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Napirendi javaslat  
 
1. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat  
(T/12792. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

 
2. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 
 
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke  
 Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke  
 

Dr. Pósán László alelnök (Fidesz)  
Bodó Sándor (Fidesz)  
Brájer Éva (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Dúró Dóra (Jobbik)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
Dr. Ángyán József (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
 

 
Riz Gábor (Fidesz) megérkezéséig Földi Lászlónak (KDNP)  
Bodó Sándor (Fidesz) megérkezéséig Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) megérkezéséig Németh Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Pósán László (Fidesz) megérkezéséig Cseresnyés Péternek (Fidesz)  
Földi László (KDNP) megérkezéséig Sági Istvánnak (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Pánczél Károlynak (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig dr. Hoppál Péternek (Fidesz)  
Pokorni Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók 

Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Berczik Ábel kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár (EMMI Felsőoktatásért felelős 
Államtitkárság)  
 

Megjelentek 

Győri Judit Andrea költségvetési ügyintéző (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Szelényi György köznevelési költségvetési referens (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
 Dr. Forgó Melinda kabinetfőnök (EMMI Felsőoktatásért felelős Államtitkárság) 
Dr. Gilly Gyula politikai főtanácsadó (EMMI Felsőoktatásért felelős 
Államtitkárság)  
Takács Katalin sajtóreferens (EMMI Felsőoktatásért felelős Államtitkárság)  
Jordán Zsuzsanna referens (EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Ha jól tudom, akkor határozatképesek vagyunk. Elkezdenénk, 
mert hosszú munka vár itt ránk. 

Mindenki látja a napirendet. Szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek valamilyen 
hozzáfűznivalója, vagy ha nincs, akkor szavazhatunk-e a napirendről. (Nincs jelzés.) Úgy látom, 
hogy nincs senki, akkor szavazunk a napirendről. 

Kérem, aki így elfogadja a napirendet, az jelezze! (Szavazás.) Egyhangú, úgy látom. 
Köszönjük szépen. 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása 

Az 1. napirendi pont az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő más törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény módosítása. Mindenki megkapta az 
ajánlási csomagot. Két olyan ajánlási pont van, ami a bizottságunkat közvetlenül érinti, és erről 
nekünk szavaznunk kell. 

Az első a 28. ajánlási pont, ahol is Révész Máriusz képviselőtársunk eszközölt egy 
módosítást a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
fejezetekben. Tisztelettel megkérem a kormány képviselőjét, hogy segítsen nekünk a nevét 
illetően, és utána mondja el, legyen szíves, a kormány álláspontját. 

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Laki Gábor vagyok a jövedelemadók főosztályának a főosztályvezetője. A kormány a javaslatot 
nem tárgyalta még, ezért tárcaálláspontot tudok közölni. A tárca arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy kormánydöntésig nem támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor jelezni fogjuk, hogy ez egy tárcaálláspont, ami szerint 

nem támogatják Révész Máriusz képviselőtársunk módosítását. Tisztelettel kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy támogatják-e Révész Máriusz képviselőtársunk módosító javaslatát. Kérem, 
szavazzanak! Aki igennel szavaz, az most jelezze! (Szavazás.)  

Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás. – Farkas Gergely: Segítség lett volna, ha kiosztották 
volna a módosító javaslatokat. Örülök, hogy már szavaztak sokan.) Rendben, akkor adunk egy 
kis időt. A 21. oldalon a 28. ajánlási pontról beszélünk. Adunk egy kis időt a képviselő uraknak, 
hogy megnézzék. (Pokorni Zoltán megérkezik az ülésre.) És megérkezett a felmentő sereg, 
úgyhogy innentől átadtam az elnöklést. 

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

 
POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Révész 

Máriusszal együtt indultunk el, de még nem ért ide. Mi lenne, ha átugranánk ezt a javaslatot, és 
adnánk a képviselő úrnak esélyt, hogy érveljen mellette. (Takács Gabriella, a bizottság 
munkatársa: Olvasási szünet van, de még egy szavazás kell.) Akkor még ronthat a helyzeten 
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Máriusz. (Derültség. – Zaj.) Akkor szavazhatunk? Ne várjuk meg Máriuszt, ne rontson a 
helyzeten. 

Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e Révész Máriusz képviselő úrnak sorszámban a 
28. számot viselő javaslatát. Aki igen, az szavazzon! (Közbeszólás: A mikrofont, légy szíves!) 
Igen. 

A 28. számú javaslat Révész Máriusz képviselőtársunké. 
Ki az, aki támogatja? Kérem, most emelje föl a kezét. (Szavazás.)  
Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) 
Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
Egyhangúlag támogatta a bizottság. 
A kormány álláspontja: nem. (Jelzésre:) Vagy a tárca álláspontja: nem. 
Aradszki András javaslata a 43. sorszámot viseli. A bölcsődei szolgáltatás, családi 

napközi által nyújtott szolgáltatás az adómentes juttatások közé soroltatna be c) pontban. 
Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e álláspontja. 

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr, ahogy az 

előbbiekben elmondtam, a kormány a javaslatot nem tárgyalta, a tárca pedig arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy a kormányálláspont kialakításáig nem támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: Értem. (Megszólal egy mobiltelefon, tulajdonosa távozik az ülésteremből.) Pánik 

tört ki a teremben. (Derültség.) Tehát amennyiben a munkaadó nyújt egy ilyen szolgáltatást, 
abban az esetben szükséges lenne, hogy itt a felsorolásban szerepeljen, mint egy adómentes 
juttatás a felsorolások között. 

Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. 
Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.)  
Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) 
Ki az, aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 
Egyhangúlag támogattuk. A tárca álláspontja a továbbiakig elutasító. Köszönöm. 
Nincs tudomásunk több minket érintő javaslatról. Van-e valakinek tudomása olyan 

javaslatról, amiről szavaznunk kell? (Nincs jelzés.) Nincs jelzés, köszönöm szépen. (A 
meghívottak távoznak a teremből.) Köszönöm, hogy jelen voltak. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat módosító 
javaslatainak megvitatása 

A következő pontunk a 2. pont: a központi költségvetés módosító javaslatainak 
megvitatása. (A napirendi ponthoz meghívottak elfoglalják helyüket a tárgyalóasztalnál.) 
Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőit, helyettes államtitkár urat, 
főosztályvezető urat, ha jól mondom a titulusokat. (Jelzésre:) Nem. 

 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Jó napot kívánok, Berczik Ábel vagyok, helyettes államtitkár. 
 
ELNÖK: Igen, azt eltaláltam. 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Kollégáim: dr. Szelényi György közigazgatási főtanácsadó úr, illetve Győri Judit 
referens. 



 8 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kezdjük is akkor el. A 34. pont az első. Csak tudnám, hogy a 

Kossuth Lajos tér miért tartozik ide. Nyilvánvalóan valamivel összefügg, de melyikkel függ 
össze? (Jelzésre:) Tehát a Corvinus Egyetemhez kíván Józsa István adni 200 millió forintot. 
(Osztolykán Ágnes: Mondjatok egy számot.) 34. pont (Takács Gabriella, a bizottság munkatársa: 
Az ajánlási sor 34-es, módosító száma pedig 385.) A 34. pont alatt az elvétel szerepel: Kossuth 
Lajos tér rekonstrukciója mínusz 200 millió, és azt átteszi az 1173. módosítóhoz, ahol pedig a 
Corvinus Egyetemnek adja pluszban ezt a 200 millió forintot. Van-e valaki, aki a javaslattevő 
Józsa István nevében szólni kíván? (Nincs jelzés.) Nincs. 

