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(Az ülés kezdetének időpontja:18 óra 6 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó estét kívánok! Három napirendi pontunk van, megállapítom, hogy a bizottság a
helyettesítésekkel együtt határozatképes.

Az első napirendi pontunk a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez
benyújtott kapcsolódó módosítók. A második a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényhez
benyújtott módosítók lennének, ha lennének módosítók, de nincsenek. Így ezzel aránylag
gyorsan végezni fogunk. A harmadik a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséhez
benyújtott kapcsolódó módosítók, illetve a negyedik pontnál esetleges egyebek.

Kérdezem, hogy van-e a napirendhez módosító javaslat, hozzászólás. (Nincs
jelentkező.) Szavazás. Kérem, aki támogatja, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangúlag
elfogadtuk a napirendet.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1497. szám) (Kósa Lajos és Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Az első napirendi pontunk a közalkalmazottak jogállásáról szóló képviselői
indítványhoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok. Tisztelettel köszöntöm Bérczes
Kamilla jogi főreferens asszonyt, a kormány képviseletében.

Előttünk van két módosító javaslat. Az elsőt az Önkormányzati bizottság nevében
Kovács Zoltán elnök úr jegyzi. Egy hosszú, több pontra kiterjedő módosító javaslat, amelynek
a lényegét majd igyekszünk megtalálni. Addig is kérdezem, hogy van-e valaki, aki a
javaslattevő nevében kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. A kormány
képviselőjét kérdezem.

DR. BÉRCZES KAMILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok
mondani. Amennyiben ez az 5. §-hoz kapcsolódó, akkor támogatjuk.

ELNÖK: Igen, köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelentkező.)
Hagyjak egy kis időt a javaslat tüzetesebb szemrevételezésére? (Többen hümmögnek.) Jó. Az
indoklás Zsuzsanna szerint nagyon jó. Példaszerű indoklással van dolgunk, amiből a javaslat
lényegét mindenki megérti. Ha a vendégeink között van olyan, aki szót kér, akkor azt jelezze,
mert szavaznunk kell róla, és ne utólag tegye. (Rövid olvasási szünet.) Sikerült elolvasni az
indoklást. Még egyszer felteszem a kérdést, hogy kíván-e valaki kérdezni. (Nincs jelentkező.)
Szavazunk. Kérem, hogy aki támogatja a bizottság javaslatát, az szavazzon. Az 5. §-ra
vonatkozó javaslat. (Szavazás.) 3 tartózkodással támogatta a bizottságunk.

A 2. §-hoz is ugyanők nyújtottak be javaslatot. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében
szólni? (Nincs jelentkező.) A tárca álláspontját szeretnénk megtudni.

DR. BÉRCZES KAMILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja a
javaslatot.

ELNÖK: Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy
nem. Ki az, aki a javaslatot támogatja? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottságunk többsége
támogatja a 2. §-ra vonatkozó javaslatot. Több nincs. Van-e valakinek tudomása más
módosítóról? (Nincs jelentkező.) Nincsen. Köszönjük a segítséget. További jó munkát
kívánok főreferens asszonynak.
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A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk egyből a 3. napirendi pontunkra, a költségvetésre. Koleszár Katalin
osztályvezető asszonyt köszöntöm. Mindenki megkapta a listát.

Az 51-essel kezdünk. A felsőoktatási intézmény által ellátott közoktatási feladatokra
nyújtott hozzájárulásról szól, a 8-as mellékletbe betesz egy új 4-es pontot. Pósán László
képviselő úr javaslata. Kíván-e a javaslattevő szólni? Nem kíván. Ezt már az előző körös
vitában többször megvitattuk. A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Én kívánok hozzászólni: a frakcióelnökségi ülésen abban
maradtunk, hogy támogassuk ezeket a javaslatokat, és igyekszünk majd meggyőzni a
kormányt valamelyiknek a helyességéről. De legyen az asztalon a javaslatsor. Szavazzunk!
Kérem, hogy aki támogatja, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) 6 tartózkodással támogattuk a
javaslatot.

A 18. oldalon található a 27/20-as. Szintén Pósán László képviselő úr javaslata. Más
összeggel javasolja, itt nyilván több variáció is fut párhuzamosan, de a lényeg ugyanez. A 8-
as mellékletben a szakmai, informatikai fejlesztésről szól. A kormány?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Az előző itt is érvényes, tehát az elnökség azt javasolja, hogy
még maradjon az asztalon, és tárgyalunk a kormány képviselőivel. Szavazunk! Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) 6 tartózkodással a bizottságunk támogatta.

