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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről 

(2009. február - 2011. február) címmel benyújtott beszámoló (J/4456. szám)  

(Általános vita)  

 

2. a) A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/4365. szám)  

(Általános vita)  

b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyar Köztársaság 2012. évi 

költségvetési javaslatáról (T/4365/3. szám)  

c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi költségvetésének 

tervezetéről (T/4365/1. szám)  

 

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

szóló törvényjavaslat (T/4260. szám)  

(Kósa Lajos (Fidesz) képviselői önálló indítványa)  

(Általános vita)  

 

4. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán  (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke  
Brájer Éva (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Pichler Imre László (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Hiller István MSZP)  
Dr. Kolber István (MSZP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Brájer Éva (Fidesz) megérkezéséig Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) megérkezéséig Pichler Imre Lászlónak (Fidesz) 
Demeter Zoltán (Fidesz ) megérkezéséig Cseresnyés Péternek (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Brájer Évának (Fidesz)  
Sági István (Fidesz) megérkezéséig Pánczél Károlynak(Fidesz)  
Földi László (KDNP) megérkezéséig Michl Józsefnek (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Ispánovity Márton kormánytanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Árok Szabolcs referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Horváth József számvevő főtanácsos (Állami Számvevőszék)   
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(Az ülés kezdetének időpontja:9 óra 11 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megvagyunk, ha mindenki helyet foglal, akkor el tudjuk kezdeni a bizottsági 
ülésünket. Bár kicsit foghíjasan vagyunk, de megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt a 
bizottság határozatképes. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy négy napirendi pontot 
javasoltunk a mai ülésre. Az első a kisebbségek helyzetéről szóló kormánybeszámoló, két év 
áttekintéséről szól a beszámoló. A második napirendi pontunk három alpontból áll: a kormány 
javaslata a jövő évi költségvetésre, a Számvevőszék költségvetési javaslatról készített 
véleménye, valamint a Költségvetési Tanács véleménye. A harmadik napirendi pont a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása, egyéni módosító javaslat, Kósa 
Lajos képviselőtársunk javaslata. Az negyedik napirendi pont pedig az egyebek. Kérdezem, 
van-e valakinek javaslata, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) 
Jelzést nem látok. Kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Aki támogatja a napirendet, kérem, 
most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodott? (Szavazás.) 
Ellenszavazat nélkül egyhangúlag fogadtuk el a napirendet. 

A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről 
(2009. február - 2011. február) címmel benyújtott J/4456. számú beszámoló  

Első napirendi pontunk tehát a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai 
kisebbségek helyzetéről készült beszámoló, amely a 2009 februárja és 2011 februárja közötti 
időszakot tekinti át. Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit. Ha jól gondolom, Gálik 
Gábor van itt… Nem?  

 
DR. LATORCAI CSABA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Latorcai 

Csaba. 
 
ELNÖK: Azt tudom, Csaba (Derültség.), csak a melletted ülő urat nem ismerem… 
 
DR. LATORCAI CSABA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): És 

Ispánovity Márton kollégám. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm Ispánovity Márton urat és Latorcai 

Csabát, elnézést, rossz sort néztem, de megvan, köszönöm szépen. Tessék parancsolni, a 
kormány nevében ki kívánja felvezetni a napirendi pontot? (Jelzésre:) Tessék, Csaba! 

 

Szóbeli kiegészítések 

Dr. Latorcai Csaba (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  

DR. LATORCAI CSABA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A jelenleg 
hatályos nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény írja elő azt, 
hogy a kormánynak kétévente beszámolót kell benyújtania az Országgyűlés számára az elmúlt 
időszakban a hazai nemzetiségek életében bekövetkezett változások folyamatos monitorozása 
céljából. A történelmi hagyományok úgy alakultak, hogy a szokásostól eltérően ez a 
beszámoló soha nem naptári évet ölel fel, hanem februártól februárig terjedő időszakot, amire 
a válasz az, hogy a kisebbségi önkormányzati választások jelenlegi szabályrendszere egy 
hosszú, elnyújtott folyamatot feltételez, nevezetesen az általános települési önkormányzati 
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választásokkal egy időben tartják meg a helyi kisebbségi önkormányzati választásokat, majd 
januárban az ott megválasztott képviselők mint elektorok szavaznak a megyei, tehát a területi 
és az országos kisebbségi önkormányzati választásokon, és február az az időszak, mire az új 
országos kisebbségi önkormányzatok megalakulnak, és ezzel kezdődik el az újabb ciklus.  

A jelenlegi beszámoló által felölelt időszakban is ez a legfontosabb esemény. Tavaly 
1604 településen volt lehetőség kisebbségi önkormányzati választás megtartására, és 2315 
esetben volt eredménye a választás, tehát 2315 kisebbségi önkormányzat alakult helyben 
2010-ben, és ezt követően januárban tartották meg a területi és országos kisebbségi 
önkormányzati választásokat. Ez a szám 13 százalékkal nagyobb, mint a négy évvel korábbi, 
ami egyik irányból akár örömre is okot adhatna, a másik irányból azonban a különböző 
mérések - legyenek azok a kormányzat mérései vagy a nemzeti és etnikai kisebbségek 
országgyűlési biztosának a mérései - azt mutatják, hogy ebből a 13 százalékból nagyjából 
olyan 8 százalékos növekményt az úgynevezett kakukktojások vagy - nevezhetjük így is: - az 
etnobiznisz haszonélvezői, akik önkormányzatot alakítottak. Tisztában vagyunk a 
problémával és a feladat súlyával, ezért két ütemben kívánjuk az ilyen visszaéléseket 
felszámolni - erre is kitér a kormánybeszámoló: egyrészt rövid távon kívánjuk és kívántuk a 
finanszírozási rendszert úgy átalakítani, hogy a valódi, az adott helyben meglévő 
közösségekhez, a közösségek méretéhez igazodjon a kisebbségi önkormányzatok 
finanszírozása, tehát ahol nincsen közösség, ámde van önkormányzat, ott a finanszírozás 
lehetőség szerint minimális mértékű legyen, vagyis ne legyen cél, és ne legyen értelme 
álkisebbségi önkormányzatok megalakításának.  

A beszámolási időszakban a nemzetiségeket érintő legsúlyosabb probléma talán az 
volt, hogy 2009. január 1-je és 2010. augusztus 31-e között nem működött az 
önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó állami szerv, amely egyébként addig és azt 
követően, 2010. szeptember 1-jétől fogva a kisebbségi önkormányzatok működésének 
törvényességi felügyeletét is ellátja. Ezért számtalan olyan visszaélés volt, amelyekkel 
kapcsolatban az adott eljárás most van folyamatban, és most derülnek ki súlyos visszaélések.  

2010-ről a 2011. évre a nemzetiségeknek szánt központi költségvetési támogatások 
lényeges mértékben, több mint 7 százalékos mértékben emelkedtek. Az elmúlt években nem 
volt erre példa a költségvetésben, tehát a 2010-ben alakult kormány egy lényegesen 
komolyabb összeget szán a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, illetve 
autonómiájuk, szervezeteik számára.  

Röviden ennyit szeretnék jelezni, elnök úr, és amennyiben a bizottságnak, tagjainak 
van kérdése, úgy készséggel állok kollégámmal rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Egy általános tájékoztatót kaptunk a kormányjelentéssel 

kapcsolatban. A bizottság tagjait nyilván alapvetően az oktatásra vonatkozó pontok érdeklik. 
Ha Ispánovity Márton tanácsadó úrtól kaphatunk erre vonatkozóan segítséget, hogy mi az, 
amit a jelentésből speciálisan a mi bizottságunk területén, tehát az oktatás terén fontosnak tart 
kiemelni, akkor azért hálásak vagyunk, mert akkor nem kell a képviselőknek lapozgatva 
törniük a fejüket, hogy mi micsoda. Kérem, hogy ebben segítsen nekünk.  

 

Ispánovity Márton (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  

ISPÁNOVITY MÁRTON (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. A beszámolási időszak oktatási feladatai közül a legfontosabb, amit meg lehet 
említeni, az, hogy folytatódott a tankönyvek fejlesztése a kisebbségi oktatás területén, 
elkészült több olyan tankönyv, amelyben szétválasztásra került a tankönyv és a munkafüzet, 
folytatódott a magyar tankönyveknek a nemzetiségi nyelvre való lefordítása, és alapvetően a 
jelentés azt tartalmazza, hogy a 2004-ben elfogadott középtávú fejlesztési program 
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célkitűzéseit folytatta az oktatási kormányzat. Néhány egyedi ügyet meg lehet még említeni, 
mégpedig azt, hogy a nemzetiségi iskolák területén nagyobb támogatásokat kapott a Szlovák 
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békéscsabán, valamint a battonyai Szerb 
Általános Iskola és Óvoda. Valamint egy nagyon komoly projektet fejeztek be, amely a horvát 
közösséget szolgálja: Hercegszántó településen befejeződött egy 80 személyes diákotthon 
építése, amely egy 270 millió forintos beruházás volt, amelynek egy részét a kormányzat 
biztosította, egy részét pedig a Dél-dunántúli Területi Regionális Fejlesztési Tanács 
pályázatából kapta meg az országos önkormányzat. Ez az iskola vagy kollégium azért 
érdekes, mert a fenntartó az Országos Horvát Önkormányzat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A képviselő hölgyé és a képviselő uraké a szó, hogy kérdezzenek, szóljanak, 

nyilatkozzanak. (Jelzésre:) Osztolykán Ágnes alelnök asszony. Parancsolj, Ágnes! 
 

Kérdések, hozzászólások 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Én két dolgot szeretnék 
felvetni, és megkérdezném, hogy önök szerint ezeknek a megjelenése ebben az anyagban 
fontos-e, és hogyha fontos, akkor miért nincsenek benne. Az egyik az, hogy végigolvasva a 
jelentést azt látjuk, hogy egy nagyon fontos problémáról nem beszél, mégpedig arról nem 
beszél, hogy ebben az országban egyre jobban terjed a cigányellenesség, és azt gondolom, 
hogy egy ilyen helyzetfeltáró és -elemző anyagban azért kellene beszélnünk arról, ami ebben 
az országban jelen van.  

Nem látunk semmifajta összefüggést azzal, hogy hogyan kapcsolódik ez az anyag, 
vagy egyáltalán kapcsolódik-e, vagy koherens-e, vagy hogyan van bármilyen kapcsolata a 
kormány romastratégiájával, tehát a kormány saját romastratégiájával. Hogyan gondolja ez az 
anyag valahogyan segíteni annak az anyagnak a háttérelemzését? Tehát mennyire járul hozzá 
a kormány romastratégiájának a háttérelemzéséhez? 

Az utolsó mondásom az lenne, hogy mi azt látjuk, hogy az oktatási, tehát a minket 
érintő területeken ez inkább egy adathalmaz, mintsem egy érdemi elemzés, és az lenne a 
kérdésem, hogy önök hogyan vagy miként látják a kisebbségi önkormányzatok szerepét egy 
olyan rendszerben, amikor egy állami, központosított oktatáspolitika fog megvalósulni, akkor 
a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok a helyi kisebbségi viszonyokat 
hogyan fogják valamifajta módon befolyásolni és érvényesíteni ebben a rendszerben. Nagyon 
szépen köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás? (Jelzésre:) 

Parancsolj, Gergely! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Szeretnék kapcsolódni 

Osztolykán Ágnes képviselőtársam felszólalásához, hogy a jelentéssel a problémánk nekünk 
is az, ami nincs benne, tehát önmagában a jelentés tényszerű, adatokat közöl, leíró jellegű, 
ebbe nehéz belekötni, hiszen ezek tények.  

