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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 36 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 a meghívottakat, a bizottság ülését ezennel megnyitom.  

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony 
helyettesíti Vitányi István alelnök urat és Bajkai István képviselőtársunk helyettesíti 
Kovács Zoltán alelnök urat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem most 
képviselőtársaimat, ki támogatja a kiküldött napirendi javaslat elfogadását. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon, aki egyetért! (Szavazás.) Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) 
Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag, 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a kiküldött 
napirendi javaslatot elfogadta. 

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter 
éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Most soron következik első napirendi pontunk, dr. Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter úr éves meghallgatása az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján. Nagy tisztelettel 
köszöntöm ülésünkön Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes urat, Soltész Miklós 
államtitkár urat, Fürjes Zoltán helyettes államtitkár urat, Jenik Péter kabinetfőnök 
urat és Kókai Mária kolléganőt. 

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont tárgyalását, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az alábbi javaslatot kívánom tenni. Azt javaslom, hogy a bizottságban 
korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően a miniszteri éves meghallgatásra 
kétolvasatos vita keretében kerüljön sor, vagyis a miniszterelnök-helyettes úr 
nyitóbeszédét követően kérdések feltételére, majd a válasz után a vélemények 
megfogalmazására legyen lehetőség. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az általam 
előterjesztett tárgyalási menetrendre tett javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) Ki nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 9 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a tárgyalási rendet elfogadta. 

Ismét nagy tisztelettel köszöntöm Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes urat, 
és egyben megadom a szót, hogy expozéját tartsa meg. Parancsoljon, miniszterelnök-
helyettes úr!  

Dr. Semjén Zsolt expozéja 

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter: 
Nagyon szépen köszönöm, igen tisztelt elnök úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 
(Dr. Gyüre Csaba megérkezik.) Két szempontból is igyekszem röviden szólni. Az 
egyik az, hogy elnök urunk azt mondta, aszketikus önmérséklettel igyekezzek rövidre 
fogni, a másik pedig az, hogy azt gondolom, az eredmények önmagukért beszélnek az 
elmúlt tíz évben. Ráadásul ezt az egyházpolitikát végeredményben én találtam ki még 
a kilencvenes évek elején, amit aztán '98 és 2002 között, nem utolsó sorban Balog 



6 

Zoltán barátommal, magyar modell néven meg is valósítottunk. Ezt azóta cizelláljuk, 
de az alapok, a fundamentum változatlan.  

Ha megengedik, a fundamentumok tekintetében néhány alaptételt szeretnék 
leszögezni. Az első az, hogy az egyház sui generis valóság. Tehát az egyház nem az 
állami intézményrendszernek valamely alrendszere, hanem az állammal azonos rangú 
valóság. Következésképpen állam és egyház viszonyában nem fogadható el 
semmifajta alá-, fölérendeltség, hanem csak a legszigorúbb mellérendeltség. Ebből 
következik, hogy milyen egyházpolitikai modellt választunk. Némi leegyszerűsítéssel 
a világban, Európában háromféle modell létezik. Az egyik az államegyházi modell, 
amely általában az ortodox egyházakra jellemző. Gondolok arra például, hogy 
Görögország alkotmánya egy szentháromságtani hitvallással és teológiai definícióval 
kezdődik. Hagyományosan a bizánci kultúrkörhöz tartozó országok esetében az adott 
nemzeti ortodox egyházak egyfajta államegyházi szerepet töltenek be. Nyilván az idők 
során ez valamit enyhült, de azért alapvetően jellemzi az ortodox hagyományú 
országokat. A másik ennek az ellentéte, a francia szeparatista modell, amelynek a 
lényege az, hogy a világnézetileg semleges állam és az egyházak között egy egészen 
durva szeparáció történt. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a világnézeti 
semlegesség önmagában is fából vaskarika, mert világnézetileg legfeljebb egy döglött 
ló semleges, ráadásul logikailag a semleges világnézet tekintetében a semleges 
világnézetű államnak a semleges világnézettel szemben is semlegesnek kellene lennie. 
Ehhez képest a szeparatista modell kifejezetten egy szeparatista világnézetet, 
mondhatnám, egyházellenes világnézetet emel az állami politika rangjára. 
Mindenesetre ez van, ahogy van, ez nem a mi utunk. A harmadik típusú modell az 
együttműködési modell, ez a mi egyházpolitikai modellünk. Megjegyzem a Szent 
István-i tanulság is erre megy vissza, hogy ami jó az egyháznak, az jó az országnak is, 
ami jó az országnak, az jó az egyháznak. 

Ennek a megalapozása pedig abban a mondatban foglalható össze, hogy az 
egyház és az állam elválasztása nem jelentheti az egyház és a társadalom 
szétválasztását, mégpedig azért, mert egyszerre vagyunk tagjai az egyházunknak és 
polgárai a hazánknak. Egyébként az állam és az egyház elválasztása tekintetében 
fontos egy megjegyzést tenni. Az állam és az egyház elválasztása helyes. 
Magyarországon az állam és az egyház el van választva. Ez azt jelenti, hogy például az 
immanens világi állam nem illetékes transzcendens teológiai kérdések eldöntésére. 
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az állampolgárok vallási jellegű döntéseit és 
értékválasztását az államnak tiszteletben kell tartania, tehát az adott ország 
szociológiai valóságát és az adott ország történelmi hagyományát. Ebből következik 
az, hogy a magyar alkotmány is előírja a keresztény civilizáció védelmét az állam 
különböző szerveinek. 

Még egyetlen dolgot érdemes itt megemlíteni főleg az egyházi intézmények 
tekintetében, az egyenlő finanszírozás tételét. Ez azt jelenti, hogy ha egy egyházi 
intézmény, legyen az iskola, kórház, szociális ellátás, bármi, az egyház közfeladatot 
vállal át, akkor ugyanannak a közfeladatnak az ellátására fillérre ugyanazt a 
támogatást kapja, mint a hasonló feladatot ellátó állami intézmény, így amikor az 
emberek döntenek, hogy egyházi vagy állami intézményt vesznek igénybe, ne kelljen 
anyagi terhet is vállalni ezzel. Végeredményben a lényeg az, hogy az állampolgárok 
szabad akaratú döntését biztosítja az, hogy anyagi tehervállalás nélkül szabadon 
dönthessenek az intézményválasztás tekintetében. Ez pedig akkor, és csak akkor 
lehetséges, ha az állam fillérre ugyanúgy finanszírozza az egyházi közfeladatot 
átvállaló intézményeket, mint a hasonló feladatot ellátó államiakat. 

Itt van még egy kérdés, amit szeretnék még tisztázni, és akkor ezzel a filozófiai 
felvezetését be is fejezem, és áttérek a konkrétumokra. A helyzet az, hogy az iskolák 
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esetében két típusú iskola van. Van a public school, és van a private school. Ezt azért 
fontos tisztázni, mert van olyan felosztási kísérlet, amely úgy akarja felosztani az 
iskolákat, hogy vannak az egyháziak és a nemzetiségiek, másfelől pedig vannak az 
államiak, önkormányzatiak. Ez azért helytelen felosztás, mert az egyházi, a 
nemzetiségi és az állami iskola emberi jogi alapon van. Hogy én katolikus 
gimnáziumba járassam a gyerekemet, mondjuk, Pannonhalmán, az egy emberi jogi 
valóság. Hogy, mondjuk, egy horvát identitású polgártársunk horvát iskolába járassa 
a gyerekét, az egy emberi jogi kérdés. Hogy valaki magániskolába járassa a gyerekét, 
ahol délután teniszóra van, és külföldre járnak nyelvtanulásra, az egy magániskola, 
ahol az állam csak részfinanszírozással tartozik, míg az emberi jogi alapú iskoláknál 
teljes finanszírozással. Ezért a helyes felosztás az, hogy a public school az, ahova 
tartoznak az államiak, az egyháziak és a nemzetiségi iskolák, a private school pedig 
az, ahova az alapítványi iskolák tartoznak. Az előző esetben teljes finanszírozással 
tartozik az állam, a második esetben, a private schoolok esetében 
részfinanszírozással. Az egy más kérdés, hogy ha valami különleges, speciális 
pedagógiai programot végez, ami az állam megítélése szerint különösen hasznos a 
társadalom számára, akkor köthet megállapodást az alapítványi iskolával is a teljes 
finanszírozás tekintetében, de alanyi jogon nem jár a magániskolának az állami, 
egyházi, nemzetiségi iskolákkal azonos finanszírozás. Tehát így értendő az egyenlő 
finanszírozás tétele. 

Ha megengedik, néhány nagyon rövid pontban összefoglalnám a legfontosabb 
teendőket, amelyeket 2010 óta megvalósítottunk. A következő restanciával érkeztünk 
el a választásokhoz. Az előző kormány egyébként az Alkotmánybíróság döntései 
ellenére sem biztosította például a kiegészítő támogatások tekintetében azt, ami az 
egyházaknak járt, ezért biztosítottuk a zárszámadási egyenlegrendezések során az 
egyházak részére a korábban jogszerűtlenül visszatartott összegeket (Dr. Varga 
László megérkezik a bizottsági ülésre.), továbbá visszaállítottuk az egyházi épített 
örökség rekonstrukciójára és egyéb egyházi beruházásokra vonatkozó előirányzatot. 