Pánczél Károly képviselő úr javaslata, gyakorlatilag ugyanaz, mint az előző, csak az
összegek különbözőek. Kíván-e a javaslattevő szólni? Nem. Kormány?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Itt is érvényes az én hozzászólásom. Ki támogatja a
javaslatot? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság túlnyomó többsége támogatta.

A 29. oldalnál vagyunk, itt található Nyikos képviselő úr javaslata, ami a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal előirányzatát teljes egészében a határon túli oktatási programokra
fordítaná, és vagy nincs szükség a KEHI-re, vagy más forrásból kívánja üzemeltetni. Kíván-e
esetleg a frakciójából szólni valaki? Dóra, nem? Nem. A kormány?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2
igennel és 2 tartózkodással nem kapta meg a bizottságunk egyharmados támogatását.
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A következő a 49. oldalon található, a 85/1-es. Dr. Kovács Zoltán javaslata, a pápai
NATO-szervezeten dolgozók gyermekeinek alap- és középfokú oktatására a fejezeten belül
kíván átcsoportosítani. A NATO-ra úgyis költenünk kell bizonyos százalékot, peregjen a
számláló. A javaslattevő nevében kíván-e valaki szólni? Gyakorlatilag én megtettem. A
kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: (Osztolykán Ágnes: Ezt támogatja?) Igen, igen, elkülönít, garantálja, hogy
erre a célra költsünk, és jobb, ha erre költünk, mint rakétára. Mármint Oktatási bizottságban
ez az álláspont, lehet, hogy a honvédelmiben más kristályosodik ki. Szavazhatunk, úgy látom.
Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1 ellenszavazattal a bizottság támogatta. Majd
(Osztolykán Ágnes felé.) elárulod egyszer, miért nem támogatjátok. NATO-ellenesek vagytok.
(Osztálykán Ágnes: Igen.) Jó.

Az 59-es oldalon található a 127/17-es, Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata,
amelyik az Európai Innovációs és Technológiai Intézettől csoportosít át egy szintén nagyon
fontos célra, a panelprogramra.

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 5 tartózkodással nem kapta meg az
egyharmadot.

A következő pontunk Kolber István javaslata, a 172/8-as, a Kaposvári Műszaki
Középiskolát mutatja be a javaslattevő, a rekonstrukciójára a fejezeti igazgatási kiadásból
kíván átcsoportosítani. István, kívánsz érvelni a javaslat mellett?

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Egy mondatot tudok mondani,
ez valóban egy jó cél, azt hiszem, hogy politikaközi is, hiszen az igazgatója egyébként egy
fideszes politikus, az iskola egy jó iskola, de rossz műszaki állapotban van, a város is
támogatja ennek a felújítását, azt gondolom, tényleg egy indokolt feladat lenne.

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen az
egyharmadot nem kapta meg.

A 172/9-es, Burány Sándor javaslata. Hasonló ügy, mint az előző. Ez egy kispesti
iskola, épületgépészeti felújításra kíván átcsoportosítani összeget. Nem is keveset. 800 millió
forintot. (Dr. Hiller István: Nagy iskola!) Kíván-e valaki szólni?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen, nem kapta meg az
egyharmadot.

A 172/10-es szintén Burány Sándor javaslata. Hasonló, mint az előbbi.
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KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igennel a bizottság nem
támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 172/12, Mesterházy Attila, Szűcs Erika és egyebek. Javasolják, hogy az egyházi
felsőoktatási intézményektől a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségéhez
csoportosítsunk át. Ha jól látom, 50 millió forintot.

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igennel a bizottság nem
támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 172/13. Szűcs Erika javaslata. Egyházi felsőoktatási intézményektől a szociális
humánszolgáltatási normatívát kívánja emelni 300 millió forinttal.

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igennel a bizottság nem
támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 172/14-es javaslat. Laci, átvennéd egy pillanatra? (Az elnök átadja az elnöklést
Pósán Lászlónak.)

ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) A kormányt kérdezem.

