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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
megjelent tagját és meghívott vendégeinket. A bizottság ülését ezennel megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony 
helyettesíti Vitányi István alelnök urat. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Napirend 

módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem most 
képviselőtársaimat, ki támogatja a kiküldött napirendi javaslat elfogadását, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzanak. Aki igen? (Szavazás.) Nem? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kiküldött napirendi javaslatot elfogadta. 

Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter éves 
meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter úr éves meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 41. §-a alapján.  

Nagy tisztelettel köszöntöm ülésünkön Gulyás Gergely miniszter urat és 
munkatársait, Gyopáros Alpár kormánybiztos urat, kollegáit.  

Mielőtt a napirendi pont megvitatását megkezdjük, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az alábbi javaslatot kívánom tenni. Azt javaslom, hogy a bizottságban 
korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően a miniszter éves meghallgatására 
kétolvasatos vita keretében kerüljön sor, vagyis miniszter úr nyitóbeszédét követően 
kérdések feltevésére, majd a miniszteri válasz után vélemények megfogalmazására 
legyen lehetőség. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja az általam előterjesztett 
tárgyalási menetrendre tett javaslatot. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Aki nem? (Nincs 
jelzés.) Aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangú 11 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tárgyalási rendet elfogadta. 

Ismét köszöntöm Gulyás Gergely miniszter urat, és egyben megadom a szót 
expozéjának megtartására. Parancsoljon, miniszter úr! 

Gulyás Gergely expozéja 

GULYÁS GERGELY Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Miniszterelnökség tevékenységéről szóló 
beszámoló az Igazságügyi bizottság szempontjából talán leginkább a kormányhivatali 
területi közigazgatási működés szempontjából érdekes. De miután ez a bizottság az, 
amely évente meghallgat, ezért igyekszem általánosságban is néhány szót mondani a 
Miniszterelnökség működéséről, ami egyébként egy elég sajátos, hibrid működéssel 
rendelkező tárca, hiszen egyfelől a miniszterelnök tevékenységét elsősorban stratégiai 
kérdésekben támogató szervezet, ugyanakkor emellett számtalan olyan szakterületen 
is lát el fontos feladatot, ami egy hagyományos szaktárcára jellemző. 

Ami a feladatkörök közül a legfontosabbakat jelenti, ott azt kell hogy mondjam, 
hogy a fejlesztéspolitikának egy jó része az ITM mellett a Miniszterelnökséghez 
tartozik. Ugyancsak idetartozik a civil szervezeti támogatások teljes köre, egyházi 
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támogatások, közbeszerzések ügye és a nemzetpolitikai támogatások, azzal, hogy a 
Miniszterelnökség keretein belül egyébként most már három tárca nélküli miniszter is 
dolgozik, hiszen Semjén Zsolt, Novák Katalin, illetve Süli János miniszter urak és 
miniszter asszony is a Miniszterelnökség szervezetéhez tartozik. De nyilván, miután 
őket az Országgyűlés ugyancsak meghallgatja, ezért az őket érintő területekről nem 
vagy csak nagyon érintőlegesen fogok beszélni. 

Ami a civil szervezetek támogatását illeti, ott a legfontosabb az, hogy 2012-19 
között 3,4 milliárd forintról 7,8 milliárd forintra nőtt a Nemzeti Együttműködési 
Alapnak nevezett szervezet által kezelt pénzek mértéke. Ehhez társul 2020-tól a Falusi 
Civil Alap, amelyben 5 milliárd áll rendelkezésre. Ezeknek a pénzeknek az elosztása 
rendkívül széles körű, gyakorlatilag a pályázók 60 százaléka jut kisebb vagy nagyobb 
forrásokhoz, ez néhány millió forintokat jelent, és több ezer civil szervezet jut 
forrásokhoz. 

Ha a magyar civil szféráról beszélünk, akkor általában néhány szervezetet 
szoktunk kiemelni valamilyen motiváció, szempont, válogatóelv alapján, de hogyha 
csak az egyesületeket, alapítványokat nézzük, akkor mintegy hatvanezer civil szervezet 
működik Magyarországon, az ő állami támogatásuk jelentős részben ebből a Nemzeti 
Együttműködési Alapból, illetve az idei évtől a „Magyar falu” program keretében a 
Falusi Civil Alapból származik. 

A közbeszerzésekkel kapcsolatosan egyetlenegy tényt szeretnék csak ismertetni. 
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások aránya, ami a leginkább kritikák tárgya 
szokott lenni mindenhol egyébként Európában, a 2010-es 15 százalékról 2016-ra 9, a 
2019-es évre pedig 6 százalékra csökkent. Azt is érdemes tudni, hogy GDP-arányosan 
Magyarország hirdeti meg a teljes uniós nyilvánosság előtt a legnagyobb mértékben a 
közbeszerzési szerződéseket, tehát a nyílt közbeszerzési eljárások aránya 
Magyarországon a legmagasabb. 

Az egyházi támogatásokra csak érintőlegesen térnék ki. Háromszorosára nőtt az 
egyházi támogatások összege 2010-hez képest, egész pontosan 293 százaléka az akkori 
támogatási összegnek, amelyet ma Magyarország az egyházaknak nyújt.  

Még ennél is jobb híreket tudok mondani a nemzetpolitika területén. A 
nemzetpolitika területén 2009-ben 9 milliárd forint állt rendelkezésre; ez az összeg 
évek óta meghaladja a 100 milliárd forintot. Hozzáteszem, hogy ha belegondolunk, 
hogy több mint kétmillió, két és fél millió magyar él közvetlenül a szomszédos 
országokban, akkor a 100 milliárd forint sem tekinthető túlzottnak a koronavírus-
járvány előtt az 50 000 milliárd forinthoz közelítő magyar költségvetési főösszeg 
mellett. 

Ezenkívül szintén a tárcához tartozik az úgynevezett „Hungary Helps” program. 
Magyarország sokszor egyértelművé tette a migrációval kapcsolatos álláspontját, de 
amikor azt mondjuk, hogy nem a bajt kell idehozni, hanem helyben kell segíteni, akkor 
ezt nem csupán üres szlogennek kell tekinteni, hanem gyakorlati jelentősége is van 
ennek akkor, amikor 14,6 milliárd forintot fordítunk elsősorban, de nem kizárólagosan 
keresztény közösségek támogatására a válságrégiókban.  

A budapesti fejlesztésekről szeretnék néhány szót mondani, hiszen a tárcához 
tartozik az ezzel foglalkozó államtitkárság is. Nyilván a Budapesttel való 
együttműködést általában a politikai viták szempontjából szoktuk vizsgálni, főleg a 
2019-es választások óta. De ettől még tény, hogy a 2010 óta Budapesten megvalósult 
beruházások értéke meghaladja a 2100 milliárd forintot, és csak a budapesti 
közlekedésre is 2010 óta a kormány és a főváros együtt mintegy 1300 milliárd forintot 
költött. És akkor arról még nem is beszélünk, hogy mintegy 220 milliárd forintos 
adósságot vállalt át az állam a Fővárosi Önkormányzattól 2011-14 között.  
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A „Modern városok” és „Magyar faluk” program végrehajtása is zajlik Gyopáros 
Alpár kormánybiztos úr felügyeletével. A „Modern városok” program 2015-ben 
kezdődött el, 2015-17 között pártpolitikai hovatartozásra való tekintet nélkül 
valamennyi megyei jogú várossal a kormány megállapodást kötött. Ezeknek a 
végrehajtása zajlik. 4000 milliárdos fejlesztési forrás az, amiről ezek a szerződések 
szólnak. Az 50 százalékot meghaladta ezeknek a végrehajtása, több mint 2000 milliárd 
forint forrás kifizetése is megtörtént már. Ez azt jelenti, és azt reméljük, hogy ebben a 
ciklusban 60-70 százalék körüli teljes kifizetése lesz a programnak, hozzátéve, hogy a 
100 százalékot soha nem lehet elérni, hiszen az önkormányzatok is kérnek 
változtatásokat, tehát majdnem minden városnál kisebb-nagyobb változtatások voltak 
a programban. Tehát itt a 100 százalék valószínűleg a végén is csak 90 körül lesz, de jó 
esély van rá, hogy ennek nagyon nagy, döntő része 2022-ig meg tud valósulni. 

Sikertörténetnek minősíthetjük a falusi CSOK bevezetését. Az idei évben több 
mint tízezer család igényelt falusi CSOK-ot 54 milliárd forint összegben.  

A „Magyar falu” program keretében sok fontos terv valósulhat meg. 2019-ben és 
’20-ban 900 kilométer alsóbbrendű utat tudtunk felújítani, 122 milliárd forintot 
fordított erre a magyar állam, és említettem, hogy a Falusi Civil Alap meghirdetése is 
megtörtént, 1572 nyertes pályázatot már hirdettünk. 

