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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2011. február – 2013. 

február) címmel benyújtott beszámoló (J/12618. szám)  

(Általános vita)  

 

2. a) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/12415. szám)   

(Általános vita)  

b) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetéről (T/12415/1. szám)  

c) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/12415/2. szám)  

 

3. A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12513. szám)  

(Általános vita)  

 

4. Egyebek  
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Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke  
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Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
Dr. Ángyán József (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Bodó Sándor (Fidesz) távollétében dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Brájer Éva (Fidesz) Pánczél Károlynak (Fidesz)  
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Németh Zoltán (Fidesz) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
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Révész Máriusz (Fidesz) távollétében dr. Hoppál Péternek (Fidesz)  
Sági István (Fidesz) távollétében után Bodó Sándornak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) távollétében Riz Gábornak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Paulik Antal István főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 9 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  
POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntök mindenkit! Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Tisztelettel 
köszöntöm bizottságunk új tagjait: Ángyán József professzor urat, Puskás Imre 
képviselőtársunkat és Riz Gábor képviselőtársunkat. Talán nem kell bemutatni őket, mégis 
pár mondatban, ha lehet: Ángyán professzor úr felsőoktatási téren lesz nyilván a bizottság 
munkájában a segítségünkre, valamennyiünk segítségére; Imre úgy is, mint a megyei 
közgyűlés vezetője, a kistelepülési iskolák szószólója, emlékszünk pár évvel ezelőtti 
fórumaira, mozgalmaira; Riz Gábor pedig a szakképzés területén szerzett másokéhoz nem 
hasonlítható tapasztalatokat – örülünk, hogy erősítitek a bizottságot.  

A napirendi pontokat kiküldtük, négy napirendi pont van. Módosítási javaslat vagy 
vita van-e ezekkel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk akkor a 
napirendről! Aki egyetért vele, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2011. február – 2013. 
február) címmel benyújtott J/12618. számú beszámoló (Általános vita) 

Tisztelettel köszöntöm az első napirendi pontunk előadóját, Paulik Antal 
főosztályvezető urat, kérem, hogy foglaljon helyet. (Megtörténik.) A Magyarország területén 
élő nemzetiségek helyzetéről szóló beszámoló a 2011 és 2013 közötti időszakot öleli át, az 
általános vitáról való alkalmasságról kell döntenünk. Főosztályvezető úr, tessék parancsolni! 

 

Paulik Antal István (Emberi Er őforrások Minisztériuma) szóbeli kiegészítése 

PAULIK ANTAL ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm önöket abból az alkalomból, hogy a 
ciklusban immár másodszor találkozunk a nemzetiségek helyzetét ismertető jelentés 
bemutatásánál. Bizonyára tudják, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 150. §-a előírja, hogy a kormány kétévenként tekintse át a nemzetiségek helyzetét, és 
arról számoljon be az Országgyűlésnek – ez a beszámoló fekszik most önök előtt.  

Bizonyára mindenki tisztában van azzal, mennyire mozgalmas két évet tudhatunk 
magunk mögött nemzetiségi szempontból is, hiszen elég csak arra utalni, hogy milyen 
jogszabályok kerültek elfogadásra az elmúlt két évben, amelyek alapvetően megváltoztatták, 
illetve meghatározták a nemzetiségek életét az alaptörvénytől a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényen keresztül a köznevelési törvényig, a felsőoktatási törvényig, de a választási 
eljárásról, illetve az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényt is említhetném. 
Ezek voltak azok a legnagyobb súlyú események, amelyek köré ezt a kétéves beszámolót 
terveztük, illetve nagyon fontos esemény volt még ebben a két évben a népszámlálás, 
amelynek a nemzetiségi adatai ugyan a beszámolási időszak végét követően kerültek 
nyilvánosságra, mégis beleemeltük ebbe a kétéves beszámolóba, hiszen azt gondolom, ez 
alapvetően határozza meg a nemzetiségek helyzetének megítélését.  

Egy átfogó képet próbáltunk kialakítani, amelyben részletezzük azt, hogy mi minden 
történt közvetlenül az oktatás, a kultúra, a médiapolitika, a nemzetiségpolitika egészében az 
országban. Itt a bizottság profilja szempontjából talán kiemelném azt a momentumot, hogy az 
elmúlt két évben megduplázódott azon köznevelési intézmények száma, amelyeket az 
országos nemzetiségi önkormányzatok tartanak fenn, olyan önkormányzatok is beszálltak 
ebbe az intézményfenntartói körbe, amelyek korábban nem nagyon akartak hallani sem arról, 
hogy ők maguk fenntartóként megjelenjenek ebben a rendszerben: az Országos Roma 
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Önkormányzatot emelném ki, amely az első három intézményét vette át 2011-ben, de 
ugyanígy a románoknál is volt egy szemléletváltás, amikor is elkezdték magukhoz vonni 
azokat a kétnyelvű, román nemzetiségi iskolákat, amelyek meghatározzák a jövőjüket. 
Szintén a bizottság profiljába vághat a pedagógusképzés, illetve a tudománypolitika, erről is 
van egy rövid áttekintő kép az anyagban, kiemelve a Magyar Néprajzi Társaság szerepét a 
nemzetiségek múltjának, hagyományainak feldolgozása során, illetve viszonylag részletesen 
beszámolva azokról a nemzetiségi kutatóintézetekről, amelyeket egy-egy országos 
önkormányzat tart fenn.  

Nem is húznám tovább az időt, köszönöm a figyelmet, és kérem szépen, hogy a 
bizottság tagjai szavazzák meg, támogassák az anyag általános vitára bocsátását. Köszönöm 
szépen.  

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Én is köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Én kérdeznék, ha megengedi. 

Az intézményátvétel általában fontos és izgalmas feladat volt ebben az évben, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át a fenntartás feladatait az önkormányzatoktól 
– itt egy teljesen más természetű átvétel van, hiszen mind a működtetés, mind a fenntartás 
feladata a nemzetiségi önkormányzatokat illeti. Ezzel kapcsolatban mi az, amit esetleg 
kiemelne, főosztályvezető úr? Hiszen a bizottság ezzel sokat foglalkozott általánosságban, de 
ezt a területet annyira nem ismeri, nem látja, nem tudja, hogy itt milyen gondok voltak, ha 
voltak, vagy ha itt ezek nem mutatkoztak, akkor vajon miért nem, mi az, amit érdemes ellesni 
a nemzetiségektől? 

 
PAULIK ANTAL ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm a 

kérdést. Valóban egy, a Klebelsberg-féle átvételtől jelentősen eltérő folyamat ment itt végbe. 
Olyan intézményekről beszélünk, amelyek egy-egy nemzetiség esetében meghatározóak a 
nemzetiség jövőjét tekintve, hiszen ezek általában kétnyelvű, 12 évfolyamos iskolák, amelyek 
a leendő értelmiségképzés bázisát jelentik. Minden önkormányzat esetében nagyon nehéz 
döntés az, hogy kezdeményezze-e egy-egy intézmény átvételét, tekintettel arra, hogy ezek az 
országos önkormányzatok azért nem rendelkeznek olyan kiépült struktúrával, 
infrastruktúrával, amely már az első pillanatban zökkenőmentessé teheti az intézmények 
átvételét követő működtetést; éppen ezért emeltem ki azt a két önkormányzatot, amely a 
legjobban húzódozott ettől korábban. A legelső intézmény, amelyet valamely országos 
önkormányzat átvett – ez egy nagyon régi történet –, a hercegszántói helyi horvát kétnyelvű 
iskola volt, amelyet 2000-ben vett át az Országos Horvát Önkormányzat működtetésre, ők 
akkor abba majdnem belerokkantak, tehát akkor még ki kellett találni a finanszírozás 
megoldásait. A rendszer azért azóta beállt. Amit kiemelnék, az tehát az, hogy 
zökkenőmentesek voltak az átadás-átvételek, a finanszírozás is úgy oldódott meg, hogy 
semmiképpen nem járnak rosszabbul az új rendszerben a fenntartó országos önkormányzatok, 
és még egy dolgot kiemelnék: hogy nemcsak az országos önkormányzatok előtt áll nyitva az a 
lehetőség, hogy átvegyenek és működtessenek intézményt, hanem a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok előtt is. Két ilyen intézmény létezik most, az egyik egy piliscsabai német 
nemzetiségi iskola, a másik pedig Mátraszentimrén egy szlovák nemzetiségi iskola. Ezeknek a 
finanszírozását is sikerült úgy kezelni, a finanszírozás kérdését sikerült úgy kezelni, hogy 
semmiképpen se járjanak rosszul, illetve azért, mert ezek általánosságban kis iskolák nagyon 
kis létszámokkal – elég, ha megemlítem, hogy a két szlovén iskolában összesen 130 tanuló 
van, az egyikben 80 körül, a másikban pedig negyven-valahány, tehát nagyon kis iskolákról 
beszélünk –, tehát nagyon kis iskolákról beszélünk, ezeket semmiképpen nem lehet 
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optimálisan egy fő per összeg finanszírozásban fenntartani, tehát ott, ahol még mindig 
hiányok keletkeztek azokkal a megoldásokkal, amelyek egyébként a többi intézmény 
fenntartását lehetővé teszik, ott az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma köznevelési államtitkársága továbbra is köznevelési megállapodással fogja 
biztosítani a hiányzó összeget. Azt gondolom, ez nagyon fontos szempontja volt ennek az 
átadás-átvételi hullámnak.  

 
ELNÖK: Van olyan tapasztalat, hogy a többség kerül kisebbségbe, tehát ahol mondjuk 

a magyar nyelvű képzés kisebbségbe szorul, és vajon ott mi garantálja, hogyan garantáljuk az 
ő képzéshez fűződő jogaikat? Ez nyilván valamelyest egyszerűbb, bár ott sem egyszerű, ahol 
több intézmény van. Vajon van-e olyan településünk, ahol valamelyik nemzetiség 
kezdeményezte az iskola átvételét, és nincs másik, magyar nyelven folyó képzést nyújtó 
intézmény? – ezt most sikerült nagyon bonyolultan megfogalmaznom, de talán érthető a 
kérdésem lényege.  

 
PAULIK ANTAL ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Van olyan 

mindenképpen. Az említett két szlovén iskola két olyan településen működik, ahol más 
intézmény nem működik, viszont a lakosság 80 százalékban szlovén, és nem érkezett olyan 
problémafelvetés, hogy a nem szlovén nemzetiséghez tartozók problémásnak látnák azt, hogy 
az intézmény nem tudja… Tehát vagy vállalják azt, hogy a szlovén nyelvű oktatásban részt 
vesznek, vagy biztosítják számukra a szomszédos településeken a magyar iskolába való 
bekapcsolódás lehetőségét. Inkább az óvodai… Az országos önkormányzatok vehettek át 
ilyen komplex intézményeket, amelyek az óvodától az érettségiig működtetnek intézményt, 
illetve volt egy tótkomlósi eset, amikor az óvoda és az iskola egy intézményként volt 
megalapítva, azt vette át az Országos Szlovák Önkormányzat működtetésre, akkor az óvodát 
kellett kvázi újraindítani, egy magyar nyelvű óvodai csoportot kellett a városban megoldani, 
hogy azok a szülők is megkapják azt a szolgáltatást, ami egyébként megilleti őket, akik nem 
kívánták szlovák nyelvű óvodába járatni a gyerekeiket. Egyéb településeken nem jeleztek 
ilyen jellegű problémát.  

Én azt gondolom, hogy miután ezek az iskolák azért általában biztosítják azt a 
lehetőséget, hogy mondjuk a nyolcadik után legalábbis alapfokú – de inkább a középfok felé 
kezdenek tendálni – nyelvvizsgát tegyenek a gyerekek, innentől kezdve, azt gondolom, a 
szülők már rájöttek, hogy nem egy hátrányos történet, hogyha ezekbe az iskolákba járatják a 
gyerekeiket, tehát nem érkeztek jelzések ilyen jellegű feszültségről. 

 
ELNÖK: Világos. Nekünk egyelőre talán ezt a tótkomlósi problémát jelezték. Jól 

értem, hogy ha mondjuk 20 százalék magyar ajkú, nekik nem biztosítjuk a magyar nyelvű 
képzést az adott településen, hanem azt mondjuk, hogy megoldjuk az utaztatásukat? Vagy ha 
jól értem, egy intézményen belül nincs kétnyelvű képzés.  

 
PAULIK ANTAL ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A németeknél 

előfordul, de az átvett intézmények között nincsen ilyen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk akkor az általános vitára való alkalmasságról… (Jelzésre:) Van, igen. Parancsolj, 
Gergely! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem kérdésem lenne, véleményt 

szeretnék formálni a Jobbik-frakció nevében. Véleményünk szerint egy mindenkori magyar 
kormánynak kiemelten kell foglalkoznia a nemzetiségek kérdésével, ugyanis csak ebben az 
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esetben tudjuk megfelelő módon elvárni ugyanezt a szomszédos országoktól a magyar 
testvéreinkkel kapcsolatban. Emiatt a Jobbik ebben a ciklusban is, amikor őket érintő, a 
magyarországi nemzetiségeket érintő törvényjavaslat volt napirenden, akkor kiemelten 
foglalkozott ezzel, és számos esetben akár kapcsolattartások segítségével, véleménybekérések 
segítségével próbálta az ő problémáikat képviselni, és ennek érdekében tenni a parlamentben.  

A konkrét jelentéssel kapcsolatban az elhangzott pozitívumok és az általunk is 
elismert pozitívumok mellett azért van néhány olyan dolog, amit mi hiányolunk. Ilyen részben 
a vegyes kisebbségi bizottságok kérdésköre, illetve azok működése: sajnálatos módon mi úgy 
gondoljuk, hogy nem volt kielégítő ezeknek a működése az elmúlt időszakban. Illetve még 
egy rövid problémakört vetnék fel: a cigányság is idetartozik, ebben a jelentésben velük 
kapcsolatban is hosszasan olvashatunk, és itt sem találunk megfelelő módú előrelépést vagy 
megoldási javaslatot az ő helyzetük érdekében, márpedig fontosnak tartanánk a magyar-
cigány együttélés kapcsán ezeknek a pozitív lépéseknek a megfogalmazását; ehelyett 
leginkább csak a szegregációellenes intézkedéseket és ezeknek a fontosságát olvashatjuk a 
jelentésben.  

