
 

Ikt. sz.: KVB/3-2/2016. 

KVB-2/2016. sz. ülés 
(KVB-46/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 
2016. február 22-én, hétfőn 9 óra 41 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék 

Napirendi javaslat 4 

Az ülés résztvevői 6 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 7 

Egyes törvényeknek a gyermekek szünidei és hétvégi 
étkeztetésének biztosítása érdekében történő módosításáról szóló, 
T/8286. számú törvényjavaslat (Döntési képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 7 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 7 

Hozzászólások és határozathozatal 8 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvénynek a paksi bővítéssel kapcsolatos kiadások 
befagyasztásához szükséges módosításáról szóló, T/8289. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 11 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 11 

Hozzászólások és határozathozatal 12 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek az európai 
uniós források felhasználásának hatékonyabb ellenőrzése 
érdekében szükséges módosításáról szóló, T/8554. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 15 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 15 

Határozathozatal 16 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvénynek az egészségügyi dolgozók fizetésemelésének 
érdekében szükséges módosításáról szóló, T/8488. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 16 

Határozathozatal 16 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. 
C. törvénynek a terrorizmus elleni fellépés fokozása érdekében 
szükséges módosításáról szóló, T/9121. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 16 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 16 



3 

Hozzászólások és határozathozatal 17 

Salgótarján Megyei Jogú Város polgárai közszolgáltatásokkal 
való ellátásának maradéktalan biztosítása érdekében 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény módosításáról szóló, T/9141. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 18 

Hozzászólások és határozathozatal 18 

A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával 
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, T/8750. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 18 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 18 

Hozzászólások és határozathozatal 19 

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó 
támogatások növelése érdekében Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 
szóló, T/9102. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 20 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 20 

Határozathozatal 21 

Az ülés berekesztése 21 

 

 



4 

Napirendi javaslat 

 

1. Egyes törvényeknek a gyermekek szünidei és hétvégi étkeztetésének 
biztosítása érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8286. szám) 
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntési képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

2. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvénynek a paksi bővítéssel kapcsolatos kiadások befagyasztásához 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8289. szám)  
(Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

3. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvénynek az egészségügyi dolgozók fizetésemelésének érdekében 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8488. szám)   
(Tóbiás József és Tukacs István (MSZP) képviselők önálló indítványa)
  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

4. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. 
törvénynek a terrorizmus elleni fellépés fokozása érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9121. szám)  
(Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás, Lukács Zoltán, dr. Tóth Bertalan, 
Tóth Csaba, dr. Bárándy Gergely, dr. Molnár Zsolt, dr. Józsa István, 
Harangozó Gábor István, Korózs Lajos, Szabó Sándor, Heringes Anita, 
Horváth Imre, Bangóné Borbély Ildikó, Demeter Márta, dr. Legény Zsolt, 
dr. Hiller István, Kunhalmi Ágnes és dr. Varga László (MSZP) képviselők 
önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

5. Salgótarján Megyei Jogú Város polgárai közszolgáltatásokkal való 
ellátásának maradéktalan biztosítása érdekében Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9141. szám)  
(Tóbiás József és Lukács Zoltán (MSZP) képviselők önálló indítványa)
  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

6. A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8750. szám)  
(Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
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7. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások 
növelése érdekében Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9102. 
szám)  
(Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek az európai uniós 
források felhasználásának hatékonyabb ellenőrzése érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8554. szám)  
(Schmuck Erzsébet (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

9. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Szelényi Zsuzsanna (független)  
 

 
Helyettesítési megbízást adott 

 
Witzmann Mihály (Fidesz) Bodó Sándornak (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP) Burány Sándornak (MSZP)  
 

 
A bizottság titkársága részéről 

 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
 

 
Meghívottak 

Hozzászóló(k) 

 
Szabó Timea képviselő (független),  
Dr. Szél Bernadett képviselő (LMP)  
 

 
Megjelent(ek) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 41 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim. Elnézést kérek a késésért. Tisztelettel és 
szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai bizottsági ülésen hivatalból vagy 
érdeklődőként megjelent. Tájékoztatom a bizottságot, hogy Witzmann Mihály 
képviselő urat Bodó Sándor képviselő úr, Szakács László képviselő urat pedig 
jómagam fogom helyettesíteni. A bejelentett helyettesítésekkel a bizottság 
határozatképes. 

Az írásban előre kiküldött napirendi javaslatot egy változtatással szeretném 
javasolni elfogadásra. Nevezetesen, hogy az eredetileg 8. napirendi pont jöjjön be 
harmadiknak, Szél Bernadett képviselő asszony törvényjavaslata után, ezt követően a 
sorrend maradjon változatlan. Amennyiben egyetértenek ezzel a módosítással, akkor 
kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) 

Köszönöm, ez egyhangú döntés volt. Akkor, amennyiben a módosítással együtt 
egyetértenek a napirendi pontok megtárgyalásával, kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Ez is egyhangú, köszönöm szépen. 

Egyes törvényeknek a gyermekek szünidei és hétvégi étkeztetésének 
biztosítása érdekében történő módosításáról szóló, T/8286. számú 
törvényjavaslat (Döntési képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

Rátérnénk a napirendi pontok megtárgyalására. Az 1. pont következik, az egyes 
törvényeknek a gyermekek szünidei és hétvégi étkeztetésének biztosítása érdekében 
történő módosításáról szóló törvényjavaslat, amely a T/8286. számot kapta Szabó 
Timea független képviselő asszony önálló indítványaként. Képviselő asszony itt van 
előterjesztőként. Parancsoljon! Megadom önnek a szót. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Nem először vagyok itt a gyermekétkeztetés és gyermekéhezés ügyében, 
remélem, hogy ezúttal sikerül előrelépnünk ebben a fontos témában. Tudjuk azt, hogy 
sajnos nem változott az elmúlt időkben az éhező gyermekek száma, az MTA és a 
Máltai Szeretetszolgálat számításai szerint körülbelül 50 ezer gyermek rendszeresen 
éhezik Magyarországon és további félmillió rászoruló gyerek van, aki rendszeresen 
nélkülözik. Nem éhezik ugyan, de nem jut hozzá a megfelelő, rendszeres táplálékhoz. 
Nagyon sok ígéretet hallottunk a kormány részéről azzal kapcsolatban, hogy hogyan 
emelik a gyermekétkeztetésre fordított összeget, illetve hogyan bővítik majd a 
szolgáltatásokat, de ehhez képest sajnos a számokban ez nem látszik úgy, hogy meg is 
nyilvánulna. 