A kormány álláspontja… Mit mondjak, kormány- vagy tárcaálláspont? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tárcaálláspont. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontját szeretnénk tudni. 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárcaálláspont: nem támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1 szavazat. 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 5 szavazat. 
Ki az, aki ellene van? (Szavazás.)  
Az egyharmadot sem kapta meg a javaslat. 
A következő Horváth Tibor 60. számú javaslata a Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész 

Szakképző Iskola fejlesztésére, bővítésére. (Jelzésre:) A módosító száma 491., ajánlási száma 60. 
Van-e valaki, aki a javaslattevő nevében kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Tárca álláspontja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatott a javaslat. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
5 tartózkodással az egyharmadot nem kapta meg. 
A következő javaslat sorszáma a 41., módosító száma 504. Az EMMI-nek velencei 

óvodák felújítására, nyilván velencei-tavi vagy Velence községi óvodák felújítására kíván pénzt 
adni, az Országgyűlés, Kossuth Lajos téri rekonstrukciójától veszi el. 

Van-e, aki szólni kíván a javaslat mellett? (Nincs jelzés.) 
A tárca álláspontja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatott az indítvány. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
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Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.)  
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
4 tartózkodással elutasítottuk. Egyharmadot sem kapott. 
A következő a 86. számú, Varga Zoltán képviselő úr javaslata. Szintén a Kossuth Lajos 

tértől veszi el, és Kutatásfejlesztési Központot kíván létrehozni Békéscsabán. 
Van-e, aki mellette kíván szólni? (Nincs jelzés.) Békéscsabai nincs a teremben. 
A tárca álláspontja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatott az indítvány. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  
Ki az, aki ellene van? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
4 tartózkodással elutasítottuk, nem kapta meg az egyharmadot. 
A következő a 134., Szabó Timea, Scheiring Gábor javaslata. A módosító száma 5. A 

közszolgálati médiaszolgálat támogatásától vesz el, és felsőoktatási keretszámemelésre kívánja 
folyósítani a pénzt, egészen pontosan 54 millió forintot. 

Van-e, aki szólni kíván a javaslattevő nevében? (Nincs jelzés.) Nincs. 
A tárca álláspontja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatott az indítvány. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) 
Ki támogatja? Kérem, az emelje föl a kezét. (Szavazás.) 4. 
Ki van ellene? (Szavazás.)  
Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 
A 135. következik, szintén Szabó Timea javaslata, szintén erről a helyről vesz el, 

médiaszolgáltatás, és a tankötelezettség 18 évre való kiterjesztését javasolja, és erre 8 milliárd 
forintot javasol. 

Kíván-e valaki szólni mellette? (Nincs jelzés.) 
A tárca álláspontja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatott az indítvány. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki támogatja? (Szavazás.) 1 szavazat. 
Ki van ellene? (Szavazás.)  
Ki tartózkodik? (Szavazás.)  
4 tartózkodással nem kapta meg az egyharmadot. 
A 140. Scheiring Gábor és Szabó Timea javaslata. Ugyancsak a médiaszolgáltatásból vesz 

el 2 milliárdot, és a települési önkormányzatok köznevelési feladatai, bölcsődei, óvodai működési 
kiadás és normatíva sorra tesz át 2 milliárdot. 
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A tárca álláspontja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazás. 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.)  
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
Nem kapta meg az egyharmadot 1 igen, 4 tartózkodás mellett. 
A 141. Scheiring Gábor, Szabó Timea javaslata, szintén a közszolgálati 

médiaszolgáltatásból vesz el fél milliárdot, és a Pető Intézetnek javasolja adni. 
A tárca álláspontja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak egyet szeretnék megkérdezni, hogy mindig elhangzik 

a médiában, hogy a Pető Intézet lassan csődbe megy. Szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet. 
Én úgy tudom, hogy a Pető Intézet támogatása rendben van e nélkül az 500 millió nélkül is. 

 
ELNÖK: Ennél egy kicsit összetettebb a helyzet, mert a Pető Intézet vezetőivel az EMMI 

képviselői arról tárgyalnak, hogy állami kézbe kerül, így a fenntartás és működtetés feladatait a 
minisztérium, illetve az állam, központi kormányzat vállalja magára. Van-e a teremben, aki erről 
bővebbet, megnyugtatóbbat tud nekünk mondani? (Jelzésre:) Maruzsa Zoltán helyettes 
államtitkár úr, parancsolj, Zoltán! 

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (EMMI Felsőoktatásért Felelős 

Államtitkárság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban folynak tárgyalások, ugyanis a 
kérdés csak részben finanszírozási, nagyobb mértékben inkább jogi. A köznevelési intézménye 
ugyanis a Pető Intézetnek azért nem tudott hozzájutni vagy csak mondjuk úgy, hogy további 
tárgyalásokat igénylő módon a korábbi kiegészítő normatív támogatáshoz, mert jogilag 
magánintézménynek minősül, és ilyen értelemben sem az életpálya, sem az új finanszírozása a 
köznevelésnek mondjuk így, hogy nem terjed ki rá. 

Ráadásul, mint tudjuk, a Pető Intézetben olyan speciális körülmények vannak, speciálisan 
magas létszámú a foglalkoztatottak száma, ezért gyakorlatilag ott egy állami gyakorló iskolai 
státust kellene biztosítani számukra. Nagyon hasonló a helyzet, ha úgy tetszik, a főiskolai részen, 
ahol a magyar állami ösztöndíjak biztosításához szintén az állami fenntartás lenne indokolt és 
nem a magánintézményként való működtetés. Ez a magánintézményként való működtetés pedig 
jogi értelemben még akkor is fennáll, ha a tulajdonosa egyébként egy száz százalékos állami 
tulajdonban lévő kft. Tehát a tárgyalások arra irányulnak, hogy hogyan tudjuk olyan jogi 
helyzetbe hozni az intézményt, hogy az állami finanszírozás, az állami támogatás ne speciális 
szerződéseken és egy kft.-n keresztül, még ha állami fenntartású kft.-ről van is szó, ne ilyen 
módon jusson el az intézménybe. 
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Emellett egyébként valóban az akut helyzet is kezelésre került, a kiegészítő normatív 
támogatását az intézmény megkapta, erre a szerződés aláírásra került, és még a felsőoktatási 
vonatkozásra is kapott az EMMI-től olyan többlettámogatást az intézmény, amivel a 
csődhelyzetet, ami a médiában megjelent, mindenképpen el tudta kerülni. Tehát jelenleg úgy 
látjuk, hogy biztosított a helyzet. Az kormánydöntést igényel majd, hogy ez a fajta állami 
fenntartásba vétel megvalósul-e, illetve mikortól valósul meg. Erre zajlanak, irányulnak a 
tárgyalások, és készül az előterjesztés, a közeljövőben a kormány elé fog majd kerülni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát a javaslat lényegével, amely támogatni kívánja a Pető 

Intézetet, egyetértünk, de úgy látjuk, ha jól értem képviselő urak jelzéseit, hogy ezt más módon, 
nem költségvetési támogatással kívánják megoldani. Ez a 141-es, ahol járunk? (Jelzésre:) Igen. 
Szavazhatunk? (Általános helyeslés.) Igen. 