Ez az a két terület, amely miatt az esetleges pozitív előrelépések ellenére sem tudjuk 
támogatni, hanem tartózkodni fogunk ennél a jelentésnél. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Gábor, parancsolj! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Én még annyival egészíteném ki Farkas 

Gergely képviselőtársamat, hogy két problémára szeretném felhívni a figyelmet. Először egy 
kérdés fogalmazódott meg bennem azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt két évben mit tett a 
kormány annak érdekében, hogy felszámolja azt az úgynevezett etnobizniszt, ami némelyik 
hazánkban élő nemzeti vagy akár – mondhatjuk úgy is – etnikai kisebbség részéről 
tapasztalható. Hadd mondjak el egy konkrét példát! Devecser városában ismereteim szerint 
három roma kisebbségi önkormányzat is működik, aminek az az érdekessége, hogy 
mindegyik helyi roma kisebbségi önkormányzatban lényegében ugyanannak a családnak a 
tagjai vannak, nyilván azért, hogy ily módon is valamilyen támogatáshoz, forráshoz jussanak. 
A kérdésem tehát arra vonatkozik, hogy történt-e valamilyen előrelépés az elmúlt években, 
hogy ilyen visszaélésekre ne kerülhessen sor.  

A másik probléma szintén egy Devecserhez köthető dolog. Devecser városában 
körülbelül 500 általános iskolás korú gyermek él, ezzel szemben a helyi általános iskolába 
mindössze 300 gyermek jár. Ön szerint vagy önök szerint mit lehetne tenni annak érdekében, 
hogy a magyar gyerekek is helyben tudjanak iskolába járni? Nyilvánvaló, hogy a szülők azért 
viszik el más településekre a gyermekeiket, mert helyben, legalábbis az általános iskolában 
semmiképpen nem működik a magyar-cigány együttélés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) A 

főosztályvezető urat kérdezem, hogy kíván-e reagálni.  
 
PAULIK ANTAL ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A kérdésre 

mindenképpen.  
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
PAULIK ANTAL ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Mit tett a kormány 

az etnobiznisz felszámolásáért? – hangzott el a kérdés. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 
egyébként igyekszik ezt a kérdéskört kezelni, egyrészről már magának a választási 
rendszernek – és ez a választási eljárásról szóló törvényben is átvezetésre került – az 
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átdolgozásával, tehát egyszer próbáltuk egyrészt büntetőjogi kategóriává tenni a választási 
nem valós nyilatkozattételt, de ezt sajnos aztán végül is nem sikerült elérni a választási 
eljárásról szóló törvénnyel, ugyanakkor van egy nyilatkozattételi kötelezettség, amely azért 
bíróság előtt megtámadható. Tehát ha valaki azt nyilatkozza, hogy ő valamely… A passzív 
választójog gyakorlásához kell nyilatkoznia az adott jelöltnek, hogy ő valamely 
nemzetiséghez tartozik, beszéli a nyelvét, ismeri a kultúráját, s a többi, s a többi, és ez a 
nyilatkozat támadható meg bíróság előtt. Nem tudom, mi lesz a vége, amikor ezek elindulnak 
majd, korábban, a korábbi választások során is volt erre kísérlet. Egyik részről tehát a 
törvényben próbáltuk erősebben szabályozni ezeket a visszaélési lehetőségeket, illetve a 
másik, amit talán nem említettem a bevezetőben, hogy ebben a két évben sor került a 
nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásának a megváltoztatására is, aminek az egyik célja 
az volt, hogy ott kapjanak nagyobb forrásokat, bővebb finanszírozást az önkormányzatok, 
ahol valóban munka folyik. Magyarán nem éri majd meg új önkormányzatokat létrehozni, 
hiszen egyrészt a népszámlálási adatokhoz kötődik majd a működési támogatás, másrészt 
pedig az évenkénti beszámoláshoz arról, amit az adott önkormányzat végzett, ennek 
megvannak a formai szabályai, megvannak a tartalmi elvárások ezzel szemben. Ezeket a 
módszereket találtuk vagy próbáltuk beültetni a jogszabályi környezetbe annak érdekében, 
hogy ne legyen ez a visszaélés, ami egyébként most már lényegesen szűkebb, tehát 
lényegesen szűkebb a visszaéléseknek az a sávja, ami most még benne van a rendszerben, 
mint ami mondjuk 12 évvel ezelőtt volt.  

Ami a devecseri példát illeti, nem működhet három roma önkormányzat, tudniillik egy 
önkormányzat működhet egy településen, tehát hogy mit jelent az, hogy három önkormányzat 
működik, nekem homályos. Nem ismerem a példát, nem ismerem a települést, de utána 
fogunk járni. Az iskolánál pedig nyilvánvaló… Egyébként az iskolák működésével 
kapcsolatos tapasztalatok még most fognak bejönni, most fog lezárulni az első év, amikor a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működtetésébe kerültek ezek az intézmények. Én 
azt gondolom, hogy az, hogy ki hol jár iskolába, az lényegében… Tehát ebben az ügyben 
sokkal lényegesebb az, hogy milyen szakmai munka folyik egy-egy iskolában, hiszen a szülő, 
ha neki a szakmai munka, amit nyújtanak, olyan, amit a gyerekének elvár, akkor ott fogja 
tartani a gyerekét, és azt gondolom, hogy ebben az esetben a Klebelsberg-féle fenntartás azért 
sokat fog segíteni abban, hogy az intézmények szakmai munkája, annak a színvonala 
kiegyenlítődjön. Egyébiránt pedig azok az integrációs programok, illetve a társadalmi 
felzárkózási programok, amelyek részben benne vannak ebben a kétéves jelentésben, de volt 
egy korábbi beszámoló is, amelyet a társadalmi felzárkózás államtitkársága készített, és 
szerintem az is járt itt egy évvel korábban, abban azért lényegesen nagyobb teret kaptak ezek 
a fajta programok, illetve ez a törekvés, hogy hogyan integrálják a településen lakók 
összességét egy igazi közösségbe. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Most is érdemes erről beszélni, adott esetben külön is arról, 

hogy cigány gyerekek oktatása kistelepüléseken hogyan valósul meg. Valóban, pusztán a jogi 
kényszer, az integráció jogi kényszere kevés, erre jól hívod fel a figyelmet. Óhatatlanul 
nyilvánvalóvá kell váljon mindenki számára, a döntéshozó meg a döntés-előkészítő számára 
is, hogy a többségi csoporthoz tartozó szülők az integrációt a gyerekeik szempontjából 
kockázatként élik meg, és mivel nekik egy gyerekük van, sok esetben, ebből a kockázatos 
helyzetből igyekeznek őket kimenekíteni. Ennek nem a még erősebb kényszer és a még 
erősebb jogi prés megteremtése a megoldása vagy a feloldása, hanem az, hogy hogyan tesszük 
vonzóvá a középosztály számára ezeket az integrált intézményeket, hogy ezt ne kockázatként 
élje meg, hanem a gyereke számára lehetőségként. Lehet kerülgetni, de jó iskolát kell csinálni, 
és ehhez erőforrás kell, pénz kell. Ugyanez igaz a cigány gyerekek oldaláról is: pusztán a jogi 
kényszerrel létrehozott integráció nem oldja meg az ő hátrányaikat. Az az iskola tehát, amely 
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jó egy a középosztályhoz tartózó szülő gyereke számára, mert mondjuk meg tudja otthon 
oldani a házi feladatot, az nem jó egy olyan cigány gyerek számára, aki nem tudja otthon 
megoldani a házi feladatot, mert nincs villany, nincs asztal. Pusztán tehát a jogi összezártság 
semmit nem old meg.  

Érdemes vizsgálni ezeknek a programoknak a költségigényét, hatásfokát, de egy 
bizonyos: a magyar oktatásügyben van egy nagyon mély probléma, ami láthatóbban sújtja a 
cigány gyerekeket, kevésbé láthatóan a nem cigány gyerekeket, de azokat is sújtja, ez pedig 
az, hogy nem személyre szabott, nem differenciált, nem egyéni fejlesztést folytatunk, hanem 
nívócsoportokba bontva adjuk le az anyagot. Ennek az ósdi, XIX. századi pedagógiai kultúra 
megmaradásának vagy zárványszerű ittlétének több oka van, ezeket az okokat érdemes sorra 
venni; erre most itt nincs idő, csak jelzésszerűen: az egyik oka például a nemzeti alaptanterv, 
mert oly mértékben túlterjeszkedő, túlzó, a tanárra és a gyerekre túl sok információt öntő, 
hogy azt szinte lehetetlen teljesíteni nemhogy egy nehéz sorban lévő vagy nehéz családból 
jövő cigány gyereknek, de egy normális, átlagos vagy egy kiemelkedően jólétű család 
gyerekének sem teljesíthető. Én nem ismerek olyan gyereket, aki meg tudná tanulni mindazt, 
amit a nemzeti alaptantervbe belegyömöszöltünk, szerintem olyan gyerek nincs. De 
hozzáteszem: ilyen felnőtt sincs. Tehát abszurd módon toljuk azt túl. Az időpréssel hozzuk 
még létre ezt a helyzetet, hogy nincs módja a tanárnak a gyakorlásra, az ismétlésre, nincs 
energiája, figyelme, sok esetben hozzáértése, szaktudása sem, hogy a gyerek számára jó 
egyéni tanulási utakat tervezzen meg, és azokon kísérje végig a gyereket. Ez mindenkinek a 
gyerekét sújtja, csak a cigány gyerekeknél ez nagyon gyorsan csődhelyzet formájában vagy 
antiszociális viselkedés formájában mutatkozik meg.  

Ez nem pusztán cigánygyerek-probléma vagy cigányságprobléma, az a jéghegy 
csúcsa, ez az egész magyar oktatás problémája, és mindaddig, amíg ezt nem oldjuk meg, 
addig a cigány gyerekek dolgát sem tudjuk megoldani – de ez valóban túlnyúlik a beszámoló 
keretein. Annyit hadd tegyek hozzá mint véleményt, hogy ezzel a problémával a vizsgált 
időszak sem tudott megbirkózni, ezt jól érzékelik a képviselők, de nem is kérik számon a 
beszámolón ennek a problémának a megoldását, illetve a felmutatását.  

Van-e még kérdés, hozzászólás a jelentéssel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Szavazzunk akkor! 

Szavazás 

Aki egyetért, tehát igennel kíván szavazni az általános vitára való alkalmasságról, az, 
kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene kíván szavazni? 
(Szavazás.) Aki tartózkodni kíván? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság általános 
vitára alkalmasnak találta a jelentést.  

Köszönjük szépen Paulik Antal főosztályvezető úrnak; nem marasztaljuk, ha más 
dolga van, megtisztel, hogyha figyelemmel kíséri a bizottság további munkáját, és jó munkát 
kívánok! 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú 
törvényjavaslat (Általános vita);  
A Költségvetési Tanács T/12415/1. számú véleménye a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetéről;  
Az Állami Számvevőszék T/12515/2. számú véleménye a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról 

A második napirendi pontunk a jövő évi, 2014-es központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat, amelyet természetesen az általános vitára való alkalmasság szempontjából 
vizsgálunk egyelőre. Berczik Ábel neve szerepel nálam, de természetesen Koleszár Katalin, 
Árok Szabolcs, Győri Judit Andrea, valamint az Állami Számvevőszéktől Belovai Sándorné 
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és Szabó Zsuzsanna számvevők, számvevő főtanácsos és számvevő is legyenek kedvesek, a 
hölgyek is, helyet keresni maguknak az asztalnál! Esetleg ha még egy széket odahúzunk, 
akkor négyen is elférnek, Zsuzsa segíteni fog ebben. (Megtörténik.) Az előterjesztőnek akkor 
módot adok, hogy kinyissa az üveget, és igyon egy korty vizet, majd pedig megkérjük, hogy 
röviden, az általános vita erejéig ismertesse velünk a kulcsfontosságú törvényjavaslat főbb 
pontjait. Nyilván megtisztelő, ha az általános államháztartási kérdések mellett az oktatásra, a 
felsőoktatásra, a szakképzésre és a tudománypolitikára vonatkozó elemeket esetleg kiemeli a 
beszámolójában, ha nem, akkor a kérdések úgyis erre fognak vonatkozni. Tessék parancsolni! 

 

Dr. Berczik Ábel (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Berczik Ábel vagyok, a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból érkeztem, a kincstárért felelős helyettes államtitkárként dolgozom a 
minisztériumban.  

Minden őszi parlamenti vitának meghatározó eleme szokott lenni a következő évi 
központi költségvetési törvényjavaslat megtárgyalása, majd a törvény megalkotása. Nem 
kivétel ez alól a 2013. év sem, amikor is az alaptörvényben foglalt felhatalmazás alapján az 
államháztartásról szóló törvényben rögzített határidőig, szeptember 30-áig a kormány a 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslatot a 
tisztelt Országgyűlés elé terjesztette, természetesen betartva a szokásos egyeztetési 
procedúrákat, illetve az előzetes véleményezésre jogosult szerveknek átadva a 
törvényjavaslatot. Az ellenőrzésre jogosult szervek közül kiemelném az Állami 
Számvevőszéket, amelynek az esetében külön meg is hallgathatjuk az Állami Számvevőszék 
képviselőjének a véleményét.  

Az Állami Számvevőszék mellett a néhány éve létrehozott Költségvetési Tanács is 
véleményezte a központi költségvetési törvényjavaslatot a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló törvény értelmében. A Költségvetési Tanács megállapította, hogy 
nincsenek alapvető ellenvetései a törvényjavaslat elfogadásával kapcsolatban. A jogosítványa 
az lett volna, és anélkül nem is lehet benyújtani a központi költségvetési törvényjavaslatot, 
illetve abban az esetben nem is lehet benyújtani, hogyha a Költségvetési Tanács nem ért egyet 
a törvényjavaslattal, de ezzel a jogával nem élt, tehát továbbengedte, parlamenti tárgyalásra 
engedte a törvényjavaslatot. Néhány kockázatot, mint önök előtt is ismert, jelzett a 
Költségvetési Tanács az Országgyűlés elé tárt elemzésében, ezeket egyrészt a kormány 
folyamatosan vizsgálja és felülvizsgálja a törvényjavaslat parlamenti tárgyalása szakaszában, 
másrészről pedig úgy ítélte meg, hogy a 2014. évben is – a 2013. évhez hasonló módon – a 
jelentős mértékben rendelkezésre álló tartalékok kellő fedezetet nyújtanak az esetleges 
gazdaságpolitikai kockázatok kivédésére.  

