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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 03 perc) 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a sajtó munkatársait, előadóinkat, a kormány 
képviselőit, a bizottság mai ülését megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 
helyettesítésekkel együtt a bizottság határozatképes. 

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy az írásban kiküldött napirendi ajánlással, a 
tárgyalandó napirendi pontokkal egyetértenek-e. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy bizottságunk majdnem egyhangúlag egyetért. Ki 
az, aki nem ért egyet? Ki az, aki tartózkodott? (Dr. Veres János nem szavazott.) Valaki nem 
szavazott, de a bizottság elfogadta. (Dr. Veres János: Megvan a többség.) Nem baj. 

Tehát a bizottság elfogadta a napirendi ajánlásomat. 
Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, ami nem más mint a zárószavazás előtti 

módosító indítvány megtárgyalása amit a kormány nyújtott be. Köszöntöm Berczik 
államtitkár urat, és megkérdezem tőle, kívánja-e indokolni azt, hogy miért a zárószavazás 
előtt nyújtották be, illetve egyáltalán ennek az indítványnak a tartalmát kívánja-e szóban is 
ismertetni. Ha igen, akkor szót adok, tessék parancsolni! 

 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A 

kormány nevében két zárószavazás előtti módosító indítvány került benyújtásra. Az egyik a 
T/12100/14. számon, a másik pedig a 15. számon. A 14. számú módosító javaslat értelmében 
egy új, 81. §-sal egészülne ki a költségvetési törvény. Erre a módosításra azért volt szükség, 
mert már a benyújtott költségvetési törvényjavaslat is tartalmazta azt a rendelkezést, hogy a 
korábbi, 2013. évi költségvetésbe bekerült intézkedést, amely szerint 7 százalékos összeg 
befizetése ellenében a helyi önkormányzatoknál maradt adósságállomány további átvállalásra 
kerül, eltöröljük. Ez így, ebben a formában nem kerül végrehajtásra. Az egyértelműség és az 
egységes jogalkotás értelmében javasolja a kormány egy kiegészítő rendelkezés benyújtását, 
ami egyértelművé tenné, hogy az esetlegesen már elindított adósságátvállalási eljárás a 
törvény erejénél fogva megszűnik a törvénymódosítás hatálybalépésével. Ha esetleg egyes 
hitelezők már befizették azt a 7 százalékos összeget, akkor azt természetesen hiánytalanul 
visszakapják a törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. 

A másik módosító indítvány, a 15. számú egy vaskosabb rendelkezés. Ez a nem állami 
köznevelési intézményfenntartókra vonatkozó új szabályozást pontosítja, illetve egészíti ki 
néhány ponton. Itt a legjelentősebb rendelkezésekre irányítanám rá a figyelmet. Az egyik 
ilyen jelentős rendelkezés pontosítja az egy pedagógusra jutó elvárt gyermeklétszámot. Ez a 
pontosítás minden esetben csökkenést jelent, tehát kevesebb tanuló az elvárás egy-egy 
pedagógus vonatkozásában. Vagyis kevesebb tanuló után fog az állam finanszírozni egy teljes 
pedagógusbért. Így például az általános iskolákban 13,1 helyett 11,8 fő, középiskolákban 13,9 
helyett 12,5 fő után lesz jogosult egy-egy pedagógus a nem állami intézményfenntartóknál. 

Szintén igen jelentős rendelkezés még a költségvetési törvény 10. mellékletének új, 
III. pontja, amely az új köznevelési finanszírozás rendszerre való átállás érdekében egy új 
támogatást határoz meg az egyházi jogi személyek, illetve a nemzetiségi önkormányzatok 
számára, elősegítve az alkalmazkodást az új finanszírozás rendszerhez. Itt a szándék szerint a 
2013-14-es tanévben működne ez a kiegészítő finanszírozási rendszer. Ez havonta 2700 forint 
összegben illetné meg az egyházakat, illetve a nemzetiségi önkormányzatokat. Ez, három 
hónappal számolva, az idén 8100 forintot jelent. 