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igennel a bizottság nem
támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 172/15-ös Osztolykán Ágnes javaslata. Tessék, parancsoljon!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. A költségvetési részletes vitában
nagyon sokszor érveltem amellett, hogy nagyon fontos lenne a beilleszkedési gonddal,
magatartászavarral küzdő gyerekeknek a jelenlegitől nagyobb finanszírozása. Ennek egyetlen
oka van, hogy egy olyan rendszert kellene itt megvalósítani, amivel a nevelési tanácsadók és
az iskolapszichológusi szolgálat közelebb tud jönni mind a diákokhoz, mind pedig az ilyen
diákokat oktató nevelőkhöz. És az indokunk az, hogy ezek azok a gyerekek, akik legelőször
kiesnek az oktatási rendszerből, és abszolút a munkanélküliség vár rájuk. Úgyhogy azt
gondoljuk, hogyha több, jelentősebb forrást fordítanánk az ilyen gyerekek nevelésére és
képzésére, akkor nem válnának ezek a gyerekek munkanélkülivé. Köszönöm szépen.

(Pokorni Zoltán visszaveszi az elnöklést.)
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ELNÖK: A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Korábban
támogatta a költségvetés ezt a pontot?

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Korábban az
önkormányzati fejezeten belül javasolt az indítványozó, hogy jelenjen meg külön a BTM-es
tanulókhoz kapcsolódó támogatás, külön jogcímen. Külön jogcímen ugyan nincs a
törvényjavaslatban, de az 5-ös számú melléklet 11-es pontjában szerepel ilyen céllal 300
millió forint támogatás.

ELNÖK: Kíván-e még valaki kérdezni rajtam kívül? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk.
Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 igennel és többségi tartózkodással a bizottság
nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

Szintén Ágnes javaslata a következő: alapítványi felsőoktatástól kiemelt oktatási
körzetek programra. Ágnes, parancsolj!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Emellett is számtalanszor
érveltem, hogy azért lenne fontos, mert itt tudni kell, hogy itt egy ötmilliós átcsoportosításról
van csak szó, pontosan azért ilyen kevés, mert láttuk azt, hogy szűkös keretek között
mozgunk, és az lenne a terv, hogy a 2011-es évben elkezdődhetne ennek a bizonyos kiemelt
oktatási körzetek programnak a kidolgozása, ami főként arra vonatkozik, hogy a halmozottan
hátrányos helyzetű térségekben egy olyan rendszert teremteni, amivel a leghátrányosabb és az
abszolút mélyszegénységben élő gyerekek is hozzáférhetnek egy olyan oktatási és nevelési
rendszerhez, amivel releváns tudást kaphatnának, és természetesen nagyon jól tudom és
látom, hogy ez nem egy egyik napról a másikra megvalósítható program, de hosszú távon azt
gondolom, hogy egyfajta út lehet ezekben a hátrányos helyzetű térségekben élő gyerekeknek,
és azt szeretném, hogyha támogatnák ezt a költségvetési módosítást, hogy megkezdődjön
ennek a programnak a kidolgozása. Vagy megkezdődhessen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igennel a bizottság nem
támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 172/17-es, a Gazdasági bizottság javaslata. Szakkollégiumoktól el és
szakkollégiumi kiválóságokhoz be. Tehát egy rendszeren belül pontosít, ha jól értem. 30
millió forintot áttesz. A tehetségprogram részeként hozzák ezeket létre. A kormány?

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. A
Gazdasági bizottság indítványai mind csak technikaiak.
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ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk.

A következő Pósán László úr javaslata. Az akkreditációs bizottságból az FTT-hez
csoportosít át összegeket.

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): A javaslat arra vonatkozik, hogy az FTT
működőképességét fenn lehessen tartani, a másik oldalon pedig maga az összeg azért nem
olyan borzasztó nagy tétel, és a MAB esetében pedig van egyfajta bevételi forrás, az FTT-nél
nincsen, és ily módon mindkét intézmény működőképességét lehetne tartani. Amennyiben az
eredeti számok maradnak, úgy, az FTT esetében lennének működési zavarok. Köszönöm
szépen.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? Nekem van hozzászólásom. Én is
beszéltem az FTT elnökével, Jávor Andrással, aki azt jelezte, hogy egy ilyen jellegű
átcsoportosítás az FTT működőképességéhez kell. Nemcsak, hogy jó lenne nekik, hanem kell
is. Szavazhatunk? Ki támogatja? (Szavazás.) 3 ellenében a bizottság többsége támogatta a
javaslatot.