Kezdeném a jó hírrel. Nagyon örülünk, hogy a PM javaslatára a kormány végül 
módosította azt az egyébként decemberben elfogadott jogszabályt, amiben eredetileg 
az szerepelt, hogy a szünidőben az önkormányzatokat maximum két nap erejéig 
kötelezik arra, hogy ellássák az éhező gyerekeket napi egyszeri meleg étellel. Ez a 
végleges verzióból kikerült, mint ahogy az is, hogy végül nem szűkítették le a 
kedvezményre való jogosultságot, így úgy tűnik, hogy a kormány tervei szerint az 
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eredetileg 200 ezer gyermek helyett továbbra is 550 ezer rászoruló gyermek fog, 
legalábbis papíron, valamilyen juttatásban részesülni. 

A probléma ezzel csak az, hogy viszont források ehhez nem társulnak. Mi 
üdvözöljük azt, hogy az önkormányzatoknak a szünidőben el kell látni a rászoruló 
gyerekeket napi egyszeri meleg étellel, csak éppen tudjuk, hogy a 2012-es 
önkormányzati törvény megváltoztatása után az önkormányzatoktól megvonták az 
erre jutó forrásokat, és az önkormányzatok most nincsenek annak a forrásnak a 
birtokában, amivel ezt a juttatást biztosítani tudják. Szakértői számítások szerint 
további 50 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy az összes rászoruló gyermeket 
az év minden napján, azaz hétvégén és az iskolai szünetekben is el lehessen látni napi 
egyszeri meleg étellel. Úgyhogy mi ezt javasolnánk most egy költségvetési 
módosításban, hogy ezt a forrást tudjuk biztosítani, hogy ne csak papíron, hanem a 
gyakorlatban is megvalósuljon az a kormányakarat, hogy ezek a gyerekek 
jóllakhassanak. Ezt az összeget a közmédia támogatásából, illetve egy kisebb összeget 
az olimpiaszervezéstől vonnánk el. 

Meggyőződésem, hogy az önök prioritása is inkább az, hogy a rászoruló 
gyermekek jóllakhassanak, mint az, hogy Magyarország olimpiát rendezhessen. 
Ehhez kérem a kormánypárti és az ellenzéki képviselők támogatását is. Anno 
mindnyájan aláírtuk azt a törekvést, hogy ez Magyarország prioritása, nem lehet egy 
éhező gyermek sem Magyarországon a XXI. században. Ehhez kérném a 
támogatásukat. Köszönöm. 

Hozzászólások és határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztő képviselő asszony hozzászólását. 
Kérdezem, hogy a bizottsági tagok közül ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 
Igen, Szél Bernadett képviselő asszony jelezte, hogy élni kíván azzal a jogával, hogy 
bizottsági ülésen képviselőként szólhat, elnézést, nem láttam alelnök urat, majd 
utána. Természetesen a bizottságnak erről szavaznia kell a házszabály szerint. Kérem 
a bizottságot, hogy támogassa képviselő asszony hozzászólási szándékát! (Szavazás.) 

Köszönöm, ez egyhangú. Képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a bizottságnak a lehetőséget, a 

magam nevében is tisztelettel köszöntök mindenkit. Tudják, az egy nagyon fontos 
mérföldkő az Országgyűlés életében, amikor, mondjuk, elvek mellett leteszi a voksát, 
de a próba akkor derül ki, amikor az Országgyűlés arról szavaz, hogy ad-e hozzá 
költségvetést vagy nem. Ugyanis az egy dolog, hogy deklarálta a Magyar Országgyűlés 
szinte egyhangúlag, bár volt olyan erőközpont, amely ehhez nem csatlakozott, hogy 
Magyarországnak fontos az, és elsődlegesen fontos az, hogy gyermekek ne éhezzenek 
hazánkban. Viszont mi is azt látjuk, hogy sajnos költségvetési szinten ez a cél nem 
kapta meg eddig még a kellő támogatást. Arra kérem önöket, tekintsék ezt a javaslatot 
is egy olyan lehetőségnek, hogy korrigáljuk azt a feszültséget, ami a célok és a 
rendelkezésre álló források között van. Végre ez az elv vagy elköteleződés kapja meg a 
méltó költségvetési támogatást, és valóban álljon rendelkezésre elég forrás ahhoz, 
hogy Magyarországon egyetlen magyar gyermek se éhezzen. 

Egy dologra még szeretném fölhívni a figyelmet az önkormányzatok kapcsán. 
Sajnos, olyan tapasztalataim vannak, amelyek azt mutatják, hogy pont azokban a 
térségekben nem állnak úgy az önkormányzatok, hogy hozzá tudják tenni a 
gyermekétkeztetéshez a szükséges forrásokat, ahol a legnagyobb szükség lenne rá. Azt 
gondolom, mindannyian látjuk, hogy Magyarország kettészakad, így kiemelten fontos 
az, hogy olyan helyekre csoportosítsunk át pénzeket, ahol ezzel ezt a folyamatot 
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gátolni tudjuk. Ezért is kérem önöket arra, hogy tekintsék ezt egy olyan lehetőségnek, 
hogy végre Magyarországot egységesen tudjuk egyről a kettőre vinni, és ne az legyen, 
hogy a gazdagabb térségeknek könnyebb dolguk legyen, a szegényebbek pedig 
egyszerűen nem tudnak élni azzal a lehetőséggel, ami elvileg ott van. Hiszen főzni 
csak pénzből lehet és ugyanígy támogatást adni, étkezést adni a gyermekeknek is csak 
pénzből lehet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Alelnök úr következik. 

Parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Már 

búvópatakként mindig előtűnik ez a kezdeményezés. Én inkább azzal kezdeném, hogy 
nem hiszem, hogy bárkinek az lenne a célja, hogy Magyarországon egyetlenegy ember 
is éhezzen, azonban a költségvetés elkészítése azért a parlamentben közös felelősség. 
Az ellenzéki pártok ebben a közös felelősségben az eddigi tapasztalat szerint nem 
nagyon vesznek részt, csak igazából politikai céljaik megvalósítására használják 
ezeket a benyújtott törvénymódosító javaslatokat. 

Mondom ezt azért, mert az elmúlt öt évben a költségvetések tervezésekor 
folyamatosan emelkedő összeget határozott meg a lehetőségekhez képest a magyar 
kormány és a magyar parlament ennek a súlyos a problémának a megoldása 
érdekében. Azt hiszem, hogy jelen pillanatban, bár nem vagyunk teljesen ennek az 
intézkedéssorozatnak a végén, mégis azt kellene ebből leszűrni tanulságként, hogy a 
magyar kormány az eddigi kormányokhoz képest sokkal többet tesz ebben az ügyben. 
A folyamatos költségvetési lehetőségeket szem előtt tartva mindent megtettünk eddig 
is a gyermekéhezés leküzdése érdekében olyan módon, hogy nem szerettünk volna 
túlságosan beleavatkozni a családok életébe. Ennek megfelelően nem fogalmazódott 
meg olyan javaslat, legalábbis tudomásunk szerint, hogy az állam a hétvégeken és 
ünnepnapokon is teljes mértékben biztosítsa az étkezést a gyerekek számára. 

