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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 20 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, mai bizottsági ülésünket megnyitom. Mai napirendünket 
illetően az Egyebek napirendi pont helyett egy negyedik napirendi pontot javasolok, amely 
szerint az ez évi, tehát a 2012. évi költségvetés vitájához kéri a kormány, hogy a bizottságunk 
nyújtson be egy módosító javaslatot, tekintettel arra, hogy mi vagyunk az utolsó bizottság, 
amelyik ezt még megteheti. Ez a feladat- és tárgykörünkbe tartozó érvelés lényege. Egyébként 
ennek az egyik eleme a Magyar Fejlesztési Bank forrásbiztosításának egy részproblémájáról 
szól, a másik viszont valóban ránk tartozik, a javaslat az egyházi kiegészítő keretet redukálja, 
azaz csökkenti, oly módon, hogy már rendelkezésre állnak a tavalyi tényszámok, ez alapján 
számoljuk ki az idei kiegészítő támogatást. Az idei költségvetésben egy kicsit levegősebb volt 
a tervezet, és a tényleges kifizetést megalapozó tavalyi tényszámokhoz igazítjuk az idei 
keretösszeget. Ez a napirendi pont lényege, és javasolom, vegyük fel első napirendi pontként, 
ennek megfelelően a többi napirendi pont kicsit csúszik.  

Van-e más észrevétel a napirenddel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Ki az, aki ezzel 
egyetért? (Szavazás. – Látható többség.) Ki nem ért egyet? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 3 nem szavazat.) A napirendet a bizottság elfogadta. 

A teljes napirend elfogadására kerül sor. Aki a teljes napirendet elfogadja, most 
szavazzon! (Szavazás. – Látható többség.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A napirendet a bizottság többsége elfogadta.  

Törvényjavaslat Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény módosításáról (T/7858. szám) 

Első napirendi pontunk az ez évi költségvetéshez benyújtott módosító javaslat, 
kiosztottuk, előttünk van. Vendégünk Adorján Richárd főosztályvezető úr és Somogyi Andrea 
osztályvezető asszony. Kérem, röviden foglalja össze ennek a módosító javaslatnak a 
szükségességét. Maga a javaslat olvasható, mindenki előtt ott van. Parancsoljon!  

Adorján Richárd f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) tájékoztatója 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Ennek a módosító indítvány benyújtásának a szükségességét abban 
fogalmaznám meg, hogy ez már augusztus 1-jétől egy új százalékos mértéket állapítana meg 
ahhoz az egyházi kiegészítő normatívához, amelyet a törvény alapján fizetni kell. Tehát ilyen 
értelemben, ha ez már csak a szeptemberi, illetve az őszi ülésszakon tudna módosulni, egy 
megvalósíthatatlan változás lenne, illetőleg az MFB-törvénnyel való összhang megteremtését 
célzó apró szövegmódosítás is célszerű, hogy minél előbb megtörténjék.  

Miután itt, az oktatási bizottságban az elnök úr nagyon jól elmondta ennek a lényegét, 
csupán annyit tennék hozzá, hogy ez azt tartalmazza, hogy az eredeti költségvetési törvényben 
van egy olyan rendelkezés, amely azt mondja meg, illetve bekorlátozza a Magyar Fejlesztési 
Bank által állami kezesség mellett a felvehető forrás nagyságát. Ez az eredeti javaslat szerint 
1400 milliárd forint, ezt a most tárgyalt törvényjavaslat, amelyhez most a bizottság ezt a 
módosítót benyújtaná, felemelné egyébként 1750 milliárdra, de ez a módosító azt tartalmazza, 
hogy ez ne csak az éven túli hitelekre vonatkozzon, hanem az éven belüliekre is. Ez a 
jogalkalmazás mellett lenne fontos, mert ez a forrást nyújtóknak egy félreérthető rendelkezés 
volt. Úgy gondolták, hogy emiatt az éven belüli forrás tekintetében már nem is áll fenn az 
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állami kezesség, és ezt a félreértést szeretné ez a szövegpontosítás, tehát az éven túli 
szövegbetoldást kivenné a törvényből, ez a cél, úgyhogy mind a két módosítás viszonylag 
sürgető. 

Köszönöm szépen a lehetőséget. 

Szavazás 
ELNÖK: A javaslat itt van előttünk. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) A 

Fejlesztési Bank számos szakértője itt ül a teremben, tehát mindenki hozzá tud szólni, de úgy 
látom, most senki nem kíván. 

A másik ponthoz, az egyházi kiegészítő támogatáshoz kíván-e valaki hozzászólni? 
(Nincs jelzés.)  

Ki ért azzal egyet, hogy ezt bizottsági módosítóként benyújtsuk? (Szavazás. – Látható 
többség.) Ki van ellene? (Szavazás. -  4 nem szavazat.) A módosítást a bizottság többsége 
támogatta. 

Köszönöm a főosztályvezető úr, illetve az osztályvezető asszony megjelenését. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7667. szám) 

A következő napirendi pontunk a nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Elsőként Pósán László képviselő úr 
javaslata következik, amely az aránytalan teher fogalmát szabályozza. Ez a javaslat összefügg 
a 3. és a 12. módosító javaslatokkal.  

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztést támogatjuk. 

 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki ért egyet a módosítással? (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság 

egyhangúlag támogatja. Én úgy értettem, hogy most az 1., 3. és 12. pontokról 
összefüggéseiben szavaztunk. Valamennyien így értették-e? (Igen jelzések.)  

A 2. pont Ékes József képviselőtársunk javaslata. Az előterjesztők támogatják-e? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztők támogatják. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Az iránt érdeklődöm, hogy ez most miért kerül ilyen 

formában megfogalmazásra? Részben evidens a dolog, de valami azt mondatja, hogy egy 
adott ilyen iskolában többfajta képzés is elképzelhető, tehát miért fontos, hogy ez itt most 
megfogalmazásra kerüljön? Az agráriskoláknak amúgy is van egy specifikumuk. Tehát az 
iránt érdeklődöm, ez miért került most itt külön kiemelésre? 
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ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): A kérdés arra vonatkozik, hogy esetleg mi sugalmaztuk volna az 
előterjesztést, de nem így van, tehát mi is egy ismeretlen kapcsolódó módosítással 
találkoztunk.  

Az az oka a kormányzat részéről, hogy pozitívan fogadjuk, ha az intézményfenntartás 
tekintetében az állami intézményfenntartó központ hatásköre alól kizárólag a VM, BM és HM 
tipikus szakképző iskolái a kivételek, és ebben az esetben viszont érdemesnek tartjuk 
kimondani és szigorítani, hogy ezek a valóban csak az ágazatra jellemző szakok az ágazatra 
jellemző szakképzési ágakban működhessenek.  

 
ELNÖK: Én bölcsebbnek látnék egy olyan megfogalmazást, hogy az ezen kívül eső 

szakképzések esetében az állami intézményfenntartó központ egyetértése szükséges.  
Nem tartom kizárhatónak azt az esetet, hogy az intézmény kapacitásának a jó 

kihasználása szempontjából indokolt lenne mondjuk a nővérképzés vagy bármi. Tudjuk, hogy 
a szakképző intézmények székhelyeinek egyharmada üres, feltehetően ez így nem jó. Idővel 
ezeket a kapacitásokat a kormányzat igyekszik átszervezni, kihasználttá tenni. Előfordulhat, 
hogy ez megvalósítható a térképészet vagy az erdészet mozgatásával, de néha becsúszhat egy-
egy ápolónő is egy-egy évre ebbe a dologba. Tehát én nem zárnám le ezt a dolgot, hanem 
javasolom, hogy ehhez nyújtsunk be egy olyan módosítót, amelynek a lényege ez, úgy 
formálva, hogy ezek indíthatók, de nem kizárólag ezek indíthatóak, és az ezen túli 
szakképesítések indításához az állami intézményfenntartó központ hozzájárulását ki kell 
kérni. Jó ez így? (Igen jelzések.) Ez nekem racionálisnak tűnik, azzal együtt, hogy nem 
pontosan értem a javaslat indítékait, de megpróbálom kitalálni. 

Az előterjesztő és a kormány ezzel a korrekciós javaslattal egyetért. (Jelzésre:) 
Államtitkár úré a szó. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Elnézést kérek, egyáltalán nem ragaszkodom hozzá, hogy ez bármiféle 
módon bekerüljön, ha a bizottság úgy látja, hogy erre nincs szükség. 