Megint csak a Gazdasági bizottság technikai jellegű módosítása, a 173/3-as, amely a
Lakitelki Népfőiskola támogatását pontosítja, átteszi abba a sorba, ahol megítélésük szerint
pontosabban talál erre a lakiteleki főiskolára.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottságunk
támogatta.

A 173/4, Novák Előd és Száva István képviselő urak indítványa. Azt javasolják, hogy
a közoktatás hatékonyságának mérése, értékelése sorról helyezzünk át félmilliárd forintot a
Magyarok Világszövetségéhez. Kíván-e valaki érvelni? (Nincs jelentkező.) Kormány
álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igennel a bizottság nem
támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 173/5-ös, Németh Zsolt képviselő úr javaslata. A közoktatás hatékonyságának
mérése sorról a Beteg Gyermekekért Alapítványra kíván áttenni. Van-e, aki a javaslattevő
nevében kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igennel és 3 tartózkodással a
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.
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A 173/6-os, Samu Tamás Gergő képviselő úr javaslata, szintén ugyanerről a sorról a
szarvasi szárazmalom interaktív hely támogatásához kíván átcsoportosítani 25 millió forintot.

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igennel a bizottság nem
támogatta, egyharmadot sem kapott.

Szintén Samu Tamás Gergő képviselő úr a szarvasi Trianon Múzeumra kíván
átcsoportosítani, ezek szerint ott is van vagy lesz, 10 millió forintot.

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igennel a bizottság nem
támogatta, egyharmadot sem kapott.

Dúró Dóra képviselő asszony és képviselőtársai javaslata, ugyancsak erről a sorról az
’56-os Történelmi Alapítványhoz kíván átcsoportosítani, ha jól látom 30 millió forintot.
Kívánsz-e Dóra szólni? Parancsolj!

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen. Azért szeretnék emellett érvelni, mert ma
a Kulturális bizottság többsége támogatta ezt a javaslatot, és feléledt bennem a remény, hogy
akkor hátha itt is, az Oktatási bizottság is fogja támogatni. Ez az alapítvány tartja fenn a
kiskunmajsai 1956-os múzeumot, amit Pongrácz Gergely alapított és egyébként Lezsák
Sándor alelnök úrnak is van benne érdekeltsége. És ezért szeretnénk egy 30 millió forinttal
támogatni ezt a nemes kezdeményezést.

ELNÖK: Köszönjük. A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Én. A
kezdeményezés nemes, de nagyon kevés pénz van a mérésértékelésre így is. Tehát sajnos
onnan ezt nem nagyon lehet elvenni.

Ki támogatja? (Szavazás.) 3 ellene, a többség tartózkodott.
A 9-es is Dóráék javaslata, amelyik ugyanerről a sorról a Nemzeti Kamaraszínházhoz

kíván átcsoportosítani. 30 millió forintról van szó.

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni?

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Mi ez a Nemzeti Kamaraszínház?

FARKAS GERGELY (Jobbik): Egy olyan színtársulatról van szó, ami a véleményünk
szerint színvonalas és értékes műveket mutat be. Ráadásul, ami nagy előny, és ami miatt
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szintén fontosnak tartjuk, hogy támogassuk, hogy határon túl és számos kisebb településre,
határon belül is ellátogatnak. Tehát egy kamaraszínházról van szó a szó szoros értelmében,
tehát olyan helyekre is el tudnának jutni a magyar kultúrának értékes darabjai, ahol egyébként
nehezen tudnának hozzájutni ezekhez az értékes színdarabokhoz. 2002-ben alapították, több
mint 400 előadáson vannak túl, ahogy említettem, határon innen és túl, és úgy gondoljuk,
hogy érdemes lenne a nemzeti konzervatív kormányzás alatt, hogy egy ilyen értékrendű
színházat támogatásban részesítsünk.

ELNÖK: Nem olyan régen fogadtunk el 500 millió forintot a báb- és alternatív
színházakra. Szerintem abból nagyon jól le lehet csípni egy ilyen összeget.

FARKAS GERGELY (Jobbik): Amit az LMP benyújtott? Ez egy konkrét színtársulat,
tehát létezik egy ilyen.

ELNÖK: Jó, a szeminarizálást későbbre hagyjuk. (Derültség.) Szavazzunk! Ki
támogatja? (Szavazás.) 5 igen, 6 nem, a többiek tartózkodtak, nem kapta meg az egyharmadot.