Az előző mondatokból pedig az sejlik ki, hogy itt elsősorban a szünidei 
kérdésekben lehetőség szerint mindent megtettünk. A mi önkormányzati 
információink alapján eddig is nagyon sok olyan önkormányzat volt, amelyik nem is 
élt ezzel a lehetőséggel. Mégpedig azért nem élt ezzel a lehetőséggel, mert felmérésük 
szerint nem volt rá helyi igény. Ráadásul azt azért önöknek is tudni kell, hogy ez az 
előirányzat felülről nyitott, amennyiben az önkormányzatok igényelték ezt az 
összeget, akkor lehívhatták az állami költségvetésből. Éppen ezért ezt a javaslatot 
továbbra sem tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Alelnök asszony is szót kért. Parancsoljon! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Azért 

kérek szót, mert szeretném visszautasítani azt, amit Szűcs alelnök úr mondott, hogy 
amikor a költségvetés készül, abban az ellenzék nem vesz részt, és nem veszi 
komolyan a költségvetés készítését. Szeretném azt kiemelni, hogy az LMP az elmúlt 
években mindig elkészítette alternatív költségvetési javaslatát, és minden olyan 
tételre javaslatot tett, mint például itt, hogy gyermekek ne éhezzenek. Sőt, azt is 
mindig megjelöltük, hogy mi ennek a forrása. Azt gondoljuk, hogy ez elfogadhatatlan. 
Az is elfogadhatatlan, ha felnőttek nem jutnak megfelelő táplálékhoz és éheznek, de 
az, hogy gyermekek éheznek, egyszerűen tragikus. Ezért is az LMP támogatja Szabó 
Timea törvényjavaslatát. Bőven van a költségvetésben olyan lehetőség, ahonnan ide 
át lehet csoportosítani. Köszönöm. 

 



10 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki első körben hozzászólni? 
(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Szél Bernadett képviselő asszony ismét 
jelentkezett. Parancsoljon! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Én is korrigálni szeretném alelnök úr azon 

szavait, amelyeket alelnök asszony eddig nem korrigált. De, volt olyan javaslat, hogy 
az év 365 napján legyen a gyermekeknek megfelelő tápláléka folyamatosan. Sőt, az is 
benne volt, hogy még a kismamáknak is. Ugyanis az éhezés a magzati korban 
kezdődik. Ez a nagy helyzet. 

A másik pedig. Az önkormányzatok nem azért nem kértek támogatást sok 
esetben, mert nem tudtak volna kérni, hanem önök olyan feltételrendszert állítottak 
fel, amiket ők nem tudtak teljesíteni. Például azt, hogy a gyermekeket egyben le 
kelljen ültetni. Önök voltak azok, akik a hazavivős rendszert megszüntették. Utána 
önök voltak azok, a Fidesz-KDNP, akik visszakorrigáltak korábbi intézkedéseikből, és 
úja lazítottak ezeken a feltételeken, hiszen önök is felismerték azt, hogy az 
önkormányzatok azért nem kérnek, mert nem tudják a feltételrendszert teljesíteni, túl 
szigorú volt, amit önök elvártak az önkormányzatoktól. 

Szerintem nem rájuk kellene hárítani a felelősséget, meg nem egy ilyen 
rózsaszín ködöt kellene ide felrajzolni, mintha itt minden rendben lenne, hanem 
szembe kellene nézni a tényekkel. És miután szembenéztünk velük, a célok 
kijelöléséhez forrásokat kell rendelni, és itt most erről van szó. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni a vitában? (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, akkor az előterjesztőnek adom meg a szót 
zárszóként. Parancsoljon, képviselő asszony! 

 
SZABÓ TIMEA (független), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon 

sajnálom azt, hogy a Fidesz-KDNP megint politikai ügyet csinál ebből a nagyon fontos 
kérdésből. Szűcs Lajos képviselőtársamnak mondom, hogy azért jön elő 
búvópatakként mindig ez a kérdés, mert nincs megoldva ez a probléma. Ha nem 
lenne 50 ezer éhező gyermek Magyarországon, mi lennénk a legboldogabbak, és soha 
nem többet nem hoznánk vissza ilyen típusú költségvetési javaslatokat, mert akkor 
nem létezne a probléma. De létezik. 

És hadd csatlakozzam LMP-s képviselőtársaimhoz, amikor visszautasítom azt, 
hogy mi távolmaradtunk volna a költségvetés vitáitól. Az elmúlt öt évben mindig ott 
voltunk, meg lehet számolni, hogy hány költségvetési módosító javaslatot nyújtottunk 
be annak érdekében, hogy azokat az embereket, azokat a társadalmi csoportokat 
segítsük, akiket a Fidesz magára hagyott az elmúlt évben. Ugyanis képviselőtársam, 
az ön szavaival ellentétben, amelyekkel sajnos számos csúsztatást és valótlan tényt 
fogalmazott meg. Úgy mondta, hogy le kell szűrni a tanulságot, úgy mondta, hogy a 
költségvetési lehetőségeket szem előtt tartva próbáltak segíteni. Kérdezem azt, hogy 
milyen költségvetési lehetőség az, ahol többet szánnak stadionépítésre, mint az éhező 
gyerekek támogatására. Az elmúlt öt évben ugyanis 10 milliárd forinttal emelkedett 
összesen a költségvetési támogatás, illetve az összkiadás a gyermekétkeztetésre 
vonatkozóan, meg lehet nézni a Magyar Államkincstár hivatalos számait. Ehhez 
képest ennek sokszorosát költötték önök stadionépítésekre, különböző 
sportlétesítmények építésére, 110 milliárd forintot idén a már Brüsszelben is 
megbukott Paks 2 projektjére, és a többi, és a többi. 

Az milyen költségvetési lehetőség, ahol ezeket a bornírt dolgokat fontosabbnak 
tartják, mint a gyermekek támogatását. És hadd mondjam én is azt, amit Szél 
Bernadett képviselőtársam korábban, hogy igenis megfogalmazódott nem egyszer 
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olyan igény, ráadásul az én személyes módosító javaslataimban is, hogy igenis az év 
365 napján, azaz hétvégén és az iskolai szünetekben is biztosítani kell a rászoruló 
gyermekek számára a napi egyszeri meleg ételt. Pontosan a magzat 3 hónapos korától 
is ezt kértük már, ez fogalmazódott meg. Egyébként a fideszes képviselő által is 
támogatott nemzeti minimum programban. Úgyhogy azt kérem, még egyszer 
gondolják ezt át. Mi partnerek voltunk mindig a költségvetési vitában is, részt vettünk 
ezeken, csak sajnos önökkel szemben valóban mi a rászoruló emberek boldogulását 
tatjuk fontosabbnak és nem a stadionépítéseket. Meggyőződésem az, hogy ezen nem 
késő önöknek sem változtatni, nem késő megmutatni a magyar embereknek, hogy 
igenis őket tartják fontosabbnak holmi épületeknél és a sportnál és ezen a 
hozzáállásukon változtatni azzal, hogy most támogatják ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A szavazás következik. Csak 

tájékoztatom a bizottságot, hogy sem az előterjesztő, sem a kormány jelenléte nem 
kötelező a tárgysorozatba vételről szóló döntéseknél. Az előterjesztő élt ezzel a 
lehetőséggel és megjelent, a kormány nem élt azzal a lehetőséggel, hogy ebben a 
vitában hozzászólhat, ezért az elhangzottak alapján fogunk dönteni. 