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki tartózkodni kíván? (Szavazás.) Köszönöm. 
Ki az, aki ellene van? (Szavazás.)  
A bizottság többsége tartózkodott, nem kapta meg az egyharmadot. 
A 148-as Osztolykán Ágnes javaslata, szintén a közszolgálati médiaszolgáltatástól vesz el, 

és sokfelé osztja szét: köznevelési feladatellátás, irányítás intézményei, személyi juttatások, 
munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások. (Jelzésre:) Ágnes, parancsolj! 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Itt igazából 

arról van szó, hogy az elvont forrásokat adnánk vissza arányosan, és ami fontos ebben a 
módosítóban, hogy ebben a pedagógusok béremelése benne van, de a pedagógusok munkáját 
segítő nem pedagógus végzettségűek béremelése is szerepel ebben a módosításban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ágnes? (Osztolykán Ágnes nemet int.) 

Nincsen. Más kíván-e kérdezni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk akkor! 
Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5. 
Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Köszönöm. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 5. 
5 tartózkodással és 5 igen szavazattal nem kapta meg az egyharmadot. 
Sorrendben a következő a 176., Ertsey Katalin, Szél Bernadett, Vágó Gábor képviselők 

javaslata. Az EMMI-től… (Jelzésre:) Átlapoztam valamelyiket? (Jelzésre:) A 151-es az 
energetikai és közműszabályozástól vesz el. (Takács Gabriella, a bizottság munkatársa: Ez 
összefüggő, ha a 148-ast nem támogatta a bizottság, ez mindegyik ajánlási sorral összefügg.) 
Valóban. Tehát, hogy érthető legyen, a 151-es javaslat, amit átugrottunk, ugyanezekre a helyekre 
teremtette meg a forrást. (Osztolykán Ágnes: Mindenhol más a lényeg. Az egyik a vidéki 
főiskolákra…) Vitassuk akkor meg, az a megnyugtatóbb. 

A 151-es javaslat, amelyik az Ernegetikai és Közműszabályozási Hivataltól vesz el, és 
számos részletpontra, a vidéki főiskolák fejlesztésére szán forrást. (Jelzésre:) Ágnes, parancsolj, 
kívánsz-e hozzászólni? 
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OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP), a bizottság alelnöke: Mindannyian tudjuk, hogy milyen 
nehéz helyzetben vannak a vidéki főiskolák, és mi azt gondoljuk, hogy a felsőoktatásban nagyon 
komoly helyük és szerepük lehetne a vidéki főiskoláknak, természetesen kisebb-nagyobb 
átalakításokkal, és mi erre gondoltunk forrást juttatni. 

 
ELNÖK: A tárca álláspontja a 151-esről? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja a 151-est. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) 

Nincs. Szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
A többség tartózkodott, 5 igen szavazattal nem kapta meg az egyharmadot. 
Következik a 176. számú, Ertsey Katalin, Szél Bernadett, Vágó Gábor javaslata. A 

települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatait kívánja 
növelni, ha jól látom, 6 milliárd forinttal, és ezt az EMMI-től a debreceni református oktatás-
nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztésétől veszi el. Jól látom? (Közbeszólás: És 
még sok más.) És még sok helyről, bocsánat, többek között onnét. 

Kíván-e valaki érvelni a javaslat mellett? (Nincs jelzés.) 
A tárca álláspontja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak szeretném jelezni, hogy a költségvetésben már eddig 

is elég jelentős a támogatásnövekedés ezen a soron, és tényleg azt hiszem, hogy Magyarországon 
ma minden önkormányzatnak kötelezettsége egyébként a hátrányos helyzetű gyerekeknek 
ingyenesen biztosítani az étkezést, és ez gyakorlatilag meg is történik. Ennek nem lehet pénzügyi 
akadálya, úgyhogy nem teljesen pontosan értem, hogy mire vonatkozik a javaslat, hiszen a pénz 
már a tavalyi esztendőben is elegendő volt erre a célra. 

 
ELNÖK: Ha jól értem, ez nem kérdés volt, hanem egy vélekedés, vélemény. Köszönöm. 

Kíván-e valaki még hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk akkor! 
A 176-os Ertsey Katalin-féle javaslatot ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.) Köszönöm. 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
8 tartózkodás, a többi nem, és 1 igen volt. A bizottság egyharmadot nem adott. 
A 183. számú Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén képviselő urak javaslata, a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól vesz el, és ad a szociális iskolai munka 
támogatására. (Jelzésre:) Bocsánat, az EMMI-nek tesz át pénzt a szociális munka 
megszervezésére, gondolom. 

Kíván-e valaki szólni a javaslat mellett? (Nincs jelzés.) Nem. 
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A tárca álláspontja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatott az indítvány. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért a javaslattal? (Szavazás.) 5. 
Ki az, aki ellene van? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság többsége tartózkodott, 5 igen szavazattal nem kapta meg az egyharmadot. 
A 184. számú Dorosz Dávid, Scheiring Gábor javaslata. A KIM-nél a Márton Áron 

Szakkollégium működési támogatására szán 85 millió forintot. 
Kíván-e valaki érvelni mellette? (Nincs jelzés.) 
A tárca álláspontja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazás. 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5. 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
Ki az, aki ellene van? (Szavazás.)  
Nem kapta meg az egyharmadot. 
Következik egy kicsit nagyobb lapozással a 276. számú Pál Tibor, Józsa képviselő urak 

javaslata. A kormányzati kommunikációtól, ha jól látom, elvesz pénzt, és ezt a XVI. kerületben 
autóbusz-vásárlásra kívánja fordítani. 

A tárca álláspontja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 2. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
3 tartózkodással nem kapta meg az egyharmadot. 
A következő javaslat a 313. számú, Horváth András Tibor a miniszterelnökségi fejezettől 

vesz el a kommunikációból 10 millió forintot, és vajdasági mezőgazdasági szakembereket kíván 
belőle képezni. 

A tárca álláspontja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 1 szavazat. 
Ki az, aki tartózkodni kíván? (Szavazás.)  
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Ki az, aki nemet mond? (Szavazás.)  
A bizottság többsége tartózkodott, nem kapta meg az egyharmadot. 
A következő a 331. számú, Varga Zoltán, szintén a kommunikációból csíp le egy keveset, 

és a gyulai kollégiumot kívánja belőle fölújítani. 
A tárca álláspontja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Osztolykán Ágnes: Van olyan, amit a tárca támogat?) Egy 

konstruktív javaslatot kaptunk az ellenzéktől. Van-e olyan javaslat, amit támogat a tárca? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Legjobb emlékezetem szerint a tisztelt bizottság által napirendre tűzöttek között 
nincsen olyan. 

 
ELNÖK: Mi lenne, ha akkor én egyből bemondanám, hogy a tárca nem támogatja? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Megköszönöm. 
 
ELNÖK: És akkor az ön energiáit is spóroljuk, az enyémet is. Egyetért a bizottság ezzel 

az ügyrendi javaslattal? (Általános helyeslés – Révész Máriusz: Miután a tárca elmondta, ezért 
igen.) Igen, úgy látom, egyetért. Köszönöm szépen. 

Tehát Varga Zoltánnál tartottunk. A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) 
A bizottság támogatja? Aki igen, kérem, most emelje föl a kezét! (Szavazás.) 4. 
Aki nem, most jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Aki tartózkodik? (Szavazás.)  
1 tartózkodással nem kapta meg az egyharmadot. 
A következő a 353. számú, Tóbiás József a Miniszterelnökségtől vesz el, és a nagykőrösi 

Kossuth Lajos Általános Iskola központi épületét kívánja bővíteni. 
A tárca nem támogatja. 
Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki támogatja? (Szavazás.) 3. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
6 tartózkodással nem kapta meg az egyharmadot. 
A 356. számú Varga Zoltán képviselő úr javaslata. A „szak-ma-holnap” program 

megindítása. Az EMMI-nek kívánja adni, és a kommunikációtól elvenné. 
A tárca nem támogatja. 
Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Ott motoszkál bennünk, hogy mi ez a „szak-ma-holnap” 

program, de nem teszik föl ezt a kérdést. Szavazunk, ha jól látom. 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 1 szavazat. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
4 tartózkodással egyharmadot sem kapott. 
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A 360. számú: Tóbiás József, Szabó Imre a Miniszterelnökségtől vesz el, és a budakeszi 
óvodák felújítására fordít némi pénzt. 