A kérdés nagyon fontos, jó, hogy beszélünk róla, és nemcsak a kisebbségek 
szempontjából, hanem azért azt is meg kell említenem, hogy azért is tartjuk nagyon fontosnak 
ezt, hisz mi is akkor tudunk megfelelő joggal fellépni a határon túli magyarság érdekében, 
hogyha a hazánkban élő kisebbségekkel szemben mi is teljesen korrekt módon, az 
igényeiknek megfelelően tudunk fellépni mind az oktatási, mind bármiféle más jogaikkal 
kapcsolatban, emiatt a téma nagyon fontos. Ugyanakkor nagyon sok olyan dologról nincs 
benne szó, amelyről lényeges lenne beszélnünk. Egyrészt léteznek magyar és mindenféle 
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kisebbségekkel kapcsolatos vegyes bizottságok, ezeknek a működéséről nagyon keveset 
olvashatunk az anyagban, illetve az ezek körüli problémákról is, hisz jó néhány esetben 
tudunk arról, hogy akadozott ezeknek a működése, illetőleg például arról sem számol be a 
jelentés, hogy az itt meghozott döntések később mennyire valósultak meg, mi lett azok 
folyománya, következménye.  

Egy másik problémának tartjuk, hogy a kormány és a kisebbségek közötti 
kapcsolattartásról, véleménykikérésről, annak módjáról sem olvashatunk ebben az anyagban - 
ezt is azért vetjük fel, mert tudomásunk van arról, hogy ezzel is problémák adódtak. Csak egy 
konkrét példát említve: az önkormányzati választási rendszer kisebbségekre vonatkozó része 
kapcsán is utólagos kikérés volt több jelzés, hozzánk eljutott jelzés alapján a kormány 
részéről, márpedig ez egyértelműen érinti őket.  

Szintén hiányosság, és itt akkor kapcsolódnék Osztolykán Ágneshez, bár mi kicsit 
másképp látjuk ezt a problémát, de abban egyetértünk, hogy mindenképpen fontos lenne, 
hogy a magyar-cigány együttéléssel, ezeknek a problémájával, a cigánysággal kapcsolatos 
demográfiai és egyéb mutatókkal, leírásokkal egy hosszabb elemzésben foglalkozzon az 
anyag - sajnálatos módon ezt sem teszi meg.  

Úgyhogy összességében van hiányérzetünk, úgy gondoljuk, hogy több fontos dologról 
nem olvashatunk benne, viszont mindezek ellenére úgy gondoljuk, hogy az általános vitára 
való alkalmasságot érdemes támogatni, hisz így mód nyílik akár plenáris ülésen is beszélni 
ezekről a problémákról. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e egyéb észrevétel? (Senki nem jelentkezik.)  
Az első helyen kijelölt bizottság, az emberi jogi bizottság készít határozati javaslatot a 

jelentésről, a jelentéshez fűződően, azt kell majd a szünetben, a szavazási szünetben 
összehívott bizottsági ülésünkön megvitatnunk, és annak az általános vitára való 
alkalmasságáról is kell hogy döntsünk - most is határozatot hozunk, amelyben elfogadásra 
ajánljuk a jelentést.  

Egy ilyen nagyobb anyagnál mindig nehéz a műfaj pontosítása, az absztrakciós szint 
kijelölése. Úgy látom, hogy talán a miatt is, mert itt a vizsgált időszak vagy a beszámolási 
időszak közepére esett a kormányváltás, itt egy nagyon szikár célkitűzés fogalmazódott meg, 
amelyben leírjuk, beszámolunk róla, hogy mi a helyzet. Nem egy stratégiát pótol ez az anyag, 
tehát nem azt mondja, hogy Balog Zoltánnak a KIM-ben, Gloviczki Zoltánnak a Nefmiben mi 
a feladata, mi lenne a célja, a dolga mondjuk a cigány gyerekek oktatását, a cigány családok 
helyzetét javítandó, hanem egyszerűen leírja a megtett kormányzati intézkedéseket; nem 
értékeli azokat, az egy más természetű stratégiaalkotó anyagnak a dolga, ez inkább 
egyszerűen ilyen pozitivista alapon beszámol arról, hogy a különböző időszakokban a 
különböző kormányok mit csináltak. Hogy sikeres volt-e az Útravaló-program, sikeres-e az 
Arany János tehetséggondozó programnak a kollégiumi vagy roma alprogramja, ennek az 
értékelésébe nem bocsátkozik bele az anyag, helyesen - erről egyébként ki-ki véleményt 
alkothat a saját tapasztalatai alapján -, ez egy leltár ilyen szempontból.  

Én mindenképpen javaslom az elfogadását, azzal együtt, hogy ezek a kérdések 
természetesen nagyon sok egyéb kérdést, vitalehetőséget nyitnak fel, de leltárnak ez egy jó 
anyag. Köszönöm szépen.  

(Dr. Latorcai Csabának:) Csaba, parancsolj akkor! 
 

Dr. Latorcai Csaba (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) válaszai, 
reflexiói 

DR. LATORCAI CSABA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. A képviselő asszony több hiányt is megfogalmazott. Az első kérdése a 
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cigányellenesség volt, hogy miért nem szerepel a jelentésben a cigányellenesség. 
Vitathatatlan, hogy voltak a beszámolási időszakban Magyarországon olyan események és 
olyan jelenségek, amelyek cigányellenes attitűdöt hordoztak, de álláspontunk szerint ez nem 
érvényes az egész országra. Nagyon nagy hiba lett volna, hogyha a cigányellenességet mi 
ebbe a beszámolóba úgy beemeltük volna, hogy azzal gyakorlatilag egy pecsétet vagy egy 
bélyeget rakunk egész Magyarországra, tekintettel arra, hogy a kormányjelentés az 
összmagyarországi helyzetet kell hogy rögzítse, illetve bemutassa. 

Ami a romastratégiára, illetve a romastratégiára hiányára vagy az arra való utalás 
hiányára vonatkozó kérdését illeti, ahogy a közigazgatási egyeztetés, illetve a kormányzaton 
belüli egyeztetés is zajlott, most is szeretném rögzíteni, hogy a beszámolási időszak 
2011 februárjával megáll. Ezt követően került elfogadásra az európai romastratégia, illetve 
annak a lebontásaként a napokban kerül elfogadásra Magyarország romastratégiája. A 
következő beszámolóba igenis természetesen bele fogjuk majd rakni, hogy a magyar 
romastratégia hogyan járult hozzá a romák társadalmi felzárkózásához. Az viszont fix - és 
köszönöm szépen az erre vonatkozó kommentárját -, hogy ez a beszámoló lényegesen segíti a 
hazai romastratégia kialakítását.  

A kisebbségi önkormányzatok, illetve a kisebbségi önkormányzatok és az oktatási 
rendszer kapcsolatára vonatkozó kérdésére azt tudom válaszolni, hogy a kisebbségi 
önkormányzatok, az országos kisebbségi önkormányzatok intézmény-fenntartási jogosultságát 
a kulturális autonómia elemi részének tekintjük jelenleg is és a jövőben is. Alsóbb szint, tehát 
települési kisebbségi önkormányzat véleményünk szerint nem rendelkezik azokkal az 
erőforrásokkal, sem pénzügyi, sem humánerőforrásokkal, amelyek egy iskola, egy óvoda 
vagy egy akármilyen nevelési-oktatási intézmény fenntartását lehetővé tennék, és ezáltal - 
hogy úgy mondjam - a felelősségvállalás megfelelő módon biztosítva lenne ezen testületek 
vonatkozásában. De országos szinten, igen, továbbra is preferáljuk, és az elmúlt időszakban 
volt is erre példa: Battonyán mindjárt két iskola, szeptember 1-jével a szerb és a román iskola 
is átment városi fenntartásból átment az országos kisebbségi önkormányzatok fenntartásába. 

A képviselő úr kérdésére a kvb-k működésével kapcsolatban azt tudom válaszolni, 
hogy a kisebbségi vegyes bizottságokról azért lehet a beszámolóban olyan keveset olvasni, 
mert gyakorlatilag nem üléseztek az elmúlt időszakban. Nem kívánjuk elemezni, hogy milyen 
okból nem üléseztek, ez egy bilaterális fórum, tehát itt mindig a két országnak az adott 
kisebbségi vegyes bizottsághoz való hozzáállását kellene vizsgálni, ez a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium kompetenciáit meghaladja.  

A kormány kisebbségekkel való kapcsolattartására vonatkozó kérdését igazából nem 
értem, képviselő úr. Valamennyi esetben alaposan és hosszú heteken keresztül egyeztettünk 
az országos kisebbségi önkormányzatokkal és azok elnökivel, az pedig a kormányzati 
felelősségvállalás egy lényeges része, hogy természetesen mindig lesznek olyan nemzetiségi 
vezetők, akik az adott döntéssel nem értenek egyet. 13 kisebbségről beszélünk 
Magyarországon, én úgy gondolom, soha nem lesz olyan, amikor mind a 13-an egyet fognak 
érteni egy adott kérdésben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. (Farkas Gergely jelzésére:) Folytatjuk a vitát? (Farkas 

Gergely: Csak egy mondat.) Parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem azt kritizáltam, hogy itt egyet 

nem értés van, ez természetesen 13 kisebbség esetén. Hozzánk konkrétan olyan jelzések 
érkeztek el, hogy a döntések meghozatala után kérték őket utólagos véleményezésre. Ezt 
tettem szóvá, úgy gondolom, ennek nem így kellene történnie - de egyébként ez nem meglepő 
a kormány egyéb intézkedéseit figyelembe véve. Tehát egy konkrét példa alapján lehet ezt a 
kritikát megfogalmazni.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Az általános vitára való alkalmasság, illetve bizottsági előadó állításának a kérdése az, 

ami előttünk van. Arról kell döntenünk, hogy az általános vitára való alkalmasság 
tekintetében jónak vagy rossznak tartjuk az anyagot. Kérem, hogy most szavazzuk. Aki vitára 
alkalmasnak tartja, kérem, emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? 
(Szavazás.) 1 ellene. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 1 tartózkodás és 
1 ellenszavazat mellett bizottságunk többsége általános vitára alkalmasnak tartotta az anyagot.  

Kívánunk-e bizottsági előadót állítani? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést egyelőre. Ha 
közben, a bizottsági ülés alatt valakiben megérlelődik a szándék, akkor azt jelezze! 
Kisebbségit is lehet állítani, hogyha jónak vagy fontosnak látjátok, de ha kisebbségi van, 
akkor kell többségi is. Van még egy óránk.  

Köszönöm szépen a főtanácsadó úrnak, illetve a helyettes államtitkár úrnak, hogy a 
segítségünkre volt az anyag megvitatásában. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat 
(általános vita); az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi 
költségvetési javaslatáról (T/4365/3. szám); A Költségvetési Tanács véleménye 
Magyarország 2012. évi költségvetésének tervezetéről (T/4365/1. szám) 

Áttérünk a következő, 2. számú napirendi pontunkra, a jövő évi költségvetési 
törvényjavaslatra. Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes és Árok Szabolcs? (Árok 
Szabolcs: Igen.) Igen, őt tisztelhetem az úrban. Most tehát a 2/a napirendi pontot tárgyaljuk, 
utána felkészül az ÁSZ, illetve a Költségvetési Tanács, pontosabban a tanács nem jön, csak 
anyagot küldött, amit kiosztottunk, közben lehet fél szemmel azt olvasgatni. Katalin, tessék 
parancsolni! 