Aki egyetért a törvényjavaslat tárgysorozatba vételével, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Ez négy. Ki nem értett vele egyet? (Szavazás.) 

Tíz ellenszavazat és négy támogató szavazat mellett a tárgysorozatba vételt a 
bizottság elutasította. 

Köszönöm szépen, képviselő asszony a megjelenést. Természetesen a 
továbbiakban is szeretettel látjuk, de megértem, ha egyéb kötelezettségeinek tesz 
eleget. 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvénynek a paksi bővítéssel kapcsolatos kiadások 
befagyasztásához szükséges módosításáról szóló, T/8289. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

A 2. napirendi pontunk tárgyalására kerül sor, a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a paksi bővítéssel kapcsolatos 
kiadások befagyasztásáról szóló, a Házban T/8289. számon futó törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Az előterjesztő dr. Szél Bernadett képviselő 
asszony, aki meg is jelent a bizottság ülésén. Képviselő asszony, parancsoljon! Öné a 
szó. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! A paksi pénzek elköltésének egy 
optimálisabb megoldásáról szól ez a törvényjavaslat. Egészen konkrétan azt 
tartalmazza, hogy lenullázzuk azokat a költségeket, amelyeket a paksi bővítésre 
kívánnak fordítani azok a képviselők és az a kormány, amelyik ezt a költségvetést 
megszavazta. Olyan stratégiailag fontos területekre kívánjuk ezeket a pénzeket 
átcsoportosítani, amelyek jó ideje már áldozatai a folyamatos forráskivonásnak, és 
amelyek valóban fontosak az ország jövője szempontjából. 

Látni kell, hogy közben változott a világpolitika helyzete is. Nyilván egy olyan 
miniszterelnöke van jelenleg Magyarországnak, aki Moszkván keresztül megy 
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Brüsszelbe, de látjuk azt, hogy az orosz gazdaság sincs olyan helyzetben, hogy 
biztosítottnak látnánk azt, hogy ha ezt a hitelt elkezdik folyósítani, végig tudják ezt 
csinálni. Könnyen fennáll a lehetősége annak, hogy itt marad Magyarország egy 
torzóval, miközben beleöltük a magyar adófizetők pénzét ebbe a beruházásba. Ez az 
alap, hogy erre a paksi bővítésre egyáltalán nincs szükség. Ebben az Országgyűlésben 
egy másik bizottságban mutattam be egy olyan tanulmányt, ami tartalmazza azt a 
forgatókönyvet, hogy hogyan tudnánk 40 év alatt kivonulni a mostani atomenergia-
felhasználásból. Mindazonáltal itt most kármentés zajlik, és ez a törvényjavaslat is 
erről szól. Iszonyatos pénzek vannak a költségvetésben a paksi bővítésre, és ezt a 113 
milliárd forintot szeretnénk mi hasznosabban elkölteni. 

Egyrészt javasolnánk az LMP által már korábban is forszírozott zöld 
beruházási alap föltőkésítését. Ugyanis ez lenne az a pénz, amiből a magyar polgárok 
tudnák házaikat, lakásaikat szigetelni. Ez azért is fontos, hogy ne az orosz gázzal 
fűtsük a magyar utcákat, de azért is fontos, mert 10 ezer munkahelyet tudnánk ezzel 
teremteni. Ráadásul a közösségi bérlakás szektor is finanszírozhatóvá válna ebből a 
beruházási alapból. 

A másik hely, amit fontosnak tartunk abban az értelemben, hogy a 
finanszírozás is meglegyen hozzá, és ne csak célként létezzen, a gyermekétkeztetés 
ügye. Ugye, 44 milliárd forintot tudnánk átcsoportosítani gyermekétkeztetésre ebből 
a 113 milliárd forintból, ami azért lenne fontos, mert itt, az előző napirendnél is 
részletezett 365 napos ellátását tenné lehetővé a rászoruló gyermekeknek. 

És ott van még egy terület, amiről úgy látjuk, hogy kapacitáshiányos, ez az 
isztambuli egyezmény végrehajtásához szükséges pénzek kérdése. Számításaink 
szerint körülbelül 8 milliárd forintra lenne ahhoz szükség, hogy például bántalmazott 
édesanyáknak és gyermekeiknek tudjunk védett házakat építeni, és a prevencióra, de 
akár a szakemberek, a rendőrség képzésére is jutna ebből a forrásból. 

Ha megnézik ezt a három területet, a zöld gazdaságnak ilyen módon való 
fejlesztését, a nők és a gyermekek a védelmét, és a rászoruló gyermekek étkeztetését, 
azt gondolom, hogy józan ember egyet kell értsen abban, hogy ez fontosabb és 
minden szempontból ésszerűbb, mint egy olyan projektet finanszírozni, amire 
egyrészt nincs szükség, másrészt kétséges, hogy egyáltalán el tud készülni. És itt 
nemcsak Moszkva, illetve az orosz gazdaság helyzetéről kell beszélni, hanem a 
brüsszeli vétókról is, amelyek várhatóak, hiszen jelenleg több brüsszeli eljárás is zajlik 
a projekttel kapcsolatban. Úgyhogy abban reménykedem, hogy önök megértik azt, 
hogy Magyarországon mi valóban sürgető probléma és mi az, ami csak arra kell, hogy 
ezen a projekten keresztül valakik bebiztosítsák akár hosszú időre is saját politikai 
hatalmukat. Azt kérem önöktől, hogy hallgassanak sokkal inkább a lelkiismeretükre, 
hogy melyik pártban ülnek éppen, és támogassák azt, hogy a gyermekek, az 
édesanyák és a zöld gazdaság tudjon fejlődni ebből a javaslatból, ne pedig fölösleges 
atomerőművet építsünk. 