A tárca nem támogatja. 
Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3. 
Nem kapta meg az egyharmadot. 
A 366. számú: Gúr Nándor, Simon Gábor szintén a kommunikációtól vesz el, és az arnóti 

óvoda építésére, illetve általános iskola felújítására fordítaná az onnan elvett összeget, 255 millió 
forintot. 

A tárca nem támogatja. 
Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
Nem kapta meg az egyharmadot. 
Tóbiás József, Szabó Imre a kommunikációtól vesz el… (Jelzésre:) Ez a 358-as. 

(Jelzésre:) 368-as. Diszkalkuliás vagyok, ti is látjátok jól. (Derültség.) 368-as. Az abonyi Radák 
utcai iskolában EU-szabványnak megfelelő sportudvart és játszóteret alakítana ki a 17 millió 
forintból. 

A tárca nem támogatja. 
Van-e, aki igen? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
Nem kapta meg az egyharmadot. 
A 376. számú Göndör István… (Jelzésre:) 375. számúban Göndör István vesz el a 

kommunikációból, és a zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium fejlesztésére kívánja fordítani a 200 
millió forintot. 

A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
Nem kapta meg az egyharmadot. 
A 377. számúban Göndör István a kommunikációtól elvesz, és a zalaegerszegi Ganz 

Szakközépiskola fejlesztésére kívánja fordítani. 
A tárca nem támogatja. Kérdés nincs. Szavazzunk! 
Ki támogatja? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
Nem kapta meg az egyharmadot. 
A 383. számú az új kötetben van, Göndör István a kormányzati kommunikációtól elvesz, 

és a nagykanizsai Mező Ferenc Gimnázium rekonstrukciójára kívánja fordítani. 
A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4. 
Aki nem? (Szavazás.)  
Aki tartózkodik? (Szavazás.)  
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Nem kapta meg az egyharmadot. 
A következő sorszám a 434., Tóbiás József, Szabó Imre szintén a konzultációktól vesz el, 

a Miniszterelnökség konzultációk sorától, és a sződligeti általános iskola fűtéskorszerűsítésére 
tesz 50 millió forintot. 

A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki igennel kíván szavazni? (Szavazás.) 4. 
Aki nem? (Szavazás.)  
Aki tartózkodik? (Szavazás.)  
Nem kapta meg az egyharmadot. 
A 439. számúban Tóbiás József a nagykőrösi Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

fűtéskorszerűsítésére szán 20 millió forintot. 
Kérdés van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. A tárca nem támogatja. Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4 képviselő. 
Aki nem? (Szavazás.)  
Aki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság nem adta meg az egyharmadot. 
A következő a 480. számú, Ferenczi Gábor képviselő úr javaslata. A Miniszterelnökségtől 

tesz át az EMMI-hez kis iskolák támogatására 120 millió forintot. (A jobbikos képviselők felé:) 
Kívántok-e mellette érvelni? (Jelzésre:) Parancsolj! 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Mint ahogyan a javaslat indokolásában is 

leírtam, nem látunk elég garanciát arra, hogy a központosítás által ezeknek a kistelepülési 
iskoláknak a fennmaradása, működése biztosított lenne. Másrészről sajnálom azt is, hogy a 
költségvetésben nincsen olyan keret, olyan lehetőség, hogy a Fidesz-KDNP korábbi ígéretének 
megfelelően azokon a településeken, ahol erre igény mutatkozik, ott a már megszűnt kis iskolákat 
újranyissa, ezért fontosnak tartanám, hogy legalább az az összeg maradjon meg a 
költségvetésben, ami a tavalyi évben is rendelkezésre állt a kis iskolák számára. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelzés.) Én. Kritikusa 

vagyok a centralizációnak, de az 5000 fő alatti településeknél, ahol egy kézben van a működés és 
a fenntartás, ott bizonyosan kedvezőbb helyzetbe kerültek financiális szempontból az 
intézmények. Számos probléma feszíti az ő mindennapjaikat. Ezekről mind-mind be tudnánk 
számolni hosszan az itt, az asztal körül ülők, de financiális szempontból jobb ma a státusuk, mint 
volt mondjuk, másfél vagy két évvel ezelőtt. 

Az, hogy újra lehet-e, kell-e indítani korábban bezárt kis iskolákat, ez egy erős vitakérdés, 
a tárca tett erre egy sikeresnek azért nem mondható erőfeszítést pályázati formában. Nagy kérdés, 
hogy az erőfeszítés volt ügyetlen, vagy pedig nincs rá valóban kereslet. Ez a kérdés az, ami 
előttünk van. 

Kíván-e valaki még hozzászólni? (Nincs jelzés.) A tárca álláspontja a javaslatot illetően 
nemleges. Van-e egyéb kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincsen. Szavazzunk akkor Gábor 
javaslatáról! 

Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki tartózkodni kíván? (Szavazás.)  
Ki az, aki nemet kíván mondani? (Szavazás.)  
1 nemmel, a többi tartózkodással elutasítottuk, és nem adtunk egyharmadot. 
A következő a 494. számú, szintén a Miniszterelnökségtől csoportosít át az EMMI-nek. 

Farkas Gergely, Dúró Dóra és Baráth Zsolt javaslata. Bentlakásos iskolák támogatására szán 
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másfél milliárd, kicsivel többet, 1,6 milliárd forintot. (A jobbikos képviselők felé:) Kívántok-e 
mellette érvelni? (Jelzésre:) Dóra, parancsolj! 

 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen. Mi, ahogy az ismeretes itt a bizottság tagjai 

előtt is és a kormány képviselői előtt is, a felzárkóztatásnak egy nagyon hatékony formáját látjuk 
a bentlakásos iskolák rendszerében, és most már sikerült azt kiharcolnunk, hogy államtitkár 
asszony személyesen azt mondta, hogy jó lehetőséget lát ebben, és tudnák támogatni ilyen 
intézmények létrehozását, illetve nem zárkóznak el az elől, hogy ez is a felzárkóztatás egyik 
formája lehessen. Tehát a politikai szándék a kormányzatban megvan, és ezért szeretnénk ehhez 
forrásokat is nyújtani. 

Számításaink szerint ez a másfél milliárdos összeget meghaladó támogatás arra lenne 
elég, hogy minden megyében egy ilyen intézményt létrehozzunk, illetve a következő évben 
szeptembertől tudjuk fenntartani, illetve működtetni ezeket. Erre nagyon nagy szükség lenne, 
hiszen öt olyan megye is van Magyarországon, ahol a hátrányos helyzetű vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű diákok aránya a 40 százalékot is meghaladja, tehát égető szüksége van annak, 
hogy ilyen intézmények is segítsék az ő felzárkózásukat. Ezért javasoljuk, hogy ezeket az 
intézményeket hozzuk létre a következő évben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) A tárca nem támogatja a javaslatot. 

