaslat

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/1497. szám)

(Kósa Lajos és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

2. A Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslat (T/1811. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek
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Dr. Hoppál Péter (Fidesz) megérkezéséig Sági Istvánnak (Fidesz)
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Földi László (KDNP) megérkezéséig Michl Józsefnek (KDNP)
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Selmeczi Kovács Zsolt belső ellenőrzési vezető (Nemzetgazdasági
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 45 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a nagy létszámban megjelent képviselő hölgyet és
urakat.

A bizottsági ülésünknek 3 napirendi pontja lenne. Kérdezem, hogy van-e a
napirendhez kiegészítés vagy… (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Tehát van-e a
napirendhez kiegészítés, hozzászólás, vegyünk-e le valamit a napirendről, cseréljünk-e
sorszámot? (Senki nem jelentkezik.) Én ez utóbbi mellett kardoskodnék, tehát hogy vegyük
előre a Bethlen Gábor Alap ügyét, és legyen a második napirendi pont a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy az előterjesztő még a másik
bizottsági ülésen ül, és talán akkor ideér, ha a második napirendi pontként vitatjuk meg a
közalkalmazotti törvényt, a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslat kapcsán pedig itt van
Répás Zsuzsanna, szervusz, kérlek, foglalj helyet. (Megtörténik.) De még szavazunk a
napirendről.

Kérem, aki támogatja a napirendet, az emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Ki
az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a
napirendet.

A Bethlen Gábor Alapról szóló T/1811. számú törvényjavaslat

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása

Szeretettel köszöntöm az államtitkár asszonyt. Még mielőtt megadnám a szót,
kérdezem, hogy mindegyik pont érint-e minket. (Dr. Pósán László: Nem, a 2-es, a 3-as és a
4-es! – Edelényi Zsuzsánna: Laci szerint nem.) Jó, szépen átfutunk a javaslatokon. Az alelnök
úr szerint a 2., a 3. és a 4. pont nem érint bennünket… (Edelényi Zsuzsánna: Az érinti! – Dr.
Pósán László: Azok érintik a bizottságot!) …, illetve csak azok érintenek bennünket. Azért
fussuk át a javaslatokat!

(Répás Zsuzsannának:) Zsuzsa, kívánsz előtte mondani valamit, vagy majd
pontonként?

RÉPÁS ZSUZSANNA (Miniszterelnökség): Inkább pontonként.

ELNÖK: Jó.
Az 1. pont a nyelvi kultúrára vonatkozik.
A 2. pont az emberi jogi bizottság javaslata, amely kiegészítéseket tesz, illetve egy

„továbbá”-t elhagy. A kiegészítés egy e) pont, amely az egyházi gyermekjóléti, kulturális és
szociális intézményekre, valamint oktatási intézményekre terjesztené ki a felsorolást. Az
előterjesztő véleményét kérdezem.

RÉPÁS ZSUZSANNA (Miniszterelnökség): Az a javaslat merült fel, hogy az
egyházakat és az egyházi intézményeket kiemelten szerepeltessük a törvényjavaslatban, és ezt
mindenképpen támogatandónak tartjuk. Tehát az előterjesztő is egyetért a javaslattal.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Senki nem jelentkezik.) Van-e
hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Szavazás van. Kérem, hogy aki támogatja a 2. pontot,
az most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Hárman
vannak ellene, a többség támogatta.
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Pálffy István képviselő úr javaslata a 3. pontban „, a hagyományos magyar kultúrtáj
védelmével” kifejezést iktatja be a 3. § ab) pontjába, tehát: „, a hagyományos magyar kultúrtáj
védelmével kapcsolatos célokra”. Kíván-e a javaslattevő nevében szólni valaki? (Senki nem
jelentkezik.) Nincs ilyen. Mi az előterjesztő álláspontja?

RÉPÁS ZSUZSANNA (Miniszterelnökség): Támogatjuk, hogy emeljük be a magyar
kultúrtájat, sőt itt a cb) pontban a kultúra és a sport külön kiemelését is támogatja az
előterjesztő is.