Fontos megemlíteni, hogy az egyházi személyi jövedelemadó 1 százalékát a 
teljes befizetett összeg erejéig kiegészítettük, továbbá eltávolítottuk a közfeladatot 
ellátó intézmények egyházi átvétele elől az akadályokat, sőt nagyon helyesen azt is 
biztosítottuk, hogy ha az adott egyház közfeladatot vállal át, és átvesz egy intézményt, 
egyébként lakossági akarat alapján, akkor a funkció átvételével együtt az ingatlan is 
átkerüljön a fenntartó tulajdonába. 

Ami nagyon fontos lépés volt, az az egyházi törvény megújítása, ami 2011-ben 
megtörtént. Még az 1998-2002 közötti időszakban elkezdtünk megállapodásokat 
kötni a legnagyobb egyházakkal, megjegyzem, az elsőt még Horn Gyula kötötte meg, a 
vatikáni szerződés néven ismert szerződést, egyébként nagyon helyesen. Csak 
zárójelben jegyzem meg, hogy azt valójában nem a Vatikánnal kötötte, hanem az 
Apostoli Szentszékkel, de ezt most zárójelben, a köztudatba vatikáni szerződés néven 
ment át. Természetesen azóta ezt is többször kiegészítettük és megújítottuk. Ehhez 
hasonlóan akkor kötöttünk a Református Egyházzal, az Evangélikus Egyházzal, a 
MAZSIHISZ-szel, a baptistákkal, a szerb ortodoxokkal és jó pár egyházzal. Ezt a 
sorozatot folytattuk. 

Megkötöttük az átfogó megállapodást az Egységes Magyarországi Izraelita 
Hitközséggel, ez a status quo ante. Itt egy specialitást említenék: a Milton Friedman 
Egyetem finanszírozását is vállaltuk. Megkötöttük a Magyarországi Evangélikus 
Egyházzal a szerződés megújítását. Itt két specialitást emelnék ki. Az egyik az, hogy a 
kis létszámú hit- és erkölcstant tanuló csoportok finanszírozásában egy speciális 
megállapodást kötöttünk, hiszen egy kisebb egyháznak nehezebb minden osztályban 
az azonos felekezethez tartozók számára hittant biztosítani, illetve az evangélikus 
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kórház fejlesztéséről is megállapodás született. Továbbá megállapodást kötöttünk a 
Hit Gyülekezetével. Két további egyházzal tervezünk megállapodást, a tárgyalások 
folyamatban vannak a Magyarországi Baptista Egyházzal a korábbi szerződés 
megújítására, illetve a magyar Pünkösdi Egyházzal.  

Az egyházi iskolák és intézmények átvétele tekintetében, ami nekem személyes 
célom is, a következő számokat tudom önöknek büszkén elmondani. 2010-ben 
egyházi iskolába 110 ezer gyerek járt, ami a teljes közoktatás 6 százaléka. 2020-ban 
már 240 ezer gyerek jár, ami a teljes közoktatás 15 százaléka. Különösen fontos 
számomra, hogy 2013-ban elindult az állami általános iskolákban is az etikaoktatás és 
a helyette választható, bevett egyházak által szervezett hit- és erkölcstanoktatás. Ez 
ma már mind a nyolc évfolyamon működik, minden második gyerek, 270 ezer tanuló 
választotta a hit- és erkölcstan lehetőségét.  

A szociális terület kapcsán csak néhány számot mondanék önöknek. 2010-ben 
a szociális alapszolgáltatások 10 százaléka volt egyházi fenntartónál, 2020-ban most 
már 44 százalék. A gyermekvédelmi szakellátásoknál 7 százalék volt az egyházi 
fenntartói arány 2010-ben, 2020-ban ez 60 százalék. A szociális szakosított ellátások 
tekintetében az egyházi fenntartói arány 2010-ben 15 százalék volt és ez immár 2020-
ban 25 százalék. A közfeladat-ellátó egyházi fenntartók azonos mértékű támogatást 
kapnak az állami önkormányzati intézményekkel, továbbá jelentős fejlesztési 
támogatásban is részesültek, miután a gazdaság növekedési pályára állt és ez lehetővé 
tette ezeket a forrásokat.  

Most még néhány olyan témát mondanék, amely az utóbbi időben az egyházi 
támogatások tekintetében megvalósult. Talán a számokra vonatkozóan egyetlen 
dolgot mondanék: hogy 2020-ra az egyházi támogatások összege ötszörösére 
emelkedett a 2010. évihez képest. A számok nyelvén azt jelenti, hogy a 2010. évi 
támogatások mintegy 515 százalékát kapják az egyházak 2020-ban. Értékelve a 2010-
2020-as időszakot nagy büszkeséggel mondhatom, hogy több mint 130 új hazai és 
külhoni magyar templomot építettünk és 3000 hazai és külhoni templom újult meg. 
Tehát több mint háromezer templomot tataroztunk ki, nem úgy, hogy kifesttettük, 
hanem rendesen, szigetelés, tetőcsere s a többi, és pontosan 130 új templomot 
építettünk. Azt hiszem, ez Szent István-i mértékű. 

Az új támogatások kapcsán elmondható, hogy a külhonban szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek támogatása vonatkozásában történt előrelépés és a 
kórházlelkészségek tekintetében szintén. Fontos a külhoni és diaszpórában élő 
magyarság hitéleti tevékenységének támogatása, az egyházi épített örökség védelme 
és egyéb beruházások, sorolhatnám még nagyon sokáig, de az idő rövidsége miatt 
most ezt nem teszem meg. Amit viszont még kiemelnék, az a lelkészek támogatása. Ez 
egy régi programunk volt még az első Orbán-kormány idejéből. 2020-tól a kormány 
kiegészítő jövedelempótlékot biztosít. Ez 2020-ban plusz 60 százalékot jelent, 2021-
ben pedig 100 százalék áll rendelkezésre. Megjegyzem, ez ugyanígy van a külhoni 
lelkészek támogatása esetében is.  

Még két dolgot említenék meg. Az egyik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
támogatása, ahhoz, hogy Szent István országában, a XXI. században valóban egy erős 
katolikus egyetem legyen, a 2020. évi XVI. törvényben a Palotanegyed bizonyos 
épületeit és a rádió bizonyos épületeit a Magyar Országgyűlés átadta vagyonjuttatás, 
ingatlanjuttatás címén a katolikus egyetemnek és a felújítást is végezzük. Reményeink 
szerint néhány éven belül a katolikus egyetem Budapest közepén méltó elhelyezéssel 
fog tudni működni, ez a bölcsészkarra vonatkozik. Amit még fontosnak érzek, az 
nemzetközi vonatkozásban 2021. szeptemberében a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus és annak támogatása.  
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Mivel ennek a bizottságnak a kompetenciájába tartoznak a nemzetiségi ügyek, 
erről is mondanék két mondatot. Ígérem, elnök úr, hogy tényleg két mondatot, már 
csak azért is, mert a Magyarországi nemzetiségek bizottságban ezt már részletesen 
kifejtettem. A filozófiája tekintetében a helyzet az, ahogy Magyarország Alaptörvénye 
is fogalmaz, hogy a velünk élő 13 őshonos nemzetiség államalkotó tényező. Én ehhez 
hozzátenném azt, hogy a magyar nemzetnek ugyanolyan integráns része a 13 őshonos 
nemzetiség, mint a határon túli magyarság. A magyar nemzet így teljes, a határon túli 
magyarokkal és a Magyarországon élő őshonos nemzetiséggel. Így adja az egyetemes 
magyar nemzetet. Zárójelben jegyzem meg, hogy természetesen mindenkinek, a 
tegnap idejött külföldinek is megvan a joga, hogy a saját identitását, kultúráját őrizze, 
nagyon helyes, őrizze, de nem tehető azonosság a pár éve idejött különböző 
népcsoportok és a sok száz éve velünk élő őshonos nemzetiségek közé. Ez a 13 
őshonos nemzetiség különleges támogatásban és védelemben részesül mind a saját 
identitásának megőrzése, mind az intézményeinek fejlesztése és a saját 
önkormányzata tekintetében. 

Az anyagiak tekintetében ez azt jelenti, hogy 2010-hez képest hatszorosára 
növeltük a magyarországi őshonos nemzetiségek támogatását. Egyetlenegy dolgot 
emelnék ki a nagyon sokból: a szlovák kormánnyal megállapodtunk, ez nekem 
egyébként szívügyem is, hogy a Keleti Pályaudvarnál lévő, korábban az evangélikus 
egyházhoz tartozó, de a magyarországi szlovákság által épített szlovák központot 
helyreállítjuk. Ez olyan formában történik, hogy cirka 800 millió forintért a Magyar 
Állam megveszi ezt az ingatlant, ez megtörtént, és a szlovák állammal való 
megállapodás alapján ennek a teljes felújítása fele-fele arányban fog történni. Ez 3-4 
milliárdot jelent, fele-fele arányban fog megtörténni és a magyarországi szlovákság 
intézményei oda fognak költözni. 