Szintén figyelemre méltó rendelkezése a törvénymódosítási javaslatnak, hogy a 
kötelező hit- és erkölcstanoktatás esetében lecsökkenti az elvárt csoportlétszámot, 12 főről 8 
főre. Ez azt jelenti, hogy 8 fős csoportok már teljes egészében elismertek a finanszírozás 
szempontjából. Emellett még azon egyházak, főleg a kisebb egyházak számára, ahol ez a 8 fős 
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csoportlétszám sem teljesíthető, létrejönne egy új 100 millió forintos keret, amely kifejezetten 
a kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás támogatását célozná. Ennek részletes szabályait majd 
az emberi erőforrások minisztere fogja meghatározni. 

Ezen rendelkezések mellett számos esetben pontosodik a normaszöveg, pontosabban 
meghatározásra kerül az egyházakkal, illetve az egyéb, nem állami intézményfenntartók 
képviselőivel való egyeztetés alapján, hogy mik azok a támogatási elemek, amelyek 
elismerhetők és elismerendők az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás 
elszámolása során. Illetve a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási 
intézmények esetében határozza meg, egyértelműen rögzíti a javaslat, hogy ezen 
intézményeket is megilletik a 35/B., illetve D §-ban megállapított támogatások. Röviden 
ennyiben tudnám összefoglalni a leglényegesebb pontokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr. Technikailag azt javasolom, ha a bizottság 

elfogadja, miután a kormánynak két indítványa van, de ezt a parlament jogi apparátusa 
többfelé szedte szét, és ez jelenik meg az ajánlásban, és államtitkár úr is mindkét indítványról 
szólt, hogy együtt kezeljük ezt a két indítványt. Ebben a szellemben kérdezem, hogy van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény a képviselőtársak részérő. Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Az első kérdésem úgy szólna, hogy ha ez a bizonyos paragrafus elfogadásra kerül, ami az 
ajánlás 4. pontjában szerepel, és a költségvetési törvény új 81. §-át hozza be, akkor hogyan is 
fog megvalósulni, most feltételezve, hogy az egyéb módosítás is megszavazásra kerül, az 
adósságátvállalás technikailag. Tehát, ha jól értem, itt ez arról rendelkezik, hogy a más 
elindítottaknál visszafizetésre kerül a 7 százalék. Ugyanakkor van az eredeti javaslatban is ezt 
érintő paragrafusrész, és ha jól értem, nem ennek módosításáról van szó, hanem ez egy új 
szabályozás egy részterületre. Magyarul, hogyan fog zajlani ezt követően az 
adósságátvállalás? 

A másik, általam egységesnek tekintett, a pedagógusbérekkel kapcsolatos 
szabályozásnál egyetlenegy kérdésem van, hogy ez a benyújtott módosítás mennyiben bírja az 
érintetteket képviselő szervezetek egyetértését. Konkrétan a pedagógus szakszervezetekkel 
történt-e ebben egyeztetés, és az ő egyetértésüket bírja-e a benyújtott javaslat? Mivel az 
elmúlt időszak elfogadott törvényei után meglehetősen sok visszásságot tettek ők szóvá a 
nyilvánosság előtt, és kíváncsi lennék, hogy vajon az ő egyetértésüket bírja-e ez a javaslat. 
Azaz valamennyi kérdés orvoslásra kerül-e, ami problémaként fölmerült a bevezetett 
változtatások hatására? Ez a két kérdésem lenne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 

szíveskedjék válaszolni a két kérdésre! 
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a kérdést. Az 

adósságátvállalással kapcsolatban, attól tartok, hogy egy félreértés lehet. A benyújtott 
törvényjavaslat azt mondja ki, hogy az a 7 százalékos konstrukció nem kerül végrehajtásra. Ez 
egy egyértelműsítő rendelkezés, hogy az esetleg folyamatban lévő eljárások is megszűnnek. 
Ha a parlament ezt így elfogadja, akkor pillanatnyilag nincs további rendelkezés az 
adósságkonszolidáció vonatkozásában, mert lezajlott az adósságkonszolidáció tavaly az 5 ezer 
fő alattiaknál, az idén június 28-ig 40-70 százalék közötti mértékben pedig az 5 ezer fő fölötti 
önkormányzatoknál. Ha ezt az Országgyűlés így elfogadja, akkor nem lesz 
adósságkonszolidáció, mert nincs további rendelkezés. 