Ami a területi közigazgatást illeti, ott mindenekelőtt az aktuális helyzettel kell 
kezdenem. Tehát a területi közigazgatás rendkívüli erőfeszítéseket tesz annak 
érdekében, hogy a járvány elleni küzdelemben eredményesen vehessen részt. Ha 
belegondolunk abba, hogy ma a területi közigazgatás felel az egészségügyi dolgozókon 
kívül mindenkinek a szűréséért, akkor jól látszik, hogy mintegy 18 ezer helyen kell 
megszervezni azt, hogy napi rendszereséggel szűrések legyenek. Ez jól működik, 
nagyon kevés kritika van, a területi közigazgatás ma képes arra, hogy egy nem várt 
helyzetben, ilyen rendkívüli nehézségek közepette a járványügyi szempontokra is 
figyelemmel 18 ezer helyen szűrje a pedagógusokat és mindazokat, akik egyébként az 
iskolákban dolgoznak. Itt is elmondtam, hogy senki sem kivétel, tehát aki az iskolában 
dolgozik, akkor is, ha nem tanár, van lehetősége arra, hogy a szűrésekben részt vegyen. 
Tehát a koronavírustesztet, az antigéntesztet mindenkin elvégezzük. 

Az ügyintézési határidők is csökkentek. Most ezek jelentősége kisebb, hiszen a 
kormányablakokban bevezetett korlátozó intézkedések miatt az idei évben egyébként 
az ügyintézések száma csökkent, de ettől még az ügyfélforgalom, ha csak 2020. 
november 27-ig nézzük, akkor így is több mint tízmillió ügyféltalálkozást jelentett. 
Sokszor elmondjuk, hogy a magyar állam arcaként a leggyakrabban a kormányhivatali 
tisztviselők találkoznak az állampolgárokkal. Az az egyablakos ügyintézés, ami 
megtörtént az elmúlt években Kovács államtitkár úr közreműködésével többek között, 
szerintem jól működik, és értéke a magyar államigazgatásnak. Nem is beszélve arról, 
hogy lehetővé tettük, hogy gyakorlatilag minden államigazgatási ügyet egy helyen 
lehessen intézni. 

Ezen a területen értékelhető bérfejlesztés történt az idei évben. Ez azt jelenti, 
hogy a mintegy 40 ezer, most már jóval kevesebb, 32-33 ezer kormányhivatali dolgozó 
a kafetériát visszakapta, és ezen kívül 33 milliárd forintot tudtunk idén a bérfejlesztésre 
fordítani, amely átlagosan 18 százalékos béremelést jelent, hozzátéve, hogy az emelés 
differenciált volt, tehát ott emeltünk nagyobb mértékben, ahol a fizetések 
alacsonyabbak voltak. Az alaplétszám egyébként, hogy egészen pontosat mondjak, 
34 091 fő, de a teljes alaplétszám értelemszerűen nincs betöltve. Tehát mintegy 32-
33 ezer ember jelenti ma a területi közigazgatásban dolgozók listáját. 

Röviden, elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani. Ha vannak kérdések, 
akkor örömmel válaszolok.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr, az expozéját. Az elfogadott tárgyalási 
rendünknek megfelelően most a képviselői kérdések következnek. Kérdezem 
képviselőtársaimat, kíván-e valaki felszólalni. (Jelentkezések.) Igen. Sebián-Petrovszki 
László képviselőtársunk, DK. 

Kérdések, hozzászólások 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter 
úr, valóban, ahogy ön kezdte az expozéját, borzasztóan sok területet felölelő 
minisztériumról beszélünk, tehát órákon át tudnánk végigmenni az egyes területeken, 
és kérdéseket feltenni. Múlt héten Rogán miniszter úr kapcsán pontosan ugyanezt 
állapítottuk meg. Próbálok egyes olyan ügyeket kiemelni, amelyeket én most valamiért 
aktuálisnak gondolok, és az ön területéhez tartozónak gondolom. 

A következőkre gondoltam. Az egyik az, hogy önhöz, az ön minisztériumához 
tartozik a Lechner Tudásközpont, az ön háttérintézménye. Ez egy építésügyi 
háttérintézmény, építészeti háttérintézmény. Több olyan törvényt tárgyaltunk most az 
ősszel, amelyekben a törvénynek része volt, hogy bizonyos típusú informatikai 
fejlesztések is velejártak azzal a törvényjavaslattal, illetve a javasolt szakmai 
változtatással, és kiderült a parlamenti vitában, hogy ez a Lechner Tudásközponthoz 
kerül, vagy ők fogják ezt lebonyolítani. Ha megnézzük, hogy ezeket az informatikai 
nagyberuházásokat hogyan és mint hajtja végre a Lechner Tudásközpont, akkor 
folyamatosan egy Tigra nevű cégbe futunk bele, amely például, csak mondok egy 
példát, elektronikus ingatlan-nyilvántartásra kiírt pályázaton nyert e-földhivatal, e-
földügy modulok kifejlesztésére. Ez az a Vertán György nevű vállalkozónak az 
érdekeltsége, amely egy másik cégen keresztül a Fidesz-frakció szerződéses partnere, 
és a Fidesz honlapjának a szervereit, informatikai rendszerét üzemelteti. 

A kérdésem ezzel kapcsolatban: nem tartja-e aggályosnak, hogy az állam 
leszerződik egy vállalkozónak az egyik cégével, lehet ezt így mondani jogilag, miközben 
egy másik cégével a legnagyobb kormánypárttal van leszerződve, illetve annak a 
frakciójával egészen pontosan? Nem gondolja-e, hogy felmerül az a kérdés itt, 
netalántán nem az történik-e, hogy az egyik ágon egy magasabb összeg kifizetésével 
honorálják azt, ami esetleg egy másik ágon olcsóbban megvalósul? - kérdezem.  

Aztán, hogy egészen aktuális legyen, lenne kérdésem. Önhöz tartozik, ha jól 
értem, két közalapítvány, most rendkívül aktuálisnak tűnő területen működő 
közalapítvány, a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely Közalapítvány és a 
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány is. Ha ön felügyeli ezeket a 
közalapítványokat, nem különösen kínos-e Demeter Szilárdnak a vasárnap vagy 
szombaton közzétett írása? Értem én, hogy ön vasárnap egyrészt választ adott erre a 
kérdésre. Kedd reggelig változott-e az ön álláspontja ennek kapcsán, különös 
tekintettel, hogy most már az Egyesült Államok nagykövetsége is elhatárolódott ettől a 
cikktől? És mondom, úgy, hogy ön felügyeli ezeket a témába tartozó vagy ezzel a 
területtel foglalkozó közalapítványokat. 

Aztán ön felügyeli a KSH-t, hogyha én jól olvasom. A KSH kapcsán is volt vagy 
van folyamatban egy törvénymódosítás, amely lehetővé tenné, hogy a KSH elkérje az 
összes mobilszolgáltató összes mobiltelefonszámát, már az állampolgárokra 
vonatkozókat. Természetesen olvastam a javaslatot, a célhoz kötöttség elvéről van szó 
a javaslatban, illetve, hogy majd utólag megsemmisíti az adatbázist. De ön mégis 
politikusként érzi-e azt az aggályt, hogy így mondjam, hogy miért fogalmazódik meg 
aggály másfél évvel a választások előtt, hogy egy vezető minisztérium alá tartozó szerv 
képes lesz, lehetővé válik bekérni mobiltelefonszám-adatbázisokat 
magánszolgáltatóktól is? Nem érzi-e kockázatosnak és problémásnak, hogy ilyen 
történik ezzel a javaslattal? 
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Az utolsó, ami önhöz mint egy vezető miniszterhez tartozik - talán megengedi, 
hogy így tituláljam önt -, hogy a választási törvény is itt van előttünk. Tervezi-e a 
kormány, a Fidesz, a Fidesz-frakció, a Fideszhez kötődő mindenféle álfideszes frakciók, 
illetve függetlennek tűnő képviselők, tehát tud-e arról, hogy a választási törvény 
további módosítása érkezhet el, vagy módosító javaslata jelenleg folyó 
törvényjavaslathoz, például a Törvényalkotási bizottságban vagy netalántán más 
módon? 

Köszönöm szépen. Ezek lettek volna a kérdéseim. 
 
ELNÖK: Köszönjük kérdéseit, bár némelyik eléggé cinikus volt. Vigh László 

képviselőtársunké a szó. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Hétvégén Zalaegerszegről 

felröppent egy hír. Az történt, hogy 33 lélegeztetőgépet kapott a kórház, és az egyik 
beüzemelés kapcsán hibakódot írt ki a gép. Felkapta egy baloldali média, és 
megterítették az egész országot: Zalaegerszegen leállt a kórház, leállt az összes 
lélegeztetőgép. Gyorsan érdeklődtem, és a következőt közölték velem: összesen 99 
lélegeztetőgép van Zalaegerszegen, és heten vannak lélegeztetésen, hét fő.  