Nem is húznám az időt. (Soltész Miklós: A könyvet kiosztjuk?) Igen, a végén 
van két meglepetésünk, két szép kiadvány karácsonyra. Az egyik könyvben olvashatók 
összefoglalva az egyházpolitika eredményei, a másik könyvben pedig a nemzetiségi 
politika eredményei, ami Soltész Miklós áldásos munkájának gyümölcse. Ezekkel a 
gondolatokkal köszönöm, hogy elmondhattam ezt az expozét, és rendelkezésre állok. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszterelnök-helyettes úrnak az expozéját. Az 

elfogadott tárgyalási rendünknek megfelelően most a képviselői kérdések 
következnek. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Sebián-Petrovszki László 
jelentkezik.) Igen, Sebián-Petrovszki képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

Kérdések 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm 
miniszterelnök-helyettes urat. Rengeteg kérdést lehetne feltenni azok kapcsán is, 
amelyeket ön most elmondott és a tevékenysége kapcsán is. Én ötöt igyekszem 
megfogalmazni, némelyik hosszabb lesz, némelyik rövidebb. Rögtön azzal kezdeném, 
hogy hogyan alszik, miniszterelnök-helyettes úr. Hogyan lehet az - remélem, jól 
alszik -, hogy rendszeresen éjfél előtt öt perccel egyébként a tevékenységi körébe nem 
illeszkedő törvényeket nyújt be? A legnagyobb törvénybenyújtóvá nőtte ki magát, és 
mondom, olyan témákban és olyan ügyekben, amelyek nem az ön feladatköréhez 
tartoznak. Most elmondta, hogy egyházügyek meg nemzetiségi ügyek tartoznak 
önhöz, ehhez képest most a hulladékgazdálkodást olvastam tegnap éjjel, de hát 
sorolhatnánk ebben az évben azt a sok-sok... (Dr. Semjén Zsolt: Nem tudott aludni?) 
Én sem tudok aludni, közösen nem tudunk aludni ezek szerint (Dr. Semjén Zsolt: 
Elnézést, azt nem, köszönöm. Elnézést kérek! - Derültség.), mindjárt arra is kitérünk. 
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(Derültség.) Rendszeresen ez van. Engem tehát az érdekel, hogy hol válik külön az ön 
képviselői tevékenysége és a miniszterelnök-helyettesi vagy tárca nélküli miniszteri 
tevékenysége, ugyanis a szaktémájában foglalt beadványokat én nem nagyon látom a 
parlamentben, a benyújtásának a 95 százaléka tényleg nem az ön témája, és ezekben a 
témákban, amelyekben ön egyébként benyújtja a törvényeket, nem is szokott 
felszólalni, nem is exponálja magát, csak pusztán mintha nem is ön nyújtaná be, 
hanem valaki más, ön csak felvállalja ezt. Érdekelne, hogy ez hogyan történik, ha 
megengedi. 

Beszélt sokat az egyházügyekről. Majd a megjegyzések kategóriájában is lesz 
hozzáfűznivalóm, most a kérdéseknek van a helye. Nem lát-e ellentmondást az ön, 
illetve a kormány bizonyos tevékenysége és a pápa sok-sok megnyilatkozása között? 
Hadd idézzek néhány mondatot a pápától! 2016-ban mondott olyat, hogy képmutatás 
kereszténynek mondani magad, és közben elüldözni egy menekültet, vagy valakit, aki 
segítséget keres, aki éhes vagy szomjas, eltaszítani valakit, akinek segítségemre van 
szüksége. Mondom, ezt a pápa mondta. Vagy idén megjelent - még magyarul is 
olvasható, hétvégén volt hozzá szerencsém - egy könyve a pápának, abban például ez 
szerepel: „A migráció csak azoknak a fejében jelent fenyegetést a kereszténységre, 
akik hasznot húznak ennek hangoztatásából”. Nem gondolja-e, hogy ez szembemegy 
a kormány politikájával? A harmadik. Sokat ír, nyilatkozik a pápa, ha lehet így 
mondani, a populizmusról és a populista vezetőkről. Innen is idéznék egyet: „A 
populizmus a nép nevében megtagadja a tényleges közreműködést azoktól, akik a 
néphez tartoznak, megengedve közben egy adott csoportnak, hogy kinevezze magát a 
közösségi eszme valódi tolmácsolójának. Egy párt vagy egy demagóg politikus által 
manipulált nép megszűnik nép lenni, és fásult tömeggé válik. A diktatúrák mindig így 
kezdődnek. Elvetik a félelem magját a nép szívében, aztán felajánlják, hogy megvédik 
őket félelmük tárgyától, és cserébe megtagadják tőlük a hatalmat, amely 
meghatározza a jövőjüket. A nemzeti populizmus egyik fantazmagóriája - ezt a pápa 
fogalmazza így - a keresztény többségű országokban, hogy megvédi a „keresztény” 
civilizációt a vélt ellenségektől, legyen az az iszlám, a zsidók, az Európai Unió vagy az 
ENSZ”. A második kérdésem erre vonatkozik, hogy nem lát-e ellentmondást az önök 
politikája és a pápa szavai között. 

A harmadik tevékenység, amiről ugyan nem beszélt, de mégiscsak sokat 
olvashatunk erről, az a bizonyos vadászat és vadászati kiállítás, amire - ha jól értem - 
jövőre készül ez a kormány. Valóban ez a legfontosabb dolog-e, hogy nagyságrendileg 
50 milliárd forintot költsünk el állami forrásból erre a kiállításra, miközben van most 
már hivatalosan elismerve 400 ezer munkanélküli, miközben az elmúlt 30 év 
legnagyobb gazdasági visszaesését fogjuk tapasztalni? Valóban ez jó-e? Ehhez 
kapcsolódó kérdésem, hogy milyen a munkamegosztás ön és Kovács Zoltán között, 
aki kormánybiztosként a vadászati világkiállításnak meg az eucharisztikus 
kongresszusnak is a kormánybiztosa. Ön felügyeli Kovács Zoltán munkáját ezen a 
téren, és döntéseket ön hoz, Kovács Zoltán a végrehajtó ebben a folyamatban? Én ezt 
nem pontosan értem, ezért kérem, hogy ezt magyarázza meg. 

A negyedik ügy, amire itt kicsit kajánul kitért már az első kérdésemnél, a 
Szájer-ügy. Van-e információja arról, hogy további magas rangú Fidesz-vezetőket, 
vagy netalántán kormánytagokat érinthet olyan típusú probléma, hogy 
nemzetbiztonsági kockázatot jelent a tevékenységük, vagy jelentett a kinevezésük? 
Várható-e az ön tudomása szerint további hasonló ügy, lebukás? 

Végül egy egészen konkrét kérdéssel zárnám egy konkrét ügyben. Talán ebben 
az évben egyetlenegy olyan törvény volt az én megítélésem szerint, amelyben a 
kormány egy ügyben egészen progresszív javaslatot, tett, ez pedig az 
egyszerhasználatos műanyagok betiltásáról szóló törvényjavaslat volt, amely nagy 
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szakmai és még politikai támogatást is élvezett, azt gondolom, a parlament minden 
pártja részéről, vagy az első pillanatban így tűnt, majd mindenféle különösebb 
magyarázat nélkül - ezt ön nyújtotta be megint csak - visszavonták, visszavonta ezt a 
törvényt. Érdekelne, hogy mi történt itt. Miért vonták vissza, és mi a szándékuk ezzel? 
Ezek lettek volna a kérdéseim. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót Bajkai István képviselőtársunknak, 

képviselő úr több olyan kérdést is intézett miniszterelnök-helyettes úrhoz, amelyek 
nem tartoznak a miniszterelnök-helyettes úr hatáskörébe. (Dr. Semjén Zsolt: Nem 
baj, válaszolok!) Ha a miniszterelnök-helyettes úr ezekre válaszolni kíván, 
természetesen megteheti, de nem köteles. Azzal kapcsolatban, amilyen kérdések 
felmerültek, el kell mondanom, és tájékoztatnom kell képviselőtársamat, hogy nem 
Ferenc pápa meghallgatása folyik most itt az Igazságügyi bizottság előtt, merthogy ő 
milyen dolgokat mondott, nyilván erre ő tudna válaszolni. A Szájer-ügy kapcsán 
feltett kérdéssel kapcsolatban pedig mindannyian tudjuk, hogy szenzitív kérdés a 
szexuális irányultság, tehát ezekkel kapcsolatban (Sebián-Petrovszki László: 
Nemzetbiztonsági kockázat!) ugyancsak úgy gondolom, hogy méltánytalan és nem 
illő kérdést feltenni. Bajkai István képviselőtársunknak adom meg a szót. Tessék 
parancsolni, képviselő úr! 

 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Ha megengedi, a kérdésemet néhány tény 
ismertetésével kezdeném, igyekszem én magam is ezzel együtt röviden szólni, követve 
elnök úr kérését. Ugyanakkor a megjegyzések fordulójában és körében szeretnék 
majd kitérni arra, hogy a Sebián-Petrovszki László által feltett kérdések alapján 
valóban jól látható, hogy világok választanak el bennünket. (Sebián-Petrovszki 
László: Ez így van! Így igaz!) Idén januárban az egyik kereskedelmi televízió 
adásában Erzsébetváros hírhedt polgármestere, Niedermüller Péter rémisztő 
képződménynek nevezte a fehér heteroszexuális keresztény embereket. Ezt követően 
a rendszerváltozásnak hívott időszakban a legnagyobb tüntetésre került sor 
Erzsébetvárosban, ahol kifejezetten követelték az emberek és a felszólalók a 
polgármester lemondását a vállalhatatlan kijelentéseit követően. 