 
ELNÖK: Nincs itt a képviselőtársunk. Azt javasolom, és az előterjesztő vállára tennék 

egy puttonyt, vegye fel a kapcsolatot képviselőtársunkkal, hogy mi ez, és szavazzunk 
egyharmadot ennek a javaslatnak, mellette pedig döntsünk a kiegészítő javaslatról is.  

Ékes József javaslatával ki ért egyet? (Szavazás. – 7 igen szavazat.) 7 igen szavazattal 
a bizottság egyharmada támogatta a javaslatot. 

Most pedig az erre vonatkozó bizottsági javaslatról döntünk.  
A mi módosító javaslatunk egybeesik Ékes József javaslatával, de oly módon korrigáljuk, 
hogy az itt felsorolt képzéseken túl is indíthat a szakképző intézmény képzést az állami 
iskolafenntartó központ hozzájárulásával. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás. – Látható többség.) 
A bizottság többsége 2 tartózkodás mellett a javaslattal egyetért. 

A 3. pontról már szavaztunk. A 4. pont Habis László, Székyné dr. Sztrémi Melinda, 
Kósa Lajos és Szalay Ferenc módosító javaslata. Az előterjesztő véleménye? 

 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A kormány? 
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DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 
Minisztériuma): Nem támogatjuk. (Dr. Pósán László: Miért nem?) 

 
ELNÖK: Az alelnök úr indokolást kér.  
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Az intézményvezető nyilván nem tud 

közvetlenül megállapodást kötni az önkormányzattal, lévén, hogy nincs önálló költségvetése, 
ha erre irányul az indítvány. 

 
ELNÖK: Az indítvány nem biztos, hogy feltételezi a költségvetés meglétét, de az 

ingatlan használatára, rendjére, szabályaira, a feladatokra, jogokra, kötelezettségekre, az 
ellenőrzés rendjére és a többi. 

(Jelzésre:) Parancsolj! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! A  beterjesztők mindegyike 

polgármester, mindegyikük eddig iskolafenntartóként szerepelt, és az is világos, hogy 
mindegyikük abból a kiindulópontból nézi a jövőt, hogy van egy ingatlanvagyonuk, amit 
működtetniük kell, meghatározott feladattal kell működtetniük, és azt a feladatot, hogy 
hogyan kell működtetni, ráadásul a törvény erejénél fogva az állam mondja meg. Világos, 
hogy akarnak valamiféle garanciát, kapaszkodót arra nézve, hogy ennek az ingatlannak a 
hasznosítása felelősségteljesen fog működni, illetve, ha már nincs közük az igazgató 
kinevezéséhez, mégis azt szeretnék látni, hogy legalább polgári jogi értelemben legyen egy 
olyan kapaszkodó a kezükben, amikor azt lehet mondani, hogy rád bíztunk egy 
vagyontömeget, te pedig ezzel a vagyonnal jól gazdálkodtál, vagy rosszul gazdálkodtál. 
Ennek megfoghatónak kell lennie.  

Azt gondolom, ez normális, elvárható, a józan ésszel abszolút respektálható 
előterjesztés, ezt érdemes támogatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Révész Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csatlakozni szeretnék Pósán Lászlóhoz. Eddig az volt 

a rendszer, hogy volt egy iskolaigazgató, akit az önkormányzat nevezett ki, és abban az 
esetben, ha mondjuk nem kapcsolták le a villanyt, vagy a hőmérsékletet túlszabályozták, jól 
befűtöttek, azután kinyitották az ablakot januárban, az önkormányzatnak lehetősége volt azt 
mondani, hogy ejnye, ez így nem jó. Most az a helyzet, hogy a fenntartó nem az 
önkormányzat, semmi köze nincs az iskolaigazgatóhoz, nem ő nevezi ki, semmilyen módon 
nincs befolyásolási lehetősége, ugyanakkor a fűtés- vagy a villanyszámlát egyébként az 
önkormányzatnak kell állnia. Innen kezdve ez a javaslat egy teljesen életszerű, értelmes és 
támogatandó javaslat, rendezi azt a viszonyt, ami eddig nem sikerült, hogy mi a viszony az 
egyébként működtető önkormányzat és az iskolaigazgató között. Minimum az, hogy kötniük 
kell egy szerződést, hiszen az nyilvánvalóan képtelenség, hogy az önkormányzat állja a 
számlákat, de egyébként semmilyen viszonyban nincs, még egy szerződés sincs az 
iskolaigazgató és a számlákat fizető önkormányzat között. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Zoltán, parancsolj! 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Én szeretném megerősíteni ennek a fontosságát, és éppen ezért szerepel a 
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képviselő urak által benyújtott eredeti javaslatban az, hogy az intézményfenntartó központ és 
a települési önkormányzat között pontosan ezekre vonatkozóan, pontosan ezekkel az 
indokokkal létrejön egy ilyen szerződés. Sajnos az intézményvezetővel nem tudnak ilyen 
szerződést kötni, mert hiába is tartozna polgári jogi felelősséggel, például ha a 
munkáltatójával nincs ilyen szerződés, akkor semmiféle munkajogi vagy egyéb 
következménye ennek nem lehet.  

Ezenkívül megismétlem: mivel nincs önálló költségvetése, nem tud felelősséget 
vállalni a villanyszámláért és a többiért, bár teljesen igaz, hogy ez egy jobb megoldás lenne.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Éva, parancsolj! 
 
BRÁJER ÉVA (Fidesz): Én is a bizottság támogatását szeretném kérni ehhez a 

javaslathoz, mert sajnos az élet számos olyan helyzetet fog majd eredményezni, amikor az 
önkormányzat teljesen kiszolgáltatott helyzetben lesz. Az egy kérdés, hogy jogilag hogyan 
lehet ezt kezelni, de meg kell találni a megfelelő munkajogi lehetőséget, mert számtalan 
problémával leszünk kénytelenek szembesülni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az semmiképpen sem lenne jó, ha az 

iskolaigazgatónak a működtető önkormányzattal semmiféle jogviszonya nem lenne. Továbbra 
is azt kell mondanom, hogy az államtitkár úr válasza nem győzött meg, tehát továbbra is úgy 
lenne jó, ahogyan a polgármester úrék ezt beterjesztették. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Péter, parancsolj! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Én tulajdonképpen egy kérdést 

szeretnék megfogalmazni az előbb elhangzottak után.  
Egyáltalán felelős vezető lesz-e, vagy felelősségre vonható lesz-e az az igazgató, aki 

ezt az adott intézményt igazgatni, irányítani fogja? Lesz-e a gazdálkodásért valamiféle 
felelőssége? Ahogyan Máriusz elmondta, ő azt csinál, amit akar, az önkormányzat pedig 
tulajdonképpen jótáll az esetlegesen felelőtlen gazdálkodásért is, ez a veszély is fennáll.  

Van-e valamiféle elképzelés arra, hogy rábírják az igazgatókat, hogy megfelelően 
gazdálkodjanak? Nehogy az legyen, hogy az intézményfenntartóval tartja a kapcsolatot, a 
végén ők majd elvitatkozgatnak azon, hogy be kell-e csukni az ablakot adott hónapban, vagy 
nem kell becsukni, a külvilágot fűtjük-e vagy magát az intézményt, hanem véleményem 
szerint ebben az önkormányzatnak jogosan közbe kell avatkoznia, és látnia kell, hogy az adott 
intézményben hogyan folyik a gazdálkodás.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsolj! Engem nem kell meggyőzni, tökéletesen igazuk van 

az előterjesztőknek is és a hozzászólóknak is. Pusztán arról van szó, hogy az intézményvezető 
nem tud ilyen szerződést kötni, viszont – idézem a törvényt – a köznevelési intézmény 
vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, önálló 
költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben 
foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott 
eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, vagyis szerződést csak a működtető és 
a fenntartó tud kötni, az igazgató jogilag felelős azért, hogy ezt végrehajtsa, amellett, hogy 
teljesen jogos az, amit mondanak, viszont csak így lehet megoldani. 

(Jelzésre:) Alelnök úré a szó. 
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DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Az ingatlanhasznosítás rendjéről 

az előbb felsoroltak nem rendelkeznek, tehát azt gondolom, indokolt ebből a szempontból is 
az, amit a polgármester urak beterjesztettek.  