ELNÖK: Igen, cb) pont: „kommunikációs célú… - kiemelten kulturális és sport –
kapcsolatok”. Ez a pont szól a testvérkapcsolatokról? (Dr. Kolber István: Nem.) Nem. …A
testvértelepülési kapcsolatokról? Vagy az máshol is meg van fogalmazva?

RÉPÁS ZSUZSANNA (Miniszterelnökség): Igen, végül is itt pontosítja a
testvértelepülési kapcsolatoknál a kultúrára és a sportra vonatkozó részt, illetve még előtte a
kommunikációs célú támogatásokat kiemeli.

ELNÖK: Nem lenne indokolt az oktatási kapcsolatok szerepeltetése? Különös
tekintettel ezekre az osztálykirándulásokra, testvériskolai kapcsolatokra, amikről szó van.

RÉPÁS ZSUZSANNA (Miniszterelnökség):  Az az igazság, hogy az oktatás szerepel
külön kiemelten, tehát…

ELNÖK: Ja jó, máshol van. Köszönöm.

RÉPÁS ZSUZSANNA (Miniszterelnökség): Az ott van az aa) pontban: nevelés,
oktatás, képzés, s a többi.

ELNÖK: Valóban, köszönöm szépen, köszönöm.
Jó, akkor Pálffy István képviselő úr javaslatát a tárca támogatja. Kíván-e valaki

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.) Hárman. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 ellenszavazattal a bizottságunk is
támogatta.

A 4. pont következik, amely a „lineáris és lekérhető, rádiós és audiovizuális
médiatartalmak, nyomtatott és internetes sajtótermékek” kifejezéssel pontosítja a „nyomtatott
és elektronikus sajtó” kifejezést. Szávay István képviselő úr javaslata. Kíván-e valaki a
javaslattevő nevében szólni? (Senki nem jelentkezik.) Mi a tárca álláspontja?

RÉPÁS ZSUZSANNA (Miniszterelnökség):  Úgy gondoljuk, hogy a „nyomtatott és
elektronikus sajtó” kifejezéssel lefedjük mindazt a tartalmat, amit Szávay képviselő úr itt ki
kívánt fejteni, és nem akarjuk tovább bonyolítani a törvényjavaslat szövegét. Ezért nem
támogatjuk ezt a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e valaki
hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot?
(Szavazás.) Négyen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Hárman. Ki az, aki tartózkodik?
(Szavazás.) A bizottsági tagok zöme tartózkodott, tehát nem kapta meg az egyharmadot sem a
javaslat.
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Az 5. pontban az emberi jogi bizottság javaslata található, amely új pontokat illeszt be
a d) ponthoz da), db), dc) pontban, és behozza a mikro-, kis- és középvállalkozások alá a
kultúra, a tudomány gyarapításával kapcsolatos célokat, a gazdasági, turisztikai,
idegenforgalmi, mezőgazdasági, energiahatékonysági célokat, a tömegtájékoztatási célokat.
Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Senki nem jelentkezik.) Mi a kormány
álláspontja?

RÉPÁS ZSUZSANNA (Miniszterelnökség):  Támogatjuk a javaslatot. Itt arról volt
szó, hogy a vállalkozásoknak a tevékenységét, hogy milyen célokra kaphatnak támogatást,
pontosabban határozzuk meg. Ezt fontosnak tartjuk, ezért egyetértünk a javaslattal.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki 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.)
3 tartózkodás mellett a bizottságunk támogatta.

Az emberi jogi bizottság javaslata következik. Ez érint minket? (Dr. Pósán László:
Nem. – Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Úgy ítéljük meg, hogy a 6-os nem tartozik
a bizottságunk hatáskörébe, se a 7-es, a 8-as és a 9-es javaslat. (Az elnök Edelényi
Zsuzsánnával egyeztet.) Nézzük meg, ahol vita merült fel!

A 13-as és a 14-es pontot ítélhetjük meg ilyennek. A 13-as Szabó Vilmosék javaslata.
Fussuk át! (Közbeszólások. – Dr. Pósán Lászlónak:) Laci, szerinted ez miért tartozik ránk?
(Dr. Pósán László: Nem, ez  nem tartozik ránk. – Közbeszólások.) A „kollégium” szó zavart
meg minket.