Egy következő tényt szeretnék ismét miniszterelnök-helyettes úr számára 
ismertetni. A Népszava április 30-i számában megjelent egy Jézus Krisztust gúnyoló 
karikatúra. Ebben a karikatúrában az volt látható, hogy Jézus Krisztus megfeszítve a 
kereszten van, mellette pedig Müller Cecília országos tisztifőorvos látható, és a 
következő volt a gúnyrajz alá fűzve szövegként: „Alapbetegsége függőséget okozott”. 
Tehát ott, ahol Jézus Krisztus urunk megfeszítve a kezénél a kereszthez szögezve 
szenved, kínt szenved, ott erre egy karikaturistának az a gondolat jutott eszébe, hogy 
itt egy függőségről van szó, ami az alapbetegségéből származik. Ezt a gúnyrajzot, ezt a 
minősíthetetlen gúnyrajzot a Magyar Újságírók Szövetsége, ennek is pontosabban a 
Karikaturista Szakosztálya az idei év legjobb rajzának minősítette. Ezt a díjat kapta 
meg. 

Egy következő tényt is szeretnék ismertetni miniszterelnök-helyettes úrral. Ez 
év októberében megjelent egy gyermekkönyv, amelyet úgynevezett 
gendermesekönyvként hívott a közvélemény, és ebbe lopakodó módon, sőt nem is 
annyira lopakodó módon egy homoszexuális propagandát próbáltak ráerőltetni az 
éppen értelmi és érzelmi fejlődésük korában lévő gyermekekre. Ez is óriási 
felháborodást okozott.  

Egy baloldali újságíró pedig ez év október 30-án arról írt, hogy ha ő lenne a 
miniszterelnök, arra kérné a tiszti főorvost, hogy közszereplései alkalmával ne viselje 
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a keresztet, a nyakából azt vegye le és a következő mondatot fűzte hozzá - idézem -: 
"szekularizáció, mint olyan", idézőjel bezárva, így fogalmazott. Ezt követően pedig egy 
szintén szomorú példa, és nyugodtan használhatnék még durvább kifejezést is. Ismert 
Gyurcsány Ferencnek az a nézete, hogy a vatikáni szerződést - bár ez egyházjogilag 
nem pontos, de a közérthetőség miatt én is így hívom - szeretné felbontani, szeretné 
megszüntetni, mert úgy ítéli meg, hogy ez valójában többletjogokat biztosít a 
keresztény egyház számára és úgy gondolja, hogy a szerződésnek nincs alapja, ezt a 
szerződést meg kell szüntetni. Azon túlmenően, hogy ez egy nyilvánvaló ténybeli és 
jogi tévedés is, szeretnék arra utalni, hogy e mögött vélhetően nem pusztán csak 
tárgyi tévedés vagy nem tudás van, hanem az, ismét szeretnék erre utalni, hogy 
vélhetően, véleményem szerint kifejezetten egy világ választ el bennünket 
gondolkodásban kereszténységről, vallásról és erkölcsről is. 

Ezt szeretném megkérdezni miniszterelnök-helyettes úrtól, hogy ilyen és 
hasonló támadások és megnyilvánulások után van-e okuk aggodalomra a hívő 
keresztény embereknek, az egyházi iskolákban tanulóknak, illetve egyházi szociális 
intézményben gondozottaknak. Köszönöm szépen a válaszait. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Varga László képviselőtársunké a szó. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszterelnök-helyettes Úr! Alapvetően két kérdésre térnék ki. Az egyikről már 
részben kérdezték, de pontosítanám ezt a kérdést vagy összevetném inkább valamivel. 
Ez a vadászati világkiállítás kapcsán egy olyan kérdés, amely sokakat érdekel, úgy 
látom. Rendkívüli támogatást kap ez a rendezvény egy olyan évben, amikor számtalan 
problémával küzd az ország, a koronavírus-járvánnyal, az ebből fakadó társadalmi és 
gazdasági problémákkal. Nem látjuk, hogy mikorra lesz ennek vége és mit hoz ez az 
életünkben még a 2021-es esztendőben is. Azt látjuk egyébként, hogy a védekezés 
frontvonalában dolgozó önkormányzatoktól jelentős forrást von el a kormány. 
Mintegy 50 milliárdos támogatásról van szó a kiállítás esetében és például az 
önkormányzatoktól elvett gépjárműadó helyben maradó 40 százalékának az összege 
mintegy 43 milliárd forintot jelentett erre az évre vonatkozóan, nyilván körülbelül 
hasonló nagyságrendet lehetett volna várni a jövő évre is, ha az önkormányzatoknál 
maradhatna ez az összeg. Nem gondolja-e, hogy egy ilyen helyzetben, amikor 3200 
önkormányzatot sújt ez a járvány, amikor nekik kell tenni a dolgukat a lehető 
legközelebb az emberekhez, esetleg ennek az elhalasztása érdekében vagy a sokkal 
puritánabb módon való megrendezése érdekében kellett volna önnek fellépnie egy 
ilyen nehéz költségvetési időszakban? 

A másik kérdésem kicsit összetett, de próbálom egyszerűen megfogalmazni. 
Beszélt az egyházi fenntartású iskolákról. Felhívnám a figyelmét egy különösen 
nagyobb településeken jelentkező problémára. Azt gondolom, az, hogy lehet-e 
választani oktatási intézmények között, ez egy fontos dolog. Az, hogy valaki a hitének 
megfelelően járhasson adott esetben oktatási intézménybe, ez egy rendben lévő dolog. 
De azt gondolom, hogy a választás lehetőségét szélesítendő tulajdonképpen az ország 
szociális, társadalmi és gazdasági problémáinak megoldásából való részesedést is kell 
szolgálnia ennek a sokszínűségnek, ez az álláspontom. Mire gondolok? Különösen a 
nagyobb településeken probléma az, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű diákok, 
az ilyen családokban felnövő gyerekek, nem igazán tudnak ezekbe a jobb feltételeket 
biztosító oktatási intézményekbe bejutni egész egyszerűen azért, mert a beiskolázási 
körzetekbe ezeket az intézményeket nem vonják be. Magyarán, ha egy-egy 
városrészben, településrészben nagyon sok ilyen típusú problémával küzdő család és 
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gyermek van, akiknek jó feltételekre lenne szükségük ahhoz, hogy utolérjék magukat, 
akkor az egyébként kevesebb támogatást kapó, rosszabb állapotban lévő, például 
felújításokra és fejlesztésekre is kevesebb forrást kapó állami rendszerben ragadnak, 
ezáltal ott halmozódnak fel ezek a társadalmi problémák, és hogy úgy mondjam, sok 
szülő, akik pedig tehetősebbek, kifejezetten ezért választják az egyházi fenntartású 
iskolákat, mert ott ezek nem jelennek meg olyan módon. 

Nem gondolja-e, hogy ebben valamilyenfajta újragondolása szükséges tíz év 
után ennek a rendszernek, hogy mit okozott ez a fajta nagyarányú és álláspontunk 
szerint kicsit egyoldalú támogatás az egyházi intézmények felé? Ezt a kérdést 
elsősorban egyébként az állami fenntartású közoktatás, köznevelés érdekében teszem 
fel, az itteni intézményekért, pedagógusokért, diákokért való őszinte aggodalom okán. 

Azt gondolom, alapvetően ez a két téma az, amit első körben kérdeznék 
mindenképpen. Tehát én nem érzem időszerűnek és megfelelően puritánnak ezt a 
kiállítást a 2021-es esztendőhöz. Másrészt ez egy különösen nagyvárosi kérdés az 
oktatás tekintetében, azt gondolom, ami hosszú évek óta megválaszolásra vár. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: További jelentkező? (Vigh László jelentkezik.) Vigh László 

képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Bajkai képviselőtársam mondta, hogy egy világ választ 

el bennünket a DK-tól. Valóban, mi csak egyszer szoktunk egy életben bérmálkozni, 
önök gyakrabban teszik, gondolom, ezért is van ez a nagy érdeklődés az egyházi ügyek 
iránt a képviselőtársamtól. 

Érdeklődöm miniszterelnök-helyettes úrtól, hogy ítélik meg a nemzetiségek 
helyzetét Magyarországon. A határon túlra nagyon sok támogatást adunk, ennek 
ellenére azt látjuk, hogy óriási atrocitások érik az ott lévő nemzetiségek képviselőit. 
Gondolok itt a két erdélyi polgármesterre, akiket nemzetbiztonsági okokból hátrányos 
megkülönböztetés ért, lecsukták őket. Most Ukrajnában a Himnusz eléneklése után 
tíz-tizenöt évi börtönbüntetéssel fenyegették meg az ottani magyarokat. Érdeklődöm, 
mit tudunk az érdekükben tenni, hogy a nemzetiségek megkapják mindazokat a 
jogokat, amelyek Európában őket megilletik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További jelentkezőt nem látok, a kérdések körét 

lezárom. Válaszadásra megadom a szót a miniszterelnök-helyettes úrnak. Tessék 
parancsolni, öné a szó! 

Dr. Semjén Zsolt válaszadása 

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter: 
Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Megpróbálok röviden válaszolni. 