Hozzászólások és határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Alelnök úr jelezte hozzászólási 
szándékát. Parancsoljon, alelnök úr! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Képviselő Asszony! Klebelsberg Kunó a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója 
volt, amikor a múzeum sanyarú helyzetéről írt egy levelet a vallási és közoktatási 
miniszternek, amiben azt mondta, hogy ha valamit nem tesznek, akkor itt nagyon 
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súlyos problémák lesznek, és össze fog omlani a rendszer. Elküldte a levelet a vallási 
és közoktatási miniszternek. A sors fintora, hogy két hét múlva ő lett a vallási és 
közoktatási miniszter. Így ezt a levelet saját maga válaszolta meg, a levél így hangzik, 
a levéltárban megtalálható: a problémát értjük, innen nézve kicsit másként látszik. 

Tisztelt Képviselő Asszony! Mint ahogy figyeltem, nem azt a dolgot vette le 
belőle, amit ebből tanulságként le kell vonni. Ez az ön által benyújtott törvényjavaslat 
is abból a rossz feltételezésből indul ki, hogy a paksi beruházásra nincs szükség. A 
magyar kormány, illetve nem is a magyar kormány által, hanem az előző 
parlamentekben meghozott döntések alapján ennek a bővítésnek és ennek a 
beruházásnak a magyar energiabiztonság szempontjából nagyon komoly szerepe és 
feladata van. Ráadásul az a két kötelezettségszegési eljárás, amire ön hivatkozott, a 
magyar kormány és a mi véleményünk alapján pozitív döntéssel fog lezárulni. 
Slusszpoénként, azokat a területeket, amikre ön el kívánja költeni ezt az ön által 
felszabadítani kívánt forrást, a lehetőségeit a magyar kormány folyamatosan 
támogatja. A bántalmazott szülőkkel kapcsolatos költségvetési források megvannak 
az idei költségvetésben, a zöld energiával kapcsolatos lehetőségeket pedig fogja 
tartalmazni, ahogy néhány hónappal ezelőtt a parlamentben mind Lázár János, mind 
Fónagy János ezzel kapcsolatban már válaszolt az önök kérdésére. Így a frakciónk ezt 
a törvénymódosítási javaslatot nem tudja támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni. Annyit szeretnék 

elmondani, hogy egy olyan energiahelyzetben, amikor az egész világ egyrészt a 
biztonságos, másrészt az alternatív, pontosabban a megújuló energiák felé fordul, egy 
olyan országban, ahol a napsütéses órák számát tekintve kifejezetten jó helyzetben 
vagyunk, teljesen rossz irány, hogy egy biztonsági szempontból kétes, finanszírozási 
szempontból borzasztóan veszélyes, államadósság-növelő, energiafüggőség 
tekintetében bennünket egy nagy világhatalomhoz, Oroszországhoz láncoló irányba 
megy el a kormány. Ahelyett, hogy ugyanezzel az energiával, munkaenergiáról 
beszélek ezúttal, és pénzügyi ráfordítással azokat a megújuló energiákat támogatná, 
amelyek elterjesztéséhez nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági érdek is fűződik. 
Ennyit szerettem volna elmondani a magam részéről. 

Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
VANTARA GYULA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnök úr 

hozzászólásához egy kiegészítés, érdemes lenne mélyebben tanulmányozni a magyar 
hosszú távú energiastratégiát, ami három elemre épül, a szénre, az atomra és a zöld 
energiára. Az össz energiaellátás 50 százaléka továbbra is nyitott. Tehát az alternatív 
energiák, amiket hiányolt elnök úr, a hosszú távú leírásokban lehetőségként 
szerepelnek. 

Szél Bernadett képviselő asszonynak pedig csak annyit, hogy az ájult áhítattal 
nézett német atommentes energia kiváltását érdemes lenne megnézni, honnan és 
milyen energiából származó villamos energiát használ föl Németország. Segítek 
annyiban, hogy franciaországi atomerőművek és cseh szénerőművek energiáját 
használja föl. Látom, ingatja a fejét, de ezt érdemes megnézni. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. Kíván-e még a bizottsági tagok 

közül valaki részt venni a vitában? Alelnök asszony is jelentkezik. Parancsoljon! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 

nagyon röviden. Azt a hosszú távú energiastratégiát felül kellene vizsgálni, és az 
messze nem igaz, hogy az atomenergia olyan gazdaságos, mint ahogyan erről 
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állandóan nyilatkoznak. Nagyon sok tételt, nagyon sok költséget nem tartalmaz az 
atomenergia ára. Ha mindezt felülvizsgálnák, akkor logikusan következne, hogy Paks 
2-t ne építsük meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, a bizottsági tagok közül többen nem 

kívánnak részt venni a vitában, akkor az előterjesztőnek adom meg a szót. 
Parancsoljon, képviselő asszony! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Valóban volt miért ingatni a fejemet, és megpróbálom akkor tételesen cáfolni azokat 
az állításokat, amiket itt hallhattunk. Hát ott kezdem, hogy alelnök úr tanmeséje 
valóban egyféleképpen volt értelmezhető, mintha a Fidesz-KDNP engem akarna a 
Paksi Atomerőmű élére kinevezni. Ezt az állásajánlatot, amennyiben az volt, akkor 
köszönettel visszautasítom. Mindenesetre inkább beszéljünk arról a 113 milliárd 
forintról, amit az LMP nem atomprojektekre, hanem zöld beruházásokra, a 
gyermekétkeztetésre és bántalmazott családokra költene. 

Szóval, ott kezdem, hogy van-e forrás az isztambuli egyezményre, ratifikálására 
vagy nincs. A szomorú hírem az, hogy nincs, és a bántalmazott családokra sincs elég 
forrás a magyar költségvetésben. Körülbelül tízszer, százszor ennyi férőhelyre lenne 
szükség ahhoz, hogy minden bántalmazott nőnek legyen helye, és biztonságban tudja 
magát is és gyermekét is a bántalmazások után. Amíg ez nem teljesített a magyar 
költségvetésben, azt gondolom, van okunk arról beszélni, hogy miért nem ilyen 
ködös, korrupciógyanús ügyletekre kell költeni az adófizetők pénzét, miért nem ilyen 
védett házakra.  

A zöld beruházásokról. Mi 70 milliárdot tennék át a 113 milliárdból a zöld 
beruházási alap föltőkésítésére. Most körülbelül 9 milliárd forint van megosztva az 
NFM és az NGM között. Látjuk, hogy mire elég ez. Nemrég lehetett volna az uniós 
pénzekből a magyar családok szigetelési ambícióit segíteni, 10 ezer lakást tudtunk 
volna leszigetelni, a magyar emberek tudták volna ezt megcsinálni, de önök még ezt is 
megvonták a magyar emberektől, pedig megígérték, hogy odaadják ezt az uniós 
pénzből. De ezt is elvonták tőlük, pedig, ha valaminek van értelme a XXI. században, 
az az otthonok leszigetelése. 