 

Szóbeli kiegészítések 

Koleszár Katalin (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! Csak pár mondattal szeretném kiegészíteni a törvényjavaslatot. 

A 2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot az államháztartásról szóló törvény 
értelmében az ott meghatározott határidőig a kormány benyújtotta.  

Ez a költségvetés Magyarországnak azt a célját, 2012. évi fő célját szolgálja, amely 
úgy aposztrofálható, hogy az elrugaszkodás az euróválság-zónától. A kormány 
gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés 
megalapozása, de mindezt egy óvatos költségvetéssel kívánja megteremteni, amelynek a 
tervezéséhez egy 1,5 százalékos GDP-növekedést vett alapul. 

A gazdaságpolitika alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly 
helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség. A 2012. évi államháztartási hiánycél ennek 
megfelelően a Széll Kálmán-terven alapuló konvergenciaprogramban is rögzített 
2,5 százalékos GDP-arányos eredményszemléletű hiány. Ehhez a kormány a 2012. évi 
országvédelmi költségvetésben öt célt tűzött ki maga elé: a nyugdíjrendszer átalakításának 
befejezését, az Egészségügyi Alap saját lábra állításának elkezdését, az arányos adózás 
általánossá tételét, a meglévő kiskapuk bezárását, a Start-munkaprogram elindítását és az 
euróválság negatív hatásainak elhárítását, amelynek keretében egy igen jelentős 
Országvédelmi Alap névre hallgató tartalékot hozott létre. A 2012. évi költségvetési kiadási 
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előirányzatok már számos szerkezetátalakítási elemet tartalmaznak, de a kialakult helyzetben 
az egyenlegjavulás további takarékos költségvetési tervezést igényel. Mindezen célok 
megvalósítását alapvetően segíti az a körülmény is, hogy 2012-ben az uniós forrásokban 
mintegy 1369 milliárd forint összegű kifizetéssel számolhatunk, amit a hazai költségvetés 
193 milliárd forinttal egészít ki, és ez a rendelkezésre álló költségvetési forrás a 2011. évi 
előirányzatot mintegy 30 százalékkal haladja meg.  

A bizottság feladatkörébe, témakörébe tartozó ágazatokról talán csak annyit említenék 
meg, hogy mind az oktatás, mind a tudomány világára, költségvetési kapcsolataira, 
működésére és finanszírozására jelentős átalakítás vár 2012-ben. Ezt részben már tükrözi a 
benyújtott törvényjavaslat, részben a későbbiekben kerül rá sor. Illetve szeretnék még ehhez 
kapcsolódóan kiemelni egy fontos változást: a Magyar Tudományos Akadémia évek óta 
változatlan szintű támogatással szerepel a költségvetési törvényjavaslatokban, 2012 ebben 
pozitív változást hoz: 7,7 milliárd forintos többletet sikerült a Magyar Tudományos 
Akadémiánál érvényesíteni. Ez elsősorban az OTKA programjait és a Lendület-programot 
érinti, illetve a felsőoktatási intézményeknél új kutatócsoportok kialakítását.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát 
támogassa. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth József főtanácsos úré a szó, mert a 

hagyományaink szerint nyilván egyben vitatjuk a kormány anyagát, az ÁSZ jelentését, illetve 
a Költségvetési Tanács véleményét. Tessék parancsolni! 

 

Horváth József (Állami Számvevőszék) 

HORVÁTH JÓZSEF (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve véleményezte a 
Magyar Köztársaság 2012. évi állami költségvetési törvényjavaslatát. Célunk annak 
megállapítása volt, hogy a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat kidolgozása során 
érvényesültek-e a vonatkozó előírások, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott 
tájékoztatóban leírtak. Véleményünket a 2011. szeptember 30-án benyújtott, illetve az ÁSZ 
rendelkezésére bocsátott 4365. számú költségvetési törvényjavaslat, valamint a fejezeteknél 
augusztus 29-e és szeptember 12-e között elfolytatott helyszíni vizsgálat alapján alakítottuk 
ki. Az adóbevételek megítélésénél figyelembe vettük a Költségvetési Tanácsnak adott fejezeti 
indoklásban foglaltakat is. A helyszíni ellenőrzések során tett megállapításokat, illetve 
tapasztalatainkat az ellenőrzöttekkel közös jegyzőkönyvben rögzítettük. A fejezetek 
költségvetési tervező munkájához a nemzetgazdasági miniszter a törvényben meghatározottak 
szerint kibocsátotta a tájékoztatót, amely szerint a 2012. évi tervezési munka során a legfőbb 
szempont az Új Széchenyi-terv és a Széll Kálmán-tervekben készült konvergenciaprogram 
előírásainak betartása. Ezek alapján rátérnék az ÁSZ-véleményben megfogalmazott főbb 
megállapításokra.  

Az NGM által kiadott tájékoztató ugyan a bázisalapú tervezési módszer helyett az 
állami feladatok ellátásához szükséges források meghatározását írta elő, de alapvetően 
megállapíthatjuk, hogy a tervezés során a bázisszemlélet érvényesült. A kormány által 
jóváhagyott koncepcióban rengeteg olyan elem volt, amely az átláthatóságot javította, ilyen 
volt például, hogy a kiadásokat azoknál az intézményeknél, fejezeteknél tervezzék meg, ahol 
azok valóban felmerültek, anélkül, hogy a kiadások növekedtek volna. Ezzel megszűnt az 
előirányzatok fejezetek közötti átjárhatósága, illetve államháztartáson belüli 
átcsoportosításának a lehetősége. Ez együtt járt a fejezeti előirányzatok számának a 
csökkentésével is, mert ugyanakkor a hasonló feladatokat egy soron tervezték meg.  
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További javuló koncepciónak ítéltük meg, hogy a bírságbevételeket központosított 
bevételként tervezték meg, ezáltal ezzel párhuzamosan megszűnik az a helyzet, hogy az egyes 
intézmények a finanszírozásukat bírságbevételekből pótolják.  

Pozitív továbbá, hogy a központosított bevételek közül a bírságbevételek, a 
termékdíjak nem az érintett fejezeteknél, hanem a XLII. fejezet bevételei között szerepelnek. 
Ezzel javul a költségvetési prezentáció átláthatósága.  

A tervezési tájékoztatóban megfogalmazottak végrehajtását nehezítette, hogy nem 
álltak rendelkezésre az előirányzatok megalapozottságához szükséges törvényjavaslatok, a 
többéves kötelezettséggel járó kiadások további évekre vonatkozó hatásai, valamint a 
költségvetési évet követő három évre várható előirányzatok. Ezek nemcsak a tárcák tervező 
munkáját nehezítették, hanem az ellenőrzésünket is, és összehasonlítás hiányában nem 
tudtunk összehasonlító elemzéseket végezni.  

Véleményünkben leírjuk továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Magyar 
Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetének értékelő anyagában várható 
veszteségeire a 2012. évben 95 milliárd forintot jelez. Ennek finanszírozása a 
törvényjavaslatban nem jelenik meg.  

Most pár szót a költségvetés közvetlen bevételeiről és kiadásairól. A Széll Kálmán-
terv 7 pontból álló intézkedési csomagja a 2012. évre 550 milliárd forint megtakarítást 
tervezett. Alátámasztottság hiányában 388 milliárd forint megtakarításról még részben sem 
tudtunk véleményt mondani. Évek óta tapasztaljuk, hogy a főbb adóbevételi előirányzatok 
esetében hiányoznak a részletes háttérszámítások, nem számszerűsítik az egyes adónemek 
tervezett bevételeit meghatározó tényezőket, azok hatásait, valamint nem ismertetik a 
prognosztizálás feltételrendszerét. Ez szintén gátolja az ÁSZ megalapozott 
véleményalkotását. A törvényjavaslat és a Költségvetési Tanács részére átadott fejezeti 
indoklás nem tartalmazott elegendő információt a 2012. évi adóbevételek tervezéséről. A 
kapcsolódó tanúsítványok, háttérszámítások, hatástanulmányok, dokumentumok nem álltak az 
ÁSZ-ellenőrzés rendelkezésére. A központi költségvetés 2012. évi adóbevételi előirányzat 
tervezetének megalapozottságát részletes számítási anyag hiányában az adóbevételek 
98,6 százalékánál nem tudtuk értékelni. Az állami vagyonnal és a Nemzeti Földalappal 
kapcsolatos 2012. évi tervezett bevételeket a jegyzőkönyvben szereplő adatok alapján 
megítélhetőnek minősítettük.  

Annak ellenére, hogy az adóbevételek részletes számítással nem voltak alátámasztva, 
az ÁSZ részére rendelkezésre álló információk, korábbi éves tapasztalataink, az I-VIII. hónap 
tényadatai, illetve a várható adatok alapján becsléseket végeztünk arra vonatkozóan, hogy a 
2012. évben milyen összegű adóbevételek folynak be. Ezek alapján véleményt mondtunk az 
adóbevételek teljesíthetőségéről. Az előző becslések alapján kedvező változás az előző évhez 
képest, hogy a 2012. évről szóló költségvetési törvény esetében 27 százalékra csökkent az 
előző évi 33,5 százalékról azon adóbevételek aránya, amelyről nem tudtunk véleményt 
mondani. Az adóbevételek előirányzat-tervezeteinek 63,3 százalékát értékeljük teljesíthetőnek 
a 2011. évi 45,7 százalékkal szemben. Több előirányzat-tervezet esetén jeleztük, hogy 
különböző mértékű a kockázat, például a makrogazdasági mutatók, a GDP és a fogyasztás 
jelzettnél kedvezőtlenebb alakulása következtében az áfabevételek teljesíthetősége veszélybe 
kerülhet. Az előző évekhez hasonlóan a költségvetési törvényjavaslat megjelenő hiányához 
kapcsolódó finanszírozási terv nem állt az ellenőrzés rendelkezésére. Pozitívumként 
értékeljük, hogy a kormány a várható hiány tartására 403,6 milliárd tartalékot képzett, ez 
jelentősen magasabb az előző évinél.  

Most pár szóban a fejezetek költségvetéséről. Mint az elején már mondtam, a fejezetek 
költségvetését augusztus 29-e és szeptember 12-e között helyszíni ellenőrzéssel végeztük, 
amelyről jegyzőkönyvet vettünk fel. A tárcáknak az NGM-től kapott fejezeti szintű 
keretszámokból kellett az intézmények és a jogszabályokban meghatározott feladatok 
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kiadásait lebontani. Pozitívumként értékeljük azt is, hogy a tárcák az előző évekhez képest 
egy összegben kapták meg a keretszámot, tehát nagyobb önállóság volt, a sajátosságok 
figyelembevételével. A fejezetek többsége a szerkezeti változások között nullszaldós átadást 
vett figyelembe, sajnos az ehhez szükséges szerződések nem álltak rendelkezésre minden 
esetben. A személyi jellegű juttatásoknál figyelembe vették azt a tiltást, hogy nem lehettek 
magasabbak a bázisévnél. Az érintett tárcák azokat az előirányzatokat, amelyek teljesítése 
módosítás nélkül eltérhet az eredeti előirányzattól, a 2011. évi eredeti előirányzattal azonos 
összegben tervezték meg az útmutató szerint, ennek összege 8177,6 milliárd forint. A 
tájékoztató ugyan tiltotta a tartalék képzését, ennek ellenére négy fejezet összesen 
930,4 milliárd forintban fejezeti általános tartalékot képzett.  