A DK képviselője azt kérdezte, hogy a törvények, amelyeket benyújtok az 
Országgyűlésnek, miért késő este kerülnek benyújtásra. Van egy kézenfekvő 
válaszom: aztán, mi köze hozzá, akkor nyújtom be, amikor akarom a jogszabályoknak 
megfelelően. De tiszteletből mégiscsak válaszolok. A helyzet az, hogy én 
Magyarország Kormányának nevében nyújtom be a törvényjavaslatokat, 
következésképpen minden, amit a magyar kormány az Országgyűlésnek benyújt, 
rajtam keresztül történik. Számos feladatom mellett ez az egyik feladatom 
Magyarország Kormányában. Alapvetően két dolog az én felelősségem és 
kompetenciám. Az egyik az, hogy amit benyújtok, tartalmilag megfeleljen a 
kormányülésen elhangzottaknak, tehát tartalmilag megfeleljen a kormány 
akaratának. Másfelől pedig az, hogy jogilag hibátlan legyen. Nem tudom 
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összeszámolni, mert nagyon nagy számban nyújtottam be törvényeket, de mindegyik 
megfelelt mindkettőnek. Azt még megjegyzem, hogy itt nem az történik, hogy 
megnyomom a számítógépet éjfél előtt öt perccel, hanem az a helyzet, hogy a határidő 
előtt a jogászi munkát még egyszer átnézik a munkatársaim, és amikor már minden 
száz százalékra precízen elkészült, akkor nyújtjuk be. Egyébként hogy az éjfél előtt öt 
perccel, vagy tíz perccel van, vagy tizenegykor, délután ötkor, vagy hajnali ötkor, az 
teljesen indifferens, hiszen határidőig nyújtjuk be. 

A következő rész még érdekesebb, amikor az egyházi vonatkozásokról szólt, 
hangsúlyozom, a Demokratikus Koalíciónak nevezett párt, a Gyurcsány-párt 
képviselője. Képviselő úr, ön és alapvetően a pártelnöke vonatkozásában is azt kell 
mondanom, hogy az ön státuszát legjobban egy latin kifejezéssel tudom érzékeltetni, 
ez az ignorantia imbecillis, tehát az elháríthatatlan tudatlanság. Ez azért van, mert itt 
nemcsak az a probléma, hogy tényekkel nincs tisztában, hanem a beállítottsága teszi 
gyakorlatilag lehetetlenné, hogy egyházi kérdésekben józanul tudjon mérlegelni. Na 
most, így van ez, amikor ön idézi a pápa szavait, ami maga az abszurditás. A 
kérdésére természetesen válaszolok. Semmiféle ellentét nincsen Ferenc pápa és a 
magyar kormány álláspontja között, ugyanis a dolog kulcsa az, hogy meg kell 
különböztetni a menekülteket és a gazdasági migránsokat. Menekült az, akinek az 
élete, a testi épsége közvetlen és valóságos veszélyben van politikai, etnikai, vallási 
vagy egyéb okból kifolyólag. Addig, amíg ez a veszély fennáll, védelmet kell neki 
nyújtani. Ezen kötelezettségének a magyar állam minden tekintetben maximálisan 
eleget tesz. A menekültek kérdésének semmi köze a gazdasági migráció kérdéséhez. 
Egyetlen ország sem kötelezhető arra, hogy a területére beengedjen olyanokat, akiket 
az ország lakossága nem akar beengedni. Tehát még egyszer: a szentatya szavainak 
mindenben eleget tesz a magyar kormány, a nemzetközi és minden irányú 
kötelezettségének a menekültek tekintetében. 

A gazdasági migráció egy teljesen más kérdés, és a kettő összemosása, nemcsak 
- hogy mondjam - tárgyi tévedés, hanem súlyosan veszélyezteti az ország integritását, 
a terrorizmus szempontjából a biztonságát és a magyar emberek akaratát, akik 
kifejezték többször, többféle formában, népszavazással is, nemzeti konzultációval is, 
hogy nem akarnak bevándorlóország lenni. Én sem akarom, hogy a hazám 
bevándorlóország legyen. Önöknek jogában áll azt mondani, hogy önök azzal értenek 
egyet, hogy Magyarország kevert népességű bevándorlóország legyen. (Sebián-
Petrovszki László: Nem erről beszéltem!) Önöknek joguk van erre. A magyar népnek 
és a magyar kormánynak pedig joga van arra, hogy mi ezt ne akarjuk, de ebbe a 
kérdésbe ne keverje bele Ferenc pápát, akinek a mondatai semmiféle összefüggésben 
nincsenek azzal, amit ön állít. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy Gyurcsány 
Ferenc elhíresülése számos okból kifolyólag ilyen, de ennek a csúcspontja az volt, 
amikor még II. János Pál pápa idején felolvasott II. János Pál pápának passzusokat a 
II. vatikáni zsinatból, mintegy kioktatva a pápát arról, hogy a magyar püspökök 
politizálnak. Erre megint csak azt tudom mondani, most a szokott modortalanságon 
túllépve, hogy aztán mi köze hozzá. A magyar püspökök ugyanolyan állampolgárok, 
mint ön vagy én, ugyanolyan joguk van akár a politikai véleményüket is kifejezni, 
mint önnek vagy nekem. Ez egyedül a püspökére tartozik, nem pedig Gyurcsány 
Ferencre. (Sebián-Petrovszki László: Tehát politizálnak!) A püspököknek joguk van 
politizálni ugyanúgy, ahogy a papoknak és mindenkinek, minden magyar 
állampolgárnak joga van. 

 
ELNÖK: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnál van a szó, Sebián 

képviselő úr! 
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DR. SEMJÉN ZSOLT tárca nélküli miniszter: Ez fontos, ezt fejtsük ki! Tehát 
mindenkinek, a püspököknek, a papságnak, az esztergomi érseknek, a Zsinat lelkészi 
elnökének és a főrabbinak, mindenkinek, minden magyar állampolgárnak joga van a 
politikai véleményét kifejteni. Hogy az egyház nem bocsátkozik, hogy mondjam, 
aktuálpolitikába, ez az egyház önkorlátozása kánonjogi megfontolásból és teológiai 
megfontolásból, pasztorális megfontolásból, nem pedig az állam diktátumának az 
elfogadása, pláne nem egy politikai párt diktátumának az elfogadása. Ha egy pap 
politizál, az egyes egyedül a püspökére tartozik, nem pedig a Demokratikus 
Koalícióra, de még csak nem is a kormányra, vagy nem a magyar államra. Minden 
magyar állampolgár úgy politizál, ahogy akar. Hogy az egyháziak a pártpolitikában 
nem vesznek részt, az azért van, mert önkorlátozó módon így döntöttek, nem pedig 
azért, mert valamifajta külső diktátumot el kellene fogadniuk. De valóban így van, 
ahogy itt elhangzott, hogy minket egy világ választ el, amire szép példa volt, amit 
Bajkai képviselő úr felhozott. A helyzet az, hogy annyit azért minimum 
megállapíthatunk, hogy a Demokratikus Koalíció politizálásának mind az egyház, 
mind főleg a külhoni magyarság tekintetében van egy antikrisztiánus és hungarofób 
stichje. Például nagyon pontosan említette képviselő úr, hogy a Demokratikus 
Koalíció meg is hirdette azt, hogy a vatikáni szerződés felmondását támogatná, amit - 
megjegyzem egyébként - Horn Gyula kötött meg. (Sebián-Petrovszki László: 
Felülvizsgálat!) A felülvizsgálatból, gondolom, következik… (Sebián-Petrovszki 
László: Hogy meg kell változtatni!) És hogy kell megváltoztatni? (Sebián-Petrovszki 
László: Úgy kell megváltoztatni, hogy az egyházi iskolák ne kapjanak annyi 
támogatást, többet, mint az állami iskolák!) Na, látja, képviselő úr, ez az ignorantia 
imbecillis! (Sebián-Petrovszki László: Majd mindjárt számokat is fogok mondani!) 
Nem kap többet, hanem fillérre pontosan ugyanazt kapja. Az önök idején kapott jóval 
kevesebbet. 

A külhoni magyarság tekintetében pedig gondoljunk arra, hogy a 
Demokratikus Koalíciónak nevezett párt az, amely a határon túli magyarok 
állampolgárságának az elvételét támogatja, nem beszélve arról, hogy manifeszt 
nemzetárulással… (Sebián-Petrovszki László: A szavazati jogról van szó!) Tehát 
elképzel olyan állampolgárt, akinek nincs szavazati joga! (Sebián-Petrovszki László: 
Igen!) Tehát megcsonkítaná a határon túli magyarok teljes jogú állampolgárságát! 
(Sebián-Petrovszki László: A szavazati jogukat! Az a szavazó, aki itt él!) Hát kérem, 
ezt hívják hungarofóbiának! Megjegyzem még egyszer, azért idézzük fel, 2004. 
december 5-én Gyurcsány Ferenc nem átallott a saját nemzete ellen kampányolni, 
amivel manifeszt nemzetárulást követett el. Megjegyzem, egyébként ezzel az 
állásponttal még a baloldalon is egyedül állnak, mert sem a Szocialista Párt, sem a 
Jobbik, sem semelyik más párt, beleértve a Momentumot is, nem támogatja azt. 
Hanem hogy a külhoni magyarok állampolgársághoz és szavazati joghoz jussanak. Ez 
önmagában bizonyítja azt a tételt, amit még egyszer megismétlek, antikrisztiánus és 
hungarofób stich, és a stich még egy finom kifejezés volt. 