Az energiamix kérdése. Tisztelt képviselőtársam, ez az önök energiamixe és 
nem a miénk. Azt gondolom, hogy a XXI. században józan politikus nem ilyen 
energiamixeket csinál. Németország meg köszöni, jól van, Európa legnagyobb 
exportőréről van szó. Nem értem, hogy a Fidesz-KDNP honnan veszi a számait és az 
adatait, de köszönő viszonyban nincsenek a valósággal. 

Azt is látni kell, és értem én, hogy önök egy olyan pártban vannak, amelynek 
vezetője, egyben most Magyarország miniszterelnöke, Moszkván keresztül megy 
Brüsszelbe, viszont fontosnak tartom elmondani, hogy itt nem a magyar emberek 
érdekének képviseletéről van szó, amikor az atomprojektre 113 milliárd forintokat 
elköltenek, hanem sokkal inkább arról, hogy önök valami miatt nagyon szeretnék ezt 
az atomprojektet megcsinálni. Viszont a Lehet Más a Politika továbbra is 
emlékeztetni kívánja önöket arra, hogy képviselői felelősségük az, hogy az adófizetők 
pénzét mire adják oda. Mi szigetelnénk a házakat, közösségi bérlakás szektort 
fejlesztenénk, a bántalmazott családoknak segítenénk, és a gyermekétkeztetésben 
tudnánk minden rászoruló gyermeknek az év 365 napján enni adni. Ez lenne a 
megfelelő helye ezeknek a pénzeknek, álláspontunk szerint, Magyarország mostani 
helyzetében. 

Önök ehelyett, úgy látom itt az észrevételekből, továbbra is fontosnak tartják a 
mindenhonnan támadott atomprojekt finanszírozását, nem az önök pénzéből, hanem 
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adóforintokból. Én ezt egy súlyos hibának tartom, és engedjék meg, hogy ahányszor 
lehet, ezt önöknek elmondjam, és önöket emlékeztessem arra, hogy van fontosabb 
kötelezettség annál egy képviselő esetében, mint hogy melyik frakcióban ül. Azt 
gondolom, itt az idő, hogy a Fidesz-KDNP is mérlegelje azt, hogy mire adja a 
szavazatát és mire nem. Egyre kínosabb az, hogy önök ehhez a Putyin-Orbán 
paktumhoz csatlakoznak, és ezt támogatják. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A szavazás következik. Ki 

támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Ez 4. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tíz. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. 

Tehát 10 nem, 1 tartózkodás és 4 igen szavazat mellett a bizottság a 
tárgysorozatba vételt elutasította. Köszönöm szépen, képviselő asszony, a 
hozzászólását és a megjelenését. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek az európai 
uniós források felhasználásának hatékonyabb ellenőrzése 
érdekében szükséges módosításáról szóló, T/8554. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

Most pedig a módosított napirendnek megfelelően az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvénynek az európai uniós források felhasználásának hatékonyabb 
ellenőrzése érdekében szükséges módosításáról szóló, T/8554. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről dönt a bizottság. Az előterjesztő Schmuck Erzsébet alelnök 
asszony. Parancsoljon, alelnök asszony! Öné a szó. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm 
szépen. A törvényjavaslat lényege, hogy az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter évente beszámol az Országgyűlésnek az uniós források előző évi 
felhasználásáról és a felhasználás tapasztalatairól. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon 
fontos eszköz lenne abban, hogy az Országgyűlés is folyamatosan követhetné az uniós 
források útját és felhasználását. Ismert az, hogy a gazdasági növekedés hazai motorja 
a multinacionális vállalatok gazdasági teljesítménye mellett az európai uniós források 
léte és kerete. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan használjuk fel. 

Szeretnék arra emlékeztetni, hogy Lázár János múlt év tavaszán megígérte 
egyik hozzászólásában, illetve az egyik interpellációs kérdésemre adott válaszában, 
hogy még az ősszel az Országgyűlés elé hozza a 2007-2013. évi uniós források 
felhasználásának tapasztalatait. Ez ősszel elmaradt. Még egyszer, december elején 
megígérte, hogy ez év elején behozza a tapasztalatokat, illetve az értékelést. Ezzel 
szemben az történt, hogy egy füzetecske jelent meg, amit háztartásoknak juttattak el a 
2007-2013-as évek tapasztalatairól. De azt hiszem, itt nem lehet tapasztalatot 
mondani, mert ezek olyan adatokat tartalmaztak, amelyek nem alkalmasak arra, hogy 
valóban értékelni lehessen ezt a szakaszt. Ezért fontosnak tartanánk azt, hogy évente 
legyen egy ilyen beszámoló, hiszen akkor egy sor adatot is össze kell szedni, és 
tájékoztatást kaphatunk arról is, hogy például az ország egyes térségeire az uniós 
források felhasználása milyen hatást gyakorolt. Kérem, támogassák a javaslatomat. 
Köszönöm. 



16 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök asszony szavait mint előterjesztői 
hozzászólást. Kérdezem a bizottsági tagokat, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 
Jelentkezőt nem látok, értelemszerűen akkor zárszóra sem lesz szükség. Kérdezem a 
bizottság tagjait, ki az, aki a tárgysorozatba vétellel egyetért. (Szavazás.) Öt igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

Tíz nem szavazattal a bizottság elvetette a tárgysorozatba vételt. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvénynek az egészségügyi dolgozók fizetésemelésének érdekében 
szükséges módosításáról szóló, T/8488. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő napirendi pont a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek az egészségügyi dolgozók 
fizetésemelésének érdekében szükséges módosításáról szóló, T/8488. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Itt Tóbiás József és Tukacs 
István képviselő urak az előterjesztők. Frakcióülésen vannak, nem tudtak megjelenni. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Hozzászólást nem látok. Akkor, aki egyetért a tárgysorozatba vétellel, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Öt. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

Tíz nem szavazattal a bizottság a tárgysorozatba vételt elutasította. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. 
törvénynek a terrorizmus elleni fellépés fokozása érdekében 
szükséges módosításáról szóló, T/9121. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvénynek a terrorizmus elleni fellépés fokozása érdekében szükséges 
módosításáról szóló, T/9121. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről szóló 
döntés. Itt az előterjesztők megkértek, hogy képviseljem az ügyüket, ezért ennek a 
napirendi pontnak az elnöklését átadnám alelnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm. Megkérdezem, hogy az előterjesztők nevében elnök úr kíván-e szólni. 
(Jelzésre.) Parancsoljon! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Tisztelt Bizottság! Röviden arra szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy a menekültkérdéssel és az ezzel összefüggő terrorizmus 
elleni fellépéssel kapcsolatban Magyarország még nem tett meg mindent. Nem 
megyek abba bele, hogy bizonyos értelemben kifejezetten rossz irányba megy, 
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mindössze arra szeretném felhívni röviden a figyelmet, hogy a Magyar Szocialista 
Párt álláspontja szerint a rendvédelmi szervek munkáját költségvetési források 
átcsoportosításával is segíteni kell annak érdekében, hogy a terrorcsoportok 
működésének nyomon követése például hatékonyabb legyen, a rendőrségi és 
nemzetbiztonsági együttműködés erősítése más országokkal, szintén forrás híján, ne 
legyen hiábavaló fáradság. Ezért kérem tisztelettel a bizottságot, hogy ebben a fontos 
kérdésben ezeket a költségvetési átcsoportosításokat támogassa. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom a szót elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke veszi át.) 