Egy dologra szeretnék még utalni. A megyei közgyűlésektől átvett intézmények 
esetében – ezt már konkrét tapasztalati alapon lehet mondani – tulajdonképpen majdnem 
mindegyikre vonatkozóan külön megállapodások kellettek, és nem lehetett egy generális 
valamivel elrendezni, mert hol az egyiknek volt TÁMOP-os, TIOP-os vagy valamilyen futó 
pályázata, hol a másiknak, tehát gyakorlatilag az egyedi szerződések sokasága történt. Ha 
most ebből a logikából indulunk ki, van egy uniós pályázat, amelynek a beindításához kell a 
tulajdonos, a fenntartó egyetértése. Tessék elképzelni azt a helyzetet, hogy a fenntartó most az 
állam, a tulajdonos az önkormányzat, szeretnének mondjuk a fenntartói oldalról is – most egy 
konkrét dolgot mondanék, egy éppen futó dolgot – egy természettudományos labort 
kialakítani. Azt mondja a fenntartó, hogy ez fontos lenne, kapcsolódik az oktatáspolitika fő 
irányvonalához. Mit mond erre a tulajdonos? Nem járulok hozzá, mert a költség nálam fog 
lecsapódni, ezt fogja mondani, és lássuk a garanciákat. Az a minimum garancia, hogy akár az 
igazgatóval is tud kötni megállapodásokat. 

Elnézést kérek, államtitkár úr, de a polgári jogi ügy nagyon is komoly dolog, mert 
innen kezdve az igazgató egy személyben felel az egész ügyért a saját vagyonával is, 
mindenestől, tehát ne becsüljük le ennek a jelentőségét. Azt gondolom, ez fontos dolog. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zárójelben megjegyzem: kezdeményeztem a 

kormányfőnél, hogy az államháztartási törvényt módosítsuk, az állami fenntartású közoktatási 
intézményt fenntartó központon belül ne csak önálló jogi személyek, hanem önálló 
költségvetések is lehessenek. Erre ő pozitívan reagált, bár hozzáteszem, azt a vitát, hogy ez 
most járási szintű vagy intézményi szintű költségvetés-e, nyitva hagytuk, de már az is jó, ha 
legalább járási szinten van az intézményeknek önálló költségvetésük, és nem országosan 
adunk ki egy nagy könyvet.  

Szavazhatunk? (Igen jelzések.) A kormány és az előterjesztő nem támogatta a 
javaslatot, a képviselők, megfigyeltem, inkább mellette érveltek. Ki ért egyet a javaslattal? 
(Szavazás. – Látható többség.) Ki van ellene? (Szavazás. -  2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A módosító indítványt a bizottság többsége támogatta. 

Kovács Péter, Ríz Levente, dr. Láng Zsolt, Wintermantel Zsolt, Németh Zoltán és 
Ughy Attila képviselő urak javaslata arra fókuszál, amikor a működtető önkormányzat által 
elfogadott költségvetés esetében nincs megállapodás a működtetés költségeit illetően. 

Az előterjesztő? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Ezt nem támogatjuk, de összefügg a 

Pósán László 7. számú módosítójával, azt támogatjuk. 
 
ELNÖK: Annyiban függ össze, hogy a működtető által megállapított költségvetésben 

kell előirányozni a költségeket, amennyiben van működtető, és nem az állami 
intézményfenntartó központ működteti, valóban ugyanezt a részt módosítja, de véleményem 
szerint ezek nem kizáró javaslatok. 

(Jelzésre:) Zoltán, parancsolj! 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Bocsánat, azért kizáró, mert félreértésen alapul, ami valóban félreérthető, és 
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feltehetően ezért nyújtotta be Pósán László képviselő úr, tudniillik nem az állam írja elő az 
önkormányzatoknak a költségvetést, tehát nincs mit elfogadniuk.  

 
ELNÖK: Tehát a költségvetés, amiről beszélünk, nem az iskola költségvetése vagy 

nem az állami iskolafenntartó központ költségvetése, hanem a működtető önkormányzat általi 
költségvetés, amit nyilvánvalóan ő fogad el, ezért nincs olyan eset, hogy magával nem tud 
megállapodni, mert ő terjeszti elő magának, azután vagy megszavazza az önkormányzat, vagy 
nem, de nem jön létre olyan, amit ne fogadna el, ez kizárt dolog, hiszen akkor érthetően nem 
lenne költségvetés. 

(Jelzésre:) Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Elméletben értem, amit Zoltán mond, csak az a helyzet, 

ide az van írva, hogy a köznevelési intézmények működési költségeit az évente összeállított, a 
fenntartó által megállapított költségvetésben kell előirányozni. Ez a mondat szerintem azt 
jelenti, hogy a fenntartó, aki egyébként nem az önkormányzat, megállapítja a költségvetést, 
amit az önkormányzatnak jóvá kell hagynia. Szerintem ez úgy alkotmányellenes, ahogyan 
van, nem is kérdés, hogy ezt az Alkotmánybíróság elkaszálná. Tehát a fenntartó nem 
állapíthatja meg az önkormányzat költségvetésének egy részét, ez a mondat biztos, hogy 
rossz. Itt finomítottak rajta, hogy a működtető önkormányzat által elfogadott, és valóban 
előállhat az a helyzet, hogy a működtető önkormányzat elfogad egy költségvetést, ami a 
fenntartó által egyébként nem minősül elégségesnek, akkor mi van, mert a fenntartó azt 
mondhatja, hogy bocsánat, ez a fűtési költségeket csak januárig fedezi.  

Tehát mi történik akkor, ha a működtető önkormányzat ad mondjuk a fűtésre 1 millió 
forintot, és az január 17-én elfogy? Mi fog történni ezután? Egyébként Kovács Péterék itt 
tesznek egy bátortalan kísérletet, hogy akkor ez esetben az eljárásrendet előírják. 

 
ELNÖK: Egyébként nem ezt kellett volna leírniuk, hanem azt, hogy amennyiben a 

működtető önkormányzat nem fogadja el az általa működtetett intézményfenntartó által 
kiszámított fenntartási és működési költségeit, és nem a költségvetését, mert a költségvetés 
egy jogi dokumentum, hanem azokat a költségeket, amelyeket a fenntartó neki leküld egy 
faxban vagy egy e-mailben. Tehát ezt nem fogadja el, és így nem fogadja el a működtető 
költségvetést. Erre az esetre ad egyfajta szabályozást a javaslat. Tehát itt inkább ebből fakad a 
félreértés, és ezt a problémát a Pósán-féle javaslat nem kezeli, ez kezel vagy egyértelműsít 
valamit, de ezt a problémát valóban nem kezeli, mert ott van egy költségvetés, egy 
költségszámítás, amit a szuverén önkormányzat vagy elfogad, vagy nem fogad el. És mi van 
akkor, ha nem fogadja el? Az eredeti javaslat ezt az esetet nem engedi meg, kizárja, és azt 
mondja, hogy el kell fogadni. 

Ez, hogy pontosak legyünk, az állami intézményfenntartó központ által kiszámított? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Az állami fenntartó csak a ráeső költségvetési számokat alkotja meg, a 
működtetés a települési önkormányzat dolga. 

 
ELNÖK: Ez nem így van a szövegben. Lehet, hogy így lesz a valóságban, de az 

eredeti verzióban mindenesetre az van, hogy a köznevelési intézmények fenntartási és 
működési költségeit az évente összeállított, és a fenntartó, azaz az állami iskolafenntartó 
központ által megállapított költségvetésben kell előirányozni. Mivel a működés az esetek egy 
részében áttevődik az önkormányzathoz, és nem az állam működteti 3 ezer fölött, ezért azt a 
részt ott rendezni kell. 

(Jelzésre:) Kucsák László! 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Egy felvetéssel élnék. Esetleg egy bizottsági keretében 

nem lehetne-e ezt a mondatot egyértelművé tenni, úgy, hogy a köznevelési intézmények 
fenntartási költségeit, zárójelben, hogy ide nem értve a működésit, és akkor nincs az 
probléma, hogy az önkormányzat fogadja be a működési költségeket is, és így nem feltétlenül 
szükséges az a további szabályozás, hogyha viszont nem fogadná el, akkor fél év után milyen 
költségekkel kell számolni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Zoltán! 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Kucsák képviselő úr abszolút rátapintott a jogalkotói szándékra, csak az a 
baj, hogy van olyan intézmény, amelynek a működtetője is a fenntartó központ. 