Egyébként pedig amibe itt belekapott, hogy ön szerint az egyházi iskolák többet 
kapnak, ezért el kell venni tőlük pénzt, és ezért - az ön szavait idézve - felül kell 
vizsgálni a vatikáni szerződést, az az egyházi iskolák elleni mesterkedés, amit a 
Demokratikus Koalíció folyamatosan művel, kísértetiesen emlékeztet a Rákosi-
időszakra, amikor ’47-ben államosították az egyházi iskolákat, ami ellen egyébként 
Mindszenty József hercegprímás és Barankovics István, a Kereszténydemokrata 
Néppárt elnöke küzdött. Megjegyzem, emögött az egyháziiskola-ellenesség mögött a 
klasszikus bolsevik gyökerű egyházellenesség van, ami mögött pedig a 
szabadkőműves gyökerű vallásellenesség (Sebián-Petrovszki László nevet.), ami 
mögött az istenellenesség, így - mint látható - magától a sátántól származik. (Sebián-
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Petrovszki László: Én magam is! - Derültség.) Hát ha ön ezt állítja, én nem vitatom 
(Derültség.), de én ezzel nem értek egyet. Szerintem önnek is van esélye a megtérésre. 
Mondjuk, a DK-ban nehéz, de senkinek sem lehetetlen, a kegyelem végtelen. (Sebián-
Petrovszki László nevet.) 

A vadászati kiállítás tekintetében elsősorban Varga László képviselő úr 
mondandójára reflektálnék, és egyébként köszönöm képviselő úrnak a mentalitásbeli 
hozzáállását. Először is általánosságban ajánlom minden politikusnak, hogy a saját 
retorikáját nem feltétlenül kell elhinni. Emlékezetem szerint a HVG nevű bulvárlaptól 
ered az, hogy 55 milliárd forintot költ a magyar állam a vadászati világkiállításra. Ez 
természetesen nem igaz. A Hungexpo újjáépítésére költünk 55 milliárd forintot, ami 
egyébként magyar tulajdonban van. A Hungexpo újjáépítése a legalapvetőbb 
gazdasági és turisztikai érdekünk. Nem a vadászati világkiállításra történik ennek az 
újjáépítése. Megjegyzem, az első esemény, ami az újjáépített Hungexpón lesz, az a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - zárójelben, itt azért kimutatja a foga 
fehérjét az egyházellenesség, zárójel bezárva -, tehát az első rendezvény, nagy 
nemzetközi rendezvény a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, majd utána lesz a 
vadászati világkiállítás, és utána még száz másik. Legkülönbözőbb ipari, agrár és 
egyéb rendezvény lesz a Hungexpo területén, ami a magyar gazdaság szempontjából 
alapvető jelentőségű, értelmes befektetés, tisztán gazdaságpolitikailag a 
legértelmesebb befektetések egyike.  

Kérdése volt, hogy Kovács Zoltánnal milyen a kapcsolatom. Kitűnő. A 
kormányhatározatok pontosan meghatározzák az én szerepemet és az ő szerepét is. 

Miért van szükség a vadászati világkiállításra? Most tényleg igyekszem 
aszketikus önmérsékletet tanúsítani, mert miután szenvedélyem ez a kérdés, 
hajlamos vagyok belelovallni magam és nagyon hosszan beszélni. De menjünk vissza 
1971-re! 1971-ben, amikor megrendezésre került a Budapesti Vadászati Világkiállítás, 
az egyik legnagyobb siker volt. Most annak a politikai vonatkozásáról nem is akarok 
beszélni, hogy igazából három évvel a csehszlovákiai bevonulás után a Kádár-
rendszer tulajdonképpen stabilizálta magát, Franz Josef Strausstól kezdve Leonyid 
Brezsnyevig sok mindenki érintett volt a vadászati világkiállításban, számos külföldi 
jött utána Magyarországra vadászni, valutát hozott be, az emigrációban lévő 
magyarság egy része hazajöhetett vadászni. Nyilván nem tisztem értékelni a Kádár-
rendszer akkori szempontjait, de minden politikai beállítottságtól függetlenül annyi 
megállapítható, hogy Magyarországnak nagy mozgásteret és nagy gazdasági bevételt 
jelentett a világkiállítás. Óriási siker volt, én gyerekként ott voltam, máig 
meghatározó emlék számomra.  

A helyzet az, hogy a magyar vadgazdálkodás világhírű, a magyar vadászati 
kultúra csodálatos és a vadászati bevétele az államháztartásnak komoly szegmens. 
Nemcsak pusztán a külföldiek által való vadásztatás, hanem az abból következő 
turisztikai bevétel is jelentős, hiszen szállodába, étterembe megy és így tovább. Nem 
beszélve arról, hogy a vadászatnak van egy nagyon nagy különleges előnye a turizmus 
más formáihoz képest: hogy pont oda viszi a legfizetőképesebb keresletet, ami az 
ország legkevésbé iparosodott és urbanizált része. Sok száz és sok ezer embernek 
jelent megélhetést. Ezerötszáz vadgazdálkodási egység van Magyarországon. A 
Magyar Államnak érdeke, hogy a turizmus, főleg a pandémia után fellendüljön. A 
turizmus fellendülésének egyik lehetősége pontosan a vadászati és természeti 
világkiállítás, ahol egyébként, megjegyzem, nemcsak vadászatról van szó, hanem a 
kutyásokról, a lovas sportokról, a horgászatról és Magyarország természetvédelméről, 
a nemzeti parkok értékeiről. Tehát olyan értékekre tudjuk felhívni a figyelmet, 
amelyek a világ minden részéről ide jövő emberek számára fontosak. Megjegyzem, a 
magyar emberek számára is fontos, hogy mást ne mondjak, van hétszázezer horgász, 
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van hetvenezer vadász, ez családtagokkal együtt, mondjuk, kétmillió ember. Ennek a 
kétmillió embernek a tisztelete megérdemli azt, hogy ugyanúgy, mint '71-ben, egy 
nagyszabású világkiállítást rendezzünk. Azért nagyszabású, mert ez egy turisztikai 
attrakció és egyfajta országreklám a természeti értékek, a vadászati, horgászati 
lehetőségek, a kulturális lehetőségek tekintetében, hisz számtalan dolog lesz, vadászat 
a művészetben, művészet a vadászatban, gasztronómia, minden lesz. Ez a magyar 
borászatnak, gasztronómiának egy óriási nemzetközi megjelenést biztosít. Pontosan a 
pandémia utáni újraindításban fontos az, hogy ez grandiózus legyen és az egész 
világba elvigye a magyar természet hírét és a magyar kultúra értékeit. 

Szájer európai parlamenti képviselő úrral kapcsolatban kérdés volt, hogy nem 
jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot. Erre mindjárt válaszolok, de előtte azért 
megjegyzem általánosságban, hogy nemzetbiztonsági kockázatot a Soros-hálózat 
jelent Magyarországon minden szempontból. Lehet, hogy meglepő lesz, amit 
mondok, de én tulajdonképpen Tamás Gáspár Miklós interjújával értek egyet Szájer 
József ügyében, aki azt mondta, hogy az ő szexuális beállítottsága a magánélet része, 
és ezért tulajdonképpen a közéletben nem is helyes erről beszélni. Abban is igaza van, 
hogy ha itt kérdést fel lehet tenni, akkor az valóban egy nemzetbiztonsági kérdés, 
mert az emberben, mondjuk, óhatatlanul felmerül, hogy ezt a bizonyos kábítószert 
hogy találták az ő táskájában, hogy is van az, hogy az a belga rendőrség, amely egy 
igazoltatást is nehezen mer elvégezni, hirtelen betöri az ajtót kamerákkal és így 
tovább. Ez a kérdés egy jogos kérdés, és én is azt gondolom, hogy Magyarország 
nemzetbiztonsága szempontjából fontos, hogy ezt a kérdést a bizottság megvitatta, és 
a tanulságokat levonjuk. 

Magával az üggyel kapcsolatban pedig a helyzet az, hogy az eredeti bűn 
következtében az ember hajlamossá vált a rosszra, hajlamossá vált a bűnre. Na most, 
ha az ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor a bűnbe esett embernek 
lehetősége van arra, hogy felálljon a bűnéből. Viszont ha összekeverik az erényt a 
bűnnel és a bűnt az erénnyel és nem tudja, hogy amit elkövet, az voltaképpen bűn, 
akkor esélye sincs arra, hogy felálljon a bűnből. A balliberális oldal tekintetében a 
legnagyobb probléma, hogy a saját, sok esetben deviáns élethelyzetükből politikai 
ideológiát csinálnak. Szájer József nem csinált a saját nehéz élethelyzetéből politikai 
ideológiát. Az én leghatározottabb álláspontom, hogy amíg valaki a saját 
élethelyzetéből nem csinál politikai ideológiát, addig az ő magánéletét békén kell 
hagyni. De abban a pillanatban, amikor politikai ideológiát csinál, akkor az államnak 
ehhez viszonyulni kell. Ezért nagyon helyes, hogy a holnapi nap folyamán az LMBTQ-
propagandát korlátozni fogjuk Magyarország Alaptörvényében. Mert az a helyzet, 
hogy amikor önök az LMBTQ-propagandával például lehetővé akarják tenni azt, hogy 
egy óvodában, iskolában a kislányokat kisfiúként, a kisfiúkat kislányokként 
kezeljenek (Sebián-Petrovszki László: De nem erről van szó!), akkor önök nemcsak a 
magyar nép ellen vétkeznek (Sebián-Petrovszki László: Nem erről van szó!), hanem 
a természet rendje ellen is. Mert sok esetben a deviáns élethelyzetükből próbálnak 
politikai ideológiát csinálni. Ezzel szemben a Magyar Államnak kötelessége 
megvédeni elsősorban a gyermekeket. Aztán a magánéletében mindenki azt csinál, 
amit akar, majd a jó isten előtt elszámol, ahogy tud, de a természet rendje szerint a 
gyermekeinket megvédeni az LMBTQ-manipulációval szemben, mondjuk, egy 
óvodában vagy egy általános iskolában, nagyon helyes és szükséges. Ennek az alapját 
fogjuk megteremteni.  