A Gazdasági bizottság javaslata a 173/10-es. Technikai módosító indítvány. Amelyik a
kisiskolák újraindítását pontosítja.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 3 nemmel a bizottság többsége
támogatja.

Hegedűs Lórántné javaslata, a 186/3-as. Az oktatási, társadalmi, civil szervezetek
sorról csoportosít át húszmillió forintot a Kollégium a Jövőért Alapítvány céljaira. Kíván-e
szólni valaki? (Nincs jelentkező.) Kormány?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igennel a bizottság nem
támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 191/4. Talabér Márta képviselőtársunk javaslata. A Doktori Tanácshoz csoportosít
át az MTA gazdasági és szociális tanácsától. Tehát az akadémián belül tesz arrébb hát olyan
50 millió forintot, ha jól számolom.

Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? Parancsolj, Laci!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak azt szeretném mondani, hogy a következővel
szó szerint megegyező javaslatról van szó. Tehát ilyen értelemben, a kettőről együtt javaslom
szavazni. Szó szerint megegyeznek. Számoktól kezdve mindenben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ügyrendi javaslat. Van-e valakinek ellenvetése, hogy egyszerre döntsünk a
kettőről? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kormány?

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány mindkettőt
támogatja.
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ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a két javaslatot? (Szavazás.) 1 tartózkodással
támogattuk mindkét javaslatot.

Osztolykán Ágnes javaslata a 6-os. Amelyben az akadémikus tiszteletdíjsorról
csoportosít át az OTKA céljaira több mint százmillió forintot, ha jól látom. Ágnes, parancsolj!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Csak annyit szeretnék röviden elmondani, hogy
ennek a módosító javaslatnak az a lényege, és ebben hangsúlyozni kívánjuk Szabó Rebeka
képviselőtársammal az alapkutatásoknak a kiemelkedő jelentőségét, és azt gondoljuk, hogy -
ez a parlamenti beszámolóban is előkerült – ezt a felismerést, mármint hogy az alapkutatások
kiemelkedő jelentőségét a 2011. évi költségvetésnek is kellene tükröznie. Köszönöm.

ELNÖK: A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? Nekem van egy kérdésem, hogy ez a
tiszteletdíj ezzel a kétmilliárd 380 millió 800 ezer forinttal olyan fixnek tűnik, hogy ennyi
tiszteletdíjat ki kell fizetni. Nem tűnik olyan könnyűnek levenni ebből 200 milliót. Jól
gondolom?

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, ez így van.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs jelentkező.) Kíván-e
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igennel és 6 tartózkodással a
bizottságunk egyharmada sem támogatja.

A 7-es, szintén Ágnes és Szabó Rebeka javaslata, amelyben a fiatal kutatók
pályázatára csoportosít át a Lendület programtól 150-200 millió forint közötti összeget.

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Ez a módosító azért született,
mert mi nem úgy láttuk a Lendület programnak a lényegét, ahogyan a kormány látja, és azt
gondoljuk, hogy ennek a módosító javaslatnak az az érdeke a tudományos érdeken kívül, egy
gazdasági érdeke is van, az pedig az, hogy a fiatal magyar kutatók ne menjenek el az
országból, hanem itt próbáljanak meg olyan kutatásokat végrehajtani, amik fontosak és itt
maradjanak az országban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

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

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. A Lendület program szolgálja a
hazai kutatók itthon tartását is, ráadásul a sarokszámok apropóján és örömmel láttam, hogy
milyen széles körű egyetértés volt, hogy növeljük meg inkább ezeket a kereteket. Az előbb
pedig arról szavaztunk, hogy a Bolyai-ösztöndíj keretét hogyan növeljük meg, és a Bolyai-
ösztöndíj pedig egyébként azt a célt, amire Ágnes gondol, az tudja szolgálni, tehát szerintem
rendben vagyunk, vagy én legalábbis bízom benne, hogy rendben vagyunk, és nem látom
indokoltnak ezt a megoldást. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. (Nincs jelentkező.) Kíván-e hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki
támogatja? (Szavazás.) 6 tartózkodással nem támogatta a bizottság egyharmada.