A 14-es is ilyen? (Közbeszólások: Ugyanez!) Ugyanez. Jó.
Van-e a bizottság tagjai szerint olyan a módosító javaslatok között, amely a

bizottságunk hatáskörébe tartozik? (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen jelzés, a bizottság
munkatársai sem látnak ilyet.

Akkor a napirendi pontot ezzel lezárjuk. Köszönjük szépen a helyettes államtitkár
asszonynak a segítséget, további jó munkát kívánunk!

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

Módosító javaslatok megvitatása

Kérdezem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői megérkeztek-e. (Senki
nem jelentkezik.) Nem érkeztek meg. (Edelényi Zsuzsánna: De! - Petrovics Zoltán: De igen.)
Megérkezett? Üdvözlöm! Ön Petrovics Zoltán? (Petrovics Zoltán: Igen.) Üdvözlöm,
Petrovics Zoltán és Selmeczi Kovács Zsolt (Selmeczi Kovács Zsolt bólint.) urakat tisztelhetjük
az NGM képviseletében. Akkor tehát a második napirendi pontunk a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény módosítása, részletes vita. (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával
egyeztet.)

Az 1. pont a foglalkoztatási bizottság javaslata, amely egy új bekezdést illesztene be:
magasabb vezetői beosztásnál, illetve közalkalmazottnál alapszabadság, ami alól kivételt tesz,
illetve pótszabadságok. Elsőre… (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Az alaptörvény
57/A. §-át hatályon kívül helyezi, és ezért a foglalkoztatási bizottság szükségesnek látja egy
/B. § beiktatását, hogy valami maradjon a szabályozásból. Kíván-e valaki a javaslattevő
nevében szólni? (Senki nem jelentkezik.) A kormány álláspontját szeretném tudni a javaslatról.

PETROVICS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca egyetért ezzel a
javaslattal.
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ELNÖK: Egyetért vele, támogatja. Kíván-e valaki kérdezni? (Jelzésre:)  Péter,
parancsolj, Hoppál Péter!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak egy értelmezést
szeretnék kérni. Ez tehát azt jelenti, hogy abban az esetben nem támogatja a magasabb
beosztású vezetőknél a nagyobb szabadnap lehetőségét, hogyha ők megbízott vezetők? Jól
értelmezem?

ELNÖK: Érthető a kérdés a kormány számára?

PETROVICS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt hiszem, hogy igen.

ELNÖK: Akkor tessék válaszolni!

PETROVICS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót,
elnök úr. Ez a javaslat mind a magasabb vezetőknél, mind pedig vezető beosztású
közalkalmazottaknál egységesen állapítja meg 35, illetve 30 munkanapban az alapszabadság
mértékét. Tekintettel arra, hogy a javasolt szabályozás folytán csak megbízott vezetői
beosztás lesz, tehát csak megbízott vezetők lesznek a közalkalmazotti szférában, ez az
egységesítés ekképpen értelmezhető. Kivételként jelennek meg a jelzett alsó-, közép-,
felsőfokú oktatás, s a többi, keretében oktató-nevelő munkát végző megbízott vezetők, ebben
az esetben az alapszabadságra épül rá az oktatói-nevelői pótszabadság intézménye, vagyis
ebben az esetben másképpen alakul, de ott is egységes lesz. Tehát kinevezett vezetőkről
gyakorlatilag nem szól ez a javaslat, hiszen olyan nem is lesz a jövőben, ha ez a módosítás
elfogadásra kerül. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Van-e hozzászólás?
(Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk a javaslatról! Ki az, aki támogatja a javaslatot?
(Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Négyen
tartózkodnak, a bizottság többsége támogatta.

L. Simon László képviselő úr javaslata következik. (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával
egyeztet.) A gazdasági vezetők esetében - kinevezésénél vagy felmentésénél? (Edelényi
Zsuzsánna: A munkáltatói jogoknál!) – a munkáltatói jogoknál a fenntartó… (Az elnök
Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.)  Bocsánat, tehát a költségvetési szerv vezetője nevezi ki, de
a fenntartónak egyetértési jogot biztosít a javaslat. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében
szólni? (Senki nem jelentkezik.)  Nincs ilyen.  Mi a kormány álláspontja?