Az egyszer használatos műanyagokkal kapcsolatos kérdése, na, speciel az egy 
értelmes kérdés volt, ehhez gratulálok… (Sebián-Petrovszki László: Köszönöm 
szépen. Nagyon kedves!) Azért ötből egy sikerült, komolyan, ez felülmúlja a pártját. 
(Sebián-Petrovszki László: Már büszke vagyok magamra!) Lehet is, a pártjához 
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képest lehet. (Sebián-Petrovszki László: Ugye?) A helyzet az, hogy helyes az egyszer 
használatos műanyagok betiltása, bár megjegyzem, hogy amíg a Gangeszből 
összefüggő műanyagszemét áramlik az óceánba és a világ számos részén, sajnos, 
elsöprően nagy részén semmilyen vagy minimális korlátozások vannak e tekintetben, 
akkor senki nem gondolhatja, hogy a magyar műanyag szívószál fogja az ökológiai 
katasztrófát előidézni.  

Tehát én abban egyetértek önnel, hogy a környezetünk védelmében, még akkor 
is, ha Magyarország gyakorlatilag nem játszik szerepet az ilyen típusú 
környezetszennyezésben a világ egészéhez képest vagy elhanyagolható szerepet 
játszik, ami rajtunk áll, azt tegyük meg és ezt is csökkentsük. Tehát helyes, hogy 
előbb-utóbb az egyszer használatos műanyagokat korlátozzuk, betiltsuk. Igen ám, de 
az a helyzet, hogy sok magyar embernek ez a megélhetése, hogy gyárak gyártanak 
ilyet, munkások vannak, akik ebből tartják el a családjukat. Tehát azért a józan ész 
alapján egyensúlyba kell hozni a környezetvédelmi szempontokat a magyar emberek 
megélhetésének szempontjával. Ezért olyan mértékben szabad csak leépíteni az 
egyszer használatos műanyagok gyártását, hogy ezek a gyárak át tudjanak állni 
környezetbarát termékek gyártására. Ez pedig nem lehet egy pillanat alatt, ezért 
helyes a szándék, hogy az egyszer használatos műanyagokat előbb-utóbb véglegesen 
tiltsuk be, az "előbb-utóbb" azt jelenti, hogy amilyen gyorsan lehet, de a gyorsaságnak 
egy korlátja van, az, hogy a magyar gyárak át tudjanak állni reális időn belül olyan 
termékek gyártására, amelyek nem szennyezik a környezetünket. 

Egy pillanat még! Varga László képviselő úr kérdése egy komoly kérdés, 
köszönöm. Tehát először is nézzük meg az állami és az egyházi, elsősorban oktatási 
intézmények helyzetét! Itt két szempont van. Kétségtelen, aki nem akar egyházi 
iskolába járni, annak joga van állami intézménybe járni, viszont pontosan ugyanígy, 
aki meg egyházi intézménybe akar járni, annak joga van egyházi intézménybe járni. 
Ez akkor jön elő élesebb kérdésként, amikor egy településen csak egy iskola van, és 
két iskola nem fog megtelni gyerekkel. Itt az a helyzet, hogy a prekoncepció, amiből a 
baloldal kiindul, az, hogy az állami iskolának előnye van az egyházi iskolával 
szemben. Aztán miért? (Jelzésre:) Ha azt mondja, hogy nem, akkor egyetértünk. Jó, 
köszönöm szépen, akkor ebben egyetértünk. Tehát itt az a helyzet, hogy döntsék el az 
adott településen lakó emberek, ahol egy iskola van, hogy egyházi iskolának akarják, 
vagy állami iskolának akarják. A tapasztalat az, hogy az egyházi iskolákra jóval 
nagyobb az igény, mint amit az egyházak be tudnak tölteni. 

Az is egy nagyon komoly kérdés, amit mond, hogy ha egyházi úgynevezett 
elitiskolák vannak, akkor az állami marad, hogy úgy mondjam, nem elitiskola. Ez 
megint abból a feltételezésből indul ki, hogy főleg a szocializmus alatt, amikor csak 
néhány iskola működhetett, akkor a Piarista Gimnázium, Pannonhalma, a 
szentendrei Ferences Gimnázium mintegy középosztálybeli vagy elitiskolának 
számítottak. Mondjuk, a piaristák és a bencések esetében ez kétségkívül így van, de a 
szentendrei ferencesek vagy Esztergom esetében már messze nincs így. Miután a 
rendszerváltoztatás után számos egyházi iskola létrejött, én felelősséggel mondom 
önnek azt, hogy noha természetesen vannak elit egyházi iskolák, és nagyon helyes, 
hogy vannak ilyen elit egyházi iskolák, de az egyházi fenntartók nagy számban vettek 
át olyan iskolákat, amelyek kifejezetten szociális alapon vannak, beleértve a cigányság 
pasztorációját is, gondolok a görögkatolikus egyházra. Vagy hogy mást ne mondjak, a 
piaristákról szó volt, a piaristák - kétségkívül a pesti Piarista Gimnázium egy 
elitiskola - például Gödön olyan iskolát tartanak fenn, ahol a létező leghátrányosabb 
helyzetű gyerekek vannak. Én teljes felelősséggel mondom önnek azt, hogy az egyházi 
iskolák maximálisan törekszenek arra, hogy a szociális szempontoknak is eleget 
tegyenek, különös hangsúllyal a cigányság vonatkozására. 
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Amit Vigh László képviselő úr kérdezett, erről a Nemzeti összetartozás 
bizottságában már volt egy hosszú meghallgatás. Én azt tudom önnek mondani, hogy 
megtízszereztük a külhoni magyarság támogatását, elsősorban az identitásőrző 
támogatásokra gondolok. Bevezettük a gazdasági támogatást a külhoni 
magyarságnak, ami egyébként a tipikus win-win, győztes-győztes szituáció, hiszen jó 
az adott területen, a külhoni területen élő magyarságnak, mert önmagában az, hogy 
az identitását megőrzi, de egzisztenciálisan nem tud megélni, attól még azok a 
területek kiürülnének a magyarság szempontjából. Viszont ha van gazdaságfejlesztés 
az adott területen, akkor nemcsak az identitását tudja megőrizni, de meg is tud élni. 
Azért állítom, hogy ez egy győztes-győztes szituáció, mert nemcsak a külhoni 
magyarságnak jó, hanem az ott élő többségi nemzethez tartozónak is. Jó 
Magyarországnak is, hiszen ez egyfajta gazdasági expanzió, és jó az utódállamnak is, 
hiszen gazdasági forrásokat visz oda. Fontos a magyarországi pártok, a külhoni 
magyar pártok támogatása, akár tetszik ez bizonyos utódállamoknak, akár nem, mert 
nem mindegy, hogy egy adott településen magyar polgármester van-e, vagy sem, a 
megyei elnök magyar-e, vagy sem, bent vagyunk-e a parlamentben, vagy sem, 
kormányon vagyunk-e, vagy sem. Tehát helyes a külhoni magyar pártok támogatása. 
Kulcsfontosságú, és itt szeretném még egyszer megismételni az autonómia 
támogatását, ami Európában, az Európai Unióban egyébként természetes, hogy ha 
más nemzeteknek jár, mint például a dél-tiroliaknak, akkor nyilván a székelységnek 
és más nemzetrészeknek is jár. Itt fontos az, hogy nem Budapestről akarjuk 
megmondani, hogy milyen autonómiakoncepció legyen, ehhez mi minden segítséget 
megadunk jogilag és minden szempontból, de mindig az adott nemzetrésznek kell 
eldöntenie és kiformálnia, kialakítania, hogy milyen autonómiakoncepciót képzel el. 
Megjegyzem, egy adott országban többféle is lehet, hiszen például Románia 
vonatkozásában a székelyföldi területi autonómia egy külön autonómiaforma, a 
Szilágy, Bihar, Szabolcs megyében lévő mintegy 30 százaléknyi magyarságnak más 
természetű kulturális autonómia jár, és nyilván a dél-erdélyieknek a személyi elvű 
autonómia megint egy speciális kérdés. Tehát ezeket az autonómiaformákat ki kell 
dolgozni. 