Szavazzunk! 
Ki az, aki támogatni kívánja jobbikos képviselőtársaink javaslatait? Az most emelje föl a 

kezét! (Szavazás.) 3. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
Nem kapta meg a bizottságtól az egyharmadot. 
Az 522. számú szintén Jobbik-javaslat. Baj, ha én csak a pártot mondom és nem a nevet, 

mert akkor egy kisebb táblázat szerint tudok menni. (Nincs jelzés.) A Miniszterelnökségtől kíván 
átcsoportosítani a kőszegi Dr. Nagy László EGyMI belső felújítására 60 millió forintot. 

Kíván-e valaki érvelni mellette? Dóra, nem? (Nincs jelzés.) A tárca nem támogatja. Van-e 
kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 

Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 3 képviselőtársunk. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
Nem kapta meg az egyharmadot. 
Szintén jobbikos javaslat az 523. számú, a Miniszterelnökségtől a Bethlen Gábor Alapnak 

óvodai nevelés támogatására 6 milliárd forintot csoportosít át a határon túli óvodai nevelésre. 
Kíván-e valaki érvelni mellette? (Nincs jelzés.) Nem. A tárca nem támogatja. Van-e 

kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 3. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság többsége tartózkodott, nem kapta meg az egyharmadot. 
Az 528. számúban a határon túli oktatási támogatásra kíván átcsoportosítani a Jobbik 331 

millió forintot a Miniszterelnökségtől. 
Van-e érv mellette, vagy kíván-e szólni valaki? (Nincs jelzés.) A tárca nem támogatja. 

Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 3 igen. 



 18 

Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság többsége tartózkodott, nem kapta meg az egyharmadot. 
Az 531. számú javaslat alatt a Jobbik a Miniszterelnökségtől átcsoportosítana az MTA-

nak határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatására 50 millió forintot. 
Kíván-e mellette érvelni valaki? (Nincs jelzés.) A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? 

(Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság többsége tartózkodott, nem kapta meg az egyharmadot. 
A 633. számú javaslat a BM-től a Tudományos Akadémia OTKA sorára kíván 

átcsoportosítani. (Kérdésre:) Jobbikos képviselő javaslata a 633. sorszámon, OTKA-ra 250 millió 
forintot tenne rá. 

Kíván-e mellette érvelni valaki? (Nincs jelzés.) A tárca nem támogatja. Szavazhatunk-e? 
(Általános helyeslés.) Nincs kérdés. Szavazzunk! 

Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság többsége tartózkodott, nem kapott egyharmadot. 
MSZP-s javaslat a 662. számú. Az Országgyűléstől az EMMI-hez a szigetszentmiklósi 

általános iskola és rendezvénycsarnok építésére szánna 1 milliárd forintot. 
Kíván-e valaki érvelni mellette? (Nincs jelzés.) A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? 

(Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság többsége tartózkodott, nem kapta meg az egyharmadot. 
Új kötet következik. Az 1118. sorszámot keressék meg, aránylag a végén van. Független 

képviselőtársaink, Szabó Timea és Scheiring Gábor javaslata. (Osztolykán Ágnes: Nem, mert itt 
nem az van. – Közbeszólások: De, 1118. – Osztolykán Ágnes: De akkor az még egy kötet. – 
Takács Gabriella, a bizottság munkatársa: Ez a 3. kötetben van az alján.) Tehát Scheiring Gábor 
és Szabó Timea javaslata, a felsőoktatási rendszer támogatására, ösztöndíjak és általános 
finanszírozás céljaira kíván 5 milliárd forintot átcsoportosítani a költségvetés közvetlen 
bevételeiből. 

Kíván-e mellette érvelni valaki? (Nincs jelzés.) A tárca nem támogatja. Van-e kérdés, 
észrevétel? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 

Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
Nem kapta meg az egyharmadot. 
MSZP-s képviselőtársunk javaslata az 1133. számú: EMMI-fejezeten belüli 

átcsoportosítás; a szombathelyi nevelési, oktatási intézmények sportpályáinak fejlesztésére 300 
millió forintot csoportosít át. 

Kíván-e mellette érvelni valaki? (Nincs jelzés.) A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? 
(Nincs jelzés.) Szavazzunk! 

Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4. 
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Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
4 igennel nem kapta meg az egyharmadot. 
Az 1155. számú MSZP-s javaslat következik, ez is egy új kötet. Szocialista 

képviselőtársaink 35 millió forint átcsoportosítását javasolják a Fazekas Gábor utcai általános 
iskola rekonstrukciójára. 

A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4 képviselő ért vele egyet. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
Nem kapta meg az egyharmadot. 
Az 1157. számúban szintén szocialista képviselőtársaink javasolják, hogy a Vári Szabó 

István Szakközépiskola rekonstrukciójára 230 millió forintot csoportosítsunk át. 
A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság nem támogatta, egyharmada sem támogatta. 
Az 1158. számú javaslat alatt szocialista képviselőtársaink Kondoros oktatási 

intézményeinek felújítását javasolják fél milliárd forint erejéig. 
A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
Nem kapta meg az egyharmadot. 
Az 1161. számú javaslat alatt szocialista képviselőtársaink Mezőhegyes általános 

iskolájának fejlesztésére 47 millió forintot javasolnak. 
A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság egyharmada sem támogatta. 
Az 1184. szocialista javaslat alatt Pátyon bölcsődét kíván építeni 250 millió forintból. 
A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4 képviselőtársunk igen. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság többsége elutasította, egyharmadot sem kapott. 
Az 1185. javaslat alatt szocialista képviselőtársaink Sátoraljaújhely, V. István 

Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola rekonstrukciójára 600 millió forintot javasolnak. 
A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság egyharmada sem támogatja. 
Az 1191. számú szocialista javaslatban a tarhosi kollégiumberuházásra, 250 millió forint 

szerepel. 
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Ki az, aki támogatja? Kérem, az most emelje föl a kezét. (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság egyharmada sem támogatta. 
Szintén szocialista javaslat, szintén 250 millió forintot szán Nagykőrös Dalmady Győző 

Általános Iskola felújítására. 
A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság egyharmada sem támogatta. 
Az 1197. számú javaslat, szocialista javaslat, a debreceni Ady Endre Gimnázium 

felújítására 400 millió forintot szán. 
A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
Nem kapta meg az egyharmadot. 
Az 1199. számúban szombathelyi oktatási intézményekre javasol a Szocialista Párt 25 

millió forintot. 
A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
A bizottság egyharmada sem támogatja. 
Az 1200. számúban szintén szocialista képviselőtársaink Szekszárd I. Béla 

Gimnáziumban tornaterem építésére 240 millió forintot javasolnak. 
A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4-en támogatják, ha jól láttam, és a többiek nem. 
Az 1203. számú javaslatban szocialista képviselőtársaink Kaposváron az Eötvös Műszaki 

Középiskola rekonstrukciójára 210 millió forintot javasolnak. 
A tárca nem támogatja. Kérdést nem látok. 
Ki az, aki igennel kíván szavazni? (Szavazás.) 4. 
A többség nem támogatja, egyharmadot nem kapott. 
Az 1214. számú szocialista javaslat: humán infrastruktúra, Békés, 32 millió forintot szán 

erre. 
A tárca nem támogatja. Kérdést nem látok. (Szavazás.)  
A támogatók száma 4, az ellenzők száma a többi. 
Egyharmadot nem kapott. 
(Jelzésre:) Az 1205. miért maradt ki? Kisbér tornacsarnok és tanuszoda. Merthogy nem 

oktatási intézményhez kapcsolódik a tornacsarnok, de szavazhatunk róla. Szavazzunk! Lukács 
Zoltán képviselőtársunk Kisbéren tornacsarnokot és tanuszodát épít 400 millió forintért. 