SELMECZI KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én is üdvözlöm a
bizottságot.

ELNÖK: Üdvözlöm!

SELMECZI KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a
módosító javaslatot nem támogatja. Nem tudom, szükséges-e röviden indokolnom.
(Közbeszólások: Igen.)

ELNÖK: Többen kérik.
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SELMECZI KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárgybeli
törvényjavaslatban az államháztartásról szóló törvény módosítása egyáltalán nem volt
megnyitva, illetve a  javaslat jóval túlmutat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben
meghatározott intézményei körön… (Zaj.)  Az Áht. 93. §-ának (1) bekezdése valamennyi
költségvetési szervre vonatkozik. Ehhez kapcsolódóan több törvényt, illetve azok végrehajtási
rendeletét is szükséges lenne módosítani 2011. január 1-jéig. Fontos még leszögezni, hogy az
intézményi gazdasági vezetőnek valóban egyfajta ellensúlyt kell képeznie az
intézményvezetésnél, az intézmény működésében a gazdálkodás megfelelősége, az
adósságképződés megakadályozásának érdekében. A módosító javaslatot alapvetően pozitív
kezdeményezésnek tartjuk, de némi idő szükséges ennek a minden területen való
áttekintéséhez, végiggondolásához. A államháztartásról szóló törvényjavaslat jövő év eleji
felülvizsgálatakor ezt a módosító javaslatot újra megvitatásra fogjuk javasolni, illetve akkor
szélesebb körben, valamennyi intézményi kör tekintetében meg fogjuk vizsgálni. A jelen
előterjesztés keretében a módosító javaslatot nem tartjuk támogathatónak.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki még kérdezni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e
valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk akkor! (Dr. Pósán László: Meg sincs
nyitva!) Bocsánat, hozzászólás!

Két érvet hallottunk. Az egyik, hogy nincs megnyitva a benyújtott törvénnyel az Áht.-
nak ez a pontja – ez a legfontosabb érv…

SELMELCZI KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Illetve maga az
államháztartásról szóló törvény sincs megnyitva.

ELNÖK: Még egyszer!

SELMELCZI KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Maga az
államháztartásról szóló törvény sincs megnyitva.

ELNÖK: Az sincs megnyitva. Ez egy elég nyomós érv, noha egyébként tartalmában
nekem is rokonszenves ez a javaslat. (Közbeszólások.) Mi szeretjük az erős fenntartói
jogosítványokat… Jó.

Kíván-e valaki további hozzászólást, kérdést megfogalmazni? (Senki nem jelentkezik.)
Nem látok ilyen  jelzést. Szavazzunk akkor! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.)
Nincs ilyen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) A többség
tartózkodott, nem kapta meg az egyharmadot sem.

A 3. számú javaslat következik: 2011. december 31-én veszíti hatályát a törvény –
mondja a foglalkoztatási bizottság. Ez a deregulációs törvény, hogy az ilyen külön
törvényeket hatályon kívül helyezzük, ha a főtörvénybe beleapplikáltatik az egész. Mi az
előterjesztő, a kormány álláspontja?

PETROVICS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca egyetért ezzel a
javaslattal.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kíván-e valaki kérdezni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-
e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Nekem lenne egy kérdésem.

Általában ez eddig így volt, hogy a hatálybalépést követő napon helyezik hatályon
kívül. Miért van itt ez az egy év?
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PETROVICS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tekintettel arra, hogy az
5. § átmeneti  jellegű szabályokat rendez, ezért szükség van arra, hogy a törvényjavaslat az
átmeneti szabályokat még megtartsa egy ideig, tehát ne egyből kerüljön hatályon kívül
helyezésre a kérdéses szabályrendszer. Hangsúlyozom, elsősorban a 4. pontban található 5.
szakaszra vonatkozó, illetve abban található szabályok tekintetében szükséges ezt fenntartani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? (Senki
nem jelentkezik.) Nincsen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.)
Köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)
1 tartózkodás mellett a bizottság többsége támogatta.