Az európai uniós elszámolásokról pár szóban. Az uniós fejlesztésekre a 2012. évi 
költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg biztosítja a feladatok ellátását. Mivel fennáll a 
lehetősége, az előirányzatok teljesítése módosítás nélkül eltérhet az eredeti előirányzattól, 
illetve az előirányzatok közötti átláthatóság is biztosított. A Vidékfejlesztési Minisztérium 
fejezetben is biztosított volt az uniós előirányzatokhoz kapcsolódó hazai költségvetési 
támogatások prioritásként történő kezelése. Szeretnénk azonban megjegyezni, hogy az uniós 
programhoz kapcsolódó árfolyamkockázatra és egyéb, az Unió által nem térített kiadásokra 
1,3 milliárd forint került tervezésre, ugyanakkor a korábbi uniós ellenőrzések megállapításai 
alapján 2011-12-ben 15-20 milliárd forint kiadásra becsülhető az összeg, amelynek pontos 
száma az ellenőrzés időpontjában nem ismert.  

Néhány szó az állami elkülönített alapokról. Az állami pénzalapok költségvetési 
tervezésekor az elsődleges cél a hiánycél tartása volt. Ezzel párhuzamosan a Központi 
Nukleáris és Pénzügyi Alap, valamint a Wesselényi Miklós Alap kivételével a források 
jelentősen lecsökkentek.  

A bizottság hatáskörébe tartozó Kutatási, Technológiai és Innovációs Alap bevételi és 
kiadási előirányzata közel 30 százalékkal lett kevesebb a tervezettnél. Ez azt a veszélyt jelenti, 
hogy nem tudnak új pályázatot kiírni, illetve az eddigi elkötelezettség finanszírozása is 
veszélybe kerülhet.  

A Társadalombiztosítási Alap kiadásait nullszaldósra tervezték. Pozitívumként ítélhető 
meg az alapnál, hogy profiltisztítás ment végbe, a Nyugdíjalapból gyakorlatilag a nyugdíjkort 
betöltött öregségi nyugdíjkorhatárt kívánják finanszírozni, valamint a rokkantsági 
nyugellátások biztosítását. A baleseti rokkantság, korhatár alatti rokkantság nyugellátása, 
illetve a rehabilitációs járadék finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik. Az 
Egészségbiztosítási Alap hiánya mérséklődik, a 2011. évi várható 50,4 milliárd forinthoz 
képest a 2012. évre tervezett hiány 34,4 milliárd forint.  

Pár szó az önkormányzati rendszerről. A helyi önkormányzatok - beleértve a helyi 
kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is - a 2012. évben 
3202,6 milliárd forint bevételből gazdálkodhatnak. A bevételből a központi költségvetés által 
a helyi önkormányzatok támogatásai és a helyben maradó szja önálló fejezetben biztosított 
forrása 1140,6 milliárd forint, ami 100,7 százaléka a 2011. évi bázisnak. Megállapítható, hogy 
fejezetből biztosított források ágazati megoszlása főként a megyei feladatok miatti 
előirányzat-átcsoportosítások következtében módosult, az egyéb belső átcsoportosítások 
mértéke nem jelentős. A véleményben leírtuk, hogy a gyermekétkeztetéshez és a 
tankönyvellátáshoz kapcsolódó szociális kedvezményre vonatkozó törvényi kötelezettségének 
több önkormányzat nem tett eleget, ezért az eddigi felhasználási kötöttség nélküli 
normatívákat a 2012. évben a kötött támogatások közé sorolták át. A javaslat szerint szintén a 
kötött normatívák közé került a közoktatási informatikai feladatok támogatása, garanciát 
teremtve így e fontos területhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.  

Az ÁSZ-vélemény elkészítésekor még nem volt ismert a 2012. évi költségvetési 
törvényjavaslat IX. Helyi önkormányzatok támogatási és helyben maradó szja fejezetét 
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alapvetően érintő, a közfeladat ellátását szabályozó új sarkalatos törvények tervezete, továbbá 
a szakmai törvények módosítása, ezért ezek és az előirányzatok összege nem volt megítélhető. 
A költségvetési törvényjavaslat fejezeti indoklása a korábbi évekhez hasonlóan még nem 
készült el, ezért annak tartalma az ÁSZ-vélemény elkészítése során nem volt hasznosítható.  

Köszönöm a szót, ennyit szerettem volna elmondani.  
 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Én is köszönöm. A Költségvetési Tanács anyagát a bizottsági ülés előtt 
kiosztottuk, 3 oldalban került összefoglalásra a lényeg.  

A főtanácsos úr többször használta azt a kifejezést, hogy tervezési munka, 
előretekintés. Azt gondolom, talán kormánypárti képviselőként is fontos azt hangsúlyozni, 
hogy az előttünk lévő költségvetés e tekintetben, tudniillik hogy mennyire tudjuk tervezni az 
intézményeink jövő évét, munkáját - legyen szó itt akár a központi kormányzat által 
fenntartott egyetemekről, akár a most önkormányzatok, egyházak, magánszereplők által 
fenntartott intézményekről, óvodákról, iskolákról, bölcsődékről -, e tekintetben a helyzet nem 
jó (Cseresnyés Péter: Nem rózsás.), nem rózsás, hogy ezt a Cseresnyés Péter által használt 
kifejezést használjam. (Derültség.)  

Előttünk van, illetve még nincs előttünk, csak hamarosan előttünk lesz az 
önkormányzati törvény módosítása, a felsőoktatási és a köznevelési törvény módosítása, 
nyilvánvaló, hogy ezeket a tervezés során, a költségvetés előkészítése során a kormány - 
hiszen még nincsenek elfogadva, beterjesztve sem - nem tudta figyelembe venni. Mégis 
szerintem nem vagyok egyedül, ha azt gondolom, hogy minket alapvetően ez érdekel, hogy 
hogyan fogjuk ezt a jogalkotói munkát vajon áthidalni önök szerint - nyilván majd módosító 
javaslatokkal vagy új változat benyújtásával, hogyha ezek a törvények idő közben elfogadásra 
kerülnek, hiszen párhuzamosan folyik majd a vitájuk a költségvetésével.  

Közbevetőleges kérdésem, hogy a megyei intézmények, tehát a megyei 
önkormányzatok által fenntartott intézmények januári átvételére már látok utalásokat a 
költségvetésben, ha másból nem, abból, hogy a megyei önkormányzatok forrásai, az szja 
eddig nekik dedikált része, de talán az illetékek is, a javaslatban már máshogyan kerülnek 
felosztásra, mint ahogyan korábban, és őszintén szólva zavarban lennék, ha meg kellene 
mondanom, hogy milyen jogszabályt fogadtunk el e tekintetben, mármint a megyei 
intézmények kormányhivatalhoz rendeléséről. (Osztolykán Ágnes: Ha ti sem tudjátok, mi 
honnan tudnánk?) Természetesen nem kötözködni akarunk, hanem szeretnénk jobban 
megérteni ezt a folyamatot, illetve azt, amit erről önök tudnak. És természetesen itt van 
előttünk az önkormányzati törvény módosítása, ahol az előkészítés során azt az alapelvet 
vallja a kormány mint előterjesztő, hogy az óvoda kivételével az oktatási feladatokat a 
kormány látná el a jövőben. Engem leginkább ez a kérdés foglalkoztat, hogy hogyan tudjuk 
ezt majd technikailag összeegyeztetni a költségvetés most előttünk lévő, általános vitára 
bocsátott változatával, merthogy ezek a szándékok és a most benyújtott költségvetés érthető 
módon, még egyszer mondom, tehát nem szemrehányás ez, hanem valóban, tényleg 
információt szeretnék kérni, nem kérdésbe csomagolt szemrehányásként fogalmaztam ezt 
meg, tehát hogyan tudjuk ezeket önök szerint összeilleszteni. Nyilván sokkal nagyobb a 
tapasztalatuk ezen a téren, mint a miénk, ha tudnak, akkor legyenek kedvesek segíteni. 

Természetesen a képviselő hölgyeké és uraké a kérdezés, hozzászólás joga, tessék 
parancsolni! (Jelzésre:) Pósán László alelnök úr jelezte, hogy szólni kíván, majd Osztolykán 
Ágnes alelnök asszony és Kolber István következik. Laci, parancsolj, kezdjed! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha jól látom, akkor a Nefmi 

részéről is itt van az államtitkár úr, úgyhogy lehet, hogy ő lesz a dologban az illetékes, lehet, 
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hogy nem, ezt nem tudom, de én arra lennék kíváncsi, hogy ha a nagy fejezeteken belül kell 
megtervezni további célfeladatok költségvetési részét, mi látjuk a beterjesztett 
törvényjavaslatban a nagy fejezeteket, tehát látjuk a Nefmit, de azon belül, bevallom őszintén, 
nem látom, és szeretném tudni, hogy a 2012. esztendőre hogyan és mint alakulnának olyan 
tételek, mint akár az FTT, akár a MAB, amit külön azon belül kell megtervezni, és nem 
láttam, mennyi lenne a felsőoktatásra vagy éppen a közoktatásra fordított nagyobb tétel, 
mennyi a Nemzeti Tehetség Program kerete, a kisiskolák támogatására szánt keret, látom 
külön nevesítve a Lakitelek Népfőiskolát, akkor annak a keretét, tehát jó lenne ezeket látni, 
már csak azért is, hogy a különböző feladatok apropóján a hozzárendelt vagy terv szerint 
hozzárendelendő források arányát is láthassuk, hogy ezek ebből a szempontból mennyi 
korrelálnak vagy sem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Most csak beszélünk, és majd utólag válaszolnak? 
 
ELNÖK: Lehet oda-vissza is, ha valaki igényli, akkor lehet ez is. Eddig úgy csináltuk, 

hogy csinálunk egy-egy kört, aztán közben válaszolnak.  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Jó. Köszönöm szépen a szót. Nekem lennének majd 

kérdéseim is és észrevételeim is. Az ugye mindannyiunk előtt teljesen világos, hogy ebből a 
költségvetésből már kilátszanak a megszorítások. Az LMP parlamenti frakciója azt gondolja, 
hogy deficitnövelés nélkül is lehetne több pénzt juttatni az oktatásba, erre mi készítettünk is 
egy alternatív költségvetési anyagot, amelyet majd módosítók formájában fogunk az 
Országgyűlés elé terjeszteni.  

Ami természetesen fontos, az az, hogy ebben az anyagban már egyértelműen eltűnnek 
bizonyos elemek, amelyek az előző költségvetésben még benne voltak: az Útravaló-
ösztöndíjprogram, a szakkollégiumi kiválósági központok szintén nincsenek benne a 
költségvetésben. Meg szeretném kérdezni az államtitkár urat, hogy ennek mi az oka.  

Folyamatosan hangsúlyozzák, hogy önöknek nagyon fontos az óvodai nevelés, ezt 
minden szakpolitikai megnyilvánulásban ki is hangsúlyozzák. Mi azt látjuk, hogy az óvodai 
normatívát ismét elinflálják. Az a kérdésem, hogy hogyan higgyünk ezután a 
szakpolitikusoknak, ha azt látjuk, hogy a költségvetésben ezek a számok így jelennek meg.  

Én is elmondanám, amit már az elnök úr előttem elmondott, hogy nem látjuk azt a 
forrást a költségvetésben, amelyből az iskolák államosításának a költségét fedezni tudnák.  