 
ELNÖK: Ez kétségtelen. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Bizonyos intézményeknél a működési és a fenntartási költségeket viszont, ha 
van működtető, akkor csak a működtető állapítja meg a költségvetésnél. 

 
ELNÖK: Ez sem jó, mert én úgy értem, hogy a Pósán-féle javaslat nem oldja meg a 

helyzetet, mert akkor a működtető esetén a működtető által megállapított költségvetésben 
viszont ő nem tudja megállapítani a fenntartási költségeket, tehát úgy tűnik, ez még nem 
született meg minden oldalról, itt még további cizellálás szükséges.  

Jó a Pósán-féle javaslat, egy problémát kezel, de akkor a működtető önkormányzat 
nyúl bele a kormány kompetenciáiba a fenntartási költségek dolgába, azt meg ő nem szabhatja 
meg. Ezt péntekig még ki kellene csiszolni. Ez tényleg egy koherenciazavar, és legyetek 
kedvesek erre megoldást találni, mert a mostani állapotot, a Pósán-félét most el fogjuk 
fogadni, de ez csak egy fél lépés, nem pedig egy egész megoldás. 

Mindenki érti a helyzet bonyolultságát. Először a Kovács Péter, Ríz Levente és társaik 
javaslatáról, és itt javasolnám az egyharmadot. A kormány és az előterjesztő nem támogatja. 
Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, de egyharmada támogatja a 
módosító javaslatot. 

Most a Pósán-féle 7. pontról szavazzunk. Az előterjesztő támogatta, a kormány 
támogatta. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Látható többség.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. 

Menjünk vissza a 6. pontra, amelyik összefügg a 18. módosító indítvánnyal, Schmidt 
Csaba képviselőtársunk módosító javaslatával. Az előterjesztő? 

  
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Hasonló megfontolásokból nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ugyanez a probléma. A kormány? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazunk Schmidt Csaba 

módosító indítványáról. Ki ért egyet vele? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, de 
egyharmada igen. 
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A 8. számúról döntünk. Az előterjesztő? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk, mert a 

szövegértelmezést megváltoztatná, tehát nem a helyesírásról van szó. 
 
ELNÖK: Bizony nem, a képviselő úr sértésnek tekintette volna a helyesírási 

javaslatot. 
A kormány? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tehát sem az előterjesztő, sem a kormány nem támogatja. Pósán alelnök úr, 

kívánsz-e érvelni a javaslat mellett?  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Nem kívánok. 
 
ELNÖK: Én is úgy gondolom, hogy az „és” itt zavaró. Ti miért gondoljátok, hogy 

alapvetően megváltoztatja a mondat értelmezését? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Mert kétféle szereplő van. Az óvodánál 

megmarad települési önkormányzat kötelező feladata, illetve más intézmények esetében a 
miniszterrel van egy szerződés, tehát a fenntartó és még egy szereplő közötti szerződésről  
beszél. Nyelvtanilag rendben van az eredeti. Ott van persze egy „vagy”, hogy a települési 
önkormányzat, amennyiben óvodát tart fenn, vagy pedig a miniszter felügyeli a többi 
közoktatási intézményt. 

 
ELNÖK: Én nem tudom, mi az „és” szerepe. Úgy értem, hogy nincs ott az „és”, hogy 

a fenntartó, valamint a miniszter között szerződés jön létre a közszolgálati feladatok 
megvalósítása során. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Az „és” nélkül felsorolásnak tűnik a dolog. Itt arról van szó, hogy két 
szerződő fél van, az egyik a fenntartó, a másik pedig vagy az óvodát fenntartó önkormányzat, 
vagy pedig az iskolát fenntartó állami szervezet. Ha nincs „és”, akkor egyszerűen fel van 
sorolva egymás után a három szereplő.  

 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Mondjuk ez az egyház, az önkormányzat 

és a miniszter. 
(Tanácskozás.) 
 
ELNÖK: Tudunk dönteni a javaslatról? Laci, elfogadtad az érvelést?  
  
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Én az „és“ nélkül jónak tartom. 
 
ELNÖK: Akkor nem látod tisztán a dolgot. A fenntartó az egyház, az óvoda esetében a 

települési önkormányzat, más köznevelési intézmény esetében pedig a miniszter esetében jön 
létre. 
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DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 
Minisztériuma): Nem a települési önkormányzat vagy a miniszter a fenntartó. 

 
ELNÖK: Tudom. Az egyház a fenntartó. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Igen, az egyik szerződő fél, a másik pedig vagy az önkormányzat, vagy a 
miniszter. 

 
ELNÖK: Az „és” szó a magyar nyelvben egy mellérendelés. Itt helytelenül azt 

sugallja ez a mondat, hogy a fenntartó és/vagy, itt mellérendelt, tehát vagy az óvoda, vagy a 
fenntartó, vagy az önkormányzat köt szerződést. Az „és” ezt erősíti. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Két fél közötti szerződést hogyan lehet megfogalmazni anélkül, hogy „és” 
lenne? Ha azt mondom, hogy iksz és ipszilon szerződik egymással, azt „és” nélkül nem lehet. 

 
ELNÖK: Természetesen nem az a dolgunk, hogy érthetően szövegezzünk, lehet, hogy 

ebbe még beletörne a jogalkalmazó bicskája. Javasolom a jogászoknak, hogy a ragokkal 
például egyértelműsíteni lehet a viszonyokat, például „önkormányzattal, miniszterrel”, tehát 
ilyen laza irodalmi fordulatokkal lehet élni, és a jogalkalmazók így kitalálják, hogy itt mit 
akarnak, de ez most már eső után köpönyeg, nem könnyít a helyzeten, bár nem is ront, nem is 
javít. 

(Dr. Pósán László: Visszavonom a módosítót.) Pósán képviselő úr hosszú vita után 
visszavonta a javaslatát. 

A 9. pont Pánczél Károly képviselő úr módosító javaslata.  
Máriusz az eredetit szeretné javítani, mert ő egy ügybuzgó ember. Máriusz, ha 

megszövegezed, pénteken benyújtjuk. 
Tehát Pánczél képviselő úré nekem gördülékenyebbnek tűnik. 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Ez egy újabb nyelvi vita, Karcsinak 

szerintem igaza van, csak az a baj, hogy a törvény szövege végig így fogalmaz, akkor az 
összesben javítani kellett volna, ezért mondom azt, hogy itt, ezen az egy helyen ne javítsunk. 
Tehát azt javasoljuk, hogy ezen az egy helyen ne cseréljük meg, maradjon a nevelésben, 
oktatásban. 

 
ELNÖK: Tehát az előterjesztő nem támogatja. A kormány? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Tehát az előterjesztő és a kormány nem támogatják a javaslatot. A 

képviselők az elhangzottak után támogatják-e? (Szavazás. – Látható többség.) A képviselők a 
módosító javaslatot támogatják. 

A 10. pont Pánczél Károly képviselő úr javaslata. A települési önkormányzat jegyzője 
az óvodás, a járási hivatal a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi. Kinek 
küldi meg? 

 
PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): A jegyző az iskolának küldi meg, és az 

intézményfenntartó központ pedig feleslegesen beékelődik ebbe a rendszerbe. 
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ELNÖK: Persze. Péter, parancsolj! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: A jegyző az óvodát rendezi, ez rendben 

van. A második tagmondattal van a probléma. Úgy látjuk, hogy a központi nyilvántartásra 
mindenképpen szükség van, nem lehet, hogy ezt minden járásban izoláltan kezeljék, ezért, bár 
furcsa, hogy ez felkerül a központba, majd onnan megy vissza a járáshoz, mégis ezt az eredeti 
verziót preferáljuk, álláspontom szerint szükséges a központi nyilvántartás. 

 
ELNÖK: Tehát az óvodához igen, az iskolához semmi köze a jegyzőnek, az iskola 

kizárólag a központtól kaphat listát. 
Zoltán, parancsolj! 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): A központ alatt nem feltétlenül Budapestet és egy szervertermet értünk, ez 
egy járási hivatal is lehet. Arról van szó, hogyha nincs benne a rendszerben ez az állomás, 
akkor az iskola fenntartója nem tud róla, hogy hol vannak a tanköteles gyerekek. 

 
ELNÖK: Itt a törvény azt mondja, hogy a jegyző, illetve a járási hivatal küldi ezt a 

tájékoztatást az intézménynek. Egyébként a járási hivatal tájékoztatja a törvény szövege 
szerint az állami intézményfenntartó központot rendszeresen, ez benne van a törvényben.  