Képviselő úr másik kérdésére vonatkoztatva, az egyeztetéseken a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről csupán az egyik résztvevő voltunk, az Emberi Erőforrások 
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Minisztériuma vezényelte le. Itt a nem állami intézményfenntartók képviselőivel 
mindenekelőtt az egyházak képviselőivel folyamatos volt az egyeztetés. Az ő egyetértésüket 
bírja ez a módosítás, a pedagógusok szakszervezetének képviselői, azt mondják a kollégák, 
hogy elégedettségüket fejezték ki a rendelkezéssel kapcsolatban. De még egyszer 
hangsúlyozom, hogy ezt igazából csak közvetíteni tudom, de nincs ok kételkedni a kollégák 
tájékoztatásában. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a választ a kérdésekre. Tehát a pedagógusok elégedettek. 

Ennek ismeretében kérdezem, kinek van az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétele. 
Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Az első kérdés kapcsán, mivel nem 

hangzott ez el, ezt úgy kell érteni, hogy a 7 százalék nincs. (Jelzésre.) Nincs. A kérdést azért 
tettem úgy föl, ahogyan föltettem, mert nekem van tudomásom olyan, 5 ezer főnél nagyobb 
településről, ahol az adósságátvállalási folyamat nem zajlott le. Na most, a kérdésem azért 
merült föl, mert mi van ezekkel a településekkel. Mert ami most elhangzott, annak alapján 
úgy tűnik, hogy a folyamat befejeződött, túl vagyunk rajta, nem kell 7 százalékot fizetni. De 
nem mindenütt zajlott le a folyamat. Mi van ezekkel a településekkel? Ezért számomra ez 
nem rendezett ügy, nem tűnik rendezett ügynek. Ennyi a hozzászólás. 

A másik részével a dolognak nem foglalkozom. A nyilvánosságból nem ezt érzékelem, 
mint amit a kollégák mondtak a sorból. Nem azt érzékelem, hogy a pedagógusok képviselői a 
benyújtott indítvánnyal megnyugodtak volna, vagy rendezettnek vélnék valamennyi fölmerült 
problémás esetet. Ennyi a hozzászólás, köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További hozzászólás? Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Nem nagyon értettem azt, amit Veres képviselő úr 

mondott, de elképzelhető, hogy az előterjesztő érti. 
Az egyházi fenntartású intézmények finanszírozásával kapcsolatban szeretnék 

hozzászólni. Az mindenféleképpen jó és pozitív, hogy három területen történik változás a 
korábban benyújtott javaslathoz képest, amely mindenféleképpen segíti ezen intézmények 
működését. Nagyjában-egészében, ahogy látom, a gyereklétszám tekintetében van, ahol 10 
százalékos növekmény történik, legalábbis az egy pedagógusra eső gyermeklétszám 
csökkentésével. A működésnél a 30 ezer forint felment 40 ezer forintra, ez is egy viszonylag 
tisztességes emelés. És van ez az egyszeri kiegészítés, a 8100 forint. Én, hangsúlyozom, ezt 
mindenféleképpen pozitívnak tartom a benyújtott eredeti javaslathoz képest. 

Nyilván az idő rövid, de szerintem át kell gondolni a jövőt illetően, amit problémának 
látok az egyházi finanszírozás tekintetében. Ez alapvetően a kicsi és a nagy 
gyermeklétszámmal rendelkező intézmények kapcsán van meg. Számításaim szerint a kisebb 
gyermeklétszámmal működő intézmények, akár egy 130 fővel működő intézmény 
tekintetében ez a segítség nem biztos, hogy megoldja azokat a problémákat, amikkel szembe 
kell nézni. Egy 15-16 fős osztálylétszámnál ez a finanszírozás szerintem változatlanul 
problémát okoz, bár lehet, hogy a korábbi finanszírozáshoz képest romlást nem jelent. Viszont 
nyilván mindenki másképp tartja fönn az egyházak közül az intézményeit, egy 25-26 fős 
osztálylétszám fölött már akár pluszt is jelenthet ez a finanszírozás. Tehát míg egyik oldalon 
hiányozni fog a rendszerből, a másik oldalon pluszos intézmény jönnek létre. 