A törvényjavaslat alapvető elemei, a gazdaságpolitikában az alapvető, meghatározó 
jegyei továbbra is, mint az elmúlt években is, az adósság, az államadósság elleni harc, illetve 
ennek egyik eszközeként a költségvetési hiány mérséklése, illetőleg mérsékelt szinten történő 
tartása. Ez természetesen nemcsak a költségvetési törvény számaiban mutatkozik meg, hanem 
az elmúlt három és fél év strukturális átalakításai is ebbe az irányba mutattak, ebbe az irányba 
próbálták mozdítani az egész magyar államháztartás rendszerét, amely átalakítások közül 
számos közvetlenül érinti is a tisztelt bizottság hatáskörét, elegendő itt az önkormányzati 
rendszer átalakítására, ezen belül is a közoktatás, a köznevelési rendszer átalakításának a 
folyamatára utalni. Ezen több éve tartó folyamatnak egy igen jelentős elismerése volt, hogy 
2013 júniusában az Európai Bizottságnak, illetve a pénzügyminiszterek tanácsának azon 
döntése, amely megszüntette Magyarország ellen a túlzottdeficit-eljárást. 2014-ben 
mindenképpen cél az, hogy semmi szín alatt ne kerüljünk vissza ezen eljárás alá, 2014-ben a 
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gazdaságpolitikai prognózisok szerint a tovább erősödő pozitív folyamatok, 
mindenféleképpen és kellő mértékben megteremtik ennek a hátterét és alapját. A belső, illetve 
a külső kereslet növekedése is mindenképpen ennek az alapja irányába, ennek a feltételei 
megteremtésének az irányába mutatnak, így 2014-ben már egy megalapozott, tartható és stabil 
gazdasági növekedést várunk, a szakértők még konzervatív módon számolva is 2 százalékos 
gazdasági növekedésre, GDP-növekedésre számítanak. A GDP-növekedés mellett, illetve 
azzal párhuzamosan ezt a polgárok is megérzik majd a mindennapi életük során a 
reáljövedelem emelkedése nyomán. Ennek egyik formája a sokak előtt ismert, illetve igen 
széles körben ismert rezsicsökkentés, a másik formája pedig a közvetlen béremelések 
rendszere, amelyek közül kiemelkedik, sőt a legkiemelkedőbb eleme ennek a pedagógusok 
béremelése. Emellett még az adókedvezmények, a családi adókedvezmény kiterjesztése is 
ebbe az irányba mutat.  

Az inflációs várakozások továbbra is csekélyek, továbbra is alacsony szinten 
prognosztizálhatók. Az ez évben már elért alacsony szint, úgy gondoljuk, továbbra is tartható, 
és 2,4 százalék körüli inflációval számol a következő évi költségvetés.  

A törvényjavaslat alapját a rezsicsökkentés politikája, a rezsicsökkentés megvédése 
határozza meg egyrészről, másrészről a közoktatásban a pedagógus-életpálya ütemezett és 
fokozatos bevezetése, a népesedéspolitikai program, egy további kiemelendő kormányzati 
program feltételei szintén megteremtődnek a 2014. évi költségvetésben, és a családi 
adókedvezmény kiterjed azokra, akik a családi adókedvezményt a személyi jövedelemadóból 
nem tudják érvényesíteni, a családi járulékkedvezmény irányába terjeszti ki a 
népesedéspolitikai akcióprogram, illetve a napokban benyújtásra kerülő, a közterheket 
szabályozó törvényjavaslat a családi adókedvezményt. A munkavédelmi akcióterv 
folytatódik. A közfoglalkoztatás kiterjesztése is igen fontos alapja a jövő évi költségvetésnek, 
ennek keretében az eddigi időszakok mellett télen, illetve kora tavasszal is igyekszik majd a 
kormányzat a közfoglalkoztatás feltételrendszerét biztosítani.  

A nyugdíjak, ahogy az a megfelelő törvényben elő van írva, az inflációval azonos 
mértékben, 2,4 százalékkal növekednek január 1-jétől, ez az emelkedés megegyezik a 
prognosztizált inflációval. Amennyiben év közben intézkedés válik szükségessé, akkor a 
törvény értelmében az természetesen meg fog valósulni.  

Az európai uniós források maximális kihasználása is igen lényeges alapelve a jövő évi 
költségvetésnek. Ebből a szempontból a 2014. év egy átmeneti év lesz, hiszen a 2007-2013. 
évi uniós költségvetési periódus már lejárt, ugyanakkor 2015-ig a források, a korábban 
lekötött források még elkölthetők, tehát a források elköltése területén még elsősorban a 
korábbi periódus kifizetései fognak megtörténni. Ugyanakkor a 2014-2020-as periódus is 
elindul, ott az első pályázatok, illetve az operatív programok megalkotása a fő feladat.  

Nagyon fontos kiemelni, hogy a törvényjavaslat teljesíti az alaptörvényben rögzített 
azon szabályt, amely szerint amennyiben nincs gazdasági válság, avagy nincs egyéb 
rendkívüli körülmény, akkor a GDP-hez mért adósságnak folyamatosan, egyik évről a 
másikra csökkennie kell. Jövőre a GDP-hez mérten egy 0,6 százalékpontos államadósság-, 
államháztartási adósságcsökkentést jelez előre a költségvetési törvényjavaslat. A hiány 
tekintetében továbbra is a 3 százalék alatti hiány a fő célkitűzés, itt a GDP-hez mérten 
2,9 százalékra állította be a hiányjavaslatot a kormány. Első pillantásra vagy első hallásra azt 
gondolhatná az ember, hogy a törvényjavaslatban ez a 2,9 százalék, illetve a 3 százalék két 
egymáshoz igen közel álló tétel, így ez önmagában kockázatossá tehetné a költségvetést, 
ugyanakkor, mint említettem, 220 milliárd forintnyi tartalék áll rendelkezésre a 
költségvetésben, amelyből az Országvédelmi Alap 100 milliárd forintot, az általános tartalék 
120 milliárd forintot tesz ki, és a kormány meggyőződése, hogy ez a GDP 0,7 százalékát 
kitevő alap, illetve tartalék szükséges esetben kellő mozgásteret teremt a kormányzati 
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beavatkozások számára abban az esetben is, ha esetleg a várakozásoktól eltérően alakulnának 
a külső vagy a belső körülmények.  

Ahogy említettem, a köznevelés területén a pedagógus-életpálya bevezetése a legfőbb 
meghatározója a köznevelés egészének, azon belül is különösen a költségvetésnek, hiszen ez 
egy igen-igen jelentős költségvetési tétel. Ahogy az Országgyűlés döntött, idén augusztus 
végén és szeptember elejétől a béremelés 60 százaléka lépett életbe, majd 
2014 szeptemberétől és utána a következő év szeptemberében további 10-10 százalék fog 
hatályba lépni egészen a 2017. évig, amikor is teljes lesz a pedagógus-életpályának a 
spektruma. Ahogy hallatszik vagy látszik is, a 2014. évi költségvetés lesz az első olyan 
költségvetés, amely teljes egészében magába foglalja a pedagógus-életpálya első ütemének 
kihatásait, valamint a második üteméből az első három hónap kihatásait, így összességében 
153 milliárd forintnyi többlet-előirányzat került biztosításra a ’14-es költségvetési törvényben. 
Ebből a helyi önkormányzati körben körülbelül 30 milliárd forintnyi előirányzat került 
biztosításra, hiszen a nemzeti köznevelési törvény és az önkormányzati törvény értelmében az 
óvodapedagógusok továbbra is az önkormányzati körbe tartoznak, az ő finanszírozásuk az ez 
évi, a 2013. évben kialakított struktúrához képest változatlan formában, bértámogatás 
formájában történik meg, külön számítva a pedagógusok, illetve a pedagógiai munkát segítők 
bértámogatását. A struktúra változatlan, tehát a gyermeklétszámból a csoportlétszám 
segítségével kell kiszámítani az elismerhető pedagóguslétszámot, és ez az elismerhető 
pedagóguslétszám kerül beszorzásra a kikalkulált, elismerhető átlagbér összegével, amely az 
év egészére mintegy 4 millió forintnyi összeget tesz ki, amit kiegészít majd az utolsó három 
hónapra harminc-egynéhány ezer forintnyi további támogatás a második ütem bevezetésére.  

A működési támogatás, a helyi önkormányzatok működési támogatása változatlan 
összegben, 54 ezer forintnyi összegben illeti meg az önkormányzatokat az óvodák 
működtetése esetében. Bár nem költségvetési tétel, hiszen nem is jelenik meg közvetlenül a 
költségvetésben, de meg kell jegyezni, hogy az idén kialakított rendszer, amely a működtetés 
és a 3 ezer fő feletti települési önkormányzatok esetében a működtetés és a fenntartás 
fogalmát, illetve feladatstruktúráját elkülöníti, a 2014. évben is változatlan formában 
fennmarad, tehát alapértelmezésben a nagyobb lakosságszámú települések látják el az 
önkormányzatok működtetési feladatait, kivéve, hogyha ez alól felmentést kaptak egy 
befizetési kötelezettség előírása mellett.  

A pedagógus-életpálya bevezetésének legjelentősebb, volumenében a 
pedagóguslétszám miatt a legnagyobb tétele a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
költségvetését illeti. A KLIK költségvetése 88 milliárd forinttal egészül ki ebből a célból. A 
nem állami intézményfenntartók, egyházak, alapítványok, egyéb nem állami 
intézményfenntartók esetében is számottevő mértékben növekszik a finanszírozás a 
pedagógus-életpálya bevezetésével kapcsolatban, mintegy 29 milliárd forint kerül biztosításra 
számukra ebből a célból. Mint ismert, a nem állami finanszírozás esetében is ez év 
szeptember végén alkotott az Országgyűlés egy új finanszírozási rendszert, amely egy kicsit 
az előbb vagy korábban említett önkormányzati óvodai finanszírozási rendszerre emlékeztet, 
nem véletlenül, tehát külön bértámogatás, illetve egyházak esetében működtetési támogatás 
jogcímeken. Ennek a feltételrendszerét, a nem állami köznevelési finanszírozás 
feltételrendszerét a költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete tartalmazza. Ennek az a 
sajátossága, hogy az alapját az egy pedagógusra jutó gyermeklétszám, tanulólétszám alkotja, 
mégpedig oly módon, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál ténylegesen 
foglalkoztatottak ténylétszáma az, ami meghatározásra került a különböző intézménytípusok, 
jó pár intézménytípus, illetve pedagógiai szakszolgálati intézményfajta vonatkozásában, és a 
gyereklétszámból így megkapott elismerhető pedagóguslétszám kerül beszorzásra a szintén 
intézménytípusonként megállapított átlagbér összegével, ami az óvodai finanszírozáshoz 
hasonlóan 4 millió forint körüli, illetve valamivel 4 millió forint feletti összeg, kicsit eltérő 
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intézménytípusonként. Ezt egészíti ki az egyházak, illetve a nemzetiségi önkormányzati 
fenntartók számára járó működtetési támogatás, mintegy 160 ezer forint gyermekenként ez az 
összeg, ez az egész évre vonatkoztatva az idei 40 ezer forint, ez az egész évre vonatkoztatva. 
Akárcsak eddig az úgynevezett egyházi kiegészítő támogatás, ez a működtetési támogatás a 
jövőben is egy kvázi előlegként funkcionál, tehát az év végén az állami tényadatok alapján ez 
elszámolásra kerül, adott esetben kiegészítés vagy más esetben pedig az intézményfenntartók 
részéről befizetési kötelezettség formájában.  

Még egy speciális elemet érdemes kiemelni a struktúraváltás miatt, hogy egy 
úgynevezett kiegészítő támogatás is megilleti az egyházi, nemzetiségi intézményfenntartókat: 
24 300 forint gyermekenként. Ez azt a célt szolgálja, hogy az új köznevelési törvény által 
meghatározott új feladatszervezési struktúrára, illetve az új finanszírozási rendszer miatt 
okozott feszültségek enyhítésére szolgáljon. Az elképzelések szerint a 2013/2014. tanévre 
szól, tehát akkor 2014 szeptemberétől ez megszűnne, ez már nem illetné meg a fenntartókat.  

Külön sorokon tartalmazza a költségvetési törvényjavaslat a hitoktatás, a kötelező hit- 
és erkölcstanoktatás támogatását. Szintén egy, a pedagógus-életpálya hatásainak 
figyelembevételével számított átlagbér illeti majd meg a kötelező hit- és erkölcstanoktatást 
megvalósító egyházakat 309 és 330 ezer forint/fő/hónap összegben. Ezt kiegészíti egyszer egy 
tankönyvtámogatás, ami szintén az egyházi hit- és erkölcstanoktatás céljait szolgáló 
tankönyvtámogatás összege, valamint még egy külön alap a kis létszámú hitoktatás 
támogatására, ugyanis egyes egyházak, főleg a kisegyházak jelezték, hogy számukra az a 8 fő 
elismerhető csoportlétszám nem megvalósítható, és a kormány számára is igen fontos a hit- és 
erkölcstan megnyugtató finanszírozása, ezért gondoskodott ezen alap létrehozásáról.  

A felsőoktatás területén az állami és nem állami felsőoktatási intézmények 
finanszírozása teszi ki a felsőoktatás költségvetésének egészét, illetve döntő többségét. Van 
néhány címkézett, konkrét célzatú támogatás, így például a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
projektjének a külön soron, külön címkézett soron történő támogatása. Ezen felül a kiválósági 
támogatás előirányzatát gondolnám kiemelni, amely 10 milliárd forint összegben illeti meg 
azon egyetemeket, illetve felsőoktatási intézményeket, amelyek a jogszabályok által 
meghatározott minőségi kritériumoknak megfelelően működnek. Valamint az idén év közben, 
illetve a költségvetésitörvény-módosítással kiegészített összeggel, 11 milliárd forinttal a jövő 
évben is működni fog a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap, amely az évközi döntéseknek 
az alapját, mozgásterét teremti meg 11 milliárd forint összegben, amely a felsőoktatási 
intézmények új képzési struktúrára történő átalakítását fogja szolgálni.  

Köszönöm szépen, így bevezetőként ennyit gondoltam elmondani, és tisztelettel 
várnám a kérdéseket, illetve nem tudom a pontos menetrendet, hogy a Számvevőszék 
képviselője szól-e, de ezt majd az elnök úr megmondja.  

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy milyen vitamódot javasolnak, fejben 

tudják-e még tartani a kérdéseiket, és adjuk meg a kiegészítés lehetőségét az Állami 
Számvevőszéknek – én ezt javasolnám, vagy ezt kérném, ha lehet. (A felszólalásra 
jelentkezett Ferenczi Gábornak:) Gábor, jó ez így? (Ferenczi Gábor: Persze!) Jó, akkor 
tessék parancsolni, Belovai Sándorné számvevő főtanácsos asszony! 

 

Belovai Sándorné (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítése 

BELOVAI SÁNDORNÉ (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Általánosságban szeretném az ÁSZ szerepét bemutatni… 

 
ELNÖK: Persze! 
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BELOVAI SÁNDORNÉ (Állami Számvevőszék): …, illetőleg hogy milyen 
minősítéseket alkalmazott, és mit állapított meg a költségvetési törvényjavaslat 
véleményezése során.  