A tárca nem támogatja. Kérdést nem látok. (Szavazás.)  
A támogatók száma 4. 
A bizottság többsége nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 
Az 1247. számú szocialista javaslat: A „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia 

monitoringjára és az ezzel kapcsolatos feladatokra, 40 millió forint. 
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A tárca nem támogatja. Kérdést nem látok. (Szavazás.)  
A támogató szavazatok száma 1. 
A bizottságtól egyharmadot sem kapott. 
Szocialista javaslat az 1251. számú, tornaterem-építési programra javasolnak a 

szocialisták 6,3… (Zaj, közbeszólások: Bölcsőde van.) Akkor biztosan nektek van igazatok, 
bölcsőde- és tornaterem-építési program 6,3 milliárd forint. (Közbeszólások: Nem az.) Akkor 
tegyünk itt rendet. (Derültség.) Az 1251. számúban egy bölcsődeépítési programra 9,7 milliárd 
forint. 

A tárca, ha jól látom, nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! 
Ki ért vele egyet? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
A bizottság egyharmada nem támogatta. 
Következik az 1279. számú: a debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer 

infrastrukturális fejlesztésére 1 milliárd forint. (Zaj. – Közbeszólások: Nem, ez Baja Ferenc.) 
Akkor itt csúszott meg az excell-tábla, ha jól látom. Akkor vegyük magunk elé a kötetet. 

Baja Ferenc, Emberi Erőforrások Minisztériuma, sportági fejlesztés, az nem hozzánk tartozik. 
Osztolykán Ágnes javaslata, MLSZ, az sem kell. 

Az 1282. viszont kell, Szent István Egyetem által fenntartott, Jászberényben működő 
műjégpálya fedetté alakítása, Szekeres Imre. Kell, mert Szent István Egyetemnél akarja a 
jégpályát. 

A tárca nem támogatja. Kérdés nincs. 
Ki támogatja a jégpálya befedését? (Senki sem jelentkezik.) Nincs jelzés. 
Ezek szerint az egyharmadot sem kapta meg. 
Az 1298. számú: az abonyi Somogyi Iskolában sportudvar rekonstrukciója, 8 millió forint. 

Ez egy reális költségvetés. (Derültség.) Tóbiás József, Szabó Imre. 
A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki tartózkodik vagy nemet mond? (Szavazás.)  
Többség, egyharmadot sem kapott. 
Az 1309. számú: felsőoktatási fejlesztésre – ez már egy húzósabb, 44 milliárd forintos 

tétel (Zaj. – Közbeszólások: az 1299. miért maradt ki? – Ugyanaz, csak egy másik iskolának.) 
Bocsánat, bocsánat, azt hittem, kétszer van gépelve, de nem, ez két javaslat, az 1299-es szintén 
Abony, de a Gyulai Iskolában kíván sportudvart 8 millió forintért. 

A tárca nem támogatja, kérdés nincsen. (Szavazás.)  
A támogatók száma 4. 
Az egyharmadot nem kapta meg. 
Most jön Hiller István javaslata, az 1309-es, 45 milliárd forintot kíván átcsoportosítani… 

(Osztolykán Ágnes: Itt csak azt látjuk, amit elvesz, nem? Itt csak az elvevés van.) Jó, akkor ez egy 
jelentős összefüggésekkel rendelkező javaslat. Itt föl van sorolva mindegyik: a debreceni 
Nagyerdő labdarúgó-stadion a favorit, azt hiszem, onnan vesz el mindent, és még itt folytatja 
tovább majd a fölsoroltakban, a 296, a 421., és így tovább, ezekben a javaslatokban szedi össze a 
45 milliárd forintot, amit mind-mind az egyetemeknek kíván adni. 

A tárca ezt nem támogatja. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Nincsen. 
Kérdezem a képviselőket, hogy támogatják-e Hiller Istvánt. (Szavazás.) Egy támogatója 

van Hiller Istvánnak, a többiek nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.)  
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Nem kapta meg az egyharmadot. 
Az 1368. számú javaslat: Heves város Eötvös Középiskola kollégiuma technikai 

felújítására, fejlesztésére 30 millió forint. (Közbeszólásokra:) Nem az? Onnan veszi el, bocsánat, 
a stadionfejlesztést nem szereti a javaslat; onnan elveszi, és Heves város középiskolai 
kollégiumának kívánja adni. (Közbeszólás: Az 1201-essel van összefüggés.) Az összefüggésből ez 
jól kiolvasható. 

A tárca nem támogatja. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? (Osztolykán Ágnes: De az általános iskoláknak adja? – 

Közbeszólás: Kollégiumnak.) Szavaztunk már róla az összefüggések miatt? (Zaj.) Az 1201-esről 
nem szavaztunk, most kell róla szavaznunk. 

Ki az, aki támogatja a stadion–kollégium átcsoportosítást? (Szavazás.) 4. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)  
Tartózkodás? (Szavazás.)  
Nem kapta meg az egyharmadot. 
Most jön az 1374. számú: Heves város tagiskoláinak tornatermeit és futófolyosóit újítaná 

föl hasonlóképpen az itt megjelölt forrásból 39 millió forint értékben. 
A tárca nem támogatja, kérdés nincsen. 
Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. 
A többség nem támogatja, nem kapta meg az egyharmadot. 
Szintén szocialista javaslat: a szekszárdi Babits Mihály általános iskola tornatermét 

kívánja fejleszteni egy átcsoportosítással az 1400. számon. 240 millió forintot csoportosítana át 
erre a célra. 

A tárca nem támogatja. Kérdést nem látok. 
Kik támogatják? (Szavazás.) 4 képviselőtársunk. 
A többségtől nem kapta meg az egyharmadot. 
Az 1419. számú: Kisbér, lovardafelújítás II. ütem, 1 milliárd forintot csoportosítana át az 

EMMI-n belül erre a célra. 
A tárca nem támogatja, kérdést nem látok. Szavazzunk! 
Ki az, aki lovardát építene? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem kapott egy támogatást sem, egyharmada nincs. 
Az 1420. javaslat: Kisbér, tornacsarnok és tanuszoda 400 millió forinttal. 
A tárca nem támogatja, kérdést nem látok. 
Ki az, aki támogatja: tornacsarnok, tanuszoda? (Szavazás.) Ez már jó, 4-en támogatják. 
A többség nem támogatja, nem kapta meg az egyharmadot. 
Az 1439. számú javaslat: a gyes, gyed, gyet mellett felsőfokú oktatásban való részvétel 

ingyenessé tétele, az EMMI-n belüli feladatátcsoportosítással tenné ennek lehetővé a fedezetét 
másfél milliárd forinttal. (Osztolykán Ágnes közbeszólása.) Az az 1213. javaslatból talán 
kiolvasható, a szombathelyi Haladás nem épít stadiont, és akkor ingyenes lesz a gyes, gyed, gyet 
alatt a felsőoktatás. 

A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Nincsen. 
A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) 4-en támogatják. 
A többség tartózkodik vagy nemet mond. Nem kapta meg az egyharmadot. 
Az 1440. számú: független képviselőtársaink, Szabó Timea és Scheiring Gábor, „Biztos 

kezdet” program vagy „Erős kezdet” program. Ez egy magyarított kifejezés, ezért van még ez a 
bizonytalanság, mert azt hiszem, Amerikában hívták így a programot. Erre a feladatra szán, ami 
egyébként egy szép feladat, 1,3 milliárd forintot egy átcsoportosítással, ha jól látom. 