Azonnal minden sajtót kihasználtam, hogy próbáljam cáfolni a hírt, és többen 
felhívtak, hogy miért nem ragálunk rá. Tehát a vád elhangzott, és zuhogott az 
országban; amit közöltem utána a sajtóval, hogy nem valós, az nem nagyon jött át. 
Érdeklődőm, mit tud a kormány tenni annak érdekében, hogy Korózs Lajosékat és 
azokat, akik terjesztik az álhíreket, hogyan tudjuk leállítani. Azt gondolom, hogy a 
védekezésnek nagyon nagy gátja, és nagyon nagy kár, amit tesz az ellenzék ezzel 
kapcsolatban. 

Ami nagyon pozitív, és szeretném elmondani, hogy a „Magyar falu” programmal 
kapcsolatban soha nem volt ennyire pozitív megítélése egy pályázati rendszernek, 
amely most több mint 2800 településen zajlik. A polgármesterek véleményét hadd 
mondjam: ilyen még nem történt, hogy a megnyert pénzeket előre odaadják a 
településeknek, és önrész nélkül tudnak fejlődni. Nagy köszönet kormánybiztos úrnak 
és mindenkinek, aki tesz ezért. 

A kérdésem, miniszter úr. Négy évre hirdettük meg ezt a programot. Van-e rá 
esély, hogy tovább tudjuk folytatni? Ugyanis a vidéknek és a falvaknak ez óriási 
segítséget jelentene a következő időszakban is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Varga László képviselőtársunké a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Bizottság! Néhány kérdésre én is kitérnék, amiről már részben elhangzott 
kérdés vagy utalás. Az egyik nyilván Demeter Szilárd lemondása, amit én is meg 
szeretnék erősíteni, hogy feltétlen szükséges, illetve vállalhatatlanok voltak ezek a 
kijelentések, amiket tett. Mit gondol erről miniszter úr így az elmúlt napok fényében? 

A Lechner Tudásközpont kapcsán hangzott el kérdés. Hadd tegyek föl egy 
inkább szakmai jellegűt akkor legalább ezzel kapcsolatban. Hozzám számtalan kérdés, 
észrevétel jutott el annak kapcsán, hogy nem elég felhasználóbarátak a felületei, 
mondjuk, például az egyszerűsített bejelentés kapcsán. Tehát, mondjuk, sok olyan 
helyzet van családok életében, hogy egyszer kerül abba a helyzetbe, hogy ezt a felületet 
kell használnia, és nyilván ez egy elég stresszes életszituáció, amikor akár építkezésbe 
fog egy család. Én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban van teendő, hogy ez a felület 
egyszerűbben és érthetőbben legyen használható. Úgyhogy ha már ezek a viszonyok és 
nexusok vannak, amik nyilván kérdőjelesek, és majd biztos megválaszolja miniszter úr 
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(Sebián-Petrovszki László: Biztos.), akkor ki lehetne használni ezt a szituációt arra, 
hogy megkövetelni egyébként egy felhasználóbarátabb felületet. Várható-e ebben 
változás? 

A választási tárgyú törvények kapcsán én is rákérdeztem volna, hogyha nem 
teszi előttem képviselőtársam, különös tekintettel a választókerületekre. Egyszer már 
volt egy kijelentése ennek kapcsán, hogy itt csak az ellenzékkel való egyeztetés kapcsán 
képzelhető el bármilyen jellegű változás. Én azt gondolom, hogy már ehhez képest az, 
amit múltkor az Igazságügyi bizottság elfogadott az önök szavazataival itt módosító 
indítványt múlt héten, Volner János módosítójára gondolok, már olyan fokú és 
kaliberű változás az eredeti elképzelésekhez képest, ami talán egyeztetésre is okot adott 
volna. Várható-e ott módosítás, különös tekintettel a választókerületekre, azok 
határaira, illetve hogyan látja, mikorra hozzák be ezt a javaslatot? A héten nem jött be 
az erről való szavazás. 

Fejlesztéspolitika. Hát, ez meg az, amiről én szeretnék, meg szívesen beszélek 
órákat, de nem terhelem ezt a megbeszélést, de miniszter úr is felhozta nyilván ezt a 
sokrétű területet, ami önhöz tartozik. A „Modern városok” programnak én a 
kezdetektől a lelkes támogatója vagyok egyébként. Az első bejelentés Miskolcon 
történt, akkor személyesen is ott voltam. Egyébként megvolt a magam kritikája a 
konkrét csomag tekintetében, és két pontot fájóan hiányoltam belőle, de ez most nem 
tartozik annyira szorosan ide, hosszan ecsetelhetném. Mindenesetre azt, ami van, és 
amiről megállapodás született a megyeszékhelyek és a kormány között, én azt 
gondolom, hogy azokat végre kell hajtani.  

És, hogy kicsit hazabeszéljek, és Miskolcról kérdezzek, a diósgyőri vár kapcsán 
nagyon nagy várakozás van a városban, és azt gondolom, hogy az önkormányzat 
minden lépést megtett, ami arról szólna, hogy gyorsítsa ennek a beruházásnak a 
megindulását. Mikorra várható a konkrét döntések, határozatok megjelenése? 
Merthogy egyébként indulhatna ez a beruházás már, és azt gondolom, hogy mivel a 
városnak az egyik nagyon fontos kitörési pontja a turizmusban van, különösen a 
koronavírus-járvány elülte után szerintem nagyon fontos volna, hogy nagy 
attrakciókkal lehessen kitörni ebből a helyzetből, amibe a város került. Tehát mi a 
helyzet a diósgyőri várral, akkor így összefoglalóan, illetve a „Modern városok” 
program fejlesztéseivel? 

Az MSZP képviselői benyújtottak egy javaslatot itt a külföldről támogatott civil 
szervezetek kapcsán, ami tárgysorozatba vételre került. Mi a helyzet ezzel? Mikorra 
várható, hogy az Országgyűlés ezt a javaslatot megtárgyalja, illetve döntés hoz erről? 
Kérdeznék, ha már itt vagyunk.  

És van egy nagyon nagy csomag, amiben ön aktívan kommunikál és nyilatkozik 
egyébként kormányinfókon: nyilván ez a járványhelyzet úgy általában véve. 
Mindannyiunkat és az egész országot nyilván érdekli az, hogy ezzel kapcsolatban 
milyen információk a legaktuálisabbak, mikorra várható tetőzés, esetleg még akkor is, 
ha tudom, ez nem szorosan tartozik a bizottsági kérdéskörök, hatáskörök közé. Én azt 
gondolom, hogyha erről megtudhatunk valamit, az fontos lehet, illetve hogy a 
karácsonyi időszakra mik várhatnak a magyar emberekre, tehát milyen további 
intézkedések várhatóak, különös tekintettel talán az általános iskolák és az óvodák 
helyzetére. 

Amit mondott a szűrésekről, azt én értem. Nyilvánvalóan ez egy kifeszített, nagy 
feladat minden kormánynak a világon. Nem ezt vitatom. De azon azért csodálkozom, 
hogy Szlovákiában egy általános szűrést tudtak nagyon hatékonyan és gyorsan 
lebonyolítani, és úgy tűnik, hogy ez rengeteget segített a védekezésben. Több országban 
vannak jó tapasztalatok. Nálunk azért nagyon alacsony ez a szám még mindig. 
Várhatóak-e egyébként ebben előrelépések? Nagyon alacsony százalékokról hallok. 
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Mennyire pontosak ezek az információk az egyes területeken, szociális szférában, 
oktatásban, egészségügyben? A ténylegesen elvégzett szűrések közel sincsenek ott, 
hogy az teljes képet mutasson az adott ágazatról, hogy ott mi a helyzet. Várható-e ebben 
még további előrelépés? 

Hát, elmondtam, igen, a támogatói okirat kapcsán, amit szerettem volna. Én azt 
gondolom összefoglalóan, a Lechner Tudásközpont… Azt gondolom, hogy nagyjából én 
itt meg is állnék, elég sokrétű kérdéseket tettem föl, aztán majd a véleménykörben még 
valószínűleg szót fogok kérni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Valóban, képviselő úr kérdései sokrétűek voltak, közöttük 

volt olyan is, ami nem tartozik miniszter úr feladat- és hatáskörébe. Ilyen például az, 
hogy az Országgyűlés mikor vesz napirendre egy bizonyos kérdést. Tisztelt 
Képviselőtársaink! Nálunk jogállamiság van, Montesquieu-i hatalommegosztás 
alapján a kormányzatnak semmi köze az Országgyűlésnek e vonatkozású munkájához.  