Az elsődleges feladatunk az volt, hogy megállapítsuk, hogy ennek a javaslatnak az 
összeállítása a jogszabályi előírásoknak mindenképpen megfelelt-e, hogy a kialakított 
tervezési tájékoztató alapján jártak-e el a tervezés során, hogy a bevételi és kiadási 
előirányzatok megalapozottak voltak-e, ehhez figyelembe vettük a 2015-17. évre kialakított 
irányszámokat, illetőleg azt, hogy kidolgozták-e, hogy a helyi önkormányzati támogatások 
megalapozottak-e, illetve mindenképpen azt, hogy az alaptörvényben és a stabilitási 
törvényben foglaltak alapján érvényesült-e az államadósság-szabály. Gyakorlatilag ezek a fő 
szempontok, amelyek alapján mi kialakítottuk a véleményünket.  

Háromfajta kategóriát alkalmaz az Állami Számvevőszék, amikor az előirányzatokat, 
kiadásokat, bevételeket minősíti: az egyik a megalapozott, ez a teljesíthető és alátámasztott 
kategória; a másik a részben megalapozott, ami teljesíthető és részben alátámasztott; és van a 
harmadik kategória, amely a legrosszabb minősítés, a nem megalapozott, ami nem teljesíthető 
és nem alátámasztott, és örömmel mondhatom el a Számvevőszék nevében, hogy ilyen idén 
nem volt, míg a korábbi években tapasztaltunk ilyet, hogy ilyen minősítést kellett adni. 
Viszont bizonyos kockázatokat azért megállapítottunk egyes előirányzatoknál. Kockázatos az 
előirányzat, hogyha nincsen meg a megfelelő szabályozási háttere, gondolok itt arra – és nem 
akarok elébe menni a dolgoknak –, hogy bizonyos adóknál még nincsenek meg a jogszabályi 
alapok, tehát ilyen értelemben bizonyos kockázatot megállapítottunk, ha nincs számítási 
háttere, nincs stratégia, hatástanulmány, illetőleg nem teljesíthető az előirányzat.  

Amiről itt véleményt mondtunk – ez lényeges, mert az egy bizonyos állapot, mert 
utána decemberig folynak itt majd a tárgyalások –, az a 16 883,1 milliárd forint kiadási 
főösszeg és a 15 958,4 milliárd forint bevételi összeg. Lényeges, hogy a kiadási főösszegnek a 
88,6 százalékát – tehát annak a lefedettsége megvalósult –, a bevételi főösszegnek pedig a 
93,6 százalékát ellenőriztük.  

Azt állapítottuk meg, hogy a törvényjavaslat megfelelt az alaptörvényben és a 
stabilitási törvényben meghatározottaknak, az államadósság-szabályoknak, az 
államháztartásról szóló jogszabályok előírásainak, rendelkezett továbbá tartalékokról is, 
illetőleg az Országvédelmi Alapról is. Kockázat azért bevételi oldalon, mint mondtam, 
említhető, mivel bizonyos jogszabályok, törvénymódosítások még hiányoznak, tehát ezt az 
ÁSZ-nak az akkori állapotnak megfelelően mindenképpen így kellett minősítenie.  

A hiány a 2013. évi módosított egyenleghez képest 12 százalékkal alacsonyabban 
került megállapításra, ahogy itt említette a helyettes államtitkár úr, 2 százalékos GDP-
növekedés mellett. Itt az ÁSZ a megállapítása szerint a 2014. évi hiánycélt tarthatónak látja.  

A likviditásról: a központi költségvetés tervezett hiányával összefüggésben a KESZ, 
vagyis a kincstári egységes számla folyamatos likviditásának biztosítására a 2014. évi 
finanszírozási elképzelések számszakilag kimunkáltak és alátámasztottak voltak a 
véleményünk szerint.  

Az adósságszabály szintén érvényesült. A stabilitási törvény előírásainak megfelelően 
tartalmazza az államadósság mértékét, és itt egy 0,5 százalékos várható arányt állapítottunk 
meg, ami megfelelőnek…, illetőleg 0,6 százalékost, lehet, hogy ez tizedesbeli vagy kerekítési 
hiba, de végül is megfelelőnek tartjuk.  

Adóbevételek. Itt megállapította, illetőleg konstatálta az Állami Számvevőszék, hogy 
az adóstruktúra arányeltolódása tovább folytatódott a jövedelem típusú adók felől a 
fogyasztási típusú adók felé. A megalapozottságot jelentősen jobbnak találta, tehát az javult – 
említettem, hogy nincsenek nem megalapozott adóbevételek –, ennek ellenére az 
adóbevételek 52,6 százalékát minősítette akkor megalapozottnak, 47,4 százalékát részben 
megalapozottnak, gondolok itt a kis adókra: kata, kiva. Ezek végül is nem olyan mértékben 



 16 

teljesültek, ahogy az eredetileg elképzelés volt, viszont úgy ítéltük meg, hogy ez a teljes 
költségvetés szintjén nem jelent kockázatot, hiszen kevesebb átlépés volt, tehát az szja alá 
tartozók, illetőleg az evát választók köre ugyanúgy megmaradt, itt csak a tendencia nem volt 
még olyan mértékű.  

Az MNV Zrt. esetében a bevételek 34,5 százalékát, a kiadások 75,4 százalékát találtuk 
megalapozottnak a háttérszámítások alapján. A Nemzeti Földalappal kapcsolatosan a 
bevételek és kiadások teljes körűen megalapozottak az ÁSZ véleménye szerint.  

Berczik úr is említette a tartalékok kérdését, itt 120 milliárdot, illetőleg 100 milliárdot 
terveztek az Országvédelmi Alapban. Ezt az Állami Számvevőszék részben megalapozottnak 
tekintette, nem a nagyságára vonatkozólag, hanem azért, mert nem találta úgy, hogy a 
törvényjavaslat indoklása megfelelően bemutatta volna, hogy az Országvédelmi Alap 
mértékének meghatározásánál milyen jellegű és mértékű kockázatokkal számoltak, tehát ezt 
nem látta ilyen értelemben kellően megalapozottnak.  

A fejezetek előirányzatairól egy pár szót. Itt a lefedettség, mint már említettem, 88,6, a 
kiadásoknál pedig 93,6 százalék volt. Összességében… 

 
ELNÖK: Elnézést, bocsásson meg! Egy pillanatra szeretném csak félbeszakítani. Az a 

tapasztalatom az elmúlt húsz év alapján, hogy az oktatási bizottságban ülő képviselők 
alapvetően az oktatási pontokhoz szoktak hozzászólni. Nagyon támogatom a mindenoldalúan 
fejlett képviselőket, akik mindenben értekeznek, de az ön idejét meg energiáját sem akarom 
pazarolni azzal, hogy teljes részletességgel végigmenjünk az anyagon. Ezért azt kérem, 
fontoljuk meg közösen, hogy az oktatást szorosabban érintő fejezeteket vegyük sorra így, 
ahogy el tetszett kezdeni, a többit pedig ne, hogyha megfogalmazhatok egy ilyen javaslatot.  

 
BELOVAI SÁNDORNÉ (Állami Számvevőszék): Értem, elnök úr. Tulajdonképpen 

én majdnem a végére is értem… (Derültség.)  
 
ELNÖK: Kár volt szólnom! (Derültség.)  
 
BELOVAI SÁNDORNÉ (Állami Számvevőszék): …, már nem sok hiányzik, csak 

mivel általános vitáról van szó… 
 
ELNÖK: Igaza van! 
 
BELOVAI SÁNDORNÉ (Állami Számvevőszék): …, de megértem az ön véleményét 

is. Tulajdonképpen az oktatási területre nézve nem tudok mást mondani, (Dr. Berczik 
Ábelnek:) ön elmondta itt a pedagógus-életpályával kapcsolatos témákat, az új 
előirányzatokat, illetőleg a fejezeti ellenőrzés tapasztalatai alapján, amit a 40. oldalon 
tartalmaz az előterjesztés vagy a vélemény, bocsánat, nem előterjesztés, tehát amit a vélemény 
tartalmaz, ott az EMMI bizonyos vonatkozásokban említésre, kiemelésre kerül, de alapvetően 
azért – és pont ott szakított félbe az elnök úr –, mert magának az egész fejezetnek és annak az 
oktatási részére vonatkozó tervezési metodikáját, megfelelését, tehát amit elmondtam, hogy 
milyen szempontokat vizsgáltunk, hogy hogyan vezették le az előirányzatokat, és hogyan 
alakult ki a sarokszámok függvényében, az ellenőrzés megfelelőnek találta. Nem tudok ezen 
kívül mást mondani, tényleg csak szóismétlés lenne, és miért menjünk bele? Tulajdonképpen 
itt az ellenőrzés a pedagógus-életpályamodellnél, az, hogy tényleg voltak-e háttérszámítások, 
biztosították-e…, tehát a miértjét az Állami Számvevőszék nem nézi, hiszen annak törvényi 
alapja van, vagyis itt tulajdonképpen a forrásoldal biztosítása a kérdés.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
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BELOVAI SÁNDORNÉ (Állami Számvevőszék): Én tényleg ennyit tudok elmondani. 

Ami még érinti itt a fejezetet… Illetőleg nem, bocsánat! Az elkülönített állami pénzalapok, 
amit még mondtam volna, ott gyakorlatilag már úgy a fejezetet nem, kifejezetten csak az 
oktatást, mert azért más alapok is idetartoznak, ott is szabályosnak találta a tervezési 
metodikát az Állami Számvevőszék.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Röstellem, hogy megszakítottam, elnézést.  
 
BELOVAI SÁNDORNÉ (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm.  
Többen is szót kértek: Osztolykán Ágnes alelnök asszony, illetve Ferenczi Gábor 

képviselőtársunk. Tessék parancsolni, Ágnes, parancsolj! 
 

Kérdések, hozzászólások 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Nekem sok kérdésem lenne, 
viszont előre szeretném jelezni, hogy a válaszokat sajnos nem tudom megvárni, mert el kell 
mennem a Jegyzői Irodába, de nagyon nagy szeretettel várom majd a jegyzőkönyvet, hogy 
ezekre a kérdésekre milyen válaszokat kapunk.  

Mi azt gondoljuk, hogy eddig sem láttunk az elmúlt években egy megalapozott 
költségvetési gondolkodást, és az LMP úgy látja, hogy ez most sem az. Azt gondoljuk, hogy 
az oktatási fejezetekben látunk javulást, de van egy alapvető gondolkodásbeli különbség 
közöttünk, mégpedig az, hogy itt arról beszélgettünk, hogy 5-6 százalék között finanszírozzuk 
az oktatást. A mi meglátásunk szerint 8-10 százalékra lenne szükség, és azt gondolnánk – 
mint ahogy azt eddig is hangoztattuk –, hogy számunkra az oktatás az a kiemelt szakterület, 
ahol bármilyen gazdasági válság van, ehhez mi tűzön-vízen át ragaszkodnánk, és azt 
gondolnánk, hogy ha ezt a szintű százalékarányos finanszírozást tudnánk tartani, akkor talán 
két-három évtized múlva kiemelkedhetnénk abból az oktatási kátyúból, ahol most vagyunk, és 
azt gondoljuk, hogy radikálisan kellene növelni az oktatás finanszírozását, hiszen ez az 
egyetlen kitörési pont.  

Konkrét kérdéseim is vannak. Azt látjuk, hogy a köznevelésbe az elvont források most 
visszakerülnek, és a köznevelési feladatellátás és intézményei sor a tavalyihoz képest 
54 milliárd forinttal többet kap, a közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
pedig 17 milliárd forinttal kap többet. Én azt szeretném megtudni, hogy hogyan oszlik meg ez 
a többlet, és kihez és hogyan fog ez eljutni.  

Az egyetemek, főiskolák támogatása meglátásunk szerint 136 milliárdra nő az idei 
123 milliárdhoz képest, de erre még rájön az egyetemmentés, ahogy ön is mondta, már az 
idén is, és a 136 milliárd mellé jön még a felsőoktatási struktúraátalakítási alap 11 milliárdos 
kerete jövőre. Az a kérdésem, hogy ezen kívül lesz-e még egyetemmentés, ha igen, mekkora 
forrásból, és mire megy el például a PPP-konstrukciók kiváltása. 

Itt beszélt a nem állami fenntartók… (Kucsák László: Hogyhogy mire megy el?) 
Tessék? (Kucsák László: Arra megy el!) Nem értem. (Kucsák László: Arra megy el! – Dr. 
Pósán László: Folytasd, Ági! – Révész Máriusz: Nem értettük, hogy mi a kérdés.)  

 
ELNÖK: Nem is baj. (Derültség.) Az előadónak kell értenie. (Derültség.)  
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Nem nektek kell érteni, hanem annak, akitől 

kérdezem.  
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A nem állami fenntartóknak a megoszlásáról hallottunk itt, és amikor én megkérdezem 
azt, hogy a nem állami fenntartók mennyivel több forrást kapnak jövőre, akkor azt értem 
alatta, hogy nem a pedagógusbérekre gondolok, tehát a pedagógusbér-emelésre, ami ott is 
jelen van, hanem arra, hogy a köznevelési szerződéskötések során összesen mekkora 
támogatásra számíthat ez a fenntartói kör, hogy mennyivel nő ennek a szférának a támogatása 
a korábbihoz képest – csak hogy ne csak az legyen a válasz, hogy itt a pedagógusbérek 
ugyanolyan arányban növekszenek.  

A negyedik kérdésem a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő, de nem pedagógus 
munkakörben foglalkoztatott munkatársak béremelésére vonatkozik. Kapnak-e ők béremelést 
jövőre, tehát lesz-e a 2014-es költségvetés alapján nekik béremelésük? Én nem látok ilyet.  

A költségvetési javaslat indoklása úgy fogalmaz: továbbra is önkormányzati feladat a 
gyermekétkeztetés, amelynek a támogatásánál ugyanakkor a ’13. évi költségvetésben már más 
tartalékforrásokat használtak. Az a kérdésem, hogy mennyivel nő a közétkeztetés állami 
támogatása, figyelemmel a közoktatási reform pluszköltségeire, a közétkeztetési reform 
pluszforrás-igényére.  

Az óvodai férőhelybővítés infrastruktúrafejlesztésére mennyi forrás jut, ebből mennyi 
az EU-s forrás? Mert mindig az a hivatkozási alap, hogy itt az EU-s forrásokat emlegetik 
nekünk, de mennyi erre a költségvetési forrás?  