A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) 
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Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4-en támogatják. 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A többség tartózkodik, de az egyharmadot nem kapta 

meg. 
Szocialista képviselőtársaink az 1486. számú javaslatukban a kondorosi tanuszoda 

megvalósítását javasolják 200 millió forintból. 
A tárca nem támogatja. Kérdést nem látok. 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4-en támogatják. 
A bizottság többsége nem. Nem kapta meg az egyharmadot. 
Az 1499. javaslat: szocialista képviselőtársaink Szolnokon a Varga Katalin Gimnázium 

tornatermét építenék föl. 300 millió forintot szánnak erre. 
A tárca nem támogatja, kérdést nem látok. 
A támogató szavazatok száma? (Szavazás.) 4. 
Az egyharmadot nem kapta meg. 
Az 1500. javaslat: szocialista képviselőtársaink a szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola tornatermét építenék föl 300 millió forintból. 
A tárca nem támogatja. Kérdés nincs. 
A támogató szavazatok száma? (Szavazás.) 4. 
Az egyharmadot nem kapta meg. 
Az 1507. javaslat: szocialista képviselőtársaink Zalaegerszegen a Dózsa Iskola 

tornatermét 600 millió forintból építenék meg. 
A tárca nem támogatja. Kérdést nem látok. 
A támogató szavazatok száma? (Szavazás.) 4. 
A bizottság egyharmada nem támogatta. 
Jobbikos képviselőtársaink 1512. számú javaslata: határon túli oktatási intézmények 

támogatására javasolnak átcsoportosítani 100 millió forintot. 
Kíván-e mellette érvelni valaki? (Nincs jelzés.) Nem. 
A tárca nem támogatja. Kérdést nem látok. 
A támogató szavazatok száma? (Szavazás.) 3. 
A bizottság egyharmada nem támogatta. 
Jobbikos képviselőtársaink az 1515. számú javaslatukban a Nemzeti Pedagógus Kar 

működésének támogatását javasolják 50 millió forinttal. 
Kíván-e érvelni mellette valaki? (Nincs jelzés.) Nem. 
A tárca nem támogatja. Kérdést nem látok. Szavazzunk! (Szavazás.)  
A támogató szavazatok száma 3. 
A bizottság egyharmada nem támogatta. 
Új kötetet kell elővennünk, mert az 1518-as már átcsúszik a következőbe állítólag. 

(Osztolykán Ágnes: Sok van még?) Nem, körülbelül féllapnyi, tehát olyan tíz tétel. A 
Miniszterelnökségtől oktatási, társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatására szánnak 
jobbikos képviselőtársaink, Farkas Gergely és Dúró Dóra 150 millió forintot. Kívántok-e mellette 
érvelni, Gergely? (Farkas Gergely nemet int.) Nem. 

A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazzunk! 
(Szavazás.)  

A támogató szavazatok száma 3. 
A bizottság egyharmada nem támogatta. 
Az 1558. számú szintén jobbikos képviselőtársaink javaslata, az MTA Kolozsvári 

Akadémiai Bizottságát kívánja támogatni 5 millió forinttal. 
Kívántok-e mellette érvelni? (Nincs jelzés.) Nem. 
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A tárca nem támogatja. Kérdést nem látok. (Szavazás.)  
A támogató szavazatok száma 3. 
A bizottság egyharmada sem támogatta. 
Fideszes képviselők javaslata következik, egészen pontosan többek között az enyém is. 

Potápi Árpád és többen a „Határtalanul” programra javasolnak a Bethlen Gábor Alap… 
(Közbeszólás: Az 1559-es nem kell?) Az 1558-as volt, az 1559-esben Szávay István javasol az 
OTKA-nak plusz 250 millió forintot. (Zaj. – Közbeszólások: Erről már szavaztunk.) A 633-as 
esetén tértünk erre a kérdésre ki. 

Most az 1592-es következik, a „Határtalanul” programra javasolunk 2 milliárd forintot 
átcsoportosítani. 

A tárca nem támogatja. Kérdést nem látok. 
Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Számoljuk meg, bár nem lesz 

éles verseny. Inkább ellenpróba: ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.)  

Egyhangúlag támogattuk a javaslatot. 
Az 1593. javaslat: iskolai kirándulások. Máriuszé majdnem ugyanaz, csak az összegben 

más. (Osztolykán Ágnes: De mire? – Révész Máriusz: Kicsit az enyém majd 500 millióval több. – 
Osztolykán Ágnes: Csak akkor melyiket támogassuk?) Megtehetjük mind a kettőt is. Máriusz 
fönntartja a javaslatát, 2,5 milliárd forintot kíván átcsoportosítani. 

A tárca nem támogatja. Kérdezem, a bizottság tagjai közül kik támogatják a javaslatot. 
(Szavazás.) A többség ezt is támogatja. 

Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
3 tartózkodással támogattuk ezt a javaslatot is. 
Az 1594. számú Szakács Imre képviselőtársunk módosító javaslata: közoktatási célú 

humán szolgáltatások kiegészítő támogatására 27 milliárd forintot kíván átcsoportosítani 
képviselőtársunk. Ez az a rejtélyes című, de ismert célú fejezet, amiből a köznevelési 
megállapodások kötésére került sor. Alapítványi, egyházi iskolák kiegészítő támogatását is 
folyósítja az EMMI. Nyilván ezért támogatja Szakács képviselő úr. 

A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) 
Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Számoljuk meg a támogatásokat, vagy 

kérjünk ellenpróbát. 
Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.)  
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
6 tartózkodással a bizottság többsége támogatta Szakács képviselő úr javaslatát. 
Az 1623. számú Pál Tibor, Józsa István javaslata. Ingatlanvagyontól vesz el 750 milliót. 

Az 1188-asban nem szavaztunk már róla? Szerintem szavaztunk. (Jelzésre:) Nem szavaztunk, de 
nézzük meg, hogy mire kívánja átcsoportosítani. Pál Tibor, Józsa István 750 millió forinttal 
csökkenti az ingatlanértékesítési bevételt és a gázgyár rehabilitációja szerepel. (Zaj.) Ott egy 
magánegyetem terveztetett legalábbis valamikor, és ők azt javasolják, hogy ezt részben 
közpénzből segítsük elő. Gázgyár oktatási és kulturális intézmények kiépítése I. ütem, ez a III. 
kerületi óbudai gázgyár területén tervezett magánegyetem kiegészítése vagy megalapozása. 

A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Nincsen. Szavazzunk róla! 
Ki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nincs támogatója. 
A bizottság többsége nemmel, illetve tartózkodással szavazott. 
Az 1680. számú a Bethlen Gábor Alaphoz oktatási-nevelési támogatásra 300 millió 

forintot kíván átcsoportosítani Dorosz Dávid és Scheiring Gábor. 
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A tárca nem támogatja. (Közbeszólás: Honnan?) A Miniszterelnökségtől veszi el. Ennél 
bővebbet sajnos most nem tudok mondani, de ha kell, akkor előtúrjuk a javaslatot. Bethlen Gábor 
Alap oktatási támogatására. 

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.)  
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
A bizottság többsége tartózkodott, az egyharmadot nem kapta meg. 
Az 1684. számú javaslatban külhoni kirándulásra szán pénzt jobbikos képviselőtársaink 

közül Szávay István, és hasonló összegben, két és fél – sőt a licitversenyben ő nyert, mert ő 2534 
millió forintot szán erre. 

Nincs kérdés, a tárca nem támogatja. 
Ki az, aki igen? (Szavazás.) 2. 
A bizottság többsége nem. Nem kapta meg az egyharmadot. 
Az 1688. javaslatban szintén oktatási támogatásra Szávay képviselő úr 231 millió forintot 

szán. A forrás itt is azt hiszem, a Miniszterelnökség. (Közbeszólás: Elveszi a működési 
költségekből.) Azon belül? (Jelzésre:) A Bethlen működési költségéből többet tessék támogatásra 
fizetni. 