A mai nap során nyújtotta be a Sport- és turizmusbizottság az önálló javaslatát, aminek
a kivonata, magyarul csak a lényege szerepel ott előttetek. Én úgy látom, hogy a lényege az,
hogy átcsoportosítja az iskolai diák- és felsőoktatási sport támogatását a MOB alá. Tehát
eddig gondolom, az államtitkárság alatt volt ez az összeg, most pedig ezt a támogatási sort,
ahogy van, áthelyezi a magyar olimpiai bizottság alá, hogy ne csak az olimpia felkészülésről,
hanem erről a diák és felsőoktatási sporttámogatásról dönthessen a MOB. Van-e valaki, aki a
javaslattevő nevében kíván érvelni? A kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Várhatóan támogatott
indítvány lesz.

ELNÖK: Még túl meleg a javaslat. Nem tudjuk a kormány álláspontját egészen
biztosan. Kíván-e valaki kérdezni?

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én a magam nevében azt
szeretném csak leszögezni, hogy oktatási bizottsági tagként én ezt nem fogom támogatni.
Iskolai, diák és felsőoktatási sporttámogatással továbbra is egyetértek és nem gondolom, hogy
a magyar olimpiai felkészüléshez kellene ezen forrásokat átcsoportosítani.

ELNÖK: Egyéb hozzászólás? Én vagyok kénytelen hozzászólni, mert az indoklás csak
előttem van ott. Az indoklás azt a reményt oltja a szívünkbe, hogy nem visszük el az olimpiai
felkészülésre ezt a pénzt, hanem ők, akik a Magyar Olimpiai Bizottságot alkotják, az olimpiai
felkészülésük mellett, a sport egyes stratégiai fejlesztésű területeinek támogatásáról is, így a
diáksport-támogatásáról is döntenének, tehát hogy egy kézben legyen ez. Tehát ez ugyan az
indoklásban szerepel, de magából a javaslatból ez egyébként kiolvasható, hiszen erre a célra
nevesíti a költségvetés a 3 millió forintot, az nem változott meg. Iskolák, iskolai diák- és
felsőoktatási sport támogatására, ezt nem lehet elkölteni olimpiai felkészülésre. Ennyiben
hadd érveljek a javaslattevő mellett, mert ez azért kiolvasható a javaslatból.

Kíván-e hozzászólni?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt lehet-e tudni, hogy eddig hogy osztották el?

ELNÖK: A tárcától többen is itt vannak, nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe
hozni, mert nem a ti szakterületetek, de ha valakinek van esetleg információja, akkor az
jelezze. (Nincs jelentkező.) Kiváló és tapasztalt szakemberek ülnek itt, de Hiller
képviselőtársunk, mint volt miniszter tájékoztatást ad a bizottság tagjainak.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A Wesselényi pályázaton keresztül pályázati
formában történt a kiosztás, nem az Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetésében
volt, de a célt pályázati formában töltötte be.

ELNÖK: Köszönöm. Én azt gondolom, hogy legalább egyharmadot adjunk a
javaslatnak, akár támogathatjuk is, úgy gondolom, hogy ez inkább abba a körbe tartozik, ami
a kormányon belüli feladatmegosztásként írható le. Parancsolj!

SÁGI : Én is javaslom, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot, mert ahogy
működött az elmúlt években a Wesselényin keresztül, az egyre nagyobb katasztrófa volt. 40
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ezer forintos támogatásért is olyan feltételeket kellett teljesíteni az oktatási intézményeknek,
aláírási címpéldányok, egyebek, hogy gyakorlatilag a költségek elvitték azt a kis 40 ezer
forintot, amit pályázni lehetett. Tehát, remélem, hogy a MOB ebből tanul, és úgy osztja ki,
hogy az egyéb ilyen 40-50 kisiskolák támogatásánál ez nem így fog jelentkezni.

ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni a sport nagyon fontos kérdéséhez? (Nincs
jelentkező.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 ellenében, 3
tartózkodással a bizottság többsége támogatta.