Az utolsó kérdésem pedig a hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozik. Ön ugyan itt 
mondott három dolgot, amit én leírtam, hogy tankönyvtámogatás és a kis létszámú 
csoportoknak való valamiféle alap kialakítása. Mi azt látjuk, hogy a minisztérium 
költségvetési fejezetében van egy 400 milliós keret, lehet, hogy ezt nem jól látjuk, de hogyha 
ezt mégiscsak jól látjuk, akkor ez mire van? Ebből menne az, amit ön felsorolt, vagy ez külön 
csak úgy általában a hit- és erkölcstan oktatására vonatkozik? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Ágnesnek el kell mennie, mert jegyzővé választotta a 

parlament, amihez nem is gratuláltunk, de most pótoljuk. (Osztolykán Ágnes: Köszönöm.) 
Ferenczi Gábor képviselőtársunk következik. Parancsolj, Gábor! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is örülök, hogy az 

LMP támogatja a Jobbik oktatási programját, tehát valóban radikális változásra van szükség a 
finanszírozás terén is. (Osztolykán Ágnes: Nem támogatja!) Minden olyan javaslatot 
támogatunk, amely több pénzt tesz bele a magyar oktatásügybe. Viszont hadd éljek itt egy 
kritikával, illetve egy kérdéssel! A 2013-as költségvetésben a 20. cím 4. alcím és 7. jogcím 
alatt szerepelt a kisiskolák támogatására 80 millió forint. Sajnálom, hogy Puskás Imre 
képviselőtársunk, akit úgy mutatott be az elnök úr, mint a kisiskolák szószólóját, nem lehet itt, 
mert talán együtt kardoskodhatnánk most itt azért, hogy a 2014-es költségvetés tervezetébe is 
kerüljön bele ez az összeg, illetve szeretném megkérdezni, hogy esetleg más jogcímen 
találunk-e támogatást a kisiskolákra vonatkozólag. (Osztolykán Ágnes távozik.) És ha már a 
kisiskolákról van szó, azt is szeretném megkérdezni némi kritikai éllel, hogy annak a 
számításaim szerint 122 intézménynek a leépítésével, összevonásával, bezárásával sikerült-e 
valamilyen megtakarításokat eszközölniük, mert sajnos úgy látom, hogy az oktatásügyre még 
mindig egy olyan szegmensként tekintenek, amely pusztán kiadással jár, költségekkel jár, ami 
megterheli a magyar költségvetést. Én úgy érzem, hogy ezeket az intézményeket meg lehetett 
volna menteni, főleg akkor, ugye, amikor már 2010-ben is úgy kommunikálták, hogy minden 
településen akár 9 fővel is újra lehessen nyitni az iskolákat. A kérdés tehát arra vonatkozna, 
hogy hogyan képzelik el a 2014. évben a kisiskolák támogatását.  

Egy pozitívumot is hadd említsek meg, aminek mi a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom részéről mindenképpen örülünk, én Veszprém megyeiként különösen: hogy a 
2014-es költségvetésben szerepel a várpalotai Trianon Múzeumra 50 millió forint támogatás. 
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Ezt mi, úgy gondolom, a saját sikerünkként könyvelhetjük el, hiszen a Jobbik parlamentbe 
kerülése után rögtön éltünk ezzel a javaslattal, azt az első évben el is fogadták, tavaly 
elviekben más jogcímen érkezett, reményeim szerint meg is érkezett ez a támogatás, és 
üdvözlendő, hogy idén szintén támogatást kapnak.  

Hadd kérdezzem még meg, ha már Veszprém megyénél tartunk, hogy Zánkán viszont 
miért nem kaphat támogatást a Zánkai Ifjúsági Központ a ’14-es költségvetés tervezetében. 
(Farkas Gergely: Benne van.) Én nem találtam meg. (Farkas Gergely: Benne van.) Közben 
képviselőtársam azt mondja, hogy esetleg más jogcímen… (Farkas Gergely közbeszól.) Jó. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Pósán László kért szót, én magam is, Hiller István is, 

Gergely is jelentkezett. Parancsolj, Laci! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. A Lendület-programnál szerepel 

– kerekítve mondom – durván egy 3,3 milliárdos tétel, ha jól értem, ennyit tesz bele a 
költségvetés. Szeretném megkérdezni, hogy mennyi az, amit az Akadémia a maga forrásából 
hozzátesz, csak hogy lássuk, hogy összességében mennyit tudunk erre fordítani.  

Jól értem-e azt, hogy az EU-s és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása – ezt a 
felsőoktatásra vonatkozóan kérdezem – az önrész biztosítására szolgál?  

Látok egy olyat, hogy az MTA forrásai durván 4 milliárd forinttal gyarapodnak, ami 
első hallásra örvendetesnek tűnik, ugyanakkor szerepel itt egy olyan tétel, hogy az MTA 
bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóházának a létrehozása 3,6 milliárddal, tehát ha jól 
értem, akkor ez a bővülés alapvetően ennek a finanszírozására szolgál. A kérdés csak az, hogy 
ez azt jelenti-e, hogy akkor a mostani helyéről, a Várból, az Úri utcából elköltözne a 
Történettudományi Intézet (Dr. Hiller István: Igen!), vagy egyéb, ennek a hatálya alá 
tartozók, és hol lenne ez az új helyszín (Dr. Hiller István: A Haller utcában!), mert ennek 
függvényében további kérdéseim lennének. (Dr. Hiller István közbeszól.) 

A következő dolog, amire szeretnék még választ kapni, de most én magam is 
elbizonytalanodtam, hogy hol lenne ennek igazából a helye, az adótörvényekben vagy a 
költségvetést megalapozó törvényekben, mégis hadd tegyek egy észrevételt, ami szerintem 
mégiscsak elgondolkodtató: hogy ma a tudományos folyóiratok áfája 5 százalék, a 
nyomtatottaké, ugyanakkor az elektronikus formában hozzáférhetőknél ez 27 százalék, mert a 
besorolás szerint ez nem folyóirat, hanem mint szolgáltatás szerepel. Sok folyóirat most már 
tényleg csak és kizárólag elektronikusan jelenik meg. A kérdésem a következő: fenntartható-e 
egyáltalán az a besorolás, hogy ez szolgáltatás akkor? Tisztelettel javaslom, hogy ezt 
gondoljuk végig, mert ebből a szempontból szerintem most egy mellékútra tud futni a 
tudományos folyóiratok kezelése, ha csak a nyomtatottat ismerjük el az 5 százalékos áfakörbe 
tartozónak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Hadd adjam meg magamnak a szót, aztán Hiller István, 

Farkas Gergely és Sági István jelentkezett még.  
Választások előtti időszakban vagyunk, a következő év három választással terhes: 

önkormányzati, országgyűlési, európai parlamenti választással. Ilyenkor sokkal erősebb a 
késztetés, hogy a képviselők jót tegyenek, a jó cselekedetek iránti vágy természetesen ott van 
bennünk, de hadd hívjuk fel a figyelmet arra, hogy Magyarország nagyon nehezen bújt ki a 
túlzottdeficit-eljárás alól, és ez korántsem egy életre szóló ítélet. Nem tudom, hogy az Európai 
Unió radarja hol lehet, 5 milliárdnál, 8-nál vagy 10-nél, de semmiképpen sem magasabban, 
tehát a sok aprónak tűnő, alig pár száz milliós tétel nagyon könnyen megborítja a költségvetés 
egyensúlyát és az ország gazdaságának a stabilitását is. Ez egy bajban lévő ország, amelynek 
a gazdasága törékeny, tehát erős önmérsékletre van szükség az egyébként szakpolitikákban 
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elkötelezett képviselők részéről is. Ezt valamennyien tudjuk, akik itt ülünk, csak néha 
szeretnénk róla megfeledkezni, mert olyan jó lenne, hogyha ki tudnánk verni ezt a rossz 
gondolatot vagy szürkés gondolatot a fejünkből – de nem tudjuk, ezt szeretném kérni tehát 
minden itt ülőtől. 

Az Állami Számvevőszéktől hadd kérdezzem meg azt, hogy az országgyűlési 
határozati javaslatok törvényben, költségvetési törvényben való visszaköszönését vajon 
vizsgálta-e. Felteszem, hogy nem, mert akkor szóba került volna a határon túli 
osztálykirándulásokra vonatkozó országgyűlési határozati javaslat – amit mi szövegeztünk, 
azért vagyunk rá ilyen kényesek vagy hiúak, mármint ez a bizottság –, amely azt tűzte ki 
célul, hogy ’14-re érjük azt el, hogy normatív módon, tehát igényelhetően, nem külön 
pályázat formájában, hanem mindenki számára hozzáférhető legyen az a költségvetési 
támogatás, amely minden fiatal számára biztosít valamikor a határon túli magyar területekre 
egy osztálykirándulást. Ez idáig nem teljesült, és ennek az egyik legfőbb oka, hogy 4 milliárd 
forint kellene rá; nincs rá ennyi, ennek csak egy tört része van erre. Én erre felhívom a 
figyelmet, már csak azért is, mert szerintem a mi bizottságunknak kell ezt a korrekciót majd 
előkészítenie – reméljük, hogy lesz rá mód! 

A másik, hogy a felsőoktatás támogatása összességében hogyan alakul. Korábban 
számos megkötéssel… Korábban? Ebben az évben számos pluszforrást helyeztünk kilátásba 
különböző célokra: PPP-s programok kiváltása, kiválósági központok, és nem tudom, hogy 
ebből mi teljesült, tehát mi az, amit tényleg oda is adtunk a magyar felsőoktatásnak, vagy csak 
ígéret maradt ez, és valamilyen oknál fogva nem tudtuk kiváltani mondjuk a PPP-s 
programokat. Ezért a bázis is kérdéses, hogy ebben az évben mennyi volt a felsőoktatás 
támogatása, és hogy a jövő évben mennyi lesz. Jó lenne két ilyen, aránylag egyszerű kérdésre 
aránylag egyszerű választ kapni – tudom, hogy általában bonyolult a válasz.  

Tetszettek említeni, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ költségvetése 
88 milliárd forinttal nő, ami örömteli. Az alelnök asszony, Ágnes is megkérdezte, hogy mi 
van ebben benne, én hadd konkretizáljam ezt! Benne van-e ebben például a megyei 
pedagógiai intézetek felállításának a költsége, illetve a fővárosban a kerületenkénti megyei 
pedagógiai kabinetek felállításának a költsége?  

Szóba került az alapítványi iskoláknál az a speciális finanszírozás, amit most 
szeptemberben fogadtunk el, az, hogy hány gyerekre lehet egy tanárt számítani – ez egy 
eléggé differenciált rendszer. Ehhez képest, a szeptember végén vagy szeptemberben 
elfogadotthoz képest ez az új szabályozás módosít, vagy változatlanul azt viszi tovább? Ez 
egy nagyon nehezen kialakított, szofisztikáltnak tűnő rendszer, ahol tehát 
intézménytípusonként, évfolyamonként más-más módon számolunk, mert más az általános 
iskolában, más a szakképzésnél, a művészeti képzésnél. Szeretném tudni, hogy ezt 
megváltoztatjuk-e most, vagy a javaslat változtatna-e ezen, vagy pedig a szeptemberben 
kialkudott fut tovább.  

Végül: valóban, az óvodai férőhelyek bővítése egy nehéz kérdés az önkormányzatok 
számára. Csak uniós forrásból vagy pedig saját nemzeti költségvetésből is szánunk erre 
kereteket, és ha igen, akkor mennyit? Köszönöm szépen.  

Hiller István kért szót, parancsolj, István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Előre szeretném tisztázni, hogy 

én most nem nagyon fogok itt vitatkozni, mert annak az elkövetkező hetekben, hónapokban 
nyilván a plenáris ülésen is meg a nyilvánosság előtt is meglesz a maga helye. Figyeltem, 
amit a helyettes államtitkár úr mondott, és figyeltem a Számvevőszék tisztelt képviselőjének a 
véleményét is, ezért ne is kritikaként fogják fel, csak hogy én pontosan értsem azt, amit 
hallottam, inkább megerősítő vagy cáfoló válaszokat szeretnék kapni. Két dolog előtte, amire 
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nem is kell reagálnia az államtitkár úrnak, nem kérdésként teszem fel, hanem elhangzott 
véleményre történő reagálásként mondom.  

Az egyházi kiegészítő normatíva kérdésében – amelyet ugyan nem nekünk kell 
megoldanunk – az aztán furcsa lesz, hogyha az történik, amit az államtitkár úr mondott, mert 
történetesen az egyházi kiegészítő normatíva a vatikáni egyezmény szerint minden évben az 
az összeg, amelyet az önkormányzatok Magyarországon a közoktatási intézményeikre 
költöttek, ezért nem lehet benne a költségvetésben, és ezért van benne a zárszámadásban 
minden évben. De minthogy államosításra kerültek az önkormányzati fenntartású közoktatási 
intézmények, ennek a nemzetközi szerződésnek a hivatkozási alapja gyakorlatilag megszűnt, 
minthogy az önkormányzatok gyakorlatilag nem tesznek bele a közoktatási intézményekbe 
pénzt.  

 
ELNÖK: Dehogyis nem! Működésre! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Igen, rendben, de akkor belemegyünk egy vitába, 

mert hogyha az lesz az egyházi kiegészítő normatíva alapja, amennyit működésiköltség-
támogatásként az önkormányzatok beletesznek a közoktatási intézményeikbe, akkor ez egy 
izgalmas vita lesz az Apostoli Szentszékkel, amit, még egyszer mondom, nem nekünk kell 
megoldanunk, csak az mintha nagyságrendileg egy más összeg lenne, mint a korábbiak, akár a 
zárszámadásban, akár egy más metódus szerint a későbbiekben történik költségvetési 
támogatásként. Ez így értelemszerűen nem működik.  

A második kapcsolódik Pósán alelnök úrnak a kérdéséhez, amit szintén nem itt kell 
lebonyolítani, csak mivel költségvetési szinten fogott meg az alelnök úr egy szerintem is 
lényeges társadalompolitikai vitát, történetesen hogy a Vár egyik legjelentősebb 
épületkomplexuma, amely a magyar tudomány céljait szolgálja évtizedek óta, történetesen a 
második világháború utántól, és a magyar humántudományok kutatóintézeteinek majd’ 
összessége a filozófiától a művészettörténeten keresztül a történettudományig ott van, az a 
költségvetési tétel, amelyre az alelnök úr utalt, nem más, mint hogy a kormány kiteszi a 
Várból a humántudományokat – ezt nem itt kell megbeszélni –, és egy legalább ennyire fontos 
és frekventált helyre, a IX. kerületi Haller utcai piac mellé fogja helyezni, a Vaskapu utcába, 
ami egy egészen izgalmas elismerése a tudományoknak. Erre sem kell az államtitkár úrnak 
reagálnia, de a költségvetési tétel nyilvánvalóan erre vonatkozik.  