Az a 100 millió forint, amit a kisiskolákra különítettek el, ami látszik a 
költségvetésben, mi azt gondoljuk, egy csepp a tengerben, és bocsánat, hogy ilyet mondok, de 
azt gondolom, hogy egy költségvetésben egy ilyen tétel, összeg megjelölése kissé arcpirító 
dolog.  

Ami számunkra szintén egy nagyon komoly kérdés és probléma, az az, hogy már 
látjuk azt ebben a költségvetési anyagban, hogy maximálisan megvalósult az, amit mi előre 
láttunk, hogy a Széll Kálmán-terv - ahogy azt Katalin el is mondta - előrevetített 
megszorításai meg fognak jelenni ebben a költségvetésben. Azt látjuk, hogy a felsőoktatásban 
az ágazati költségvetés úgy nő, hogy az állami hozzájárulás 29 milliárd forinttal csökken - 
javítsanak ki, ha nem így van! -, ami gyakorlatilag a tandíj, tehát a duplájára emelt és 
kiterjesztett költségtérítés bevezetésének a költségvetésbe való belefoglalása.  

Azt is szeretném még megkérdezni, holott az elnök úr kapott erről levelet, és én 
maximálisan egyetértek a levélben foglaltakkal, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság költsége a költségvetésből hova tűnt, lesz-e, nem lesz, mondjuk ki, hogy akkor lesz 
ilyen, vagy hogy nem lesz! Annak nagyon örülünk, és támogatjuk, amit Katalin elmondott, 
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hogy a Tudományos Akadémia 7,7 milliárd forinttal többet kap, ennek örülünk, de azt 
gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben sokkal nagyobb problémák vannak az oktatás háza 
táján, mintsem az, hogy ilyen jellegű gesztust tegyünk a Magyar Tudományos Akadémiának.  

És még egy utolsó kérdésem lenne: azt látjuk, hogy a költségvetés idén nem 
tartalmazza a GDP-arányos funkcionális felbontást, ezért nem derül ki számunkra, hogy 
valójában hogyan alakul az oktatási ágazat részesedése a GDP-ből. Tudna-e nekem, Katalin, 
erre egy százalékot mondani? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kolber István, parancsolj! 
 
DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A Költségvetési Tanács értékelése első mondatának első fordulata úgy kezdődik, 
hogy: „A 2012. évi költségvetési törvény rendkívül bizonytalan”. Itt ugyan a tanács egy 
vesszőt tesz, és folytatja tovább ezt a mondatot, de én itt befejeztem volna a Költségvetési 
Tanács helyében, mert azt gondolom, hogy sommásan tulajdonképpen ez fejezi ki a leginkább 
a 2012. évi költségvetés helyzetét, és azt gondolom, hogy az Állami Számvevőszéknek a 
jelentése ezt a nagyfokú bizonytalanságot alátámasztja, és valóban, az adatok eltérései, az 
összevethetőség, a háttérszámítások hiánya, ezek olyan mértékűek, hogy valóban nagy a 
bizonytalanság, és én azt is gondolom, hogy nagyon hiányzik a Költségvetési Tanács elmúlt 
években megszokott erős szakmai kontrollja és háttérvéleménye. Itt mindenképpen lenne egy 
kérdésem, illetve kérésem, hogy az előterjesztők reagáljanak az Állami Számvevőszék által 
felvetett problémákra, hogyan látják ezeket a helyzeteket.  

Ami a gazdaságot és a pénzügyi helyzetet, a pénzügyi folyamatokat illeti, nyilvánvaló, 
hogy az ország egy kényszerpályára került, jórészt az elmúlt egy-másfél év gazdaságpolitikai 
döntései miatt, nem kell itt külön kiemelni a személyi jövedelemadó egykulcsos megoldását. 
Nyilvánvaló, hogy ez a költségvetés jelentős megszorításokat tartalmaz, noha ez a szó nem 
fordul elő sem a kormányzati kommunikációban, sem a kormány szakmai anyagaiban, ez a 
megszorítás azonban jelentős társadalmi feszültségeket okoz, amelynek a részletes elemzése 
nyilván nem elsődlegesen az Oktatási és tudományos bizottság feladata, itt csupán jelezni 
szeretném; mint ahogy azt is, hogy a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokban történő 
visszalépés, visszafordulás, ami az elmúlt időszakban volt, komoly kihívásokat jelent 
Magyarország számára többek között az ország finanszírozhatósága szempontjából, hiszen ma 
Magyarországot a forró tőke, a magas kockázatot kereső tőke finanszírozza, és ennek 
megfelelően természetesen ennek az ára is jóval magasabb, mint amit esetleg egy nemzetközi 
pénzügyi együttműködés keretében érvényesíteni lehetne vagy érvényesíteni tudna az ország.  

Egyértelmű, hogy a kormány politikájában az állam szerepének a növelése az egyik 
cél. Itt többfajta előkészítés van a különböző nagy ellátórendszereket illetően. A költségvetés 
szempontjából én magam is azt látom az egyik legnagyobb kockázatnak, hogy egy időben 
több nagy ellátórendszer átalakításának az előkészítése folyik: oktatás, felsőoktatás, 
egészségügy, önkormányzat, ez azonban sem a költségvetés tervezése során nem volt ismert, 
sem a jelen pillanatban nem ismert, tehát a költségvetésnek a végrehajtása egy nagyfokú 
szervezeti instabilitás körülményei között történik meg majd a következő évben, ami tovább 
növeli a költségvetés kockázatát. És itt már az elnök úr is feltett egy, azt gondolom, költői 
kérdést, hogy vajon milyen alapja van például a megyei önkormányzati intézmények 
átcsoportosításának. Tudjuk jól, hogy nincs törvényi alapja, hétvégén ugyan beterjesztésre 
került egy törvényjavaslat, de itt azért tényleg látni kell, hogy olyan mértékű 
intézménymozgatásról, feladatátcsoportosításról, átszervezésről van szó, amelynek szinte 
minden eleme nagymértékben mozog, ami egyben azt is jelenti, hogy a pénzügyi, 
költségvetési feltételek jelentős mértékben romlanak, és már most is vagy az elmúlt 
időszakban meglévő feszültségek, azt gondolom, tovább folynak.  
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A bevételeket illetően többfajta kritika hangzott el. A költségvetés összességében 
6,7 százalékkal magasabb nominálértéken, de reálértéken ez 2,4 százalékos növekedést jelent, 
és itt azért hallhattuk, hogy az adóbevételek teljesíthetősége kockázatos, ugyanígy az 
euróárfolyam figyelembevétele a tervezés során.  

Ami a másik nagyon fontos és jelentős probléma, a gazdasági növekedés lehetősége. 
Addig, amíg a tervezet plusz 1,5 százalékkal számol, a különböző közgazdasági műhelyek 
inkább a mínusz 1 százalék, esetenként a mínusz 1,5 százalék és a plusz 1 százalék közötti 
mezőbe helyezik a gazdasági növekedést, innen tehát jelentős forrásokat, elosztható 
forrásokat nem fog nyerni az ország, ez nyilvánvalóan ugyancsak kockázatot jelent.  

Több olyan cél van, amellyel mi magunk is egyetértünk, például a munkahelyteremtés 
kiemelése a kormány politikájában, amit egy költségvetésnek tükröznie is kellene, de 
sajnálatos módon ez nem tükröződik. Másrészt az állami munkahely-növekedés a 
közmunkaprogramok révén, ami nyilván egy kiegészítő jellegű, kiegészítő típusú 
foglalkoztatáspolitika, sajnálatos módon olyan keretek között zajlik, amelyet az 
önkormányzatok nem tartanak helyesnek, és a rövid ideig tartó, napi 4 órában történő 
foglalkoztatás immáron közfoglalkoztatási, közmunka-minimálbérért - járadéka 28 500 forint 
-, azt gondolom, nem jelent komoly előrelépést ezen a területen, sőt egyértelműen visszalépés 
a korábbi időszakhoz képest. Ugyanakkor a társadalmi feszültségek jelentős mértékben 
növekednek, hiszen itt adócsökkentés helyett adóemelés történik már, az ígért adócsökkentés 
helyett tehát adóemelés, amelynek a terhei jórészt a kevésbé tehetős emberekre hárulnak, ami 
a megszorításnak, a társadalmi hatásainak a feszültségét nyilván jelentős mértékben növeli.  

De két-három mondatot hadd szóljak az oktatással kapcsolatosan is! Az egyik ilyen 
kérdés nyilvánvalóan az, hogy a közoktatási területnek az előirányzatai jelentős mértékben 
csökkennek. Egy kérdés is lenne, ha a belső szerkezeti átcsoportosításokból erednek ezek a 
csökkenések, akkor erről kérnék némi tájékoztatást. Mínusz 8 százalékkal csökken a 
közoktatásra fordított összeg, a felsőoktatás csökkenése még drasztikusabb, 15 százalékot, ha 
a mintegy 36 milliárdos hallgatói járandóságot azzal korrigáljuk, akkor még jelentősebb, 
18 százalékos a csökkenés, tehát a közoktatási intézményeknél jelentős a visszaesés. És - 
ahogy említettem - ehhez kapcsolódik a szerkezeti átalakításnak a kaotikus állapota, ami a 
tervezést, illetőleg a költségvetés végrehajtását jelentős mértékben nehezíteni fogja.  

Néhány dolgot az innovációról és a kutatás-fejlesztésről is hadd szóljak! Azt 
gondolom, hogy nem úgy kellene talán fogalmazni, hogy veszély, hogy nem tudnak új 
pályázatokat kiírni például a kutatás-fejlesztés területén, ugyanis ez törvényi tilalom alá esik, 
maga a költségvetési törvény tartalmazza, hogy nem lehet kiírni - egy nagyon szűk kivétellel, 
a nemzetközi kapcsolatokat kivéve - új pályázatot, ami jelzi, hogy mivel ez már a második 
évben fordul elő, hogy ez a terület mire számíthat, miközben a gazdaság versenyképessége, a 
felzárkózás nyilvánvalóan igényelné a kutatás-fejlesztés és az innováció növelését, ugyanúgy 
az Európai Unió felé tett vállalásaink és kötelezettségeink, a 2015-re a 1,5 százalékos GDP-
arányos ráfordítás. De ezen túl, azt gondolom, vannak szimplán törvényi aggályok is, hiszen 
az Innovációs Alap úgy működik nagyon leegyszerűsítve, hogy némi csúsztatással, csúszással 
az innovációsjárulék-bevételhez az állam, a kormány ugyanannyit tesz hozzá. Első ízben 
2012-ben lesz egy jelentős aszimmetria, hiszen a járulék összege 23 milliárd forint, az állami 
hozzájárulás azonban csak 7 milliárd, és innen ered az, hogy jelentősen visszaesik az 
Innovációs Alap. Az európai uniós források, amelyek az innovációra, kutatás-fejlesztésre 
fordíthatóak, lelassultak, sajnos részben bonyolultabbakká is váltak, a kis- és közepes 
vállalkozások nem igazán tudják ezt gyorsan felszívni és hasznosítani akár a 
munkahelyteremtés, akár a gazdasági versenyképesség, az exportnövelés szempontjából, ami 
pedig a gazdasági növekedés egyetlenegy forrása.  