Javaslatot teszek egy bizottsági módosító javaslat benyújtására. Ez az a kérdés, amit
sokszor körbejártunk már, ez a bizonyos közoktatási megállapodások jövőre köthetők vagy
nem köthetők téma. Igaz, itt volt egy olyan álláspont, hogy nincs semmi baj, mert az, hogy
nem köthető, az nem azt jelenti, hogy nem lehet kötni. (Derültség.) Ez volt az egyik álláspont.
Mi ezt egy kis rezignáltsággal fogadtuk, és ezért benyújtottunk olyan javaslatokat, hogy de
azért csak lehessen. De ez nem tetszett a Naszvadi államtitkár úréknak, mert attól tartottak,
hogy elindul fölfelé a költség is, és gyakorlatilag itt egy kalákában kimunkálták ezt a
javaslatot, amit én egykori magyartanárként nehezen tudnék jól értelmezni, de hogyha
akarom, akkor belelátom azt a megoldást, hogy köthető, meghosszabbítható, olyan, ami tavaly
volt. Lejáró megállapodások újraköthetők. És az összeget köti meg, magyarul ezt úgy kéne
valahogy megfogalmazni, hogy természetesen köthetők újak, de csak addig, ameddig az
eddigi keretösszeg tartott, és „2011. évi megtakarítás összegének megfelelő, 2011. évi
támogatási kötelezettséggel köthető”. Tehát új kötelezettség nem vállalható. Én nem akarok
akadékoskodni, ez biztos szakszerű megfogalmazás pénzügyi terminusokban, nyugtassanak
meg minket, hogy ez így van. A kormányt kérdezem.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, gyakorlatilag
ilyesmit szeretne jelenteni ez a szöveg, hogy 2011-ben csak olyan megállapodás köthető, ami
belefér abba a megtakarításba, ami 2011-ben jelentkezik. Nyilván itt valamihez képesti
megtakarítást kell nézni, ezért került bele, hogy a 2010-es évhez képesti megtakarítás, és
várhatóan ez is egy támogatott indítvány lenne, amennyiben a bizottság ezt benyújtaná.

ELNÖK: Jó, valaha tanultunk logikát az egyetemen, de azt most ne használjuk. Az a
lényeg, hogy a költségvetés készítői és végrehajtói értsék, úgy ahogy gondoljuk, tehát még
egyszer: Katalin, mit tartalmaz ez a mondat?

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A ma érvényben lévő
közoktatási megállapodások különböző időpontokban járnak le. 2011-ben is járnak le
közoktatási megállapodások, többek közt augusztus 31-én nagyrészt, mert a tanévhez kötődő
időtartamra lettek ezek megkötve. Így nem egy teljes évnyi támogatást kell kifizetni ezekre a
közoktatási támogatásokra, hanem csak 8 hónapnyit, és a fennmaradó 4 hónapnyi
megtakarítás, ami ugye csak az előző évhez képest értelmezhető, mert 2011-hez képest nem,
hiszen eleve nem is kellett volna kifizetni, erre az összegre az összeggel megegyező

összegben lehet újakat kötni, nyilván azok meg a jövő évet csak 4 hónapra terhelik. Tehát
ennyi lenne körülbelül.

ELNÖK: Én javaslom, hogy ezt nyújtsuk be. Kíván-e valaki kérdezni? (Nincs
jelentkező.) Kíván-e hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 3 nemmel a
bizottság többsége benyújtja a javaslatot, és jó reményünk van arra, hogy a kormány
támogatni fogja.
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Egyebek

Egyebek keretében van-e bejelentenivaló? (Nincs jelentkező.) Mikor lesz a következő
bizottsági ülés? Februárban. Idén már nem lesz ülésünk. Ha nem lenne ülésünk az idén már,
mindenkinek azt kívánom, hogy ahogy vége a parlamentnek, tegye be a táskáját a ruhás
szekrénybe és  ne dolgozzon, ha csak lehet. Sőt, aki megteheti, még a két ünnep között sem,
és minél több időt töltsetek a családotokkal. Boldog ünnepeket!

TÓTH FERENC (Fidesz): Feltehetően most ülök itt utoljára a bizottság ülésén.
Divatos szó: egyéb elfoglaltságaim nem teszik lehetővé, hogy itt üljek, éppen ezért én már a
továbbiakban nem tudok együtt dolgozni a társasággal. 13 évig voltam itt, szerettem itt lenni a
bizottságban, igyekeztem senkinek nem ártani. Talán nem szereztem sok haragost. Egy másik
feladatom van, ami nem összeegyeztethető ezzel a munkával. A Tolna Megyei
Kormányhivatal vezetését, ha minden igaz, január 3-ától fogom átvenni. Köszönöm, hogy
veletek lehettem tizenegynéhány esztendőig.

ELNÖK: Sok sikert! Kormányhivatalt vezetni nem lesz könnyű, de ezt te jobban látod,
mint mi. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 2 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