Az előterjesztő ragaszkodik ahhoz, hogy a szolgálati út ez legyen? (Jelzésre:) Laci, 
parancsolj!i  

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Egy kérdésem lenne. Minden megszületett gyerekről 

az állami népesség-nyilvántartásban nyilvántartás, hozzárendelve a lakcímkártyától kezdve 
minden. Miért is kell akkor a jegyzőknek ilyen köröket futni? Ezeket az adatokat az állami 
hivatali rendszeren keresztül az egyik állami hivatal a másiktól minden további nélkül 
megkaphatja. Nem? Ezt kérdezem, mert egyszerűen nonszensznek tűnik, hogy dupla 
adatszolgáltatást kérünk, úgy, hogy közben van egy meglévő állami nyilvántartás rendszerünk 
minden gyerekről, a születése pillanatától. 

 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Megbeszéltük, elfogadjuk az indítványt. 
 
ELNÖK: A bizottság elfogadja-e? (Szavazás. – Látható többség.) A bizottság is 

elfogadja. 
A 11. pont Cseresnyés Péter javaslata. Az előterjesztő? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a kormány nem támogatják. Péter, kívánsz mellette 

érvelni? 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Szeretném megkérdezni, hogy miért nem 

támogatják. 
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ELNÖK: Parancsolj! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Az önkormányzati törvény is 

megváltozik, és a kötelező feladatok között nem fog szerepelni ez a feladat, nyilván az óvoda 
kivételével, mert az óvoda továbbra is kötelező feladata marad a települési 
önkormányzatoknak, ezért álláspontunk szerint pénzt sem rendelhet hozzá. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsolj! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Eddig volt állami normatíva. Az önkormányzat az 

óvodások után most már nem fogja ezt megkapni? 
 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Az óvodai feladat megmarad kötelező 

feladatként, tehát ott marad továbbra is. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Az önkormányzati törvény 117. §-ában szabályozva le van írva, benne van. 
 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazunk. Ki ért egyet 

Cseresnyés Péter javaslatával? (Szavazás.) A módosító javaslatot a bizottság egyharmada 
támogatta. 

A 13. pontról még nem szavaztunk. Az előterjesztő álláspontja?  
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A köznevelési törvényből kiszedegettük a semleges megfogalmazást, itt 

most visszajött megint egy kis paragrafus erejéig ez a semleges frazeológia, de nyilván nem 
ez a kérdés lényege, hanem a hosszú rész. 

(Jelzésre:) Parancsolj! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Ez a javaslat lényegében a Pánczél 

Károly korábbi javaslatának a csiszolása. Emlékeim szerint a múltkor arról volt szó a 
bizottsági ülésen, hogy az elvvel egyetért az előterjesztő, a kormány úgyszintén, csak a 
megfogalmazásban találtak némi kivetnivalót. Ez részleteiben jobban akarja ezt szabályozni. 
Most arra lennék kíváncsi, hogy mi az a konkrétum, ami miatt itt most valami gikszer van a 
dologban. 

 
ELNÖK: Péter! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Önkormányzati tulajdonról beszélünk, és 

a majdani Klebelsberg nyilvánvalóan nem adhat önkormányzati tulajdont vagy tulajdonjogot. 
 
ELNÖK: Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Elnézést, Péter, itt a javaslatban pont nem az van. Azt 

mondja, hogy akkor dönthet az átadásról, ha az iskola állami tulajdonban van – ez jó –, vagy a 
tulajdonosi települési önkormányzat az átadásról döntött. Tehát ha az iskola önkormányzati 
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tulajdonban van, de az önkormányzat nem akarja odaadni, akkor a fenntartó nem adhatja át. A 
javaslat ebből a szempontból teljesen rendben van. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Rendben van, csak nincs rá szükség. Tehát nem szükséges ezt szabályozni, 
mert értelemszerűen nem adhatja oda az önkormányzat tulajdonát az egyháznak. 

 
ELNÖK: A tulajdonjog megmarad az önkormányzatnál. (Jelzésre:) Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Itt arról van szó, hogy a jövőben felmerül-e az az 

igény, hogy egy településen, ez legyen Vác, Nagykanizsa vagy bármi, az egyház át szeretne 
venni egy intézményt, amelynek a fenntartója az állam, működtetője az önkormányzat. Ez azt 
az utat írja le, hogy milyen esetben lehet átadni az egyháznak intézményt, kinek mi a döntési 
kompetenciája, és a szülőket hogyan lehet kell belevonni. Szerintem ez nincsen szabályozva. 
Eddig viszonylag egyszerű volt a dolog, mert az önkormányzat átadta az intézményét, most 
pedig az a kérdés, hogyha fenntartó is lesz, működtető is lesz, akkor a továbbiakban 
lehetséges lesz-e átadni intézményt. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kucsák László, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Én csak arra szeretnék utalni, amit Pósán László 

mondott, hogy valóban az elmúlt bizottsági ülésen Pánczél Károly javaslatát támogattuk, és 
abban maradtunk, hogy némi értelmezéssel együtt menne tovább. Itt igazán az lenne a jó érv, 
hogy a szülők, illetve a gyerekek többségi támogatása is mögötte legyen, a többi pedig még 
körüljárja ezt a témát. Az államtitkár úr említette, hogy felesleges ezt szabályozni, de ennek a 
magva az, hogy volt egy Pánczél-féle javaslat. 

 
ELNÖK: Szavazunk a 13. pontról, ez Pósán László javaslata. Ki ért vele egyet? 

(Szavazás. – Látható többség.) A bizottság támogatta a javaslatot. 
A 14. pont szintén Pósán László módosító javaslata.  
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Látható többség.) A bizottság is 

támogatja. 
A 15. és a 20. pontok összefüggnek, Lamperth Mónika javaslatai.  
Előterjesztő? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Szavazunk. Ki támogatja Lamperth 
Mónika javaslatát? (Szavazás.) A módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 16. pont Pósán László javaslata. Az előterjesztő? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki ért ezzel egyet? (Szavazás. – Látható többség.) A bizottság egyhangúlag 

támogatta. 
A 17. pont Demeter Zoltán javaslata. Az előterjesztő? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Itt koherenciazavart látott az előterjesztő abban, hogy máshol a 

kormányhivatal feladata évente kivizsgálni a fejlesztési tervet, vagy folyamatosan vizsgálja 
felül. Furcsa lenne, hogy egy miniszter által elfogadott tervet egy alárendelt szerv vizsgál felül 
folyamatosan. Tehát a hierarchia így is lehet, meg úgy is lehet, de nem tűnik logikusnak, hogy 
egy alárendelt felülbírálja a felettest. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Sajnos ez nem így van. Ez a módosítás az elfogadott törvényszövegre 
vonatkozóan lát koherenciazavart, viszont éppen erre a koherenciazavarra már megtörténik a 
szövegcserés módosítás A Hoppál-Michl-féle javaslatban, ahol már nem a kormányhivatal 
illetékes ebben a kérdésben, és mindenhol a miniszter hagy jóvá. 

 
ELNÖK: Tehát a Hoppál-Michl-féle javaslat valamelyik pontja, jó lenne, ha a számot 

meg tudná mondani. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): 37. § 25. pont. 
 
ELNÖK: Tehát az eredeti, benyújtott egységes szöveg 37. § 25. pontja a 

kormányhivataltól a miniszterhez rendeli a felülvizsgálatot. Ebben az esetben Demeter Zoltán 
szintén vissza fogja vonni a javaslatát. (Jelzésre:) Nincs itt, ezért most szavazni fogunk róla. 
Ki ért egyet a javaslattal? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta a módosítást. 

A 18. pont, Schmidt Csaba javaslata már volt. 
A 19. pont, Pósán László javaslata a taneszközökről szól. 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 



 19 

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 
Minisztériuma): Támogatjuk. 

 
ELNÖK: Itt az a vita, hogy most ki mit fizet. Nekem ez a mondat így azt jelzi, hogy a 

taneszközök pótlását az önkormányzat teszi. Az, hogy valamit pótolni kell, az én nem eléggé 
iskolázott jogi olvasatomban azt jelenti, hogy elmegyek a boltba, megveszem, és a polcra 
teszem. Szerintem ez a pótlás. Úgy érzem, ha ez a paragrafus így fogadtatik el, akkor sikerül a 
viszály almáját gurítanom az önkormányzat és a központ közé. 