Hozzászólások és határozathozatal 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki szólni. Alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen. Köszönöm szépen. A 

migránsválsággal kapcsolatos valamennyi teendőt az elmúlt évben is megtette a 
kormány, és ha jól emlékszem, akkor éppen az év végén pontosan azt a költségvetési 
módosítást, amelyik ezt a különleges helyzetet kezelte és a források átcsoportosítását 
tartalmazta, éppen önök nem szavazták meg. Azt hiszem, hogy ebben az évben is, 
amilyen ütemezésben és amekkora forrásra szükségük lesz a rendvédelmi szerveknek 
ahhoz, hogy feladatukat ellássák, azt meg fogják kapni. De amennyiben szükséges 
lesz, akkor a rendkívüli kiadások megemelésre kerülhetnek, ezt viszont majd csak 
költségvetési módosítással lehet elvégezni. Ezt a kormány pedig, amennyiben 
szükségesnek látja, be fogja nyújtani, így jelen pillanatban nem látjuk szükségét 
annak, hogy külön forrás legyen erre elkülönítve. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki még szólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem 

látok, viszont élnék a zárszó lehetőségével. 
Annyit szeretnék csak a vitában elhangzottakhoz hozzáfűzni, hogy könnyen 

lehet, hogy Magyarország veszélyesebb helyzetben van, mint ahogy ezt gondoljuk. 
Azért van veszélyesebb helyzetben, mert a magyar kormány lényegében 
együttműködés helyett majdnem minden szomszédunkkal feszültté tette a viszonyt, 
ezért ezeknek az országoknak reagálása bár nem túl szerencsés, de bizonyos fokig 
érthető, és könnyen lehet, hogy Magyarország elszigeteltségben találja magát egy, a 
mostaninál sokkal nehezebb helyzeten. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha Szlovénia, 
Ausztria és Szlovákia is, ahogy kilátásba helyezte, a határait megerősíti, illetve lezárja, 
akkor ki fog derülni, hogy a magyar határon felhúzott kerítés nagyon nagy 
mennyiségű migránsáradat feltartóztatására nem elegendő. És miután az északi és 
nyugati határok le lesznek zárva, ezért nem néhány ezer, hanem adott esetben akár 
százezer menekült is Magyarországon rekedhet. Vagyis beláthatatlan következményei 
lehetnek a menekülthullámnak. Ezért mi változatlanul fontosnak tartjuk, hogy 
tegyünk meg minden tőlünk telhetőt. Ebben a szituációban mi azt tartjuk 
elégségesnek és szükségesnek, hogy a rendvédelmi szervek munkáját ezekkel az 
átcsoportosításokkal költségvetési oldalról támogassuk meg. 

Ennyit szerettem volna zárszóként elmondani, és akkor tisztelettel kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) Ez 4. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 
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Tíz nem szavazat mellett a bizottság a tárgysorozatba vételt elutasította. 

Salgótarján Megyei Jogú Város polgárai közszolgáltatásokkal való 
ellátásának maradéktalan biztosítása érdekében Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló, T/9141. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a Salgótarján megyei jogú város polgárai közszolgáltatásokkal való 
ellátásának maradéktalan biztosítása érdekében a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló, T/9141. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Tóbiás József és Lukács Zoltán 
képviselő urak az előterjesztők. 

Hozzászólások és határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. Igen, Boldog 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Csak azt szeretném 

megkérdezni, hogy van-e már elfogadott költségvetés Salgótarjánnak. (Dr. Szűcs 
Lajos: Benyújtott sincs.) Benyújtott sincs. Köszönöm szépen, ezt akartam tudni, mert 
ez egy lényeges dolog. Ugyanis az állami költségvetésből pénzt akar, és még addig sem 
jutott el, hogy a törvényt tisztelve és betartva benyújtsa a költségvetést? Ezt csak 
feltételezem, lehet, hogy be van nyújtva. De azt gondolom, ahhoz, hogy ő valamilyen 
pluszforrást kérjen az államtól, mindenképpen benyújtott és elfogadott 
költségvetéssel kell rendelkezni. Így működik minden más önkormányzatnál. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van valaki a teremben, aki erre a kérdésre tudja a 

választ? (Jelzésre.) Informálisan súgtak, hogy nincs benyújtott költségvetése a 
salgótarjáni önkormányzatnak. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni a vitában. 
(Nincs jelentkező.) Nem. 

Akkor, aki támogatja a tárgysorozatba vételt, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Négy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem szavazat mellett a bizottság 
elvetette a tárgysorozatba vételt. 

A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról szóló, T/8750. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

Következik a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról szóló, T/8750. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről szóló döntés. Az előterjesztő Hegedűs Lorántné képviselő asszony. 
Parancsoljon, képviselő asszony! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Maga a törvényjavaslat szövege gyakorlatilag ugyanaz, amit már korábban is 
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tárgyalt a bizottság, illetve az akkor kijelölt szakbizottság. Ezt egy kicsit módosítottuk 
olyan értelemben, hogy az a forrás hol legyen biztosítva a központi költségvetésben, 
pontosan melyik melléklet hányadik pontja szerint legyen biztosítva. Ilyen 
értelemben nincs újdonság most a Ház előtt. 

Ugyanakkor az újdonság, hogy az elmúlt hónapban a TÖOSZ, a legnagyobb 
érdekvédelmi szervezet kérésére egy ötpárti egyeztetésen voltunk jelen, ahol, úgy 
érzem, javaslatunknak megfelelően sikerült konszenzust megteremteni. A konszenzus 
arról szól, hogy igen, legyen emelve a kistelepülési polgármesterek fizetése, mondjuk, 
olyan módon, mint ami itt, ebben a törvényjavaslatban előttünk van, és az 
Országgyűlés biztosítsa a költségvetési törvény módosításával az ehhez szükséges 
pénzt, részben vagy egészben. De a javaslat szerint csak részben kéne oly módon, 
hogy ez a fejezeti tartalékba, tehát értelmezésünk szerint a 3. melléklet III. pontjában 
megfogalmazott rendkívüli támogatások közé legyen besorolva, vagy pedig ugyanazon 
3. melléklet IV. pontjába, ami egyedi támogatásokat biztosít. Tehát már egy meglévő 
csomagot használjunk fel erre a kérdésre úgy, hogy nem egy újabb pluszforrást kéne 
hozzátennie a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, nem kell fájjon a feje, hogy honnan 
tudja ezt a pluszforrást előteremteni, hanem egy már meglévő keretbe beleillesztjük 
ezt, hogy abból kell ezt a pluszforrást, ezt az emelést biztosítani. 