Amire viszont szeretném, ha reagálna, az az, hogy mi is úgy látjuk, hogy az 
életpályamodell, már hogy a pedagógus-életpályamodell jövő évre tervezett összege, az a 
bizonyos 153 milliárd forint benne van a költségvetésben. Ennek nyilván több módon történik 
a betétele, hiszen más az óvodákra eső rész, más a nem államosított intézményekre, más az 
államosított önkormányzati intézményekre eső rész. Ha azonban – mint ahogy az államtitkár 
úr elmondta – ennek révén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ költségvetése 
88 milliárd forinttal emelkedett, akkor azt szeretném mondani, és egyben kérdezni, hogy az 
csökkentette-e a nem személyi jellegű, nem bérjellegű KLIK költségvetési rész bázisát. Mert 
hogyha összehasonlítjuk az év közbeni változását annak a költségvetési támogatásnak, 
amelyet az Intézményfenntartó Központ kapott, és 88 milliárdot hozzáteszünk, akkor csak azt 
tudom elképzelni, hogy a KLIK másfajta költségvetési támogatása meg csökken, mert nem 
jön ki. Kérem szépen, hogy erre tessék szíves lenni reagálni.  

Végezetül: itt inkább csak téma szerint csatlakoznék az elnök úr kérdéséhez, de 
kiegészíteném azt a felsőoktatás állami támogatása ügyében. Nyugodtan befejezhetném úgy a 
kérdést, hogy hogyan alakult, hogyan alakul a költségvetésben a felsőoktatás, de azért ennél 
többet szeretnék mondani. A mi felsőoktatással foglalkozó költségvetési embereink azt 
mondják, hogy a 2013. év költségvetése, illetve a 2013. év állami támogatásának mozgása a 
felsőoktatás terén, amely végszámot kiad jelen pillanatban – nem vagyok benne biztos, hogy 
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ez december 31-éig még a végszám, de most erről tudunk beszélni –, az nagyjából és 
gyakorlatilag az az összeg, mint amit a 2014-es költségvetés a felsőoktatásra tesz. Ezt tessék 
szíves cáfolni vagy megerősíteni, nagyságrenddel, hogyha szabad! Köszönöm szépen.  

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

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Farkas Gergely képviselő úr jelentkezett kérdésre, 

parancsoljon! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót. Csak két gyors, rövid kérdésem 

lenne, az egyik a diákhitelre vonatkozóan. Az elmúlt, a tavalyi évi költségvetésben csak a 
Diákhitel II-re találhattunk egy sort, ez idén jóval kisebb lesz, talán az egyharmada lett a 
tavalyi összegnek, gondolom, abból adódóan, hogy nem éltek olyan sokan a Diákhitel II. 
lehetőségével, mint amivel a kormány számolt. Viszont a Diákhitel I. kapcsán megjelent egy 
új sor, és itt egy komoly összeget találhatunk. Azt szeretném megkérdezni, hogy mire 
alapozva tették meg itt a javaslatot az összeg nagyságára, már csak azért is, mert különböző 
elképzeléseket lehetett hallani kormányzati részről, hogy milyen esetekben engednék el a 
diákhitel egy részét, de ha jól tudom, ebben még nincs végleges koncepció. Tehát mire 
alapozva szabták meg ezt a mostani költségvetési tervezetben található összeget?  

Az alapítványi iskolákkal kapcsolatos lenne a másik kérdésem. Nagyon sok 
megkeresés érkezik hozzánk az alapítványi iskolákban tanítók részéről, hogy milyenfajta 
létbizonytalanságban élnek most, és nem tudjuk, hogy január 1-jével milyenfajta finanszírozás 
mellett tudnak működni. Erre vonatkozóan milyen tervezetet iktattak bele ebbe a 
költségvetésbe, mire számíthatnak az alapítványi iskolák? Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés vezetését Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Sági István, parancsolj, István! 
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megkérdezni, hogy a 

pedagógusbér-emelésnél a következő évben milyen minimálbérrel számoltak, tehát egy 
emeltebb minimálbérrel számoltak-e, vagy a jelenlegivel?  

Ezen kívül szeretnék csatlakozni Farkas Gergelyhez és Pokorni Zoltán elnök úrhoz a 
nem állami finanszírozású intézmények, művészeti iskolák támogatásával kapcsolatban. Az 
egyik probléma, amivel hozzám fordultak, hogy az előkészítő évfolyamokon, ahol csak 2 a 
kötelező óra, tehát nem heti 4, hanem 2 a kötelező óra, állítólag ezen gyerekeket, illetve a 
velük való foglalkozást nem számítják be a normatíva szempontjából, a normatíva számítása 
szempontjából. Ha ez most így van, akkor ez változik-e januártól, illetve a következő oktatási 
években?  

Terveznek-e a hátrányos helyzetű gyerekek miatti tandíjkiesésből eredő kompenzálást 
vagy valamilyen módon pályázati lehetőséget? Az általam képviselt választókörzetben 
nagyon sok hátrányos helyzetű településen tevékenykedik feladatot ellátó művészeti oktatási 
intézmény, hiányt pótolnak, önkormányzati, állami feladatot vállalnak át, viszont ezektől a 
gyerekektől – nagyon helyesen – nem lehet támogatást, térítési díjat szedni, a költségek 
viszont ugyanúgy megvannak, jelentkeznek.  

Én ezeket szeretném megkérdezni, és ha ez a finanszírozási forma, ami szeptembertől 
életbe lépett, egy kicsit később, utólag, ezért is kérném azt, hogy valamilyen módon 
gondolkozzunk el azon, hogy a már megkezdett tanévet az év folyamán hátrányosan ne 
érintse, mert a gyerekek beiratkoztak, és jó lenne, hogyha ezt a tanévet mind szakmailag, 
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mind financiálisan sikeresen tudnák befejezni, és egy kiszámítható következő tanévet 
tudnának a költségvetés szempontjából is elkezdeni. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Végül Sós Tamás kért szót. Parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Egyetlenegy kérdést szeretnék 

feltenni, amely a szakképzésre, a felnőttképzésre vonatkozik, gyakorlatilag hogy a múlt 
esztendőhöz viszonyítva hogy alakul a tendencia. Nagyon nehéz itt most precíz számokat 
kiolvasni, hisz van, ahol a szakképzés és a felnőttképzés együtt szerepel, van, ahol külön 
szerepelnek a dolgok természetéből adódóan, és konkrétan például a szakképzési 
hozzájárulásnál számomra úgy tűnik, hogy ez egy lényeges csökkenés a korábbi időszakhoz 
képest. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Közben megérkezett, és örömmel üdvözlöm Koleszár 

Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt. A helyettes államtitkár úr eldönti, hogy melyik 
kérdésre ki fog válaszolni. Tessék parancsolni! 

 

Válaszok, reflexiók 

Dr. Berczik Ábel (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Megpróbálok néhány kérdésre válaszolni, és akkor kollégáimat, illetve az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma köznevelési államtitkárságának a jelen lévő igen tisztelt 
képviselőit is arra kérem majd, hogy egészítsék ki a válaszomat.  

Több kérdés is érkezett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ költségvetési 
támogatásának levezetését illetően. Ezt itt most természetesen megteszem, de ez megtalálható 
amúgy a fejezeti kötet, a fejezeti indokolások 819. oldalán. Eszerint 411,9 milliárd forint volt 
2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatási előirányzata, ez egyrészt az 
általam említett 88,3 milliárd forinttal nő, nőtt mint a pedagógus-életpályának az 
Intézményfenntartó Központra jutó hányada, ebből 18,5 milliárd forint, ami már ebben az 
évben is jelentkezett, és bázisba épülően jelentkezett a háromhavi kihatás, 69,8 milliárd forint 
pedig a jövő évi szintre hozás, illetve emelkedés. Ezen 88,3 milliárd forintos növekmény 
mellett 15,4 milliárd forinttal csökken az Intézményfenntartó Központ költségvetése, ennek 
indoka a 9 milliárd forint összegben a költségvetési fejezetek közötti nullszaldós átrendezés. 
Ezen azt kell érteni, hogy a szakképző intézmények egy jelentős része átkerült a 
Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetésébe, illetve számos intézmény állami körön kívül 
került, és az ő támogatásuk már a nem állami közoktatási célú humánszolgáltatás fejezetben, 
illetve soron jelentkezik. Ezen kívül 6,3 milliárd forinttal azért csökkent a támogatási 
előirányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ költségvetésének, mert az EMMI 
fejezet ennyi zárolást tett erre a címre a 2013. év közben hozott évközi zárolásos 
intézkedésekkel kapcsolatosan, és az alapvető követelmény volt, hogy ami zárolás év közben 
lezajlott, megtörtént, az a zárolás beépül a jövő évi költségvetésbe is. Így alakult ki a 
411,9 milliárd forintos költségvetéshez képest egy 484,9 milliárd forintos támogatási 
költségvetés.  

A közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás nevű sor, amely most 
már igazából nem is kiegészítő támogatás, hanem működési támogatás, de a sor neve 
megváltozott, 126,9 milliárd forintról 155,4 milliárd forintra nőtt, ezen belül 28,8 milliárd 
forinttal az életpálya kihatásai miatt nőtt az előirányzat, amelyből 6,1 milliárd forint az ez évi 
kihatás jövő évi biztosítása, 22,7 milliárd forint pedig a ’14. évi szintre hozásnak a biztosítása. 
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Ezen kívül néhány százmillió forintos átcsoportosítások okán változott még az előirányzat, 
például 550 millió forint átcsoportosításra került a felzárkózási és integrációs intézkedések 
sorra, úgy tudom, az integrált pedagógiai programok támogatása okán, valamint ott is történt 
egy 200 millió forint körüli, fejezetek közötti átrendezés, aminek a pontos tartalmát, 
bevallom, nem tudom, de igény szerint természetesen ennek is utána tudunk nézni. Az így 
kialakult 155,4 milliárd forintos összeg nyújt fedezetet a korábbi években megkötött 
közoktatási megállapodások, valamint az ez évben, illetve a jövő évben megkötendő 
köznevelési szerződések esetén a nem állami fenntartású intézmények támogatására is. 
Köznevelési szerződést, korábban közoktatási szerződést olyan intézmények esetében szoktak 
kötni, amelyek ugyan nem jogosultak egyházi kiegészítő támogatásra, illetve az új 
finanszírozási rendszerben működtetési támogatásra, azonban a szaktárca valamilyen egyéb 
okból mégis fontosnak tartja, hogy a mindenkit megillető alaptámogatáson kívül ezen 
intézmények is többlettámogatásban részesüljenek. Ezek folyamatosan újulnak meg, úgy 
emlékszem, legfeljebb öt évre lehet ilyet kötni, eddig is, ezután is ebből az előirányzatból fog 
megtörténni ennek a kifizetése.  

A köznevelési intézményekben dolgozó, nem pedagógus munkakört betöltők esetében 
a közalkalmazotti, illetve az egyéb közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői 
rétegekhez hasonlóan 2014-ben nem lesz béremelés, ezen dolgozók változatlan 
közalkalmazotti illetménytábla alapján kapják meg a bérüket. Az ő esetükben azok, akik 
pedagógus végzettséggel is rendelkeznek, 2015 szeptemberétől fognak belépni majd a 
pedagógus-életpálya rendszerébe.  

A gyermekétkeztetés feladata, ahogy elhangzott, továbbra is önkormányzati feladat. 
Az idei 44 milliárdos előirányzathoz képest körülbelül 7,5 milliárd forinttal, 51,5 milliárd 
forintra nő ezen támogatás előirányzata. A fajlagos összeg a törvényjavaslat értelmében 
102 ezer forint gyermekenként, ez változatlan összegű, ugyanakkor egy kiegészítő támogatási 
rendszer fogja szolgálni a gyengébb adóerő-képességű, a 20 ezer forintot el nem érő egy főre 
jutó adóerő-képességgel bíró önkormányzatokat azért, hogy további támogatáshoz jussanak. 
Ennek a rendszere majd egy külön szaktárca-rendeletben vagy belügyminisztériumi 
rendeletben kerül megalkotásra, annyit azonban már lehet tudni róla, hogy ennek a rendszere 
gyakorlatilag meg fog egyezni az ez évi szerkezetátalakítási tartalékból jutó kiegészítő 
támogatásnak, a gyermekétkeztetési kiegészítő támogatásnak a rendszerével, azaz 
figyelembevételre kerülnek az elismerhető anyagköltségek, illetve nyersanyagköltség mellett 
az elismerhető rezsikiadások is figyelembevételre kerülnek, amelyből levonásra kerül az 
elvárható térítésidíj-bevétel, valamint a 102 ezer forintos normatív támogatás összege, és 
amely különbözetek kijönnek majd, azok arányában kerül majd ez a plusztámogatás 
felosztásra.  

A hit- és erkölcstan támogatása esetében kérdezte a képviselő asszony a 400 millió 
forintos támogatási keretet, hogy ez szolgálja-e az egész hit- és erkölcstan támogatását. Nem 
ez a hit- és erkölcstan támogatása, ez a 400 millió forintos keret kizárólag a kis létszámú hit- 
és erkölcstanoktatás támogatását szolgálja. Ez a 400 millió forintos keret kifejezetten arra a 
célra van félretéve, hogy azon egyházak, amelyek a 8 fős elvárt csoportlétszámot nem tudják 
produkálni, esetében is érvényesülhessen egy kiegészítő támogatás keretében a hit- és 
erkölcstan finanszírozásának megfelelő formája. Amúgy a hit- és erkölcstan alap-, általános 
támogatását egy külön előirányzat fogja biztosítani hit- és erkölcstanoktatás és 
tankönyvtámogatás címén egy 1127,4 millió forintos támogatási összeggel.  

A képviselő úr kérdezte a kisiskolák 80 millió forintos támogatását, hogy az nem 
szerepel a költségvetési törvényjavaslatban. Ennek oka az, hogy az iskolafenntartás feladatai 
már teljes egészében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatát képezik, a 
kisiskoláknál meg különösen, hiszen ott a működtetés sem jöhet szóba a 3 ezer fő alatti 
kistelepüléseken, és gyakorlatilag csak ott jelentkezik a kisiskolák fenntartásának a 
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problémája. Annak tehát nem lenne értelme, hogy egy külön fejezeti kezelésű előirányzat 
szolgáljon gyakorlatilag a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ külön támogatására, 
hiszen őt, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot kellene ebből a célból megtámogatni. 
Nyilván mind az EMMI fejezet, mint az Intézményfenntartó Központ munkatársai tisztában 
vannak vele és alkalmazzák a köznevelési törvény azon szabályait, amelyek előírják a 
minimális gyereklétszámot, amelynek az esetében már mindenképpen biztosítani kell az alsó 
tagozatos oktatást, és az EMMI fejezet, illetve az Intézményfenntartó Központ közel 
500 milliárd forintos költségvetéséből kell ezt a feladatot megoldaniuk.  