Valóban úgy van, ahogy Osztolykán Ágnes alelnök asszony említette, mondhatnánk 
azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia az egyik nyertese ennek a költségvetésnek - 
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persze hogy milyen alapon, azt gondolom, a megjegyzése helyénvaló. Természetesen 
önmagában az akadémiai költségvetés növelése helyes vagy helyesnek mondható, ugyanúgy, 
mint a Lendület-program jelentős megemelése, csak a környezeti előirányzatok, az oktatás 
egyéb területeinek a forrásai miatt nagyon helyénvaló az a megállapítás, amit az alelnök 
asszony tett. Az OTKÁ-nak a forrásai is növekedtek, de itt azért meg kell jegyezzem, hogy ez 
a növekmény tulajdonképpen egy belső vagy megelőlegezett átcsoportosítás, hiszen az elmúlt 
években, az elmúlt időszakban az Innovációs Alapból az OTKA körülbelül ilyen 
mennyiségben részesült. 

Összességében: számtalan aggályom van még az elmondottakon kívül a 2012. évi 
költségvetés kapcsán, amelynek a legjelentősebb része a bizottság területéhez is kapcsolódik, 
nyilván az oktatáshoz és a felsőoktatáshoz, de ezen kívül számtalan egyéb szociális jellegű 
problémánk is van, amelyek miatt és amelyek alapján egy alternatív költségvetést nyújt be a 
frakció a 2012. évi költségvetéshez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Javaslom, hogy álljunk meg egy pillanatra, és adjunk 

módot a kormány képviselőinek arra, hogy a felmerült számos kérdésre válaszoljanak, ha 
tudnak; ha nem, akkor őszintén vallják be, hogy nem (Derültség.), vagy reagáljanak rá. 
Kérem a segítségüket, mert különben túl sok részletbe bonyolódunk bele. Utána 
természetesen mód van még további képviselői hozzáfűzésekre.  

Egy pillanat! Ha lehet, én kiemelnék az ÁSZ észrevételeiből kettőt, és kérem, hogy ha 
mód van, ezekre is válaszoljanak. Az egyik úgy hangzott, hogy a tervezett 550 milliárd 
forintos bevételből több mint 300 milliárdnyit nem tudtak érdemben megítélni, hogy az 
mennyiben…, illetve nem bevétel volt, hanem kiadáscsökkentés, bocsánat, kiadáscsökkentés, 
hogyha jól emlékszem, tehát hogy erről nem tudott érdemben véleményt mondani az ÁSZ. 
Kérem, hogy erre, ha tudnak, reagáljanak. A másik pedig, hogy a Kutatási és Innovációs 
Alapnak a forrásait egyharmaddal, 30 százalékkal tervezi az előterjesztés csökkenteni - jól 
látja-e ezt az Állami Számvevőszék önök szerint?  

Katalin, tessék parancsolni! 
 

Válaszok 

Koleszár Katalin (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Megpróbálok sorban haladni. Egyrészt a most még elfogadás előtt álló törvénytervezetek, sőt 
formálódó törvénytervezetek átvezetése vagy azok hatásainak az átvezetése a tervek szerint 
módosító indítványokkal fog megtörténni, ezt másképp nyilván nem is nagyon tudnánk 
megtenni.  

Konkrét kérdés volt az államtitkár úrhoz címezve, de ha gondolja, akkor néhány 
dolgot elmondok. Konkrétan elhangzott az FTT, a MAB, a Nemzeti Tehetség Program, a 
Lakitelek Népfőiskola. Ezek közül a Nemzeti Tehetség Program, a Lakitelek Népfőiskola 
támogatása címzetten megtalálható a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetében. A 
kisiskolák támogatása is. Az FTT és a MAB támogatás a felsőoktatási testületek soron 
található meg. Igazából annyit azért általánosságban hozzátennék ehhez a kérdéshez, hogy 
pénteken benyújtásra kerültek az úgynevezett fejezeti kötetek, amelyek az egyes tárcák 
pénzeit részletesen indokolva tartalmazzák, és abban a kötetben látszik, hogy az egyes 
támogatási sorok mögött milyen konkrét támogatások vannak. Nyilván a tervezési 
tájékoztatóból eredően egy sor előirányzat megszüntetésre került, de a megszüntetés nem 
törlést jelentett, hanem a nagyságrend miatt összevonásra került. Cél volt az, hogy nagyon kis 
összegű előirányzatok ne szerepeljenek a költségvetésben egyrészt terjedelmi okok miatt, 
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másrészt mert egy szétszabdalt költségvetést okoznak. A felsőoktatási testületek alatt per 
pillanat a MAB és az FTT támogatása szerepel a költségvetésben. Ez a Nefmi - konkrétan 
meg tudom mondani - 20. cím 3. alcímének a 49. jogcímcsoportján van. (Közbeszólások: Még 
egyszer!)  

 
ELNÖK: Még egyszer, ha lehet! Nagyon precíz emberek vagyunk.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): 20. cím 3. alcím 49. 

jogcímcsoport.  
 
ELNÖK: Köszönöm.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a felsőoktatási 

testületek. Kettővel fölötte van a Lakitelek Népfőiskola, néhánnyal alatta a Nemzeti Tehetség 
Program 1318,9 millió forinttal, ez az szja 1 százalék felajánlások összege, amit a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal tájékoztatójában közzétett, hogy ennyi volt a felajánlások összege. Az 
alatt kettővel szerepel a kisiskolák támogatása 100 millió forinttal. Ezek az előirányzatok 
tehát léteznek. Ami esetleg nem látszik, az az Útravaló-ösztöndíjprogram, de az meg azért 
van, mert a 2012. évben már a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében 
szerepel. (Dr. Hiller István: Melyikben? - Osztolykán Ágnes: A KIM-ben szerepel.) A KIM-
ben, igen.  

Ehhez kapcsolódik még, szintén a fejezeti kötetekhez, hogy a fejezeti kötetek első 
része tartalmazza azokat a táblázatokat, amelyek megszokottan a költségvetési törvényjavaslat 
végén szoktak szerepelni - most ezek a fejezeti kötetek elején szerepelnek. Ilyen többek 
között a költségvetési kiadások funkcionális osztályozása.  

Az alelnök asszony kérdezte a GDP-arányos megoszlását az oktatási funkcióknak. Az 
oktatási funkcióba sorolt előirányzatok 5,08 százalékot tesznek ki a GDP százalékában 2012-
ben a törvényjavaslat száma alapján.  

Szó volt itt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2012. évi költségvetéséről. Az 
alap költségvetési támogatása olyan összegben került megtervezésre, amennyiben azt az 
eddig, tehát a 2012-ig ismert kötelezettségvállalások indokolttá teszik. Tehát a 2012. évben 
kifizetendő összegeknek megfelel az a forrásoldal, tehát a járulékbevétel-terv és a 
költségvetési támogatási terv, így egyensúlyban tartva a kiadásokat és a bevételeket.  

Elhangzott még, hogy nem írható ki pályázat, új pályázat az idei évvel azonosan. 
Ebben jó hír van: nem pontosan így szól most már a költségvetési törvényjavaslat. A 15. § (2) 
bekezdése tesz egy olyan kivételt, hogy a megelőző években 2012. évi kifizetésre vállalt, de 
meghiúsult támogatások erejéig és tárgyévi kifizetéssel vállalható új kötelezettség, tehát van 
mozgástere most már az Innovációs Alapnak az idei évhez képest.  

A Széll Kálmán-tervvel kapcsolatban volt még kérdés. A Széll Kálmán-terv 
tervszámainak alakulása rengeteg döntést igényel, annak a megalapozása több 
törvényjavaslatot és egyéb koncepció kidolgozását igényli, ezek formálódnak. Feltételezem, 
hogy az Állami Számvevőszék ezért sem tudta azonosítani ezeket, mert ezek még formálódó, 
nagyrészt formálódó tervek.  

Remélem, nem hagytam ki semmit, ha esetleg igen, akkor, kérem, szóljanak. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Volt egy olyan összegzés, talán éppen Kolber István részéről, 

hogy a közoktatási költségek 8 százalékkal csökkennek, illetve a felsőoktatás 15-18-cal, 
mondta ő vagy fogalmazott ő. Reagálnának erre? Megkérem. Köszönöm.  
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KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A felsőoktatásra én, aztán 
kollégámat kérném meg a közoktatás ügyében. A felsőoktatás kiadásainak a csökkenése vagy 
változása, inkább így mondom, alapvetően négy tételből származtatható. Az egyik a 2011. évi 
költségvetési törvény módosításánál már érvényesített 19,5 milliárd forintos kiadáscsökkenés, 
ez a nyári költségvetési törvénymódosítás volt, ami bázisba épült, és a 12 milliárd forint 
kiadáscsökkentés, ami pedig a Széll Kálmán-tervnek a következménye. Ezen kívül 
kismértékű csökkenésnek nevezhető még mondjuk a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál, ahol 
ez az összegű csökkenés kimutatható, egy 645 millió forintos támogatáscsökkenés, ami a 
nemzeti közszolgálati egyetem létrehozásával összefüggő csökkenés, tehát az oda átkerült, a 
KIM fejezetében létrejövő nemzeti közszolgálati egyetem támogatásává vált. Ugyanakkor 
növekedés van abban a tekintetben, hogy az eddig az Egészségügyi Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivatalnál megtervezett rezidenstámogatás, rezidensprogram támogatása ezen 
túl a felsőoktatási intézmények soron jelenik meg a tervezési tájékoztatóval összhangban, 
merthogy ott kell megtervezni ezeket a kiadásokat, ahol azok felhasználásra kerülnek. 
Köszönöm szépen.  

 

Árok Szabolcs (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

ÁROK SZABOLCS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy kis kiegészítést tennék a 
közoktatást illetően. A látszólagos nagyarányú csökkenés mögött valójában belső 
átcsoportosítás van, alapvetően a megyei fenntartású közoktatási intézményekhez kapcsolódó 
támogatások valóban úgy kerültek ki az ágazatból, hogy egy külön soron jelennek meg, de 
változatlanul az önkormányzati fejezetben vannak, tehát ugyanott, ahol korábban voltak, csak 
a korábbi évekhez képest egy külön soron szerepelnek, ezért tűnik úgy, hogy ott nagyarányú 
csökkenés van. És egy másik, ugyan kisebb arányú csökkenést pedig gyakorlatilag az okoz, 
hogy idén szeptember 1-jétől számos önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény 
átadásra került egyházi, illetve egyéb nem állami fenntartásba. Ez okozza igazából a 
csökkenést.  

 
ELNÖK: Tehát ez az önkormányzatiból kikerül, de nyilván az oktatás összesenben 

marad ez a költség.  
 
ÁROK SZABOLCS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van.  
 

További kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vannak-e újabb kérdések, észrevételek? (Dr. Kolber 
István jelzésére:) István! 

 
DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Elhangzott az oktatás GDP-arányos előirányzata 

2012-re - önmagában ez a szám, legalábbis így, nem mond nekünk semmit. Az előző évekhez 
képest ez milyen dinamikát mutat?  

 
ELNÖK: A GDP-arányos változás 5,08, az idei a tavalyival egybevetve nő vagy 

csökken? Ez a kérdés, Katalin. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 2011. évi módosított 

előirányzatokból származtatott funkcionális kiadás GDP-arányos százaléka 5,46 százalék.  
 