(Jelzésre:) Parancsolj! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Én egyetértek azzal az elvvel, amit az elnök úr 

mondott, csak abból a logikából indultam ki, hogy egy másik paragrafusban benne van, hogy 
a taneszközöket az állam finanszírozza. Ezt a napi gyakorlatra lefordítva úgy értelmezem – de 
ha ez jogilag nincs rendben, akkor inkább visszavonom –, hogyha valamiből hiány 
mutatkozik, akkor a működtető jelzi, hogy ezt meg kell venni, megrendeli, és a számlát  pedig 
továbbítja az államnak, az állam pedig kifizeti majd a taneszközök esetében.  

Ha szövegszerűen nem ez derül ki belőle, akkor inkább visszavonom. 
 
ELNÖK: Kucsák László, parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): A szándékot és amit Pósán László elmondott, abszolút 

osztom, a bizottságban is volt már róla szó, de a megfogalmazás szerintem további 
félreértésekre adhat okot. Tehát olyan megfogalmazást célszerű alkalmazni, hogy egyértelmű 
legyen, hogy a taneszköz része a fenntartó kompetenciája, feladata, dolga, ügye, a többi tárgyi 
eszköz pedig a működtetőé. 

 
ELNÖK: Az eredeti sem jó, a Lacié sem jó. (Dr. Pósán László: Visszavonom.) Azt 

gondolom, itt is farigcsálás áll fenn. Én egy olyan szövegezést látnék jónak, amelyik nem 
választja ketté ezeket aszerint, hogy most palatető vagy mikroszkóp. Ez a paragrafus nem 
arról szól, illetve nem volna szabad arról szólnia, hogy ki mit fizet, ez arról szól, hogy a 
működtető mit csinál, de ebbe a mondatba, hogy a taneszközök, készletek pótlása, bejön egy 
olyan értelmezési lehetőség, hogy neki ezt fizetnie kellene. Éppen ezért én ezt a mondatot úgy 
szövegezném, és jó lenne, ha valaki ezt megpróbálná leírni, hogy ennek keretében a 
működtető feladata, különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, 
taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadása, átvétele, raktározása, 
pótlása. Az igéket szépen egymás után soroljuk, előtte pedig felsoroljuk a tárgyakat, és nem 
veszünk egy olyan tagmondatot, amely adott esetben későbbi viták tárgyává lehet. Tehát elől 
vannak a tárgyak, az eszközök, a taneszközök, utána vannak az igék, ahol készletez, gurigál, 
felhoz a pincéből, feltesz a polcra. Ez szép feladat lesz. 

(Jelzésre:) Parancsolj! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Elnézést, ha már ilyen szövegezésben vagyunk benne. 

Amit most az elnök úr elmondott, a pótlása miatt megint nem lesz egyértelmű, ezért most két 
mondatra szedném szét. Ha a pótlás ott szerepel, és a taneszköz is előtte van, szerintem ez 
megint nem oldja meg a problémát. Úgy lenne célszerű a mondatot külön venni… 

 
ELNÖK: Írjuk oda: a fenntartó által finanszírozott taneszközök. 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Egy a fontos: távlatot találni, valamint az, hogy 

egyértelmű legyen a szöveg, mert ez így még mindig nem az. 
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ELNÖK: Valóban. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): A 76. §-ban le van írva pontosan, hogy ki mit finanszíroz. 
 
ELNÖK: Tehát Pósán László visszavonta. Ebben az átszerkesztett mondatban pedig a 

tárgyak, igék külön vannak csoportosítva, akkor ezt benyújtjuk, és erről most szavazunk. Ki 
ért ezzel egyet? (Szavazás. – Látható többség.) A bizottság ezzel egyetértett, az előterjesztő is 
egyetértett vele. 

Lamperth Mónikáról szavaztunk. A 21. pont, Kucsák László módosítója következik. 
Az előterjesztőt és a kormányt kérdezem. 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ezt az intézményfejlesztési tervet első alkalommal május 31-ig készíti el. 

Most mi van a tervvel? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Most módosítottuk, ez a mostani 

indítvány az eredeti március 1-jéről április  30-ra kitolta, és Laci indítványa pedig április 30-
ról még tovább, május 31-re tolná, de akkor összecsúszna az intézményátszervezés 
időpontjával. Így is kapkodás lesz április 30-a és május 31-e között a fejlesztési terv 
elfogadása után majd nagy rohanás lesz az átszervezés egy hónapja alatt, de ha a két időpont 
összecsúszik, akkor az lehetetlenné teszi a működést. 

 
ELNÖK: Május 31-ig lehet? Ez az önkormányzatokra vonatkozik. Bent maradt az 

állami intézményfenntartóra vonatkozó kötelem is? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Az eredeti indítvány március 1-jéről 

április 30-ra kitolta az első fejlesztési terv jóváhagyását, és azt javasoljuk, hogy ez maradjon 
így. 

 
ELNÖK: Én is ezt javasolom, és Laci, ezt inkább vond vissza. (Kucsák László: 

Visszavonom.) Van egy kiemelt fejlesztési program, amelynek ugyanakkor májusra lesz vége. 
Ez egy olyan szempont, amelyikkel ez erősen konkurál. Kucsák képviselőtársunk ezt a 
módosítót visszavonta. 

A 22. pont Pósán képviselőtársunk módosítója. Az előterjesztő és a kormány 
támogatja-e? 

 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány és az előterjesztő támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. 

– Mindenki jelez.) A bizottság a módosító javaslatot támogatja. 
A 23. pont Pósán László módosító javaslata. Az előterjesztő és a kormány? 
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DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Szintén támogatjuk. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány és az előterjesztő támogatják. A bizottság támogatja-e? 

(Szavazás. – Látható többség.) A bizottság szintén támogatja. 
A 24. pont Ékes József képviselőtársunk módosító javaslata.  
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Ezt is támogatjuk. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A  bizottság támogatja-e? (Szavazás. – Látható többség.) A bizottság szintén 

támogatja. 
Mindenkinek ki lett osztva a 26. §-ra vonatkozó (4) bekezdés, a fenntartói jog átadása 

tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni és a többi. 
Az előterjesztő tudta tanulmányozni a benyújtásra kerülő módosítót? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Most, sebtiben. 
 
ELNÖK: Nézzétek meg. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Elnök úr, szeretnék szót kérni, mielőtt a vitára kerül a  sor. Egy javaslattal 
szeretnék élni, azzal együtt, hogy egyetértünk a kormány részéről az előterjesztéssel. Egyrészt 
jelezném, hogy három pontból áll, ebből az első és a harmadik betű szerint egyezik a jelenleg 
benyújtott törvényszöveggel, tehát nincs rá szükség. A középső rész abszolút indokolt, de 
mindenképpen szükséges lesz az ősz folyamán egy ugyanolyan rövid törvényt alkotni, mint a 
megyei konszolidáció esetén az egyszeri, most bekövetkező átszervezésekre vonatkozóan, és 
úgy látjuk, ennek ott lenne a helye. 

 
ELNÖK: Megértettem a kormány álláspontját, amely tartalmilag támogató, formailag 

nem. Átszámozás miatt ismétli meg szó szerint a benyújtott szöveget a javaslattevő. A 
bizottsági tagok mérlegeljék az amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra mondást, vagy a 
lassan járj, tovább érsz mondást.  

 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Jobb ma egy veréb, mint holnap egy 

túzok. (Derültség.) 
 

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja, a kormány sem támogatja. A bizottsági 
tagokat kérdezem, hogy támogatják-e a javaslat benyújtását vagy sem. Aki támogatja, kérem, 
szavazzon! (Szavazás. – Látható többség.) A bizottsági tagok támogatják. 

Van-e a benyújtásra vonatkozóan egyéb kérdés? (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt a feladatot kaptam az elnök úrtól, hogy lelkes 

kisdobosként fogalmazzam meg a 8. pontot.  
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A 8. pontot megfogalmazhatjuk úgy, hogy készítettem egy fogalmazást, az államtitkár 
úrral egyeztettem, azt mondta, ez neki megfelelő: a nevelési-oktatási intézmény, a fenntartó, 
óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az 
oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés alapján részt vehet az e törvényben 
meghatározott köznevelési, közszolgálati feladatok megvalósításában. Ezt így fogalmaztuk 
meg, ez érthető is. 