A 4. pont a foglalkoztatási bizottság javaslata. Nem tudom kivenni ennek a lényegét.
(Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.)  Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni?
(Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Mi a kormány álláspontja?

PETROVICS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca ezt a javaslatot
támogatja. Megindokolnám ezt a javaslatot…

ELNÖK: Kérjük.

PETROVICS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat egy része
tulajdonképpen egyértelműen meghatározza, hogy mi lesz azokkal a kinevezett vezetői
státuszokkal, amelyek jelenleg mint egy önálló munkakörbe tartozó vezetői feladatokra
szólnak. Abban az esetben, hogyha a kinevezett vezetői státusz átalakul vezetői megbízássá,
szükség van arra, hogy a vezetői megbízás maga és az alatta lévő alapmunkakör mint puszta
jogviszony egyértelműen rendezve legyen. Ezért van arra szükség, hogy ezeket a helyzeteket
a jogalkotó az életben található esetekre külön-külön lebontsa. Illetőleg például a b) és a c)
pontban, az (1) bekezdés b) és c) pontjában lehet látni, hogy ezt a változást a jogalkotó, illetve
a módosító javaslat miképpen képzeli el, hogy miképpen határozza meg a vezető

alapmunkakörét, amelyre rakódik úgymond rá maga a vezetői megbízás vagy éppen a
magasabb vezetői megbízás. Egyfelől ezért van szükség erre a javaslatra, erre a módosító
javaslatra.

Ezen túlmenően az 5. § tekintetében a (3) bekezdés rendezi azt a helyzetet is, hogy mi
történik azokkal a vezetői megbízásokkal, amikor is új pályázat kerül kiírásra. A (4) bekezdés
pedig maguknak a jelenlegi kinevezett vezetőknek az illetményrendszerét pontosítja, illetőleg
azt az elvárást biztosítaná, amelynél fogva garantálja, hogy a kinevezett vezetőkből megbízott
vezetőkké váló vezetők illetménye, illetménypótlékai azonos szinten maradjanak, mint ahogy
ebben az évben decemberben, december végén vannak, hogy ne érje őket hátrány az
illetményük tekintetében.

Ezek olyan fontos átmeneti szabályok, amelyek valóban összefüggenek az előző 3.
ponttal, és egyértelműen biztosítják azt, hogy a változás, a váltás egyértelmű és
zökkenőmentes legyen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kíván-e valaki még ezen túl kérdést feltenni? (Senki nem
jelentkezik.) Nem látok jelzést. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.)
Szavazzunk! A kormány támogatja a javaslatot. Ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja?
Aki igen, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van?
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság többsége
támogatta.

Az ajánlástervezet végére értünk.
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Nekem lenne egy kérdésem. Az alapjavaslat foglalkozik azzal, hogy egy
iskolaigazgatót hányszor lehet megválasztani? (Közbeszólások: Nem. – Petrovics Zoltán
nemet int.) Nem, ezzel nem foglalkozik, jó.

Itt felmerült még az a kérdés, hogy eddig a vezetőhelyetteseknél határozatlan idejű

volt, tagintézmény-vezetőknél, ilyenek, határozatlan idejű volt a…, és most ők is ötéves
megbízatást kapnak. Szempontként felmerül az a kérdés, hogy az intézmény működésének a
folyamatossága, a folytonosság hogyan biztosítható abban az esetben, ha az intézmény
vezetőivel együtt a helyetteseinek is csak öt évre szól a vezetői megbízatása. Nem tudom,
foglalkoztak-e ezzel a kérdéssel vagy problémával akár a kormányon belüli egyeztetés során.
Érhető a kérdésfeltevés? Vagy nem.

PETROVICS ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Érthető a kérdésfeltevés,
de erről nem tudok tájékoztatást adni, tehát nem tudok erről.