Ez egy konszenzus volt, tehát ott a KDNP jelen lévő képviselője, Rubovszky 
György is azt mondta, hogy igen, ez számukra is elfogadható és támogatható javaslat. 
Egyedül a Fidesz képviselője nem tudott határozott igent mondani, nem mondott 
nemet sem, annyit mondott, hogy majd ezt meg kell a frakcióülésükön tárgyalni. 
Mindenesetre az egyértelmű volt, hogy, mégy egyszer, a legnagyobb érdekvédelmi 
szövetségnek az az elvárása felénk, amely ezrével képviseli a polgármestereket, 
településeket, hogy ez ne egy pártpolitikai vita legyen, hanem, ha már kialakult egy 
olyan közös elképzelés, amit minden párt tud támogatni, és valljuk be, nem egy olyan 
jelentős összeget, amiről itt beszélünk, akkor azt tegyék meg, legyen megszavazva. 
Erre van itt a lehetőség. Kérem, hogy ezek alapján szavazzanak erről a javaslatról. 
Köszönöm. 

Hozzászólások és határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 
kíván szólni. Boldog képviselő úr jelezte szándékát. Parancsoljon! 

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Hegedűs 

Lorántné! Az a baj az ön javaslatával, hogy ez nem szól másról, mint a politikáról. 
Akkor, amikor ott volt a lehetőség - én többször elismertem, hogy amikor a törvényt 
alkottuk, hibát követtünk el a kistelepülési polgármesterekkel szemben -, több 
módosítót nyújtottam be, és decemberben szavaztunk a polgármesterek 
béremeléséről. Itt most teljesen mindegy, hogy azzal 100 százalékig egyet tudott-e ön 
érteni vagy nem, mégsem támogatta ezt a javaslatot. Emiatt nem lett több a 
polgármesterek fizetése, mert nehogy meglegyen már a kétharmados többség. Erről 
szólt az önök szavazata. Az, hogy egyébként önök mit szerettek volna még, ezen kívül 
mit lehetett volna még a költségvetésben módosítani, ha megszavazzuk a 
polgármesterek béremelését, lehet egy vita tárgya. De csak miután megemeltük a 
polgármesterek bérét. 

De sajnos az a helyzet, hogy a decemberi szavazás világosan megmutatta, hogy 
az ellenzéki pártok csak addig támogatják a polgármesterek béremelését, amíg 
szavazni nem kell szavazni róla. Amíg nem kell szavazni róla! Amikor a kormány 
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odaállt egy béremelés mellé, amit jónak látott, és ott volt a szavazási lehetőség, önök 
nem támogatták. Most utólag akarnak költségvetést módosítani, hogy legyen a 
polgármestereknek béremelése. Majd lesz a polgármestereknek béremelés, újra fogok 
hozni erre én is egy javaslatot, biztos vagyok benne, hogy a kormány is hozni fog 
javaslatot, és reményeim szerint meglesz a polgármesterek béremelése. Próbáljuk 
kijavítani azt a hibát, amit elkövettünk a törvény átalakításakor. De, még egyszer 
mondom, a lehetőséggel önök nem éltek decemberben. Most ön megint módosítaná a 
költségvetést. Először legyen emelés a polgármestereknek, utána majd módosítjuk 
hozzá a költségvetést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólót nem látok, akkor a zárszóra az 

előterjesztőnek adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik), előterjesztő: Én ezt a vitát teljesen 

feleslegesnek érzem, és nem is nagyon akarom folytatni. Meggyőződésem szerint ön 
csinál ebből politikai kérdést, már csak azért is, mert a TÖOSZ vezetője, illetve 
helyettese, akik egyébként mind a Fidesz támogatásával jutottak polgármesteri 
székhez, mondta el ezen az egyeztetésen, hogy rossz, elfogadhatatlanul rossz 
javaslatot nyújtott be a kormány a Ház elé akkor decemberben. Tehát ők maguk 
fogalmazták meg, ott voltunk jó páran. Ez egy, egyébként az ő részükről is olyan 
módon megfogalmazott javaslat volt, hogy ők csinálnak egy megyei 
konzultációsorozatot a települési polgármestereknek, és a települési polgármesterek 
összegzett véleményét nyilvánították ott ki. Tehát nem az én véleményemet, nem a 
sajátjukat, hanem sok-sok polgármester közös véleményét, hogy az egy rossz, 
elfogadhatatlan javaslat volt. Ez egy jó és ott helyben konszenzusként elfogadott 
javaslat. Erről kéne most valójában tárgyalnunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A zárszót követően a szavazás következik. Aki 

egyetért a tárgysorozatba vétellel, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Négy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

Tíz nem szavazat mellett a bizottság elutasította a tárgysorozatba vételt. 

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó 
támogatások növelése érdekében Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló, 
T/9102. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Következik a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó 
támogatások növelése érdekében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló, T/9102. törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről szóló döntés. Az előterjesztő ismét Hegedűs Lorántné 
képviselő asszony. Parancsoljon, megadom a szót. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Nem 
nagyon akarom húzni különösebb részletezéssel az időt. Maga az előterjesztés 
magáért beszél. Az a probléma, amiről a múltkori bizottsági ülésünkön is beszéltünk, 
nevezetesen, hogy például Salgótarján esetében milyen iszonyatos gondot és terhet 
jelent a köznevelési intézmény működtetése. Ebben kívánunk mi segítséget nyújtani. 
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Egyébként nemcsak Salgótarjánban, hanem számtalan más településen is hatalmas 
problémát jelent ez. Persze, ez nem oldja meg majd a köznevelési intézmények 
fenntartásának kérdését, hogy a KLIK mennyire rosszul működik és mennyire 
alulfinanszírozott, de mindenesetre komoly segítség lehetne a tulajdonos 
településeknek a saját intézményeik működtetésével kapcsolatban. Köszönöm szépen, 
hogy meghallgattak. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Kíván-e valaki hozzászólni a vitában? 
(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor zárszóra sincs szükség, a szavazás 
következik. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Négy igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 

Tíz nem szavazat mellett a bizottság elutasította a tárgysorozatba vételt. 

Az ülés berekesztése 

Napirendi pontjaink közül az egyebek van hátra. Nekem most közérdekű 
bejelentésem nincs. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy bárkinek ilyen típusú 
észrevétele, információja, bejelentése van-e. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor a 9. 
napirendi pontot és egyúttal az egész bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen 
a megjelenést, további szép napot kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 33 perc.) 
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