 
ELNÖK: Akkor ez meglesz. Ki az, aki egyetért ennek a bizottsági módosítónak a 

benyújtásával? (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság egyhangúlag egyetértett. Köszönöm. 
Még pénteken összeülünk. Itt egy kérdésem van. Úgy szövegez ez a javaslat, hogy a 

fenntartás terhe a 3 ezer feletti települések esetében a települési önkormányzaté, melynek 
területén az adott intézmény van. Mi a helyzet a budapesti kerületekkel, amelyek területé 
számos fővárosi középiskola van, szakképző intézmény van, amelyek fenntartási költségei -  
gáz, villany, egyéb számlája – egy-egy önkormányzat költségvetésében szerepel? Tehát nem 
látom működőképesnek a dolgot. 

(Jelzésre:) Parancsolj, Zoltán! 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Benne van a szövegben az is, hogy „és tulajdonában álló”. 
 
ELNÖK: Tehát nemcsak a területén, hanem a tulajdonában álló. (Dr. Gloviczki Zoltán: 

Igen.) Ezeknek együttesen kell érvényesülniük. Mi lesz azokkal, amelyek a tulajdonában 
állnak, de nem a területükön, például a főváros tulajdonában lévő, de vidéken működő 
intézmény? Megfogtalak titeket, úgy érzem, tehát erre valamit ki kellene találni, mert azok 
gázszámláját ki fogja kifizetni? Például Pusztazámor, fővárosi intézmény. Tudom, csodálatos 
a főváros, de ezt valamilyen módon rendezni kell. 

A másik ilyen kérdés. Ma társulás működteti, de ott is az a probléma, hogy az adott 
területén van, de csak résztulajdonos benne, és most félő, hogy teljes egészében neki kell a 
gázszámlát fizetnie. Tehát a társulás által fenntartott, részben tulajdonos, a területén is van, 
tehát a törvényi kritériumoknak megfelel, de nem egyedül tartotta fenn, illetve működtette. Ez 
a másik olyan ügy, amelyre én most nem látom a feleletet a benyújtott szövegből, hogy most 
ebben az esetben ki fizeti a villanyszámlát.  

Megjegyzem, azért itt is itt lenne az ideje annak, hogy egy feladat alapján kapott 
normatív támogatás a gyerekszám alapján az önkormányzat, még ha ez nem is volt eredendő a 
működésben, most elviszi a feladat teljesítésének a bérköltségét a központi fenntartó, viszont 
a működtetés teljes egészében a települési önkormányzatra hárul, noha a feladatot nemcsak az 
ő gyerekei jelentik. Én tehát továbbra is megfontolandó gondolatnak tartom azt, hogy övé a 
felelősség, de ezt a feladatot a feladat alapján a feladatot jelentő gyerekek lakóhelye szerinti 
önkormányzatok hozzájárulásával láthatja el. Persze, még nem oldottuk meg a dolgot, hogy 
ezt hogyan fogják rendezni az önkormányzatok egymás között, de legalább jelezzük a 
problémát, hogy különösen középfokon ez a nagyváros-agglomeráció probléma mindenütt 
adódik, mert a nagyváros fűti az iskolákat, ahová az agglomeráció gyerekei járnak. Pécs, 
Szeged, Győr, Budapest, Miskolc, Veszprém, Szolnok, mindenütt ez a probléma. Legalább a 
jogszabályban utalni kellene arra, hogy itt a gyerekek száma alapján a lakóhely szerinti 
települési önkormányzatok hozzájárulását igényelheti a működtető önkormányzat, mert most 
már eddig ki lehetett a dolog alól bújni azzal, hogy feladatarányosan van az állami támogatás, 
de most már semmiféle jogi alapja nincs annak, hogy én tanítom a te gyerekedet, fűtöm a te 
gyereked iskoláját, és te nem adsz bele pénzt, tessék valamit adni. Én egy ilyen 
megszövegezését indokoltnak láttam volna az eredetiben is és most is, de nem készítettem 
ilyet.  



 23 

Van-e még mód egy ilyen benyújtására? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Ha ősszel megnyílik a törvény, akkor ezt 

érdemes betenni. 
 
ELNÖK: Be sem kellene zárni ezt a törvényt, folyamatosan dolgozhatunk rajta. Lenne 

ennek helye valahol? Zoltán, meg kellene fogalmazni ma délután. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Én az NGM-mel egyeztettem, hogy erre szükség lenne. Nyilván általában az 
a bizonyos hely problematikus és szerintem is alkotmányjogilag aggályos, hogy külön 
jogszabály rendezi ezt az egész kérdést,nem pedig a törvény, de ennek a részleteit viszont 
csak a segítségükkel tudjuk a magunk részéről megfogalmazni.  

 
ELNÖK: Én a viszony törvényi szerepeltetésével megelégszem. Tehát ha egyszer 

leírjuk, hogy a működtető önkormányzat az intézménybe járó gyerekek lakóhely szerinti 
önkormányzatától hozzájárulást igényelnek, de nem gondolom, hogy azt nekünk kell leírnunk, 
hogy ez mennyi, és évente vagy havonta küldik a számlát, de legalább nyissuk meg, hogy van 
egy ilyen joga a működtető önkormányzatnak, hogy ezt az igényt  benyújthatja. Ennek a 
törvényi helyét keresnénk, hogy melyik paragrafusban szövegezzük meg ezt a mondatot. 
Ebben kérem a segítséget, és a helyzet az, hogy most, mert vagy ma írjuk meg, vagy soha, és 
nyújtson ebben segítséget. 

A működtető feladatait melyik paragrafus sorolja fel? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): A 74. §. 
 
ELNÖK: Akkor keressük meg a 74. §-t. (Tanácskozás.)  
Képviselő Hölgyek és Urak! Az a javaslatom, hogy a benyújtott Hoppál-Michl-féle 

javaslat 24. § (3) bekezdéséhez egy kiegészítő javaslatmondatot javasoljunk bizottságiként. 
Tehát azt javasoljuk, amelyik az eredeti törvény 73. §-át módosítja, hogy ott az eredeti 
törvény 76. § (3) bekezdése egészüljön ki azzal a mondattal, hogy a működtető az általa 
működtető intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez 
való hozzájárulást igényelhet. Szívesen veszünk korrepetálást e tekintetben. Ha ezzel 
kapcsolatban korrekciós javaslat van, szívesen vesszük, tehát csak a jogot nyissuk meg, 
azután majd elrendezzük a dolgot. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Teljesen egyetértünk. 
 
ELNÖK: Tehát az előterjesztő és a kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? 

(Szavazás. – Látható többség.) Köszönöm. Lezártuk a köznevelési törvénnyel kapcsolatos 
módosító javaslatok vitáját. 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7666. szám) 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A tankönyv következik, itt két módosító van. Az első Pichler Imre javaslata, 3 vagy 
több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családról van szó, ez nekem is tetszik. 
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Az előterjesztő és a kormány támogatja-e? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK:  Az előterjesztő és a kormány is támogatja. A bizottság támogatja-e? 

(Szavazás. – Látható többség.) A bizottság támogatja. 
A második módosító is Pichler Imre javaslata. Az előterjesztő és a kormány 

támogatja-e? 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. 

– Látható többség.) A bizottság is támogatja, köszönöm szépen. 
Van-e másról tudomásunk? (Nincs jelzés.) Nincs. A napirendi pontot lezárom, a 

felsőoktatás következik. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2001. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7668. szám) 

Tisztelettel köszöntöm Vinnai Győző képviselőtársunkat, mint előterjesztőt és a 
helyettes államtitkár urat. 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A felsőoktatásnál egyelőre két módosító javaslatunk van, az első Pósán László 
javaslata, „a miniszter egyetértésével” kifejezést elhagyni javasolja. Az előterjesztő egyetért-e 
vele? 

 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz) előterjesztő: Igen. 
 
ELNÖK: Kérdezem: van-e kormányálláspont, vagy csak tárcaálláspont van? 
 
DR. KIS NORBERT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások Minisztériuma): 

Reggel született a kormányálláspont, amely egyetért ezzel a javaslattal. 
 
ELNÖK: A bizottság egyetért-e a javaslattal? (Szavazás. – Mindenki jelez.) A 

bizottság is egyetért. 
Sági István képviselő úr javaslata a táncművészeti képzési ágra vonatkozó sajátos 

képesítési szabályokat továbbra is fenntartja 2018-ig. 
Az előterjesztő? 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány? 
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DR. KIS NORBERT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások Minisztériuma): A 
kormány támogatja. 