Megadom a szót Gyüre Csaba alelnök úrnak. Tessék parancsolni! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Lenne egy konkrét kérdésem először. Említette 
miniszter úr az expozéjában a „Modern városok” programot, illetve a városok, falvak 
támogatásával kapcsolatban, hogy 4000 milliárd forint kerül erre elkülönítésre, és 
ennyi lesz ráköltve. Egy teljesen konkrét kérdést tennék fel ezzel kapcsolatban, ez a 
dunaújvárosi tömegközlekedés problémája. Még 2016-ban Orbán Viktor 
miniszterelnök úr tett határozott ígéretet arra, hogy a „Modern városok” program 
keretében Dunaújváros új buszokat kap. Ez zömében elektromos meghajtású, illetve 
környezetkímélő buszok cseréje lett volna. Ezt annak idején Galambos képviselő úr is 
bejelentette. Ehhez képest semmi nem valósult meg mind a mai napig ebből a 
fejlesztési programból. Hogy várható-e, vagy leállt ez a fejlesztés, vagy tud-e róla 
nyilatkozni miniszter úr, ezt szeretném megkérdezni. 

Aztán, ha már felmerült a választójogi törvény, azzal kapcsolatban lenne nekem 
is kérdésem. Még 2010-ben, amikor elkezdtünk beszélni a választójogi törvény 
módosításáról, akkor még a kormány is úgy gondolta, hogy legalább egy 
látszatszínházat csinál, és választójogi törvényt előkészítő eseti bizottság állt fel, 
társadalmi vita történt arról, hogy milyen legyen az új választójogi törvény. Még ha nem 
is lett minden figyelembe véve, de elég rendesen a társadalom is véleményt alkothatott 
arról, hiszen a választójog gyakorlatilag minden nagykorú személyt érint 
Magyarországon, és mindenkinek érdeke. Valahol úgy látjuk, hogy - finoman szólva - 
nem elegáns az, hogyha nem olyan túl sokkal a választások előtt jelentősen 
hozzányúlunk a választójogi törvényhez. 

Azt is látjuk, hogy amikor 50, illetve 71 főre emelkedik az egyéni 
választókerületekben induló jelöltek száma egy országos listához, akkor gyakorlatilag 
befagyasztjuk a jelenlegi politikai helyzetet. Tehát tulajdonképpen külső párt 
gyakorlatilag nem tud országos listát állítani, csak azok, amelyek már most is 
rendelkeznek megfelelő, nagy infrastruktúrával. Nem gondolja-e miniszter úr, hogy 
ezekben azért jobb lenne, ha előtte szélesebb körű társadalmi egyeztetés zajlana le 
Magyarországon, nem pedig egy nap alatt vagy egy hét alatt kapunk egy teljesen 
alapjaiban megváltozó hozzáállást a következő választásokhoz? 

Még a közbeszerzésekkel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Nem látja-e ezt 
ellentmondásosnak miniszter úr, hogy beszélt arról, hogy mennyire jól átláthatóak 
Magyarországon a közbeszerzések, és ma már tulajdonképpen csak 6 százalék azoknak 
a közbeszerzéseknek az aránya, amikor nem kerül kiírásra maga a pályázat. Ezzel 
szemben a közvéleménynek, illetve a nemzetközi közvéleménynek is az a tapasztalata 
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ezzel kapcsolatban, hogy csak egy bizonyos kör jut hozzá, tehát aki elnyeri majd végül 
a pályázatot, és pontosan ez az oka annak, ez is az egyik fő oka annak, hogy 
Magyarország a korrupciós világranglistán sajnos nagyon előkelő helyet tölt be, és az 
Európai Unióban is az utolsó előtti helyen állunk holtversenyben. Azt gondolom, hogy 
ez egy kicsit ellentmondásos. Vagy nem tartja-e annak, miniszter úr? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük alelnök úr kérdéseit, bár meg kell állapítanom, hogy a 

dunaújvárosi buszok kérdése tegnap azonnali kérdés volt Gurmai Zita DK-s képviselő 
részéről. Ezt melegítette most fel a jobbikos alelnök úr. A helyzet az, hogy Schanda 
Tamás államtitkár úr az ITM részéről válaszolt is a feltett kérdésre.  

Úgy látom, hogy Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony szeretne még kérdést 
feltenni miniszter úrhoz. Tessék parancsolni, alelnök asszony, öné a szó. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Kormánybiztos Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Még mielőtt kérdeznék, néhány dolgot szerintem méltatlan lenne, 
ha miniszter úr válaszolna meg. Az ellenzéki képviselők odaláról elhangzottak olyan 
állítások, amelyek egyrészt nem feltétlenül fedik a valóságot, másrészt pedig úgy tűnik, 
hogy az ő memóriájuk igencsak szelektív. 

Sebián-Petrovszki képviselőtársamnak mondom, aki vitatott néhány 
közbeszerzéssel érintett kérdést, költői lesz a kérdés, elárulom, tehát miniszter úrnak 
fogok a végén szakmai kérdést feltenni. A Dobrev Klára cége féle EMIR-botrány annak 
idején önt nem zavarta? (Sebián-Petrovszki László: Nincs ilyen!) De van ilyen. Tehát 
azt gondolom, hogy az van, amit önök mondanak, az önök olvasatában… 

 
ELNÖK: Képviselő asszonynál, alelnök asszonynál van a szó, tartsuk 

tiszteletben. 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az nincs, 

amit önök nem publikálnak. (Sebián-Petrovszki László: Nem igaz!) Vigh 
képviselőtársamnak a példája tökéletesen ezt a tételt igazolja, hogy amit önök állítanak, 
van, amit önök nem állítanak (Sebián-Petrovszki László: Bírósági…), az az önök 
percepciójában nincs. Jó, de tegyük is félre szerintem, mert lehetne ott a kakaóbiztos 
számítógépektől kezdve jó néhány dolgot felsorolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a 
pontosság, a precizitás és a jó memória nem árt akkor, hogyha egy miniszter 
feladatellátása során egyébként nagyon pozitív és nagyon tartalmas témákat koordinál 
a miniszterségével. 

Az pedig annyira nem volt vicces, Gyüre képviselőtársam, amikor Vigh László 
képviselőtársam idézte, ha jól emlékszem, a kamu videós Korózs képviselő urat a 
sajtóval való összefüggésben, hogy gyakorlatilag az igaz hírek átütésének nincs 
lehetősége a baloldali sajtó világában, tehát hiába minden helyreigazítási kérelem. Az 
azért mégiscsak minősíthetetlen, és most is így gondolom, a múltkor is így mondtam, 
hogy egy országgyűlési képviselő, felelős közszereplő feladatellátása közben hazudik, 
ráadásul járványügyi helyzet kellős közepette. Ez nem megmosolyogtató, ez nekem 
olyan furcsa a képviselőtársam részéről, hogy most nagyon egy követ fúj, és nagyon - 
hogy mondjam - egy oldalra terelődött azokkal a politikusokkal, akik annak idején meg 
a legádázabb ellenségei voltak az ön, nem tudom, milyen bölcsőpártjának talán. 
Úgyhogy azt gondolom, hogy vannak itt furcsa kérdések, amelyeket először önökben, 
magukban kellene tisztázni, és utána lehet miniszter úr irányába egyébként cinikus és 
stílusában sem mindig megfelelő kérdéseket feltenni. 
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De nem ez lett volna a cél, mert szeretnék miniszter úrnak én köszönetet 
mondani több okból, és ezzel kapcsolatosak a kérdések. Az egyik a területi 
közigazgatásra vonatkozik. Itt sem tudom megállni, hogy visszautasítsam mindazokat 
a hazugságokat, amelyeket zászlajára tűztek a járványügyi védekezéssel kapcsolatban 
a Demokratikus Koalíció és testvérpártjai. A múlt héten jelent meg egy hír, önök még 
talán a parlamentbe is behozták a témát, miszerint a szolgálatot végző 
orvostanhallgatók nem kapnak meg minden segítséget és ellátást. 

Képviselő úr, én vettem a fáradságot, minden szálláshelyükre, minden szolgálati 
helyükre a múlt héten kimentem, személyesen beszéltem… (Sebián-Petrovszki László: 
Mi meg találkoztunk velük.) Én is találkoztam velük, képviselő úr. 