ELNÖK: Tehát 5,46-ról 5,08. (Jelzésre:) László, parancsolj, Pósán László! 
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DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Egy rövid kérdésem lenne még. A következő évi 

felsőoktatásra szánt összeg mekkora hallgatói létszámra van kiszámolva, ha szabad 
kérdeznem? Egy hallgatói létszámra lennék kíváncsi. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Gergely, 

parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Itt elhangzott, hogy azért nem 

szerepelnek a költségvetésben ilyen sorok, hogy minél átláthatóbb legyen, és hogy a részletes 
indoklásban tudjuk ezt megtekinteni - viszont ha jól látom, akkor ott összegeket nem találunk. 
Tehát például ami szóba került itt, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál is annyi 
szerepel - most néztem meg -, hogy támogatást kell biztosítani, de konkrét összeg nem 
szerepel. Gondolom, hogy ez akkor a többi, tavaly még a nagy költségvetésben szereplő 
kisebb összegű támogatási sornál is hasonlóan van, tehát tavaly még összeg szerepelt ott, idén 
viszont nem tudjuk összegszerűen, hogy milyen támogatást kapnak. Kérdezem, hogy ezt jól 
értelmezem-e. És ha igen, akkor viszont szeretnék érdeklődni - Pósán képviselő úrtól is több 
konkrét kérdés hangzott el -, hogy amely konkrét sorok tavaly még nevesítve voltak, azok 
idén milyen támogatásra számíthatnak.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) István, Hiller István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Én a közoktatás költségvetéséről 

szeretnék érdeklődni. A közoktatást alapvetően idáig két jelentősebb forrásból, az állami 
normatívából és az önkormányzatok által hozzátett hasonló méretű, nagyságrendileg hasonló 
méretű támogatásból tudtuk biztosítani. Az önkormányzati közoktatás az önök elhatározása 
szerint államosításra kerül. Annak az összegnek a kiszámítása, hogy az önkormányzatok 
mennyit tettek bele a magyar közoktatásba, úgy történhet, hogy a vatikáni megállapodás 
szerint az egyházi normatívát beszorozzuk az önkormányzati közoktatásban tanuló diákok 
létszámával. Ez valamivel több, mint 330 milliárd forint. Azt szeretném megkérdezni, hogy 
ha államosításra kerül a közoktatás - amit most nem gondolom, hogy meg kell vitatni, hanem 
egyszerűen tényként szeretném kérdezni -, akkor mivel a költségvetés tervezetében ez a 
330 milliárd forint nem szerepel, gondolom, az adótörvényekben kívánják ezt valamilyen 
módon rendezni. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e arra szándék - hiszen most a 
költségvetés vitája folyik, nyilván az adótörvényeké is lesz -, hogy hozzányúlnak az 
önkormányzatok iparűzési adójához. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (A kormány képviselőinek:) Parancsoljanak, a kormány 

képviselőit illető a szó. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az alelnök úr kérdésére 

válaszolva: nem tudok konkrét hallgatólétszámot mondani. A felsőoktatás finanszírozása 
minden évben a beiratkozott hallgatólétszámhoz igazodik, arról nyilvánvalóan semmit nem 
tudok mondani. Amiről a kormány döntést hoz, az az első évre felvehető államilag 
finanszírozott hallgatólétszám. Erről most, per pillanat annyit tudok mondani, mivel a 
kormány még nem hozta meg a jövő évre vonatkozó döntését, hogy a Széll Kálmán-terv 
40 ezer fővel számol.  

A MAB és az FTT támogatásával kapcsolatban szintén a formálódó felsőoktatási 
elképzelésekre lehet hivatkozni. A felsőoktatási törvénynek az egyik pontja az lesz, hogy a 
MAB és az FTT működését újraszabályozza, átalakítja. Nyilván ennek megfelelően fogja a 



  22 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium ezt az előirányzatot a működési költségek és feladatok 
arányában elosztani a két testület között.  

A közoktatási intézményrendszer átalakítására, finanszírozásának átalakítására 
vonatkozóan ilyen elképzelésekről egyelőre még nincs információnk, tehát hogy ez 
finanszírozásilag, forrásilag miképp lesz rendezve.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Farkas Gergely jelzésére:) Gergely, parancsolj! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Én továbbra is azt szeretném megkérdezni, hogy 

milyen lehetőségünk van nekünk arra, hogy megtudjuk a… Ha jól tudom, létezik egy olyan 
jogszabály, hoztak egy ilyen törvényt, hogy 100 millió forint alatti sor nem szerepelhet a 
költségvetésben. Egyrészt kérdezném, hogy ez tényleg így van-e, vagy hogyha ez nem így 
van, vagy ha így is van, van-e valamilyen lehetőség, hogy akár alsorként ezek szerepeljenek? 
Mégiscsak egyfajta komolyságot meg biztosítékot ad ezeknek az intézményeknek vagy 
céloknak, hogyha a költségvetésben szerepelnek.  

A másik kérdésem pedig az, hogy ha ez nem megoldható, akkor milyen lehetőségünk 
van nekünk arra, hogy ezekről a kisebb összegeket jelentő támogatásokról egyáltalán 
tájékoztatást kapunk, hogy milyen céljai vannak a kormánynak. Itt a MAB esetében először az 
hangzott el, hogy a részletes indoklásban nézhetjük meg, utána az, hogy nincs eldöntve vagy 
legalábbis számukra ez még nem nyilvános - és ez csak egy intézmény, a tavalyi 
költségvetésben jóval több hasonló tétel szerepelt. Milyen lehetőségünk van nekünk arra, 
hogy ezekről tájékozódjunk, és meglássuk, hogy a tavalyi költségvetéshez képest ezen 
intézmények milyen támogatást fognak kapni jövőre?  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Koleszár Katalinnak:) Tessék! 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Amikor a 

fejezeti kötetre utaltam, akkor azt mondtam, hogy a feladatok láthatók mögötte, nyilván nem 
gondoltam úgy én magam sem, hiszen nincs is ott, hogy konkrétan a MAB és az FTT ebből 
forintra, összegszerűen mennyit kap, csak az, hogy annak az előirányzatnak a hátterében 
milyen feladat, milyen támogatás áll.  

A tervezési tájékoztató tartalmazott egy ilyen tervezési elvet, hogy 100 millió forint 
alatti előirányzat lehetőség szerint ne szerepeljen, kivéve azt az esetet, amikor az feltétlenül 
muszáj az előirányzat jellegéből adódóan.  

Hogy milyen lehetőségek vannak? Nyilván a szaktárca tud esetleg erre válaszolni, 
amennyiben erről információja van esetleg az államtitkár úrnak vagy a jelen lévő 
szakértőknek, hogy az adott előirányzatok mögött lévő több feladat milyen felbontásban van. 
De azért azt tudni kell, hogy gyakran az ezen feladatok közti megosztás év közben formálódik 
vagy év elején alakul ki, attól függően, hogy az elfogadott törvényjavaslat milyen összeget 
tartalmaz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A vitát lezárom, dönteni fogunk. (Dr. Hiller Istvánnak:) István, a kérdésedre azt 

tudom válaszolni, hogy a politikai egyeztetéseken, ahol a közoktatás jövőbeni 
finanszírozásáról beszéltünk, ott a források között természetesen felmerült a HIPA, a helyi 
iparűzési adó. Ez a legtöbb kérdést felvető, hiszen változó mértékű, van olyan település, ahol 
nincs is megállapítva. Nyilvánvalóan ha a központi költségvetésből finanszírozzuk az eddigi 
az önkormányzatok költségvetéséből finanszírozott összegeket, akkor ennek a fedezetét elő 
kell teremteni, értelemszerű, hogy ebben a gépjárműadó, a személyi jövedelemadó eddig 
helyben maradó része, de ez nem mindenütt bevezetett, tehát hozzá kell nyúlni a helyi 
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iparűzési adóhoz is, így megváltoztatva annak egyébként majd némileg a szabályait, hiszen 
most lehet nulla is, tehát egy minimális összeget valószínűleg kötelezően ki kell vetni. De 
ezek egyelőre politikai egyeztetések, a köztisztviselők nagyon pontosan számoltak be arról, 
hogy ők jelenleg erről nem tudnak hiteles tájékoztatást adni, hiszen ezek egyelőre szándékok 
és tervek.  

Határozathozatal 

Az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Előadó a többségi véleményről nem 
kell, a vélemény beolvad a költségvetési bizottság anyagába, írásban kell benyújtani. A 
kisebbségi véleménnyel is ez a helyzet - igaz? (Edelényi Zsuzsánna: Igen.) -, hogy a 
költségvetési bizottság mint főbizottság álláspontjához juttatják el az ellenzéki frakciók a 
maguk két bekezdését, és az majd nyilván beolvad a kisebbségi szónok beszédébe.  

Kérem, hogy akkor döntsünk. Általános vitára ki tartja alkalmasnak a jövő évi 
költségvetés tervezetét? Kérem, most szavazzunk. (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene 
van? (Szavazás.) 6 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság többsége elfogadta az 
általános vitára való alkalmasságot.  

Kérem akkor a frakciókat, hogy a véleményeket szerdán 16.30-ig, tehát ezen a héten 
19-én 16.30-ig adják le.  

Köszönöm szépen mind a Nemzetgazdasági Minisztérium, mind pedig az Állami 
Számvevőszék munkatársainak, hogy segítségünkre voltak az anyag jobb megismerésében, és 
válaszoltak a kérdéseinkre.  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról 
szóló T/4260. számú törvényjavaslat (általános vita) 

A következő napirendi pontunk a közalkalmazottak jogállásáról szóló ’92-es 
jogszabály módosítása, Kósa Lajos képviselőtársunk javaslata, ő az előterjesztője. Kit 
üdvözölhetünk a kormány álláspontjának a megismerése érdekében vajon? (Az előző 
napirendi ponthoz érkezett vendégek elhagyják az üléstermet.) Mindenki futva menekül… 
(Dr. Gloviczki Zoltán elfoglalja az előterjesztőknek fenntartott széket.) De nem, Gloviczki 
Zoltán elfoglalja a fedélzeten a széket. (Derültség.) Tisztelettel köszöntöm az államtitkár urat. 
Az előterjesztő képviseletében kíván-e valaki szólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyen 
jelzést, Kósa Lajos képviselőtársunk anyaga kapcsán a debreceni különítmény sem kér szót. 
(Dr. Pósán Lajos nemet int.) 

Az anyag nem túl bőbeszédű, gyakorlatilag egy pontot módosít, egészen pontosan ez 
az egy három pont, de egy dologra vonatkozik: hogy a pótszabadság egy jogcímen vehető 
figyelembe, és hogy a kedvezőbbet, a magasabb mértékű pótszabadságot kell figyelembe 
venni. Ez a - bízvást mondhatjuk - technikai típusú módosítás… (Osztolykán Ágnes: Hmmm!) 
Nem technikai? (Osztolykán Ágnes: Szerintem nem.) Aki eddig két címen vette igénybe, 
annak nem, igazad van, kétségtelen (Derültség.), de a jogszabály rendszerében mégiscsak 
alapvetően egy csiszolás. Ennyiben tudok segíteni Kósa Lajos képviselőtársunknak, hogy 
értelmezzük.  

Kormányálláspont vagy tárcaálláspont van, Zoltán?  
 

Dr. Gloviczki Zoltán (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) véleménynyilvánítása 

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Engem nem kértek 
fel kormányálláspont képviseletére, a magunk részéről támogatjuk ezt az előterjesztést.  

 
ELNÖK: Tehát a Nefmi véleménye az, hogy a Nefmi szempontjai szerint támogatható 

a javaslat.  
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Kérdések, vélemények 

Van-e képviselői kérdés, hozzáfűzés, vélemény? (Farkas Gergely jelzésére:) Gergely, 
parancsolj! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Csak egy rövid hozzászólás. Jogos és fontos, hogy 

kiküszöböljük ezt a két jogcímen járó pótszabadságért felvehető díjat, tehát mi is támogatjuk. 
Ugyanakkor csak egy félmondat erejéig utalnék arra, hogy ez is a gyors és pontatlan 
törvényhozás egyik eredménye, hogy egy ilyen hiba kialakul. De mindannyiunk számára az a 
cél, hogy ezt rendezzük, ezért támogatjuk ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Kétely támadt bennünk, hogy meg lehetett-e váltani ezt a pótszabadságot 

pénzzel. A munkaadó megválthatta? Gyakorlott iskolaigazgatókat kérdezem. (Közbeszólások: 
Nem.) Nem, ki kellett adni.  