ELNÖK: Nem volt ilyen jellegű, tárcák közötti problémafelvetés. Köszönöm szépen.
Kívánunk-e… (Közbeszólások: Nem.) Jó.
A végére értünk. Olyan igény, hogy bizottsági módosító javaslatot nyújtsunk be, nem

merült fel a vita során, tehát nem fogunk ilyet beadni. A napirendi pontot lezártuk. Köszönjük
szépen az uraknak a részvételt, a jogi főreferens úrnak… Jól mondom? Jól mondom.
Köszönjük szépen.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont következik. Ez lesz a legnehezebb napirendi pontunk,
ahogy látom. Még mielőtt a következő ülésünk időpontjára rátérnénk van-e más képviselői
bejelentés, kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:)  Parancsolj, alelnök úr, Pósán László!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz):  Köszönöm szépen. Csak szeretném jelezni, hogy egy
– vagy kettő? – hete a cseh parlament oktatási bizottsága tett itt egy látogatást, és tisztelettel
meghívták a magyar oktatási bizottságot Prágába. Az időpontokat és egyebeket nyilván a
későbbiekben kell majd egyeztetni. Röviden ennyit. Köszönöm.

ELNÖK: Mentek Prágába? Vagy megyünk?

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz):  A bizottságnak szólt a meghívás. (Közbeszólás: Az
egész bizottság megy.)

ELNÖK: Ó! Jó.
Még egy-két apróság. Azt terveztük, hogy még decemberben foglalkozunk a

szakképzés jövőjével. Én úgy látom, hogy ez a december ezt nem viselni el, ezt tehát
áttolnánk január második felére, februárra. Január 15-e előtt én nem nagyon szeretnék
bizottsági ülést összehívni, hacsak nem muszáj – úgy látom, hogy kevés esélyem lenne arra,
hogy határozatképes bizottságot verbuváljak össze. (Közbeszólások. - Derültség.) Ne
kapkodjuk el azért a dolgot! Ezt tehát áttolnánk a következő év első negyedére.

A második ilyen ügy a miniszteri meghallgatás ügye. Úgy szól a Házszabály, hogy
évente hallgatja meg a bizottság. Ez mindig jogi értelmezés kérdése, hogy naptári év vagy a
megválasztása éve. Általában a kormány alakulását követően… Vegyes gyakorlat alakult ki.
Volt olyan bizottság, amely a naptári évet vette alapul, tehát egy májusi meghallgatást
követően még abban az évben csinált miniszteri meghallgatást. Volt olyan bizottság – ezek
voltak többségben -, amelyik egy éven belül tért vissza a miniszterek meghallgatására.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy melyik álláspontot támogatják inkább: a merevebb
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naptárit, tehát hogy még ebben az évben, december 31-éig meg akarjuk hallgatni a minisztert,
vagy a megválasztását követő egy éven belül hallgatnánk meg. Ugyanis mind a két olvasatot
megengedi a Házszabály. A második… (Dr. Kolber István: Mi volt a gyakorlata a
bizottságnak?) Ilyen is volt, olyan is volt, tehát itt is változó volt. Szerintem az  idő szorítása
alapján ment ez. (Dr. Kolber István: A következő év elején!)

Én azt gondolom, hogy nekünk a második olvasat megfelel, tehát majd jelezzük a
miniszter úrnak, Réthelyi  miniszter úrnak, hogy valamikor február-március környékén
szeretnénk őt meghallgatni, és nem kell ezt most december 31-éig belezsúfolnunk – ha
egyetértetek ezzel. (Általános helyeslés.)

Na, ezek voltak a könnyű pontok. (Derültség.)
Nézzük akkor a költségvetést! Zsuzsa, kérlek, tájékoztass minket, hogy miért

szükséges nekünk a héten még egyszer összeülnünk. Parancsolj!

EDELÉNYI ZSUZSÁNNA, a bizottság tanácsadója: Köszönöm szépen. Holnap lesz
időkeretben a költségvetés második részletes vitája, csütörtök éjfélig nyilván támogatotti sort
kell adni, 20-án szavazás, csütörtökön, 23-án, a jövő héten végszavazás. Ezen a héten tehát
meg kell tárgyalnunk a kapcsolódókat. Szerda déltől csütörtökön…

ELNÖK: Éjfélig…

EDELÉNYI ZSUZSÁNNA, a bizottság tanácsadója:  Vagy 8-ig, hogy még 8 után a
támogatotti soron lehessen dolgozni.