 
ELNÖK: Alelnök asszonynál van a szó, tartsuk tiszteletben. (Sebián-Petrovszki 

László: Megszólított!) 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: 

Megkérdeztem, személyesen meggyőződtem arról, hogy milyen helyen szállásolták el 
őket a kormányhivatalok és a kormányhivatalok járási hivatalai, és megkértem őket, 
hogy maximális őszinteséggel mondják el, hogy milyen ellátást kapnak. 
Visszataszítónak - hogy csak ezt a visszafogott kifejezést használjam - tartom azt, hogy 
önök kétezer olyan orvostanhallgatót vettek politikai haszonszerzésük eszközévé, akik 
egyébként szolgálatot végeznek. Példát lehetne róluk venni, ahogyan a munkájukat 
végzik, példát lehetne róluk venni többek között önöknek is, ahogyan ellátják a 
feladatot, és ahogyan beleálltak a járványügyi védekezésbe. Azt gondolom, hogy önök 
csak tanulhatnának tőlük. Úgyhogy visszautasítom azt a támadást, amit a járványügyi 
védekezés az orvostanhallgatókon keresztül is kapott, mert nem igaz, hazugság minden 
szava.  

Tehát azt gondolom, hogy ezeket tegyük rendbe, és ezen a gondolatmeneten 
keresztül szeretném miniszter úrnak megköszönni mindazt a megfeszített munkát, 
amit a kormányhivatalok és a járási hivatalok kollegái is mindeközben tesznek, a 
kollegák, a közigazgatás területi szereplői, a járási hivatal, nem csak a 
népegészségügyben foglalkoztatott kormányhivatali alkalmazottai nap mint nap. 
Egyébként, hála istennek, fegyelmezettek, és nem törődnek az önök álságos és hazug 
kampányaival, amit a járványügyi védekezés helyi vonatkozásaiban állítanak. Teszik a 
dolgukat egyébként a járványügyi védekezés során a nehézségeink ellenére, mert 
valljuk be, a járvány mindenkit egyformán sújt, és nem kímél senkit, a járvány, a vírus 
számára nincs jobboldali meg nincs baloldali sem politikus, sem választópolgár. Az 
orvostanhallgatók egyaránt, a kormányhivatalnokok egyaránt tudják, hogy ők nem a 
kormány, ők a hazájuk, a nemzetük, az országuk védelmében teszik a dolgukat és 
cselekednek mindennap. Azt gondolom, hogy ezt illik megköszönni, nem pedig 
rémhíreket, álhíreket, valótlanságokat meg politikai haszonszerzés céljából fakenews 
videókat gyártani csak azért, hogy egyébként tisztességes szakmák képviselőit is 
megsértsék és lejárassák. 

Úgyhogy, miniszter úr, szeretném, hogyha a közigazgatás területi szereplőinek 
államtitkár úron keresztül tolmácsolná a köszönetünket, és egyébként az 
orvostanhallgatók irányába is megtörténne ez a gesztus. Az első hét tapasztalatai 
rendkívül pozitívak vidéken, terepen, látva a munkájukat és meghallgatva őket a heti 
tesztelés végén, nem csak valamiféle felkapott sajtóértesülés után ítélkezve vagy 
véleményt mondva a munkájukról. 

A másik, amit szeretnék megköszönni, és itt van a bizottsági meghallgatáson 
Gyopáros Alpár kormánybiztos úr. Azt gondolom, az elmúlt éveknek a 
legeredményesebb, legtartalmasabb és leginkább látványos programja a „Magyar falu” 
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program. Nyilván megyei jogú város képviselői a megyei jogú város programja 
tekintetében is tartalmas és fontos fejlesztésekről tudnak beszámolni, de azt gondolom, 
hogy a magyar vidék számára az a fajta pályáztatási eljárásrend, az a fajta kincstári 
eljárásrend, az a fajta tartalmi lehetőség, amelyet egyébként 100 százalékban 
finanszírozott és előfinanszírozott projektjeikre tudnak igényelni, a magyar vidék 
számára az elmúlt 30 év leghasznosabb és legeredményesebb programja.  

Megint nem én beszélek, hanem a polgármestereimet idézem, akik nem kevés 
számban élnek a faluprogram lehetőségével, és fejlesztenek óvodai játszótereket, 
külterületi játszótereket, járdákat, belterületi utakat, orvosi rendelőket, 
iskolaépületeket vagy iskolai tornaszobákat, fel sem tudom sorolni, közterületi 
eszközöket vásárolnak, kerékpárutat építhetnek. Huszonvalahány alprogramban 
érhették el azokat a forrásokat, amelyeket egyébként meg tudnak valósítani, és 
egyébként még a pandémiás időszakban is, és ezt hadd köszönjem meg külön miniszter 
úrnak és kormánybiztos úrnak, a pályázati támogatási célok, valamint a lehívható 
összegek lehetővé teszik, hogy a polgármesterek ezeket rövid időn belül meg is 
valósítsák. Ebből az következik, hogy a települések számára odaítélt támogatásokat a 
polgármesterek nagyon gyorsan a megvalósítás fázisába teszik, ezért a pandémiás 
időszakban is ezek a beruházások folytak, folyamatban voltak, nagyon sok közülük 
elkészült. Ez marginálisan talán, de mégis nagyon fontosként jelenti azt is, hogy a 
vidéki kis- és középvállalkozók, helyi kőművesbrigádok, helyi kivitelezők munkához 
jutnak. Így is a „Magyar falu” program hazai forrásokra épített pályázati forrásaiból 
működik a magyar gazdaság vidéki lába. Azt gondolom, hogy ezt se felejtsük el, amikor 
a „Magyar falu” programban több tíz milliárdos pályázat érkezett el a címzettekhez, és 
valósulnak meg a programok. Úgyhogy mindnyájuk munkáját köszönjük szépen a 
többnyire vagy többségében vidéki, kis önkormányzatokkal dolgozó országgyűlési 
képviselők nevében.  

Ami igazából a kérdés volna, miniszter úr, szintén a faluprogram mentén. Esett 
ugyan szó a civilek támogatásáról, de azt gondolom, hogy ez is egy jelentős szegmens. 
Hallottuk, mondta miniszter úr, hogy 5 milliárdos keretösszegben került 
meghirdetésre a Falusi Civil Alapprogram. Nyilván mi tudjuk azt, hogy milyen 
alprogramokat érhettek el a vidéki kis egyesületek, civil szervezetek, de ennek a 
mértékéről és ennek az arányairól, hogyha egy kicsit differenciáltan hallhatnánk, azt 
megköszönnénk, mert ez jelentősen eltér a NEA-tól, és szintén közvetlen és a civilek 
működését, fejlesztéseit támogató programösszességről van szó. 

Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, és elnök úrnak köszönöm a szót. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök asszony. További jelentkezőt nem látok, a 

kérdések körét lezárom. Válaszadásra megadom a szót miniszter úrnak. Parancsoljon, 
miniszter úr, öné a szó. 

Gulyás Gergely reflexiója 

GULYÁS GERGELY Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a kérdéseket. A Demokratikus 
Koalícióból érkezett képviselőtársunk első kérdésében a Tigra nevezetű cég 
elektronikus ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos megbízására és a Fidesz-frakció 
honlapjának működtetésére kérdez rá. Vagy elhiszi képviselő úr, vagy nem, de arról, 
hogy a Fidesz-frakció honlapját ki működteti, vagy a Fidesz honlapját ki működteti, 
nekem az ön felszólalásáig fogalmam nem volt. De a kettő úgy viszonyul egymáshoz, 
mint elefánthoz a hangya, tehát nehéz összefüggést látni. Lehet, hogy a DK-nál drágák 
a párthonlapok vagy drága a párthonlap-működtetés, de ez nálunk egészen 
nevetségesen alacsony összeget, egy képviselői fizetést messze el nem érő összeget 
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jelent, ezt egészen biztosan tudom mondani anélkül, hogy a megbízás részleteiről vagy 
akár a megbízott személyről eddig tudtam volna. 

Ehhez képest azt mondani, hogy az elektronikus ingatlanfejlesztésben vagy 
ingatlan-nyilvántartásban ki vesz részt, az egy komoly közbeszerzésnek volt az 
eredménye, ahol ráadásul nem egy cég, hanem, ha jól emlékszem, akkor két cég nyert 
konzorciumban, és ebből az egyik az egyébként nagyobb részt vállaló Tigra. Ha valaki 
az informatikai piacot megnézi, akkor azért egyébként az európai gyakorlattal 
összhangban, olyan céget, amely ilyen nagyságrendű informatikai fejlesztést képes 
lebonyolítani, olyan sokat nem fog találni, vélhetően ezeknek a száma tíz alatt van, és 
biztos vagyok benne, hogy még mindig sokkal több, mint egyébként korábban volt. 
Tehát ez a piac bővült, és nem szűkült az elmúlt években. Tehát olyan nagy csodát látni 
abban, hogy egy mintegy 6 milliárdos fejlesztést olyan cég kap, amely egyébként ezen 
a piacon ismert és elismert szereplő, és amely évek, ha nem évtizedek óta egyébként 
részt vesz nemcsak az állami, hanem a magánpiacon is az informatikai fejlesztésekben, 
kicsit erőltetett. Kétségkívül a modern politikában mindennel szemben, vagyis 
mindennel kapcsolatosan meg lehet fogalmazni vádakat, de egy kicsit erőltetettnek 
érzem az összehasonlítást. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum természetesen nem tartozik a Miniszterelnökség 
hatáskörébe. Ez korábbi nyilatkozataimból elég egyértelműen leszűrhető, ha valaki 
ezeket figyelte. De természetesen egy parlamenti meghallgatás során bármilyen 
kérdésre örömmel válaszolok, főleg azért, mert én ezt már vasárnap megtettem, amikor 
Demeter Szilárd Origón megjelent cikkével kapcsolatosan kaptam kérdést. Tehát 
általánosságban egy szomorú jelenségnek tartom a magyar közélet hangvételének az 
eldurvulását. Nem gondolom, hogy ebben a politikában résztvevők felelőssége azonos; 
ugyanúgy az ellenzék felelőssége lényegesen nagyobb, ezen belül a Demokratikus 
Koalíció felelőssége pedig kiemelten a legnagyobb. (Sebián-Petrovszki László: Hogy 
jön ez ide?) Önök hosszú ideig a Jobbikkal versenyeztek ebben, de miután a Jobbik 
most már önökhöz csatlakozott, ezért a felelősség most már kizárólag az önöké a 
hangvételnek az ilyen mértékű eldurvulásáért.  