A tárca nem támogatja. Kérdést nem látok. 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2-en támogatják. 
A bizottság többsége nem. Nem kapta meg az egyharmadot.  
Ez volt az 1688-as. 
Az 1714. számú jobbikos képviselőtársaink javaslata. A Miniszterelnökségtől a helyi 

önkormányzati támogatásokhoz települési önkormányzatok köznevelési feladatainak 
támogatására, óvodák támogatására szán 11 milliárd forintot Hegedűs Lorántné képviselőtársunk. 

A tárca nem támogatja. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs kérdés. 
Ki az, aki támogatja óvodák támogatására? (Szavazás.) 3 igen. 
A többség nem, illetve tartózkodik. 
Az 1716. számú Hegedűs Lorántné javaslata, 400 millió forintot szán helyi 

önkormányzatok társulása által fenntartott óvodákba járó gyerekek utaztatásának támogatására. 
A tárca nem támogatja. Kérdést nem látok. (Szavazás.)  
A támogató szavazatok száma: 3. 
A többség nem támogatja, nem kapta meg az egyharmadot. 
(Takács Gabriella, a bizottság munkatársa: Nincs több.) Nincs több, az én listámon nem 

szerepel több. 
Az én javaslatom van itt előttünk, ez egy bizottsági javaslat. Egy korrekcióhoz szeretném 

kérni a bizottság segítségét. Szorosan nem függ össze a közoktatási meg a felsőoktatási 
feladatokkal. A Normafa fejlesztésére vonatkozó költségvetési javaslatnál nem az összeget, 
hanem a felhasználási célt kívántam kibővíteni, ez az 1754-eshez kapcsolódik. Szomorúan kellett 
megállapítanom, hogy a kísérletem nem volt eredményes, mert a magyar nyelvvel való 
birkózásban alulmaradtam, és értelmetlen mondat került ide be a módosító javaslatba, kevés 
toldalékkal, ami helytálló lenne, akár a többes számot, akár a birtokos szerkezetet nézzük. 
(Derültség.) 

Éppen ezért arra kérlek benneteket, hogy egy bizottsági módosító javaslattal köszörüljük 
ki a helyesíráson esett csorbát, és egy értelmes javaslattal járuljunk hozzá a költségvetés ép 
nyelvérzékéhez. Ezt itt kiosztottuk. 

Az előterjesztő ezt a javaslatot sem támogatja, mint ahogy megtudtam, egyiket sem. Vagy 
itt kivételt tesz? 
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DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Illetve elnök úrnak az egyéni képviselőként benyújtott módosító indítványát 
támogatja az előterjesztő. 

 
ELNÖK: Akkor ezt is megteheti, mert tartalmában ugyanaz, csak ez helyes. 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Így megkockáztathatom ennek a támogatását is, hiszen érdemben ez ugyanaz a 
módosító indítvány. Amely bizottságokban napirendre vették az elnök úr módosító indítványát, 
ott az előterjesztő képviselője legjobb tudomásom szerint támogatta az indítványt. 

 
ELNÖK: Igen, sikerült őket csőbe húznom. (Derültség.) 
 
DR. BERCZIK ÁBEL kincstárért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Akkor én is megkockáztatom a támogatását. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Máriusz, parancsolj! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én már csak azért is támogatom 

egyébként ezt a módosító javaslatot, magam is részt vettem olyan konferencián, ami a 
Normafával kapcsolatos volt, és az az igazság, hogy ez a módosító javaslat egyébként sokkal 
pontosabban leírja azt, amiről szó van, mint az eredeti. Tehát ha elfogadjuk, ha nem, igazából 
erről van szó, hogy ez nemcsak sísporttal, hanem szabadidős és a többi itt felsorolt területtel is 
foglalkozik az az előterjesztés, amivel foglalkozni kell, úgyhogy szerintem ez a pontosító javaslat 
abszolút helyénvaló, szükséges, és így pontosabb a megfogalmazás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés a kiosztott bizottsági javaslattal kapcsolatban, 

aminél azt kérem, hogy döntsünk mellette igennel, nyújtsuk be, mert nyelvtanilag ez a helyes. 
(Nincs jelzés.) Nincs kérdés. Szavazhatunk róla? (Általános helyeslés.) Szavazzunk! 

Aki támogatja egy ilyen beadását, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 
Aki tartózkodni kíván, az most jelezze! (Szavazás.)  
3 tartózkodással a bizottság többsége igent mondott. 
És jegyzőkönyvbe mondom, hogy visszavonom az 1754. sorszámon szereplő módosító 

javaslatomat, és helyette ez a bizottsági módosító javaslat veszi át a helyét. Köszönöm. 
Nekem nincs tudomásom több javaslatról. 

Előadót kell állítanunk? Mire? (Takács Gabriella, a bizottság munkatársa: A 
nemzetiszocialista vészkorszakról szólónál van záróvita, zárószavazás. Záróvitára nem kerül sor, 
csak valaki legyen ott, aki esetleg felszólal, ha szükséges.) Igen, ma este vitatjuk a 
nemzetiszocialista vészkorszak történelmének… (Takács Gabriella, a bizottság munkatársa: 
Zárószavazás van.) A szavazáskor mindenki ott van. Máriusz, te vitted? Nem te vitted. (Révész 
Máriusz: De én vittem, de lemondok róla szívesen. – Derültség.) Jó, de ha a zárószavazás előtt 
kell valamit mondani, akkor te vagy leginkább otthon a vitában, kérlek, hogy légy résen, jó? De 
tudomásom szerint nincs… Holnap szavazunk róla? (Takács Gabriella, a bizottság munkatársa: 
Nem, ez ma van.) Ma szavazunk erről, köszönöm. 
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Egyebek 

(Az elnök és Takács Gabriella, a bizottság munkatársa egyeztetnek.) Még egy pillanatig 
maradjanak, ha megkérhetem a bizottság tagjait. Holnap itt van egy japán, többek között 
parlamenti delegáció, amelyik a japán kultúra és oktatás, illetve magyar kulturális, oktatási 
kapcsolatok ügyében érkezik. Sokáig úgy tudtuk, hogy minden rendben van, mert Péter, a japán-
magyar IPU-csoport oszlopos tagja vállalta, hogy képviseli a bizottságunkat, de nem halasztható 
feladata van holnap délelőtt, egy másik bizottsági ülés. 

Kérdezem, ki az, aki meg tudja menteni a bizottság becsületét holnap délelőtt 11-kor. 
Japán tolmácsot adunk. Ki az, aki holnap 11-kor be tudna ugrani? (Zaj. – Révész Máriusz: 
Egyedül?) Nem, csak a bizottság részéről kellene, hogy ott legyél. Több képviselő is jön még az 
IPU magyar csoportjából, de jó lenne, ha az oktatási bizottságból is ott lenne valaki. A külügyi 
bizottság termében lesz feltehetőleg. (Jelzésre:) Főemelet 61., tehát egy megbecsült delegációról 
van szó. Szerintem az egy tiszteletre méltó hely a főemelet 61. Máriuszban látom gyengülni az 
ellenállást. (Derültség.) Köszönjük szépen. (Révész Máriusz: Még nem vállaltam.) De nekem ez 
már így elég. (Derültség. – A képviselők egymás között konzultálnak.)  

A bizottsági ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 02 perc) 
 
 
 

  Pokorni Zoltán 
a bizottság elnöke 

 
 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