ELNÖK: Tehát nem pusztán az elnök kegyetlensége – ami híres (Derültség.)  - miatt
van ez, tehát most éppen nem ez játszik szerepet ebben. Tehát szerda déltől?

EDELÉNYI ZSUZSÁNNA, a bizottság tanácsadója:  Igen, akkortól lehet tárgyalni. 1-
től…

ELNÖK: Kérdezem a jelen lévő képviselő urakat – tudniillik határozatképes bizottsági
ülést kell produkálnunk -, hogy szerdán, 13 órakor kinek jó? (Jelentkezések.) Számoljunk!

EDELÉNYI ZSUZSÁNNA, a bizottság tanácsadója: Öt.

ELNÖK: Öt. A szerda délután, tehát nem a 13 óra, hanem mondjuk a kora délután, 3-4
óra kinek felel meg? (Jelentkezések.) Többnél is fel lehet tenni a kezet, mert szeretnénk
kiválasztani az időpontot. Tehát a szerda, kora délután, 3-4 óra kinek jó? (Jelentkezések. –
Edelényi Zsuzsánna: Öt.) Köszönöm.

Szerda este? Ez alatt a 6-7 órát értem. (Jelentkezések.) Köszönöm.
Szerda, késő este, 8-9 óra? (Jelentkezések.) Köszönöm.
Szerda éjfél, 11? (Jelentkezések, derültség.) Jó.
Csütörtök reggel, az eredeti időpont, csütörtök, 9 óra? (Jelentkezések.) Ez kevés lesz itt

a kormánypárti oldalon. A csütörtök 9 óra senkinek nem jó? (Sós Tamás: Mi itt leszünk! –
Derültség.) Az engem megnyugtat. (Derültség.)

Csütörtök délelőtt? (Jelentkezések.)
Csütörtök dél? (Jelentkezések.)
Csütörtök délután? (Osztolykán Ágnes: Kora délután?) 2-3-kor, csütörtökön 2-3-kor?

(Jelentkezések.)
Én úgy látom, hogy szerda délután, este, 5-6 óra táján… (Közbeszólás: 6-7, azt

mondták!) Csütörtök, 6 óra? …Szerda, 6 óra, bocsánat! Szerdán 6-ra tegyétek magatokat
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szabaddá. (Közbeszólások.) Arra kérek mindenkit, hogy tegye magát akkorra szabaddá.
(Edelényi Zsuzsánna: Tehát szerda, 18 óra.) Úgy látom, igen. (Dr. Kolber István: Mi lenne,
hogyha részletekben tartanánk? – Derültség. – Közbeszólások.) Akkorra tegyétek magatokat
szabaddá! Lehet mozgatni, még azt is lehet, hogy ma… Arra kérek mindenkit, hogy a mai nap
során jelezze, ha valaki semmiképpen sem tud részt venni szerdán az ülésen, jó?
(Közbeszólások.) Ne nekem, hanem Zsuzsának jelezzétek, szépen ide kell járulni, be kell
diktálni, hogy ki az, aki biztosan nem lesz itt szerda délután, jó? Én ezt áttekintem a nap
során, és… (Közbeszólás: Szerda, 6 óra.) Igen, szerda, 18 óra. …Hányadika ez a szerda?
(Közbeszólások: 15-e.) Fővárosi Közgyűlés lesz. …Jó lesz az, jó lesz az, 6-ra már csak vége
lesz.

Van-e más? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Köszönöm.
A kormánypárti képviselőknek mondom, hogy ma délután 3 órára a frakcióirodára

összehívtam egy oktatási munkacsoport ülést, de most jelzem nektek is. Valahol a
félemeleten, a frakcióirodában lesz tehát 3-kor, az interpellációk után. Akinek azonnali
kérdése lenne, az persze fel van mentve. (Közbeszólások. - Derültség.) Tehát 3-kor, 15 órakor,
félemelet, frakcióiroda.

Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 17 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