Konkrétan pedig a cikk jó néhány állításával nem értek egyet, azt annak szerzője 
visszavonta, azért elnézést kért. Általánosságban azt a tanulságot javaslom levonni, 
hogy vannak a XX. században olyan tragikus történelmi események, amelyekkel való 
összehasonlítással nagyon óvatosnak érdemes lenni, mert jogosan sért érzelmeket és 
érzékenységeket, és éppen ezért tartom helyesnek a cikk visszavonását és az azért való 
elnézéskérést. (Sebián-Petrovszki László: De nem kell lemondania.) Ez az önök 
felelősségét semmiben… 

 
ELNÖK: Miniszter úrnál van a szó. Kérem, tartsa tiszteletben. 
 
GULYÁS GERGELY Miniszterelnökséget vezető miniszter: … nemhogy nem 

árnyalja, hanem súlyosbítja, és ezért a kérdést bizonyos szempontból lelkiismeret-
furdalás következményének is tekintem. Tehát nyíltan antiszemita szövegeket 
megfogalmazó jelölteket nem az én pártom támogatott, hanem képviselőtársának a 
pártja támogatott. (Sebián-Petrovszki László: Ugyan-ugyan!) Nem vonta vissza, és 
nem kért elnézést, és mindvégig támogatta. Tehát úgy gondolom, hogy a Demokratikus 
Koalíció az utolsó a most már önállónak, a Demokratikus Koalíciótól önálló erőnek 
általam nem tekintett Jobbikot ezért külön most meg nem említve, a Demokratikus 
Koalíció az utolsó, amely antiszemitizmus ügyében bárkinek bármilyen leckét adhat. 
(Sebián-Petrovszki László: Szégyen!) 

Ha képviselőtársam nem szólt volna közbe, akkor már nem mondtam volna el… 
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ELNÖK: Képviselőtársam, ez nem a vélemények köre még, hanem miniszter 
úrnak a kérdésekre adott válasza. 

 
GULYÁS GERGELY Miniszterelnökséget vezető miniszter: De miután 

folyamatosan közbeszól, ezért nem állom meg, és mégiscsak elmondom, hogy nem 
hiszem, hogy van más olyan párt, amelynek az elnöke egyébként elkobzott zsidó 
vagyonból indul mindennap dolgozni. Az önök pártjának elnöke ebbe a körbe tartozik. 
(Sebián-Petrovszki László: Szégyen!) Ez valóban szégyen, itt van egy egyetértési pont 
képviselőtársam és köztem, hogy ez valóban szégyen.  

A KSH-val kapcsolatos kérdést is feltett képviselő úr. Ez pedig, ha jól tudom, 
akkor egy mobiltelefonszám-igénylési lehetőség. Ha a KSH ilyet tesz, akkor azt az 
Eurostat-gyakorlattal összefüggésben teszi. A KSH-nál az Eurostat, az európai uniós 
szabályok olyan szigorú kritériumokat írnak elő, hogy ugyan formálisan a 
Miniszterelnökség látja el a felügyeleti jogot, de a gyakorlatban érdemi beleszólásunk 
a KSH működésébe létszámgazdálkodáson kívül nincs. Tehát mind a statisztikai 
szabályok tekintetében, mind az adatgyűjtés milyenségét tekintve azt tudom mondani, 
hogy nem csupán magyar, hanem európai uniós szabályok is világosan rögzítik, hogy 
mit lehet és mit nem. Az állam és a pártok pedig különváltan működnek immáron 
három évtizede. Tehát az, hogy állami adatnyilvántartás pártokhoz kerüljön, remélem, 
hogy a rendszerváltoztatás óta soha nem fordult elő. De ha gyanút kell megfogalmazni, 
hogy mégis esetleg fordulhatott-e ilyen elő, és ha igen, mikor, akkor az bizonyára nem 
a Demokratikus Koalíció számára lenne kedvező. 

Választási törvény. Miután ezt Gyüre képviselőtársam is feltette, ezért, ha 
megengedik, akkor itt válaszolok rá. Tehát a választójogi törvénynél én örülök annak 
az észrevételnek, hogy 2011-ben ezt mégiscsak társadalmi és politikai vita előzte meg, 
és ennek is köszönhető vélhetően, de főleg a tartalmának, hogy annak idején, amikor a 
Velencei Bizottság is véleményezte a választójogi törvényt, akkor úgy foglalt állást, hogy 
az széles körű lehetőséget ad a demokratikus véleménynyilvánításra. Éppen ezért a 
választójogi törvénynek érdemi, választókerületekre vonatkozó, mandátumszámra 
vonatkozó részeit egyáltalán nem módosítottuk. Az egyetlen módosításnál pedig évek 
óta zajló politikai és társadalmi vita van, ez pedig a kamu pártok elleni fellépés 
fontossága. 

Tehát azt könnyű belátni, hogy miután önök között teljeskörű összefogás jött 
létre, amihez ezúton is gratulálok, túl nagy jelentősége nincs annak, az önök 
szempontjából semmilyen jelentősége nincs annak, hogy 53 vagy 71 helyen kell jelöltet 
állítani, hiszen erre önök nyilvánvalóan képesek lesznek. De abból a szempontból 
viszont, hogy kamu pártok el tudnak-e indulni vagy sem, könnyű belátni, hogy ez egy 
érdemi korlátot jelent. 

Nem értek egyet Gyüre képviselőtársamnak azzal a megállapításával, hogy ez 
befagyasztja a jelenlegi politikai helyzetet, mert ez azt jelenti, hogy 71-szer 500, azaz 
35 500 aláírást kell összegyűjteni mintegy nyolcmillió választópolgártól, azt könnyű 
belátni, az mintegy 0,45 százaléka a választópolgároknak. Egy olyan párt, ami az 5 
százalékos parlamenti küszöböt szeretné elérni, aligha van esélye erre, hogyha nem tud 
ajánlásból 0,45 százalékot elérni úgy, hogy többes ajánlásra van lehetőség. Tehát 
szerintem ez a vita ilyen szempontból vagy ezek a számok ebből a szempontból azt 
igazolják, hogy az a lépés indokolt és helyes.  

Az pedig külön öröm egyébként, hogy Gyüre képviselőtársam korábbi 
frakcióvezetőjének a javaslatára tudjuk a kamu pártokkal kapcsolatos szigorítást 
elfogadni. 

Vigh képviselőtársam kérdezett rémhír- és álhírterjesztéssel kapcsolatosan. 
Való igaz, hogy Korózs Lajos szinonimájává vált ezeknek a fogalmaknak az elmúlt 
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hónapokban. Nem az én feladatom, hogy az ellenzéknek adjak tanácsokat, bár nem 
kizárt, hogy jól járnának vele, de ettől mégis távol tartanám magam, hogyha lehetséges, 
de azt el kell dönteni, hogy akkor, amikor másfél év van a választásokig, és van egy, 
reméljük, néhány hónap múlva lezáruló világjárvány ennek minden következményével, 
elsősorban egészségügyi, gazdasági következményeivel, akkor valaki a kormánnyal 
szembeni és akár a valósággal szembeni totális támadást választja, vagy pedig 
valamilyen minimális szolidaritást mutat az országgal, és annyiban még a kormánnyal 
vagy legalábbis a kormányszervekkel és az állami szervekkel is, hogy ezek azok a 
szervek, amelyek ilyenkor a védekezésből kiveszik a részüket, és a védekezéssel 
összefüggő feladatokat ellátják. 