A probléma az egyházak felépítéséből adódik, mert ahol például egy fenntartóhoz sok-
sok intézmény tartozik, mondjuk 40-50 intézmény, és ahol nagy és kicsi egyaránt előfordul, 
ezek kiegyenlítik egymást. Például a katolikus egyház szervezeti rendszere pont ilyen, az egy 
központilag, centrálisan szervezett intézmény. A református egyház nem ilyen, ott nagyon sok 
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esetben az intézményeket egyházközségek tartják fönn, és nem ritka az, amikor egy 
fenntartóhoz egy intézmény tartozik. Tehát, ha nagy, akkor nyilván nem szól semmit, a 
többletet köszöni szépen, elteszi, ha viszont kicsi, akkor nagy problémákat jelenthet az e 
finanszírozás, és alapvetően ez a kistelepülésekre lesz majd jellemző. Tehát valamilyen 
módon szerintem ezt kezelni kellene egy -tól-ig határ bevezetésével. 

A második megjegyzés pedig gyakorlatilag, hogy a 2012-es költségvetési évvel 
elindított finanszírozás 8 hónapig volt érvényes. Az utolsó 4 hónapra más finanszírozási 
rendszer van. Intézkedést május 31-ig lehet megtenni a fenntartók részéről, hiszen a 
finanszírozás szabályai valamikor szeptember elején, augusztus végén lettek ismertek. Azon 
az állásponton vagyok, hogy ha kimegyünk a futballmérkőzésre, akkor nagyjából az első 
percben már tudni kell, hogy milyen feltételekkel kell szembesülnünk, és nem kész tények elé 
kell állítani az egyházi fenntartókat. Tehát szerintem ennek a szabályozásnak jóval korábban 
meg kellett volna véleményem szerint születnie. De összefoglalóan pozitív az egyházi 
fenntartók tekintetében a változás. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Egyéb vélemény? (Nincs jelentkező.) Akkor ismét szót 

adok államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Veres 

János miniszter úrnak válaszolva, őszintén szólva egy darab 5 ezer fő fölötti önkormányzatról 
tudok, ahol nem zajlott le teljes egészében az adósságátvállalás. Ha esetleg több van, akkor 
javaslom, hogy egyeztessünk. Ott az utolsó napokban a portfólió átrendezése miatt nem tudott 
lezárulni a folyamat, de információim szerint szeptember 27-én ott is megtörténik. De az nem 
a mostani törvény értelmében, hanem még a 2013. évi költségvetési törvény eredeti szabályai 
szerint zajlik. Ott június 28-a helyett kétségtelenül 3 hónap késéssel lesz egy hitelportfólió 
átvállalása. 

Ami a pedagógus szakszervezetek esetleges negatív véleményét illeti, nem tudom, 
bizonytalan vagyok, elképzelhető, hogy feltétlenül ezen törvényjavaslatai rendelkezései 
tekintetében fogalmaztak meg kritikákat, hanem a nemzeti köznevelési törvény általános 
rendelkezései miatt. Ezt itt nyilván nem lehetett orvosolni, hiszen itt csak a 2013-as 
költségvetési törvény módosításáról van szó, amely kizárólag a nem állami fenntartók 
finanszírozását tartalmazza. Az egyéb észrevételekkel kapcsolatban nem tudom, mikor lesz a 
köznevelési törvény módosítása, ott lehet fölvetni ezeket, illetve elrendezni. 