Több kérdés is érkezett az óvodai férőhelyek bővítése témakörében. A költségvetési 
törvényjavaslat erre a célra hazai forrást, nevesített, megcímkézett hazai forrást valóban nem 
tartalmaz, tehát csak a futó, illetve a jövő évben induló uniós programok lesznek és lehetnek a 
forrásai az óvodabővítésnek.  

Arra, hogy a KLIK költségvetésének a kialakításában a megyei pedagógiai intézetek 
felállítása szerepel-e, kérem, hogy majd a szaktárca válaszoljon, erre én a magam részéről 
nem tudom a választ.  

Az elnök úr kérdezte, hogy a most október 1-jétől hatályba lépett nem állami 
humánfinanszírozási rendszer változik-e valamilyen irányban. Nem, nem változik semmilyen 
irányban, legfeljebb szövegpontosítások, egyértelműsítések vannak most a ’14-es 
költségvetési törvényjavaslatban, egyebekben teljes egészében változatlan, a ’13-as 
költségvetési törvény szövegével és logikájával teljes egészében azonos. Egy dolgot kell majd 
még korrigálni menet közben, ugyanis az szerepel a 8. számú mellékletben, hogy a 2013. 
október 1-jei tényleges létszámok alapján jönnek ki az egy pedagógusra jutó tanulószámok, és 
természetesen szeptember végén, amikor ez megalkotásra került, legfeljebb sejteni, mintsem 
tudni lehetett a ’13. október 1-jei tényleges tanulólétszámot, azok most, illetve a közeljövőben 
fognak megérkezni. Ezzel kapcsolatban lehet, hogy az egy pedagógusra jutó tanulólétszámok 
vonatkozásában még kisebb korrekciók adott esetben elképzelhetők.  

Hiller képviselő úr, miniszter úr kérdése volt a kiegészítő támogatás kapcsán, hogy az 
hogyan kerül majd kiszámolásra 2014-től, illetve ez már 2013. október 1-jétől élő és létező 
kérdés, illetőleg jogos kérdés. Ahogy említettem is, a kiegészítő támogatás eddigi rendszere 
ilyen formában nem fog működni. Nem helyette, hanem annak pendantjaként egy úgynevezett 
működtetési támogatás van a törvényjavaslatban, illetve a ’13-as költségvetési törvényben, 
amely 160 ezer forint gyermekenként a 2014. évben. Azért hívják ezt működtetési 
támogatásnak, mert a pedagógusok, illetve a pedagógiai munkát segítők bérén felüli összes 
működtetési támogatás fedezetét igyekszik szolgálni, mégpedig oly módon, hogy az állam, 
illetve az önkormányzatok által közösen erre a célra fordított összeg kerül elosztásra az 
állami, illetve önkormányzati gyereklétszámmal, ugyanis a működtetési kiadásokat az állam, 
illetőleg az önkormányzat közösen finanszírozza, már oly módon, hogy a 3 ezer fő feletti 
önkormányzatok esetében jellemzően az önkormányzat, az az alatti önkormányzatok esetében 
pedig az állam finanszírozza, tehát ez a két kalap összefésülésre kerül, és ennek az egy főre 
jutó összege képviseli a működési támogatást. Az eddigiekhez hasonlóan ez is elszámolásra 
kerül a zárszámadási törvény keretében, és akkor adott esetben korrekcióra kerül.  

A KLIK költségvetésével kapcsolatban, ahogy említettem, dologi csökkenés, a dologi 
kiadások elvárt csökkenése nem szerepel az összegben. Amennyiben nem 88 milliárd forinttal 
nő a KLIK-nek a támogatása, akkor az abból ered, amit mondtam, tehát egyrészt az 
intézményátadások miatt, másrészt pedig a zárolásnak a bázisba építése miatt történt, illetve 
történik ez a változás.  

Sági képviselő úr kérdésére válaszként: 3 százalékos minimálbér-emelkedéssel számol 
jelenleg a költségvetési törvényjavaslat, az a prognózis, hogy 3 százalékkal fog nőni a 
minimálbér. Ez még csak egy prognózis, hiszen ezt nem a kormány dönti el, hanem a 
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munkáltatók és a munkavállalók megállapodása, amennyiben tehát ettől eltér a végleges 
megállapodás, akkor kétségtelenül kezelni kell a helyzetet.  

Amit szintén a képviselő úr vetett fel, annak részletesebben utánanézünk. Nem tudunk 
róla, vagy én legalábbis nem tudok róla, hogy az előkészítőre, a művészetoktatásban 
előkészítőre járókat nem számítják bele a létszámba, a gyermeklétszámba. Én úgy gondolom, 
vagy mi úgy gondoljuk itt, hogy bele kell számítani őket. Ha esetleg konkrét példát is küld a 
képviselő úr, akkor azt megköszönjük, és akkor konkrétan is utána tudunk majd nézni.  

A tandíj. Valóban, a jelenlegi finanszírozási rendszer olyan szempontból nem 
disztingvál, hogy a hátrányos helyzetűek esetleges tandíjkiesése miatti kompenzációt az alap 
finanszírozási rendszer nem tartalmazza, egyszerűen csak annyit tartalmaz a finanszírozási 
rendszer, hogy az egyházi fenntartású intézmények esetében gyakorlatilag ezzel a kételemű 
támogatással a teljes költséget, a nem egyházi, illetve nem egyházi, de nem állami, 
önkormányzati fenntartású intézmények esetében meg az elismerhető bérköltséget 
finanszírozza teljes egészében. Azon esetekben, amelyek nem egyházak, de mégis indokolt 
lenne finanszírozni a béreken felüli költségeket, erre a kérdésre nyújthat választ az egyéb, 
ilyen kiegészítő jogintézmények, mint például a korábban is említett köznevelési szerződések 
témaköre. Úgy érzem magam is, hogy ezt csak egyedileg lehet kezelni, de javasolom, hogy 
forduljanak bizalommal a szaktárca irányába.  

Farkas képviselő úr – bár most éppen nincs jelen, de nyilván a jegyzőkönyvből ő is 
figyelemmel kíséri majd a választ – említette, hogy az alapítványi iskolák 
létbizonytalanságban vannak. Én úgy gondolom, hogy ez a kritika egészen szeptember végéig 
valóban egyáltalán nem nélkülözött némi alapot, de amióta el lett fogadva a 2013-as 
költségvetési törvény módosítása, azóta lehet látni az alapítványi iskolák finanszírozásának a 
kereteit, és 2013. szeptember 30-ától kezdődően, amikor megjelent az Országgyűlés 
honlapján a ’14-es költségvetési törvényjavaslat, azóta a ’14-es finanszírozási kereteket is 
lehet látni, amelyek, mint említettem, döntő többségében vagy szinte teljes egészében 
megegyeznek a ’13-as keretekkel. A lényeg az, hogy az elismert szintig az alapítványi iskolák 
esetében is finanszírozásra kerül a pedagógusok, illetve a pedagógiai munkát segítő dolgozók 
bérköltsége. 

Sós képviselő úr kérdezte a szakképzés finanszírozásának az alakulását. Ebben is 
kérném a szaktárca közreműködését, annál is inkább, mert bár valószínűleg erre itt nem tud 
válasz születni, de a szakképzés költségvetésének a döntő többsége részét képezi a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ költségvetésének, hiszen a szakképző intézmények 
döntő többsége a KLIK keretein belül működik. Nem tudom, van-e olyan kimutatás, amely 
bemutatja, hogy ebből mennyi a szakképzés költsége, ha van, akkor majd elmondják, ha nem, 
akkor… (Kőfalvi Tímea közbeszól.) A szaktárca – csak tolmácsolni szeretném – részéről 
említette a kolléganő, hogy bármikor el tudják készíteni, és a képviselő úr rendelkezésére 
tudják bocsátani, hogy a szakképzés finanszírozása hogyan alakul a következő évben.  

Ennyi kérdésre éreztem úgy, hogy hirtelen válaszolni tudok, nem tudom, hogy a 
főosztályvezető-helyettes asszony kíván-e szólni.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, Katalin, tessék! 
 

Koleszár Katalin (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Néhány témában kiegészíteném a helyettes államtitkár úr válaszát.  

Szóba került az Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia költségvetése. Itt a 
Lendület-programra valóban 3,3 milliárd forint áll rendelkezésre. Nyilván ott, ahol ezek a 
kutatócsoportok, amelyek a programhoz kapcsolódnak, működnek, van még valamennyi 
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egyéb forrás a kutatóintézetek vagy akár a felsőoktatási intézmények berkein belül, de erről 
nekem nincsen információm, sajnos ebben nem tudok segíteni.  

A másik kérdés az MTA pályázati pénzeire vonatkozott. Valóban, az a fejezeti 
kezelésű előirányzat önrészként szolgál tehát elnyert pályázatokhoz.  

Az MTA társadalom és bölcsészettudományi kutatóházának a 3,6 milliárd forintos 
támogatása a kormány VI. hó 17-én megjelent 1344/2013. kormányhatározatához 
kapcsolódik, amelyben a kormány vállalta, hogy 8 milliárd forinttal támogatja ezt a 
beruházást. Valóban elköltözik, valóban a pesti telek lett megvásárolva. Amit a Magyar 
Tudományos Akadémia ettől a költözéstől, beruházástól remél, az azért egy elég komoly, 
körülbelül 30 százalékos üzemeltetésiköltség-megtakarítás is lenne, és azért ez a terület 
annyira nincsen kívül a tudományos életen, hiszen a szemközti oldalon ott van a lágymányosi 
egyetemi campus, ahol az Akadémiának egy másik épülete is épül, a természettudományi 
kutatóközpont. (Dr. Hiller István: Már hogy a Duna túloldalán!) A Duna túloldalán, igen. 
(Dr. Hiller István: Arra van Bécs is!) Ez a 3,6 milliárd forint a fennmaradó összeg része, ez 
évben egy 2 milliárd forint körüli összeget biztosított már vagy biztosít erre a kormány, és a 
fennmaradó 6 milliárd forintnak a 2014-es része ez a 3,6 milliárd forint.  

A folyóiratáfával kapcsolatos kérdésnél egy kicsit bajban vagyok, mert nem vagyok 
áfaszakértő, amennyi eddig rám ragadt, arról tudok beszélni. Nyilván ennek inkább az 
adótörvényekben lenne a helye, mint a megalapozóban, viszont az uniós jogharmonizációs 
kérdések mindig nagyon nehézkesek, az áfa kérdésében különösen, tehát az Unió különös 
figyelmet fordít az áfakulcsok változására. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az adós 
kollégáim tudnák igazából megválaszolni, hogy ennek, egy ilyen módosítási javaslatnak 
mekkora esélye lenne az Unióval szemben.  

A felsőoktatás támogatásának az alakulása is szóba került. Ezt az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának a fejezeti kötete elég részletesen levezeti. 2013-mal kezdeném, az is kérdés 
volt, és aztán áttérnék 2014-re. A 2013-as többletforrásokból jogcímként biztosításra került 
3,91 milliárd forint uniós önerő-támogatásra, ez többletként eljutott az intézményekhez, és az 
önerőproblémáikat kezelte. A PPP-kiváltásra nem került sor. Az adósságrendezésre pedig így, 
ebben a formában mint célzott adósságrendezés vagy konszolidáció, ilyen formán nem, de idő 
közben létrejött a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 2 milliárd forinttal, amely kiegészült 
még 1 milliárd forinttal, illetve most a költségvetési törvény módosításával még 11 milliárd 
forint jut a felsőoktatásnak erre a célra. További 3 milliárd forint többlettámogatás még az 
előző évek elszámolási kérdéseinek a rendezésére áll a felsőoktatás rendelkezésére az idei 
évben. Illetve 0,4 milliárd forint van a pedagógus-életpályával összefüggésben a gyakorló 
iskolákra és egyéb köznevelési feladatokra. Az intézményi támogatáson felül, nyilván ami a 
123,6 milliárd forint, ezen kívül 9,3 milliárd forint a nem állami intézmények támogatása és 
10 milliárd forint, körülbelül 10 milliárd forint a kiválósági támogatások összege, és egy 
5 milliárd forintos zárolás bázisba építésével indult a 2014. évre átfordulás. A 123,6 milliárd 
forinthoz hozzájön ez a 10 milliárd forintnyi kiválósági pénz, körülbelül ennyi, 17,7 milliárd 
forint a nem állami intézmények támogatása, a 11 milliárd forintos Struktúraátalakítási Alap a 
2014-es költségvetési törvényjavaslatban is megjelenik, további 1,6 milliárd forint a 
pedagógus-életpálya többlettámogatása, és van egy 16 milliárd forintos általános többlet a 
felsőoktatási intézmények számára.  

Kérdés volt a Diákhitel I., illetve a Diákhitel II. összefüggése. Ez az új sor, amely 
megjelent a XLII. fejezetben, a diákhitel-tartozások részleges elengedése, gondolom, erre 
gondolt a képviselő úr. Erről nagyon egyszerűen csak két mondatot mondanék, de a XLII. 
fejezet 26. címéhez tartozó leírás részletesen tartalmazza magát a konstrukciót: ez a 
népesedéspolitikai programhoz kapcsolódó intézkedés, amely a diákhitel-tartozások részleges 
elengedésével kapcsolatos kiadásokra 4 milliárd forintot irányoz elő. Az egyik része a 
gyermek gondviselőjét terhelő hátralévő Diákhitel II. tartozás nagyságának a mérséklése, ez 
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egy százalékos mérséklés, a másik része pedig a Diákhitel I. esetében egy fix összegű 
hiteljóváírás érvényesítése, és ennek a két… 

 
ELNÖK: Katalin, ez kinek a fejezetében van?  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A XLII. egy általános 

fejezet, tehát nem egy szaktárca, nem egy minisztérium, hanem ez a költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai, ez egy pénzügyi jellegű, ilyen általános reálkiadásokat, illetve 
bevételeket tartalmazó fejezet.  

Azt hiszem, nem maradt ki semmi, köszönöm.  
 