Az ellenzék jól láthatóan azt a módszert választotta, hogy sem a kormánnyal való 
konfrontációban a jelenlegi helyzet nem jelentett változást, de ami ennél sokkal 
súlyosabb és kellemetlenebb, hogy a védekezésben részt vevő személyekkel, 
szervezetekkel és állami szervekkel szemben sem jár el méltányosan. Czunyiné 
Bertalan Judit képviselőtársam is utalt erre az egyetemisták kapcsán. Szintén én is 
utaltam, bár nem várt formájában az iskolai szűrések kapcsán, és Vigh képviselőtársam 
is a zalaegerszegi kórházban történtek kapcsán erre utal. 

Tehát a helyzet az, hogy akkor, amikor, mondjuk, tízezreket vagy több mint 
százezer embert kell tesztelni, akkor nagy valószínűséggel még az is igaz, hogy a több 
ezer iskolából lesz egy, ahol az oda kiküldött tisztviselő esetleg azt mondhatja, hogy itt 
csak a tanárokat teszteljük, annak ellenére, hogy kifejezetten ezzel ellentétes utasítás 
hangzott el. Tehát mindig lehet találni egy-egy kivételt. De a kivételből általánosítani 
és általánosságban megvádolni azokat, akik a védekezésben vesznek részt, ez szerintem 
egy rendkívül helytelen politikai magatartás, és nagyon sajnálom, hogy az ellenzék, 
úgy, hogy szerintem politikai érdekei is ellentétesek ezzel, ezt az utat választotta. 

Ami a „Magyar falu” programmal kapcsolatos kérdést illeti, azt tudom mondani, 
hogy valóban négy évre hirdettük meg, mert a felhatalmazásunk ennyire szól, de ha a 
választópolgárok úgy döntenek, hogy újabb négy évre mi kapunk felhatalmazást az 
ország kormányzására, akkor nem titok, hogy a „Magyar falu” program is folytatódni 
fog. Ha ezzel képviselőtársam szavazatát sikerült elnyerni, akkor annak nagyon örülök. 

Varga László képviselőtársam az egyszerűsített bejelentéssel kapcsolatos 
nehézségekre hívta fel a figyelmet. Ez valóban igaz, ezen a felületen most is vannak 
fejlesztések. Egyetértek azzal, hogy az informatika az állampolgárokkal való 
kapcsolattartás szempontjából a legfontosabb, az egyik legfontosabb kérdés ma a 
közigazgatás egészében, erre a jelenlegi helyzet különösen rávilágít. Ezért zajlanak is 
olyan informatikai fejlesztések, amelyek eredményeként azt reméljük, hogy az 
egyszerűsített bejelentés valóban egyszerűsített lesz, és talán már a jövő év közepére az 
ezzel kapcsolatos korszerűsítés lezárul. Tehát bízom benne, hogy megalapozott 
kritikára ez nem fog okot adni. 

Hozzáteszem, hogy egyébként, ha megnézzük, hogy mennyien intéznek ma 
ügyeket online felületen, akkor ez már a koronavírus-járványt megelőzően is 
hihetetlenül nagymértékben nőtt meg, tehát az állampolgárok jelentős része az 
ügyfélkapun keresztül megtanult élni ezzel a lehetőséggel. De mindannyiunknak az a 
közös érdeke, hogy az állampolgárok számára e lehető legegyszerűbb ügyintézési 
módot fejlesszük, és ez most is folyamatban van. 

Ami a választókerületekkel kapcsolatos kérdést illeti, itt annyiban kell 
kiegészítenem a korábbi válaszomat, hogy várható-e változás. Tartom magam ahhoz, 
amit mondtam, hogy a mi döntésünk az volt, hogy miután a választókerületi határok 
módosítása általunk nem kívánatosnak tartott vitákat nyit ki, míg, mondjuk, azt 
gondoltuk, hogy a kamu pártokkal szembeni fellépésben egyetértés van, addig nyilván 
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minden egyes településnek a megváltoztatása, másik választókerülethez helyezése az 
ilyen vitát nyit ki.  

Ezért mondtuk azt, hogy ha és amennyiben az ellenzék részéről van ilyen 
kezdeményezés, akkor Pest megyében azokat az egészen minimális aránytalanságokat, 
amivel 20 százalék fölé nőtt a különbség, lehetne orvosolni, de ha nincsenek, inkább 
nem nyúlunk hozzá. Éveken, sőt évtizedeken keresztül éltünk együtt egy olyan 
választójogi rendszerrel, ahol választókerület és választókerület között háromszoros 
különbség is volt. Veszprém megyében volt 25 ezres választókerület, Veszprém 2-es, és 
talán itt Angyalföldön meg 74 ezer, de a II. kerületben is 70 ezres választókerület. 
Képviselőtársam is említ… Melyiket? (Dr. Varga László: Gödöllő.) Gödöllő. Gödöllő is. 
Tehát Pest megyében és Budapesten pedig hatalmas választókerületek voltak. Hogyha 
a 300 százalékos aránytalanság mellett lehetett éveken át választást tartani, akkor 
valószínűleg 21 vagy 22 százalékos aránytalanság mellett is lehet.  

Tehát ha az ellenzék részéről ilyen kezdeményezés nincs, akkor a 
választókerületi határokon nem fogunk módosítani, miután a törvény egyértelműen 
előírja, hogy a választást megelőző év január 1-jétől nem lehet módosítani. Itt Gyüre 
képviselőtársam számára is jelzem, hogy szerintem pont a jelenlegi választási 
szabályok adnak alkotmányos garanciát arra, hogy ne lehessen az utolsó pillanatban 
módosítani. Ha a magyar politikatörténetben visszatekintünk, találunk néhány példát 
arra, hogy egy-két-három hónappal választás előtt módosult a választójogi törvény. Az 
általunk elfogadott szabályozás az, ami ezt kizárja, 2021. január 1-jétől nem lehet a 
választójogi törvényt módosítani, tehát amit most az Országgyűlés elfogad, az lesz. 
Ebben mi érdemben a választójogi részhez nem nyúltunk hozzá a kamu pártok elleni 
fellépésen kívül. Tehát nem várható ilyen változás. Ha a képviselő úrék vagy az 
ellenzéki pártok ezt nem sürgetik, akkor szerintem a Pest megyei kérdést sem kell most 
rendezni, majd rendezzük egyszer, hogyha ahhoz megfelelő politikai klíma lesz. A 
választás pedig a 2018-ban, ’14-ben bevált szabályok szerint a mindenki által ismert 
körzeteknek megfelelően, kiszámítható módon ’22-ben megtartható. 

A „Modern városok” program végrehajtásánál a diósgyőri vár ügyében azt 
tudom mondani, és a politikai döntés felelősségét természetesen nem kívánom senkire 
sem áthárítani, de a diósgyőri várnál a legnagyobb problémánk az, hogy a várfejlesztés 
első üteme megvalósult, látványos az az előrelépés, ami történt, és valóban a 
befejezéshez még egy nagy lélegzetvételre van szükség és egy nagy projektre. Ennek az 
eredeti becsült ára meg a beérkezett legolcsóbb ajánlat közötti különbség olyan 
mértékben nagy, hogy ha erre a kormány már rábólintott volna, akkor alappal 
tarthatnánk attól, hogy itt nem azt a kritikát kapom meg, hogy még ez nem történt meg, 
hanem azt, hogy miért háromszoros áron építünk. Tehát abban kell dönteni, hogy egy 
új közbeszerzés kiírása reálisabbá, olcsóbbá tudja-e tenni a várfelújítást, vagy pedig a 
jelenlegi ajánlat elfogadása indokolt.  

Miután pontos összeg nincs előttem, ezért csak fejből tudom mondani. Ha jól 
emlékszem, igaz, hogy 2014-15-ben, tehát azóta radikális építőipari áremelkedés volt, 
de talán 2,9 milliárdos becslés volt arra, amire most 12-13 milliárdos árajánlatunk van. 
Mondhatnám, hogy ebben a tekintetben szívesen átadnám, csak e tekintetben egy 
pillanatra képviselő úrnak a kormányzati felelősséget, hogy legyen kedves eldönteni, 
hogy akkor most mit tegyünk. (Dr. Varga László: Próbáljuk ki!) De örülök annak, hogy 
Miskolcon fejlesztések vannak, láttam polgármester úr bejelentését az Avas szálló 
felújításáról, amihez ezúton is gratulálok. Örülünk annak, hogy ha egyébként annak 
ellenére, hogy a városvezetés ellenzéki, korrekt és normális együttműködésre lesz mód 
Miskolcon. Részünkről erre a nyitottság megvan. 
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A külföldről támogatott civil szervezetek ügyében át fogjuk tanulmányozni a 
szocialisták által benyújtott törvénytervezetet, de miután ezt csak jövő időre nézve 
ígérhetem, ezért nem tudok most megalapozott véleményt mondani.  