 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Ha a munkaviszonya megszűnt, csak 

akkor. 
 
ELNÖK: Csak a végén… 
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Ha nem, akkor ki kellett adni.  
 
ELNÖK: Akkor ki kellett adni. Köszönöm. (Osztolykán Ágnes jelzésére:) Ágnes, 

parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Szerintem akkor segítsünk egymásnak tisztázni ezt 

a dolgot, mert szerintem… vagy nem tudom. Mi azt láttuk, hogy ez a javaslat különbséget 
tesz azon iskolaigazgató között, aki tanít, és a között, aki nem tanít, és aki tanít, annak több 
szabadnapot adott, annak 56 nap szabadsága volt, aki nem tanított, annak pedig 31 és 45 nap 
közötti. Ha jól értem, most arra irányul kedves Kósa úr javaslata, hogy ne adjunk több 
szabadságot annak az iskolaigazgatónak, aki tanít. Hm? Legalábbis mi így értelmeztük. Ha ti 
nem így értelmeztétek, akkor beszéljünk róla! Én azt gondolom, vagy az a kérdésem mindenki 
felé, hogy miért ne adjunk több szabadságot annak az iskolaigazgatónak, aki tanít. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Révész Máriusz: Mert nincs annyi nap a tanévben! - 

Közbeszólások.) Ki kér szót? - ez a rendje a bizottsági ülésnek. (Révész Máriusz jelzésére:) 
Máriusz, parancsolj! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Több probléma van vele, Ági. Egyrészt az 56 nap elér 

egy olyan számot, ami gyakorlatilag kiadhatatlan, és ebből kifolyólag az történik, hogy nem 
tudja felvenni az intézményvezető, hanem ez halmozódik évről évre, és hogyha a végén 
elmegy nyugdíjba, akkor egy meglehetősen nagy összeget kell kifizetni. A tanítás egyébként 
azt jelenti, hogy elő van írva, hogy mekkora óraszámról beszélünk hetente… (Kucsák László: 
Jellemzően négy.), ez általában négy óra, gimnáziumban általában kettő, úgyhogy nem arról 
van szó, hogy az egész hetet végigtanítja, hanem mondjuk egy héten négy nap bemegy egy-
egy órára, amit egyébként magam is fontosnak tartok, hogy ne szakadjon el a valóságtól. De 
ezzel együtt ez egy olyan anomáliát okoz, amit szerintem helyes lenne feloldani, már csak 
azért is, mert szerintem egy törvényhozási figyelmetlenség volt ennek az oka, hiszen ez 
2010. január 1-jéig így volt, azóta nincs így, ezer probléma van a rendszerből. Úgyhogy itt 
semmi másról nem szól a történet, mint hogy az azt megelőző normál állapotot kell 
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visszaállítani. És önkormányzati szintről meg tudom erősíteni, hogy ez egyszerűen tényleg 
gond, nem lehet 56 nap szabadságot kiadni.  

 
ELNÖK: Tehát ez másfél éve alakult így.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Másfél éve alakult így.  
 
ELNÖK: Mintegy véletlenül. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha az 56 munkanapot visszaszámolod, az több mint 

11 hét (Közbeszólások.) egy iskolaigazgatónak. (Kucsák László: Egyébként a 45 is elég 
problémás a gyakorlat szintjén.) 

 
ELNÖK: (Osztolykán Ágnes jelzésére:) Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Bocsánat, ezt az átalakítást is ti javasoltátok. Akkor 

ebben mi volt a logika? (Kucsák László: Az eredeti kérdésed nem ez volt.) Tehát akkor hogy 
jött fel az, hogy egyáltalán felmerült, hogy legyen ilyen, most adtunk egy kedvezményt, majd 
látjuk, hogy ez kvázi kivitelezhetetlen. Bocsánatot kérek, ez egy okos dolog, tehát egy jogos 
felvetés, hogy ez halmozódik egymásra, és hogyha elmegy, mondjuk esetleg kirúgják valami 
miatt, akkor ezt neki ki kell fizetni… (Révész Máriusz: Biztos, hogy mi javasoltuk?) 

 
ELNÖK: Nem, ezt a Bajnai-kormány… (Kucsák László: 2010. január 1-jétől lett 

hatályba helyezve, szerepel a szövegben.) A Bajnai-kormány idejére esik. (Közbeszólás: 2010. 
január 1-je!) De egyébként mindenért mi vagyunk a felelősek, világos… 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): De nem, én csak… (Közbeszólások.) Mi van akkor, 

hogyha valaki nem nyugdíjba megy, vagy kirúgják, vagy nem tudom mi… (Közbeszólások.) 
Csak Máriusztól akarom kérdezni, azért várok, hogy… (Kucsák László: Nem ő az 
előterjesztő.) Mi van azzal, aki mondjuk elmegy szülni? Ott ezt abszolút ki lehet használni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kíván-e valaki válaszolni az alelnök 

asszony kérdésére. (Sági István jelzésére:) István, parancsolj! 
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Ez gyakorlatilag annyira minimális igazgatói létszámot érint, 

aki nulla órával dolgozik, úgyhogy gyakorlatilag szinte teljesen egységes. Ott, ahol 
főigazgatók vannak esetleg, több intézmény, több település, de ott ugyanúgy dolgozik az is 
annyit, mint akinek négy órája van egy kisebb intézményben, vagy akármennyi. Tehát igazán 
nagy problémát nem jelent, és valóban, amikor a szabadságokat így tologatjuk, meg törvény is 
szabályozza, hogy mit lehet átvinni és milyen feltételekkel, és alapvetően a következő évben 
legkésőbb ki kellene adni. Tehát azt, hogy most - mit tudom én - három-négy éven keresztül 
hurcolja, nem lehet. Munkaviszony-megszűnésnél jelent ez problémát. Úgyhogy én azt 
gondolom, ez egy annyira minimális probléma. Törvényileg megindokolta Kósa Lajos, hogy 
ez miért szükséges, tehát hogy nincs összhangban két különböző törvény, és azt meg kell 
teremteni.  

 
ELNÖK: Ha megengeditek, lezárom a napirendi pontot azzal, hogy Kósa Lajos 

képviselőtársunk életművének egy oszlopos törvényéről van szó, amelynek az általános vitára 
való alkalmasságáról kell most dönteni. A bizottság állítható előadót, hogyha kívánja - itt 
többen szakértői az ügynek (Derültség.), de ezt mérlegelje a frakció! Ha van ilyen jelzés, 
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akkor tényleg szóljatok! Az általános vita indul el, a részletek pontosítására szerintem a vita 
módot ad október hónap során, tehát ha valakiben kételyek támadnak, hogy mi van akkor, ha 
nyugdíjba megy, szülni megy… (Osztolykán Ágnes: Énszerintem már ma kezdődik.) Az 
általános vita ma kezdődik? Akkor még van egy fél nap ennek a mérlegelésére. (Derültség. - 
Kucsák László: Több, mint elég.) 

Határozathozatal 

Kérlek benneteket, hogy szavazzunk az általános vitára való alkalmasságról. Most 
szavazzon, aki igennel szavaz! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodás? 
Tehát ahol a kételyek erősek? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett elfogadtuk.  

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében arra kérem képviselőtársainkat az ellenzéki 
frakciókból, hogy ahogyan én azt már némelyeteknek mondtam is szóban, kérjék meg a 
frakcióvezetőjüket, hogy kezdjék el az egyeztetést az Innovációs albizottság alelnöki helyével 
kapcsolatban, hiszen úgy fogadtuk el a múlt héten a szöveget, hogy itt az ellenzéki frakciók 
megállapodására van szükség. A bölcs előrelátás persze módot ad arra, hogy ha nincs 
megállapodás, akkor a házelnök kijelöl valakit, de én azt szeretném, hogyha lenne. Ennek 
pedig az a módja, hogy…(Osztolykán Ágnes: De nincs.) De majd lesz. Az úgy indul, hogy 
először nincs, aztán lesz. Ennek az a módja, hogy az ellenzéki frakciók leülnek egymással, és 
egyeztetik, hogy nekik mennyire fontos ez a terület, máshol milyen ellentételezésre 
számíthatnak. Kérlek, hogy ez ügyben vegyétek fel egymással a kapcsolatot. 

Van-e egyéb egyebek? (Osztolykán Ágnes jelzésére:) Van. Ágnes, parancsolj! 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Meg szeretném kérdezni, hogy akkor az már biztos, 

hogy 24-én tudunk beszélni a közoktatási koncepcióról. 
 
ELNÖK: Én napirendre tűzöm a jövő hét keddjére… - keddjére? - …hétfőjére a 

közoktatási koncepciót, hiszen a törvényszöveg ugyan már nyilvános, de még nincs 
benyújtva, majd meglátjuk… Zoltán itt van még? (Dr. Gloviczki Zoltán Keszei Sándorral 
egyeztet.) Zoltán! Sándor, kérlek, ne tartsd fel az államtitkár urat. (Derültség.) Tehát a jövő 
heti napirendről beszélgetünk, mert az ellenzéki alelnök asszony kezdeményezte, hogy tűzzük 
napirendre ma, én azt mondtam, hogy jó, tűzzük napirendre, de a jövő héten tűzzük ki ezt. 
Jövő hétfőn kellene itt találkoznunk, és akkor vitatnánk meg a közoktatási, köznevelési 
koncepciót, illetve - ez megítélés kérdése - én örülnék, ha már a kodifikált verzió is bejönne, 
bár még nem nyújtottátok be, a kormány még nem nyújtotta be a parlament elé, ezt igazán 
csak ilyen tájékoztató anyagként tudjuk itt most hozzáférhetővé tenni, ahogyan hozzáférhető 
egyébként az interneten, hogyha jól tudom. Megvitatni - mert erről van a kormánynak 
hivatalos álláspontja - a koncepciót tudjuk, de háttéranyagként, egyelőre kormányelfogadás 
nélkül, de háttéranyagként ott van a kodifikált változat is. Ezt jövő hétre tervezzük. Szerintem 
ez egy hosszabb lélegzetű ülés lesz, tehát úgy kellene számolni, hogy 10-től… 
(Közbeszólások: 9-től!)  9-től? (Közbeszólások: 9-től.) Szerintem kezdhetjük 9-kor, mert az 
ügy fontossága ezt megköveteli. Természetesen azon is múlik, hogy lesz-e nekünk 
előterjesztőnk a kormány részéről, amire még egyelőre nem kaptam választ - azért is hozom 
ezt itt szóba Gloviczki Zoltánnak.  

A terv tehát az, hogy jövő héten hétfőn, 9-től szerintem 11-ig - két óra legalább kell 
erre - megvitatnánk ezt a koncepciót. (Edelényi Zsuzsánna: Más napirendi pont is lesz.) Más 
napirendi pont is lesz, de az majd csúszik, 11 utánra csúszik. 
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Egyéb más? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor ma délután, az interpellációk 
után, hozzávetőlegesen 3 órakor találkozunk, addig is jó munkát mindenkinek! 

  
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 49 perc)  

  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