Bóka képviselő úrnak jelezném, hogy meg is válaszolta, hogy a nagyobb egyházaknál, 
centralizáltan működő egyházaknál a létszám kérdése önmagát megoldó probléma, hiszen 
átcsoportosítási lehetőség van. Egyéb esetben most azt a választ tudom adni, hogy ez a 
kiegészítő támogatás, a havi 2700 forint azt a célt is szolgálja, hogy az egyházak, illetve a 
nemzetiségi önkormányzatok próbáljanak meg ráállni az itt elvárt gyermek-pedagógus 
arányra, ami 10 százalékkal csökkent az eredeti törvényjavaslathoz képest. A további 
tanulságokat a 2014. évi költségvetés előkészítése, illetve vitája során javasolom levonni, 
illetve megvizsgálni. Itt hangsúlyozni kell, hogy pillanatnyilag az itt megszületett szabályozás 
3 hónapra szól, az októberben, novemberben, illetve december elején kifizetendő bérekre. Ez 
egy picit a finanszírozás főpróbájának is tekinthető. Igazából az egész tanévre, illetve 
hosszabb távra szóló finanszírozás a 2014-es költségvetési törvényben fog majd megjelenni. 
És ha esetleges problémák vetődnek föl, ennek a rendszernek a finomhangolását 
mindenképpen meg lehet majd tenni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Szavazás következik a kormány két 

indítványáról. Először a /14. számú indítványról szavazunk, ami az ominózus 7 százalék 
sorsáról dönt. Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
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(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez döntő többség. Ki az, aki nem támogatta? Ilyen nincs. Ki 
tartózkodott? Kettő. A bizottság tehát támogatja a kormány javaslatát. 

Következik a /15. számú indítvány, amelyben többek között a pedagógusbérek, illetve 
az egyházak finanszírozása szerepel. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezt az indítványt ki 
támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez döntő többség. Ki az, aki nem 
támogatja? Ilyen nincs. Ki az, aki tartózkodott? Öt. A bizottság tehát támogatja ezt az 
indítványt is. Tehát a kormány mindkét zárószavazás előtti módosító indítványa zöld lámpát 
kapott. 

Van még egy képviselői indítványunk is, amiről dönteni kell, Szabó Timea független 
képviselő asszony. Nem tudom, képviseli őt valaki? (Jelzésre.) Úgy látom, nem képviseli őt 
senki. Akkor a kormány álláspontját szeretném hallani erről az indítványról. Tessék! 

 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az előterjesztő ezt 

az indítványt. 
 
ELNÖK: Hadd kérdezzem meg, hogy esetleg valami szakmai indokot is hallhatnánk-e, 

hogy miért nem támogatja. 
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító indítvány a 

gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása címen akar létrehozni egy 
előirányzatot a Miniszterelnökség fejezet Országvédelmi Alap terhére. Egyrészről azért nem 
támogatja az előterjesztő az indítványt, mert az Országvédelmi Alap előirányzatának további 
csökkentését nem látjuk már lehetségesnek, illetve elfogadhatónak. Másrészről a nemzetközi 
Pető Intézet többlettámogatását tartalmazza ez a módosító javaslat, és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma információnk szerint ezt a problémát az intézetet fenntartó alapítvánnyal 
közösen már a saját fejezeti forrásai terhére elrendezte, illetve megállapodtak a rendezés 
módjáról. Így nem tartjuk indokoltnak további fejezeten kívüli költségvetési források 
bevonását. 

 
ELNÖK: Köszönöm a választ. Szavazás következik arról, hogy a képviselő asszony 

zárószavazás előtti indítványát ki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Négy igen. Ki az, aki nem támogatja? Tizenhét. Ez a többség. Tartózkodott egy. A bizottság 
tehát nem támogatta a képviselő asszony indítványát. Köszönöm szépen. 

Ezzel tulajdonképpen a napirendünk érdemi részével végeztünk. Ezzel szemben 
szeretnék az egyebekben szót adni Magyar Anna képviselő asszonynak, aki egy brüsszeli 
utazásáról kíván beszámolni. Tessék parancsolni! 

 
MAGYAR ANNA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az ECON-nak volt 

egy együttes ülése a nemzeti parlamentek delegáltjaival, ezen vettem részt. Az európai 
szemeszter 2013. évi ciklusáról szólt a tanácskozás, és a nemzeti ajánlások témakörét vitatták 
meg. Én is hozzászóltam, és elmondtam azt az álláspontot, amit szeretnék röviden ismertetni.  