Járványhelyzet kapcsán a tetőzésre vonatkozóan számtalan matematikai és 
virológiai képlet van. Ezek talán egyre közelebb állnak egymáshoz. De a politikai 
felelősséget teljes egészében elhárítva a legszélsőségesebb verziókat tudom most 
elmondani, ami az egyik oldalon a december 2-a, ami talán holnap van, a másik oldalon 
pedig január vége. Nagyjából az összes számítás december eleje és január vége közé 
teszi a második hullám tetőzését. Bízunk abban, hogy sikerül vakcinát szerezni, és 
akkor harmadik hullám pedig nem lesz. Tehát látjuk azt, hogy azok az intézkedések, 
amelyeket majdnem három héttel ezelőtt bevezettünk, azoknak az eredményeit majd 
most lehet látni.  

A tesztelésekkel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet, hogy az elmúlt 
heteknek a tesztátlaga semmiben nem marad el az európai átlagtól. Vélhetően ennek 
köszönhetően a látencia is kisebb. Ezt igazolja egyébként néhány területen a tesztelés 
is. Tehát ha megnézzük a pedagógusoknál a megbetegedettek arányát, akkor ott lehet 
esetleg az országos adatokra vonatkozóan is levonni következtetéseket. Miután ezt nem 
szakmai alapon tenném meg, ezért most tartózkodom ettől, de a látencia vélhetően 
valamivel kisebb, mint eddig gondoltuk, vagy legalábbis ez derül ki a 
pedagógustesztelés adataiból. 

Karácsonnyal kapcsolatosan: a kormány a holnapi ülésén fog ezzel foglalkozni, 
és remélem, hogy tudunk döntést is hozni. De ha nem, akkor is az egész biztos, hogy 
egy héttel később. Tehát ha a holnapi második ülésen a kormány nem tud döntésre 
jutni, akkor 9-ére lesznek világos szabályok karácsonyra. Attól függ, hogy mennyire 
tudjuk előrejelezni és mennyire tudják a szakemberek előrejelezni a járványhelyzet 
alakulását.  

Szerintem, és most a személyes véleményemet mondom kormánydöntés 
hiányában, a karácsonyi időszakra speciális szabályokat kell hozni. Jó lenne, hogyha ez 
a találkozásokat is érintené. Nem lesz olyan ez a karácsony, mint az eddigiek voltak, de 
a találkozásokat nyilván családok között talán valamivel szélesebb körben is érdemes 
néhány napra lehetővé tenni, és még a beutazás kérdését is meg kell fontolni, mert 
nagyon sokan legalább karácsonyra szeretnének hazajönni. Ennek persze van 
számtalan veszélye is, de ezt kell mérlegre tenni. Szerintem súlyos érvek szólnak 
amellett, hogy bő egy hétre fogadjunk el speciális szabályokat a karácsonyi időszakra. 

Gyüre képviselőtársam a dunaújvárosi tömegközlekedéssel kapcsolatosan 
kérdezett; itt csak Schanda államtitkár úr válaszára tudok hagyatkozni. 

A választójogi törvény kapcsán válaszoltam.  
A közbeszerzések kapcsán pedig itt ilyen szűk baráti körben vagyunk, ezért csak 

azt a javaslatot tudom tenni képviselő úrnak, hogy a saját pártjuk, pártjaik 
propagandája ne tévessze meg képviselő urat. Tehát ha, mondjuk, nemzetközi 
véleményekre hivatkozik, akkor érdemes megnézni a forrást is. Az Európai Bizottság a 
legcsekélyebb mértékben sem objektív Magyarország esetében, sőt. Mégis azt tudom 
mondani, hogy a 2019-es országjelentésben a közbeszerzésekkel összefüggésben a 
magyar szakpolitikák közül előrehaladást állapít meg. A korábbi években az 
átláthatóság növelésére tett ajánlást. 2019 az első év, ahol nem tett erre vonatkozó 
ajánlást, és míg korábban korlátozott előrehaladást állapított meg, addig most 
egyértelmű előrehaladásról számol be a jelentés. 

Tehát azt tudom csak mondani, hogy ha a közbeszerzési adatokat megnézzük, és 
még ennek esetleg valamilyen külföldi értékelését is adjuk, ez egy olyan érzés, ami, 
mondjuk, a kormánypártokban nincs meg. Tehát mi tudjuk a saját tevékenységünket 
meg más tevékenységét is meg az ország eredményeit is szerintem objektív módon 
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értékelni, és javaslom, hogy az ellenzéki pártok is saját mércéjük alapján tegyék ezt, és 
nem feltétlenül kell ehhez külföldi segédlet. De ha ezeket nézzük meg, akkor is azt 
látjuk, hogy a közbeszerzések terén még az Európai Bizottság is elismeri az 
előrelépéseket. Ennek kapcsán talán annak is van jelentősége, hogy az összes 
közbeszerzés 87 százalékát 2019-ben kis- és közepes vállalkozások nyerték, 
összességében több mint 2000 milliárd forint, 2015 milliárd forint értékű 
közbeszerzésben szerepeltek nyertesként. Ha ezt értékre vetítem le, akkor 2019-ben ez 
az összes közbeszerzési eljárás értékének 59 százalékát tette ki. De ha ezt 2020 első 
félévére nézem meg, akkor továbbra is azt tudjuk mondani, hogy 85 százalék a 
közbeszerzési eljárások nyertesei között a kis- és közepes vállalkozás, de az érték már 
100 forintból 68 forint, tehát 68 százalékra emelkedett.  

Úgy gondolom, hogy ez jól mutatja, hogy minden propaganda ellenére 
Magyarországon a közbeszerzések jelentős részén mind számszerűen, mind 
összegszerűen a kis- és közepes vállalkozások nyernek. Az átláthatóság tekintetében 
pedig az Európai Unió Bizottsága Magyarországgal szemben, az elmúlt években 
országjelentéseiben objektívnek egyáltalán nem tekinthető Bizottsága is komoly 
előrelépést állapított meg. 

Azon gondolkodom, hogy Gyüre képviselőtársamnak volt-e olyan kérdése, 
amire nem válaszoltam, de szerintem mindenre válaszoltam.  

Czunyiné Bertalan Judit képviselőtársam kérdezett még. Köszönöm szépen a 
járványügyi védekezésben a kormányhivatalban dolgozók tevékenységét elismerő 
szavait. Az egyetemistákra vonatkozóan is köszönöm az elismerő szavait. Egyetértek 
azzal, hogy az egyetemisták nagyon sokat és nagyon jó eredménnyel tettek azért, hogy 
a tesztelések gyorsan és hatékonyan folyhassanak.  

Ami a „Magyar falu” programot illeti, ott is köszönöm az elismerő szavakat. Négy 
kategóriában lehetett a civil szervezetek számára pályázatokat beadni: ez civil 
szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása maximum 6 millió forint erejéig; 
civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása maximum 5 millió forint erejéig; 
eszközbeszerzési támogatás 2 millió forint erejéig; és a civil szervezetek 
programszervezés-támogatásához is legfeljebb 2 millió forint erejéig. 

Ha megnézzük, akkor az 5249 pályázatból 1572-t tudtunk támogatni, és a 
felhasznált támogatási összeg az az 5 milliárd gyakorlatilag teljes egészében, 
4,99 milliárdnyi forint, tehát 4 milliárd 990 millió forint, amit sikerült felhasználni.  

Azt is elmondhatjuk, hogy igyekszik a kormánybiztosság arra, hogy területileg 
arányos legyen az elosztás, hogy minden településnek legyen nyertes programja, vagy 
mindenhol legyen olyan közösség, amelyet a „Magyar falu” program keretében 
támogatni tudunk. Valóban úgy gondolom, hogy ha valaki a falvakban jár, akkor alig 
talál olyan települést, ahol egyébként a „Magyar falu” program keretében valamilyen 
beruházás az elmúlt években ne valósult volna meg. Ezért is ez a program érdemes arra, 
hogy továbbvigyük. Remélem, hogy talán politikai közmegegyezés van abban, hogy a 
magyar falu jövőjét szolgáló beruházások ezek.  

Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr, a kérdésekre adott válaszait. 

Megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok. A vélemények körét és a vita egészét lezárom. 

Kérdezem miniszter urat, kíván-e még bármit elmondani. (Gulyás Gergely: 
Nem, köszönöm szépen.) Köszönjük szépen. 

Köszönjük miniszter úrnak és kollegáinak a részvételét a bizottsági ülésünkön. 
További munkájához, munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk! Ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom, és egy perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet.) 
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Egyebek 

Rétérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy következő ülésünkre december 7-én, hétfőn, 10 órakor kerül 
sor. Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e egyebek között bármilyen javaslatuk, 
észrevételük. (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését ezennel berekesztem. Köszönöm mai megjelenésüket. 
Vigyázzanak magukra! Szép napot kívánok! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 19 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