 
ELNÖK: Én indokoltnak látom ezt a kérést. Nem titok, hogy az érintett 

intézményektől, illetve azok szervezetéből  
Miért nem támogatjátok? 
 
VINNAI GYŐZŐ (Fidesz) előterjesztő: Már van egy módosító javaslat, amelyről már 

tárgyaltunk, és a támogatotti sorban szerepel, és a művészeti felsőoktatásba a táncművészet is 
beleértendő, tehát 2018. december 31-ig… 

 
ELNÖK: Ezt már elfogadtuk, támogattuk a hét elején, okafogyott. Tehát a probléma 

kezeltetik egy másik Michl-féle javaslattal, nem ezzel. Kérjük meg majd Sági 
képviselőtársunkat, hogy vonja vissza a javaslatát, de most szavazunk róla.  

Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatja, egyharmadot sem kapott. 

Kiosztottuk, előttem van, ez az 5. §, egy vaskos, hallgatói szerződés címet viselő 
módosító javaslat. A módosító javaslatnak az az indoka, hogy az Alkotmánybíróság tegnap 
megsemmisítette azt a kormányrendeletet, amely a hallgatói szerződésre vonatkozik. 
Érvelésében kifejtette, hogy ez olyan alapvető viszonyt szabályoz, amelyet rendelet nem, csak 
törvény szabályozhatja. A kormány ma reggel megvitatta a helyzetet, és arra kérte a 
minisztert, hogy az asztalon lévő felsőoktatási törvénybe építse be a korábban rendeletben 
szabályozott passzusokat. Ezt a miniszter nem tudja megtenni, mert ez nem az ő 
előterjesztése, Vinnai Győzőé, de az előterjesztő sem tudja megtenni, mert a saját 
előterjesztését az előterjesztő nem módosíthatja, a képviselők sem tudják megtenni, mert a 
határideje már lejárt. Egy szereplő tudja ezt megtenni, és ez mi vagyunk.  

Teljesítjük-e kormánynak a miniszterre rótt feladatát a miniszter helyett? Én arra 
teszek javaslatot, hogy teljesítsük, azzal együtt, hogy természetesen vannak kételyeim a 
tekintetben, hogy nincs-e későn, mert a vonalhúzás nem tudom, mikor lesz, mostanában. 
(Dr. Kis Norbert: Még 20 nap van.) Végül is 20 nap múlva, de a vonalhúzás előtt 20 nappal 
szabályozzuk törvényben a hallgatói szerződés dolgát. Ez azért némi aggályt felvet bennem, 
bár érvelhetünk úgy is, ha érvelnünk kell, hogy a rendelet tegnap még hatályban volt, és 
hallgatók, akik jelentkeztek, mérlegelték a jövőjüket, és ennek a tudatában, a rendelet 
ismeretében tették ezt. Tehát itt azt a kérdést természetesen nem mi fogjuk eldönteni, hogy a 
hallgatók abban a helyzetben voltak-e, hogy kellő idejük volt a szabályok ismerete alapján 
mérlegelni a felvételi jelentkezést, mert érvelhetünk úgy, hogy nem a törvény elfogadása – az 
elfogadás még arrébb van, 12-én lesz –, hanem a szabályozás ismerete, attól függetlenül, hogy 
ez milyen szintű.  

Felteszem, ezt az érvelést nagyon sokan, okkal vagy ok nélkül, kritizálni fogják, de 
most mindenesetre egy törvényi szabályozásra teszünk javaslatot. Sajnos, attól tartok, ezzel ez 
a hallgatói szerződés nem kerül nyugvópontra, de a kormány kérését mi teljesítsük. 

Kíván-e bárki bármit hozzáfűzni az elhangzottakhoz? (Nincs jelzés.) 
Győző, támogatod a javaslatot? 
 
VINNAI GYŐZŐ (Fidesz) előterjesztő: Igen. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja-e? 
 
DR. KIS NORBERT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások Minisztériuma): A 

kormány támogatja a javaslatot. Annyit fűznék hozzá, ha szabad, hogy ez a módosító javaslat 
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tartalmilag teljesen megfelel az ez idáig hatályos kormányrendeleti szabályozásnak. Ahogyan 
a javaslatból olvasható, egy ponton van eltérés a hallgatók javára, nevezetesen a doktorandusz 
ösztöndíjas hallgatókat ez a törvénymódosítás a hallgatói szerződés hatálya alól kiveszi, tehát 
azok a szerződési kötelmek, amelyek az alapképzés, a mesterképzés, a szakirányú 
továbbképzés hallgatóira vonatkoznak, akik ösztöndíjban, illetőleg részösztöndíjban 
részesülnek, a doktoranduszokra ezek a szabályok nem vonatkoznak. Az egyebekben 
100 százalékban megfelel az ez idáig hatályos kormányrendeleti szabályozásnak. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e más kérdés, hozzászólás? Nincs.  
Szavazzunk arról, hogy benyújtjuk-e ezt a javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, 

szavazzon! (Szavazás. – Látható többség.) A bizottság egyetértett azzal, hogy ezt nyújtsuk be, 
ezt meg is fogjuk tenni. 

Van-e tudomásunk más módosító javaslatról? (Tanácskozás.) Elnézést, itt forradalmi 
helyzet van, úgy látszik, én tévedtem. A felsőoktatási törvényhez benyújtott csatlakozó 
módosító indítványokra vonatkozó napirendet lezártuk… (Jelzésre:) Nem zártuk le, László, 
parancsolj! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, egy észrevételem van. Szerintem ez 

koherenciakérdésnek tűnik, ezt Győzőnek már említettem a plenáris ülésen is. Nevezetesen a 
bizottság döntött arról, hogy azt a módosítót tudja támogatni, ezt az előterjesztő is és a 
kormány is támogatta, miszerint a gazdasági főigazgatókra vonatkozóan a munkáltatói jogot 
áttelepítenénk az illetékes miniszterhez, ugyanakkor a 3. § azt tartalmazza, hogy a rektor 
felelős a gazdasági ügyekért, a gazdasági főigazgató feletti munkáltatói jogokat… és így 
tovább. Magyarán, itt a törvényszövegben nem maradhat két olyan paragrafus, amelyek 
egymásnak ellentmondó tartalmat hordoznak, ezért azt javasolom tisztelettel, hogy ezt a 
bizonyos 3. §-t vegyük ki, ez kifejezetten kozherenciatermészetű. 

Köszönöm szépen. 
 

ELNÖK:  Köszönöm. A kormány véleménye? 
 
DR. KIS NORBERT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrások Minisztériuma): Az a 

módosító javaslat, ami a munkáltatói jogot a fejlesztési miniszternek adja, úgy fogalmaz, hogy 
ez az általános szabály, amelyre Pósán képviselő úr hivatkozott, azt felülértelmezi, tehát úgy 
szól pontosan a bizottság javaslata, hogy az állami fenntartású felsőoktatási intézmény esetén 
a 13. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági főigazgatóval 
kapcsolatos munkáltatói jogokat az állami vagyonért felelős miniszter gyakorolja. Tehát az 
általános szabály maradhat. 

(Dr. Pósán László: Visszavonom a javaslatot.) 
 
ELNÖK: Pósán László visszavonta a javaslatát.  Lezártuk a felsőoktatás. 
Ügyrend: újra nyitjuk a köznevelési törvényt. Szavazunk. Aki ezzel egyetért, most 

szavazzon! (Szavazás.)  
A 7. § a Pósán-féle javaslat. A költségvetésre vonatkozóan van egy javaslatunk, 

bizottsági módosító javaslat, amelynek a lényege – ezt pontosan le kell írni, ez a 6. oldal 
7. pont –, tehát a (2) bekezdés utolsó mondata úgy szólna, hogy a köznevelési intézmény 
fenntartási költségeit a fenntartó, működési költségeit a működtető által évente megállapított 
költségvetésben kell előirányozni. Tehát még egyszer: a köznevelési intézmények – az 
eredetiben többes szám volt, én maradok annál – fenntartási költségeit a fenntartó, működési 
költségeit a működtető által évente megállapított költségvetésben kell előirányozni.  
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Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Egyhangúlag 
támogattuk ezt a dolgot.  

Köszönöm a megjelenésüket, az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra) 
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