Tudniillik ezekben az országspecifikus ajánlásokban igen részletesen meg van szabva, 
hogy melyik országnak milyen intézkedéseket írnak elő vagy várnak elő. Így többek között a 
speciális adók kivezetéséről, satöbbi, ilyen témákról van szó részletekbe menően. Ehhez 
elmondtam a magyar álláspontot. Az országspecifikus ajánlások tervezetéről intenzív 
párbeszédre és több kétoldalú konzultációra lenne szükség a tagállamok és az Európai 
Bizottság között az álláspontok világos tisztázása érdekében. Szükséges lenne az 
országértékeléseket idejében, sokkal korábban megismertetni, időt hagyva az 
információtorzulásból adódó félreértések kiküszöbölésére. Ilyen több van, nemcsak 
Magyarország esetében. Lényegesen nagyobb fokú rugalmasságot kellene tanúsítson a 
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Bizottság az ajánlások szövegének módosítására, és nagyobb mértékű nyitottságot kellene 
mutatnia a politikai kockázatok kezelésére. 

Aztán azt is elmondtam még, hogy Magyarország kiemelt figyelmet fordít az 
országspecifikus ajánlások teljesítésére, és jelentős forrásokat szán a fejlesztésre, 
gazdaságfejlesztésre, azonban úgy véljük, hogy sokkal nagyobb figyelmet érdemelne a hosszú 
távú reformok és a fő politikai irányok kérdése. Szerintünk a Bizottság túlságosan 
ragaszkodik az országspecifikus ajánlások részleteihez, a hosszú távú szempontok kárára. 
Egyetértünk ugyan az ajánlások főbb irányaival, ugyanakkor rá kell mutatni arra, hogy a 
Bizottságnak jelentős hangsúlyt kellene fektetnie a fő irányokra és célokra, és szabadabb teret 
kellene adni a tagállamoknak a megválasztott eszközök alkalmazásával, különösen azon 
részletekre vonatkozóan, amelyek egyértelműen a tagállamok kompetenciájába tartoznak. És 
nem vezet eredményre, nem hasznos, ha a Bizottság kiterjesztően értelmezi feladatkörét. 

Ilyen értelemben hozzászólt például a francia delegált vagy a szlovén delegált is. 
Általános volt az a vélemény a nemzeti parlamentek részéről, sőt, valaki ennél lényegesen 
keményebben fogalmazott, azt mondta, hogy a bizottság lenyomja a torkunkon az ajánlásait, 
én is ezt mondtam, csak disztingváltabban talán. Egyébként a vita során a bizottság részéről 
az fogalmazódott meg, hogy ajánlásokat tesznek, és a nemzeti hatáskör a döntések 
véghezvitele, amire viszont az volt az utánam szóló delegáltak reakciója, hogy igenis ez 
diktátumként jelentkezik az egyes országok szintjén. Nem véletlen, hogy az Európai Unió 
egyre kevésbé népszerű a lakosság körében. Azt is szóvá tették, hogy évente egyszer van egy 
ilyen értekezlet, és másfél óra időkeretben vitatkozhatunk. Emiatt a távolabbi országokból el 
sem jöttek, de továbbították azt, hogy mások is ugyanígy gondolják. Tehát nehogy azt 
gondolja bárki, hogy csak Magyarország kapálózik az ellen, hogy ezeket a rövid távú 
szempontokat érvényesítő döntéseket lenyomják a torkunkon. 

Úgyhogy igyekeztem helytállni magyar részről, és a magyar állandó brüsszeli 
képviselőnk, Pelczné Gáll Ildikó ugyanilyen értelemben később kapott szót, ezt ugyanígy 
elmondta, hogy ezt mindenki diktátumnak veszi a nemzetállamokban, és ezen változtatni 
kellene. Ennyi. Azt hiszem, a küldetésemet teljesítettem. Ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony, hogy képviselte a bizottságot és a 

Magyar Országgyűlést. Köszönjük szépen, a jegyzőkönyv megörökítette a beszámolóját. 
Bezárom az ülést, köszönöm szépen a részvételt. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 33 perc.) 
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