ELNÖK: Ha már közbeszóltam: nyilván nem az én dolgom a költségvetés 

szerkezetébe beleszólni, de azt látnám jónak, hosszú távon egészségesnek, hogy ha valaki a 
diákhitelből kedvezményt ad, teszem azt a népjóléti államtitkárság vagy a demográfiai 
ügyekért felelős terület, akkor az az ő fejezetében kerüljön megtervezésre. Tehát el lehet 
engedni a diákhitelt különböző okok miatt, de az világos, hogy ezt a pénzt bele kell tenni a 
költségvetésből, mert az nem megy, hogy csak elengedjük, és ezáltal rontjuk a diákhitel 
stabilitását, mert ez azt jelentené, hogy akkor a fizetőknek kell többet fizetniük, a kamatmarzs 
nőne meg, tehát rontanánk a diákhitel stabilitását. Ha tehát valaki jótékonykodik, akkor lesz 
kedves a saját államtitkársága vagy tárcája költségvetésében az erre szolgáló összeget 
megtervezni, és pedagógiailag egyébként az lenne a helyes, ha ez nem egy általános 
tartalékban vagy fejezetben, hanem külön-külön, mondjuk Soltész Miklós államtitkár úr 
fejezetében kerülne nevesítésre, mert ez az ő büdzséje, ő teszi be a diákhitelbe ezt a pénzt, 
mert ő javasolta az intézkedést. Hosszú távon tehát, mielőtt különböző 
kampánymegfontolások alapján szétvernénk a diákhitelt, ezt a fegyelmező szerkesztési elvet 
javasolnám tisztelettel a költségvetésért felelősöknek.  

Akkor kaptunk egy ígéretet, hogy az EMMI-től majd tájékoztatást kapunk arról, hogy 
mi van a szakképzéssel, igaz? (Közbeszólások: Igen.) És kaptunk egy ígéretet arra, hogy 
tájékoztatást kapunk arról, lesznek-e megyei pedagógiai intézetek finanszírozva, vagy nem 
lesznek. Jól értettem a szituációt? 

 
KŐFALVI TÍMEA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): (Hangosítás nélkül:) Benne 

vannak, tehát a meglévő pedagógiai… 
 
ELNÖK: Legyen kedves legalább egy mikrofon közelébe ülni! Köszönöm szépen.  
 
KŐFALVI TÍMEA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. A 

működő pedagógiai szakszolgálatok be vannak tervezve a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központnak a… 

 
ELNÖK: De volt egy nagyszabású tervünk a törvény elfogadásakor, hogy minden 

megyében… 
 
KŐFALVI TÍMEA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, tehát ez folyamatosan 

épül ki, a tárcák pedig egyeztetnek erről a többletigényről, ami felmerül a kiépítés kapcsán, és 
akkor ezzel várhatóan majd kiegészül a költségvetés.  

 
ELNÖK: Tehát egyeztetés alatt van, jól értem? 
 
KŐFALVI TÍMEA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
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ELNÖK: Rosszul hallok, ne haragudjon! Köszönöm szépen.  
 
KŐFALVI TÍMEA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Én is köszönöm.  
 
ELNÖK: Van-e más? (Belovai Sándorné jelzésére:) Tessék! 
 

Belovai Sándorné (Állami Számvevőszék) 

BELOVAI SÁNDORNÉ (Állami Számvevőszék): Én úgy gondolom, egy témában 
pont az elnök úr intézett az ÁSZ-hoz kérdést, hogy milyen mélységig ellenőrizzük a 
jogszabályokat, vagy nem értettem pontosan, egy országgyűlési határozattervezetre 
hivatkozott… 

 
ELNÖK: Nem tervezet, elfogadott határozat. 
 
BELOVAI SÁNDORNÉ (Állami Számvevőszék): Elfogadott határozat, jó. Én ezt 

most nem tudtam hova tenni, és valószínűleg nem is fogok tudni most választ adni. Ha 
gondolja, én ezt felírom, és utánanézek.  

 
ELNÖK: Ez a 101/2010. OGYH határozat. Ennyi, csak hogy… 
 
BELOVAI SÁNDORNÉ (Állami Számvevőszék): És úgy gondolja, hogy ez nem 

érvényesül a költségvetésben? Vagy akkor én nem értem a kérdést.  
 
ELNÖK: Úgy, igen. 
 
BELOVAI SÁNDORNÉ (Állami Számvevőszék): Igen? Azt most nem tudom, hogy 

milyen mélységig nézték a kollégák, de általában ahol érvényes jogszabályi háttér van, ott 
alapként kezeljük ennek a megítélését, illetőleg az újaknál pedig figyelembe vesszük, hogy 
elkészült-e…, tehát arra hivatkoztam, hogy elkészülnek-e az újabb jogszabály-módosítások, 
amelyek megalapozzák a költségvetést. De utána fogok nézni, nem tudom, hogy ezt ki és 
milyen mélységig nézte meg. Az anyag nem hozza.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
BELOVAI SÁNDORNÉ (Állami Számvevőszék): Én is köszönöm.  
 
ELNÖK: Szavazhatunk, tisztelt képviselő hölgyek, urak?  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Még egy kérést szabad? 
 
ELNÖK: Parancsolj! 
 

További kérdés, válasz 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A főosztályvezető-helyettes asszonytól azt szeretném 
kérni, hogy legyen szíves akkor egy a felsőoktatásról szóló költségvetési támogatási főszámot 
mondani.  
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KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést kérek, nem adtam 
össze, de amit még nem mondtam, picike tételek is vannak még, 20-20 milliárd forintok, 
kisebb változások, amelyek a Vidékfejlesztési Minisztériumnak átadott mezőgazdasági 
szakképző iskolák, de össze fogom adni, és megküldöm.  

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nagyon köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Legyen kedves hozzánk eljuttatni, és mindegyik 

képviselőnek elküldjük tájékoztatásul, mert valamennyiünket érint és érdekel. Köszönjük.  

Szavazás 

Szavazzunk! Az általános vitára való alkalmasságról kell döntsünk. Aki igennel kíván 
szavazni, az, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Aki nemmel szavaz, az 
most tegye! (Szavazás.) 4 nem. Aki tartózkodni kíván? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm 
szépen.  

Nem állítunk előadót, a jegyzőkönyv alapján a költségvetési bizottság összegzi a 
többségi és a kisebbségi álláspontokat, és itt lesz mit, mert hosszas vita zajlott. (Az elnök 
Takács Gabriellával egyeztet.) Ha valaki azt kívánja, hogy a kisebbségi véleménye 
bizonyosan megjelenjen, akkor arra kérem, hogy azt foglalja össze, hogy tovább tudjuk 
küldeni a költségvetési bizottság számára. A Házbizottság csak annyit kötött ki, hogy olyat 
szerepeltessünk ebben az emlékeztetőben, ami elhangzott a bizottsági ülésen – ezt csak utólag 
árultam el nektek, mert túl hosszú lett volna a bizottsági ülés, hogyha ezt előre elmondom. 
(Derültség.)  

Köszönjük szépen.  

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló T/12513. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A következő napirendi pontunk is a költségvetéssel kapcsolatos: a költségvetést 
megalapozó egyes törvények módosítása. Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető urat 
köszöntöm, hogyha jól írták fel a kollégáim a titulusokat. A képviselő urak megkapták, és ha 
én jól láttam, akkor a 20. és a 21. § az, amely szorosan kötődik a mi területünkhöz, ez tehát a 
köznevelési és a felsőoktatási törvény módosítása. Tessék parancsolni! 

 

Dr. Berczik Ábel (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt is én kezdeném el 
felkonferálni, aztán… 

 
ELNÖK: Az államtitkár úr mindenhez ért. Tessék parancsolni! 
 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): …Aztán a főosztályvezető 

úr majd kiegészít. Ismert, hogy minden évben szorosan kapcsolódik a költségvetési 
törvényjavaslat tárgyalásához az azt megalapozó törvénymódosítások tárgyalása, vagyis 
szorosan összekapcsolódik ilyen-olyan módon. Hosszú ideig a költségvetési 
törvényjavaslatnak egy fejezete volt, hogy mely törvényjavaslatok szolgálják az előirányzatok 
megalapozását, ezt a technikát pár éve egy alkotmánybírósági határozat nem találta 
megfelelőnek, lévén hogy a költségvetési törvény egy olyan speciális norma, egy olyan 
speciális jogi aktus, amely nem keverhető össze más törvénymódosításokkal. Azóta külön 
számmal, külön törvényjavaslatként került, kerül ez benyújtásra az Országgyűlés számára, az 
államháztartási törvény azonban kimondja, hogy ezt is a költségvetési törvényjavaslattal 



 31 

egyidejűleg, egyszerre kell az Országgyűlés elé terjeszteni, ezt tette most is a kormány, tehát 
szeptember 30-án, akárcsak az előző törvényjavaslatot, ezt a T/12513. számú 
törvényjavaslatot is az Országgyűlés elé terjesztette.  

Ebben az évben, akárcsak máskor, de talán ebben az évben különösen is cél volt az, 
hogy csak és kizárólag olyan törvénymódosítások jelenjenek meg ebben a törvényjavaslatban, 
és azok is csak olyan mértékig, amelyek és ameddig valóban szoros kapcsolatban állnak 
egyrészt a költségvetési törvényjavaslattal, másrészt annak az előirányzataival, harmadrészt az 
ott, a törvényjavaslatban meghatározott keretszámokkal.  

Ahogyan az elnök úr is mondta, két törvényjavaslat érinti a bizottság feladatkörét. Az 
egyik a köznevelési törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosítása, nyugodtan mondhatom, hogy kisebb módosítása, mert nagy módosítások ebben 
nem szerepelnek. Két módosítása van a nemzeti köznevelési törvénynek: az egyik az előző 
napirendi pont keretében már igen részletesen tárgyalt nem állami humánfinanszírozás 
változásai okán a kiegészítő támogatások helyett a működési támogatások fogalomrendszerét 
szabályozza, ez nemcsak egyszerű lecserélés, hanem, ahogy korábban említettem, itt azért egy 
lényeges paradigmaváltás történt, de itt a nemzeti köznevelési törvény bizonyos részeiben ezt 
egy egyszerű szövegcserével követni lehetett. Egy másik, kisebb, nemzetközi vonatkozású 
rendelkezés nem teszi szükségessé ezentúl, hogy azon polgárok esetében, akik az Európai 
Gazdasági Térségnek a tagállamaiból érkeztek, a keresőtevékenység folytatása feltétele 
legyen az óvodai nevelés, illetve az iskolai nevelés-oktatás biztosításának, ez nem mutatkozik 
szükségesnek a jövőben, külön jogszabályok meghatározzák, hogy mikor és milyen feltételek 
mellett jogosultak egészségbiztosítási szolgáltatásokra, illetve egyéb jogosultságokra. Itt a 
keresőtevékenység kikötése már nem szükséges.  

A felsőoktatási törvény, a nemzeti felsőoktatási törvény, a 2011. évi CCIV. törvény 
szintén két ponton módosult. Eddig, illetve jelen pillanatban a gazdasági vezető, illetve a 
belső ellenőrzési vezető tekintetében az államháztartásért felelős miniszter, a 
nemzetgazdasági miniszter gyakorolja a kinevezési és felmentési jogköröket – emlékezetes, 
hogy korábban volt egy olyan fázis, amikor ezt a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolta. A 
jövőben ez a jogkör visszakerül az EMMI reputációjába, tehát az állami felsőoktatási 
intézmények esetében a felsőoktatásért felelős miniszter fogja ezt a jogkört gyakorolni, azzal, 
hogy ehhez szükséges az államháztartásért felelős miniszternek az előzetes egyetértése. A 
másik módosítás a képzési támogatás kiegészítésére irányul. Ennek a másik módosításnak a 
célja az, hogy a kifutó rendszerű képzések esetében változatlan rendben történő finanszírozás 
mellett a felmenő rendszerű képzés megfelelő szabályozása is teljes egészében 
megvalósulhasson. Ennek a képzési támogatásnak a részletes feltételeit a kormány 
rendeletben fogja meghatározni a most a felsőoktatási törvény 84/A § (5) bekezdésébe 
beilleszteni javasolt felhatalmazás alapján.  

A belső ellenőrzési vezető, illetve a gazdasági vezető esetében még megjegyzendő, 
hogy az átmeneti szabály értelmében a 2014. január 1-jéig kiírt és el nem bírált pályázatok 
esetében kell alkalmazni az új felelősségi rendet, azaz a felsőoktatásért felelős miniszternek a 
kinevezési és felmentési jogkörét.  

Köszönöm szépen.  
 

Kérdések 

ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e kérdés? (Senki nem jelentkezik.)  
A köznevelési törvénynél a nem állami szféráról van szó, hogy ott adatot kér, 

szabályoz a kormány, de a felsorolásból nekem úgy tűnik, hogy ez a nemzetiségi és az 
egyházi. Az alapítványiaknál miért nem kérhet adatot, vagy miért nem szabályozhatja a 
javaslat az igénylés módját? Azt látom itt a j) pontban, hogy: nemzetiségi, egyházi, vallási 
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tevékenységet végző szervezet. Hacsak nem az „és”, a 2. § (3) bekezdésében van az ide nem 
érthető alapítványi. Tehát a nem állami halmazt boncoljuk… 

 

Dr. Berczik Ábel (Nemzetgazdasági Minisztérium) válasza 

DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt a… Elnézést, nem 
akartam közbeszólni! 

 
ELNÖK: Nem, nem, figyelek.  
 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bár nincs előttem, bevallom, 

a köznevelési törvény teljes szövege, de úgy emlékszem, legjobb emlékezetem szerint ez a 
2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja az egész egyéb… 

 
ELNÖK: Ez a kódja az alapítványinak – világos.  
 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, ez az összes egyéb 

intézményi fenntartói kört magába foglalja, ideértve az alapítványi fenntartói köröket is. Az 
EMMI részéről bólogatnak a kollégák, úgyhogy akkor jól emlékszem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés a 20. és a 21. §-sal kapcsolatban? 

(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazzunk! 

Szavazás 

Az általános vitára való alkalmasságról döntünk, hogyha jól értem. Aki igennel akar 
szavazni, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 
2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Tartózkodás nélkül, 2 nem szavazat ellenében a bizottság 
általános vitára alkalmasnak tartotta.  

Köszönjük szépen.  

Egyebek 

4. napirendi pont: egyebek. November 12-én, 10 órakor tudjuk meghallgatni Balog 
miniszter urat a vele való egyeztetés alapján. Ő azt kérte, hogy ezen a meghallgatáson, egy 
időben kerüljön sor a 2012-re ígért felsőoktatási meghallgatásra és az erre az évre a törvény 
által előírt miniszteri meghallgatásra, tehát a miniszter úr azt az ígéretét, hogy külön eljön a 
felsőoktatásról diskurálni, így teljesíti, hogy külön eljön, de egyben ezt a miniszteri 
meghallgatásának az éves idejébe is beleszámítja. Tehát két napirendi pontunk lesz: a 
felsőoktatás és minden egyéb. Ez az ő vállalása volt, tehát ehhez mi csak illeszkedni vagy 
igazodni tudunk. Írjátok be, legyetek kedvesek, a naptárba! Ez nem a szokásos időpont, ez 
kedd, délelőtt 10 óra.  

Nekem nincs más.  
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Ha nincs más jelzés (Senki nem jelentkezik.), akkor a bizottsági ülést bezárom, jó 
munkát mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 23 perc)  

  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

  

Dr. Pósán László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