Ukrajna vonatkozásában a legrosszabb szovjet idők jöttek elő. 
Meggyőződésem, ez nemcsak a magyarságnak árt, hanem Ukrajnának is. Miután a 
kárpátaljai magyarságot Magyarország soha nem fogja sorsára hagyni, egyébként 
alkotmányos kötelezettségünk is az ő védelmük, ezért mind az Európai Unióban, mint 
a NATO-ban mindent megteszünk Ukrajna blokkolása tekintetében, amíg az emberi 
jogoknak, a kétoldalú szerződéseknek, a nemzetközi szerződéseknek és egyébként a 
saját alkotmányának nem tesz eleget. Kárpátaljai véreinknek minden segítséget 
megadunk. 

Arra kérem az ellenzéki pártokat, hogy ebben támogassák Magyarországot. 
Egyébként megjegyzem, hogy a MÁÉRT-en ez meg is történt, a Szocialista Párttól a 
Jobbikig teljes támogatásukról biztosítottak. Milyen kár, hogy a Demokratikus 
Koalíció nem vesz részt a Magyar Állandó Értekezleten, mintegy nem tekintve magát 
részének az egyetemes magyarság tanácskozó fórumának, amit egyébként bizonyos 
szempontból megértek, hiszen ezt annak idején Gyurcsány Ferenc szüntette meg! 
Milyen szerencse, hogy Szili Katalin, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán 
valahogy átmentette, és 2010-től a Fidesz-KDNP-kormány újraindította, amiben 
egyébként teljes egyhangúság volt, beleértve a magyarországi ellenzéki parlamenti 
pártokat, a DK kivételével! Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen miniszterelnök-helyettes úr kérdésekre adott 
válaszait. Megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. 
(Jelzésre:) Sebián-Petrovszki László képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem 
szoktam egyébként a vélemény rovatban hozzászólni - a kérdéseket feltettem, azokra 
válaszolt, vagy nem válaszolt, most a miniszterelnök-helyettes úr többségében 
válaszolt -, de itt tudok reagálni egy-két olyan felvetésre, ami azóta elhangzott. Az 
egyik, hogy szögezzük le - és ebben teljesen igazuk van -, hogy a DK valóban egészen 
máshogy képzeli el az állam és az egyház viszonyát. Egyébként azzal, amit a 
miniszterelnök-helyettes úr az elején elmondott, hogy háromféle modell van, teljesen 
egyetértek. A DK valóban egészen más modellt tartana helyesnek és jónak, a 
szekularizált, ha úgy tetszik, francia modellhez közel álló modellt. Ebben nem értünk 
egyet, nincs ezzel baj. Majd amikor eljön az a pillanat, azt gondolom, hamar, hogy 
ebbe nekünk nagyobb beleszólásunk lesz, akkor nyilván egy másik modellre fog 
áttérni ez az ország, de a lényeg az, hogy ebben igazuk van. Ebből a modellből fakad 
egy csomó olyan dolog, amiben nem értettem egyet azzal, amit ön vagy más fideszes, 
illetve KDNP-s képviselő mondott. Például - hogy egyet mondjak - a templomépítést 
kiemelte, hogy mennyi templom épült, talán azt is mondta, hogy Szent István-i 
magasságokba emelkedtünk. Én nem gondolom azt, hogy az államnak kell templomot 
építenie. Én azt gondolom, hogy ezt az adott gyülekezetnek kell, az adott egyháznak 
kell építenie, azok a hívők adják ezt össze, mármint az új templom építéséről 
beszélek. A kulturális örökség védelmében, és hogy az állam segít a kulturális örökség 
megvédésében, abban abszolút egyetértünk. Sajnos ez más területen mintha nem 
működne így, tehát ha már nem templomról beszélünk, hanem kastélyokról vagy 
egyéb dolgokról, ott inkább a magánkézbe adás és a fideszes környékre való 
eljuttatása van, de ez most mindegy ebből a szempontból, ám a templomépítés 
kapcsán, hogy egy ilyen nüansznyi kis apróságot hozzak itt elő, valóban ez a fajta 
szemléletmódbeli különbség van köztünk. A DK ebben ezért gondol mást. 

Egy dologban szeretnék konkrétumot mondani, mert itt többször több 
hozzászóló, ön is többször említette az állami és az egyházi iskolák fenntartása, illetve 
állami támogatása közötti különbségeket. Valójában abban a szakértők megegyeznek, 
hogy azért nagyon nehéz összehasonlítani az állami és az egyházi iskolák állami 
támogatását, mert máshogy finanszírozódnak az egyikek meg a másikok. Az egyik 
inkább feladatorientált, a másik kapja a pénzt dologi kiadásokra. 

Ezért nem tudható, merem azt mondani, hogy nincs olyan kimutatás, amely 
egy táblázatban, egy anyagban felsorolná ezt meg ezt és egzakt módon 
összehasonlítható lenne. Ezért aztán mihez tudunk nyúlni? Például a Költségvetési 
Felelősségi Intézetnek több kutatása volt 2015-ben, de a '17-18-as tanévre 
vonatkozóan van az utolsó, amit megtaláltam. Konkrétan ott úgy voltak kénytelenek 
ezt kimutatni, hogy a Magyar Államkincstár által különböző célokra folyósított 
összegeket adták össze és elosztották az ott tanuló diákok számával és itt jött ki az, 
hogy igenis az egyházi iskolákban tanuló diákokra fejenként eső összeg nagyjából 200 
ezer forint, míg az állami iskolákban ez 55 ezer forint, 54 684 egészen pontosan. Így 
alakul ki az a jelenség, amire Varga László képviselőtársam utalt, hogy egyes helyeken 
a magasabb finanszírozás miatt az egyházi iskolák többet fordíthatnak oktatásra, 
többet fordíthatnak szakemberek alkalmazására, jobb színvonalú egyházi iskolák 
alakulnak egyes településeken emiatt, mint amilyenek az állami fenntartású iskolák. 
Emiatt a középosztály elkezdte az állami iskolából áthozni a gyerekét az egyházi 
iskolába, mert ténylegesen jobb színvonalat biztosít, na de azért, mert, mondom, 
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egyes kimutatások szerint közel négyszer annyi pénzt kap. Ezekbe az egyházi 
fenntartású iskolákba viszont nem jutnak be hátrányos helyzetű gyermekek, 
különösen a cigány gyermekek nem. Van erre is kutatás már, hogy milyen alacsony, a 
népességszámhoz képest messze-messze alacsony a hátrányos helyzetű gyerekek 
aránya ebben. 

Tehát egy oktatási szelekció történik és nem talál olyan szakembert, aki erre 
azt mondja, hogy ez hosszú távon jó az országnak. Ez nem jó. De az egész folyamat, 
bizony ám, letagadjuk vagy nem tagadjuk, vagy máshogy mondjuk, de ez a különböző 
finanszírozások miatt van, és igenis, e vonatkozásban cáfolom önt, minden kutatás 
azt mutatja, hogy ténylegesen sokszor annyit költ az állam az egyházi iskolában 
tanuló diákra, mint az állami intézményben tanuló diákra. Ezt szerettem volna 
megjegyzésként kiegészíteni.  

 
ELNÖK: Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Ha már az egyházi oktatás finanszírozásával zárta 
képviselőtársam, akkor hadd kezdjem ezzel, bár nem gondoltam, hogy ennek 
részleteire kitérnénk. Egyrészt az a vatikániként hivatkozott, de valójában az Apostoli 
Szentszékkel kötött megállapodás nagyon szigorú elszámolási elvet határoz meg az 
egyházi intézmények finanszírozására, ezt sem árt tudni. Mindemellett e 
megállapodás alapján Magyarország Kormánya többször felülvizsgálta és új 
megállapodásokat kötött az egyházak vezetőivel. Erre miniszterelnök-helyettes úr 
hivatkozott. 

Ha csak számszakilag tekintenénk a gyereklétszám alapján finanszírozott 
oktatási feladatra, akkor is azért nem lenne baj, ha nem feledkeznénk meg bizonyos 
tényekről, bár most már tapasztaljuk egy idő óta, hogy a tények önöket nem nagyon 
szokták zavarni az ítéletalkotásban vagy véleményalkotásban. Ignorálni tudják a 
tényeket, amikor becstelen, igaztalan vádakkal próbálnak ügyeket vagy helyzeteket 
illetni. Azért, ugye, arra emlékeznek, kedves képviselőtársaim, a magyar történelem 
lapjairól, hogy az iskolarendszer gerincét az egyházi iskolák adták. Most mégis úgy 
állunk az egyházi iskolák és állami iskolák finanszírozásával kapcsolatos vita fölött, 
hogy önök képesek elfelejteni, hogy azok az egyházak, egyébként közel ezer esztendőn 
át, tanítottak, de nem felejtjük el természetesen a népiskolákat és az állami 
iskolarendszer létrejöttét Mária Teréziától Klebelsberg Kunóig, tehát nem felejtjük el, 
ez a magyar oktatástörténet része. De azért azt önök se felejtsék el, hogy a magyar 
iskolarendszer gerincét az egyházi iskolák adták, azok az egyházi iskolák, amelyeket 
egyébként az egyházaknak volt miből fenntartani. Ez vonatkozik a templomépítésre 
és -felújításra is. 

Képviselőtársam, ha ennyire motivált miniszterelnök-helyettes úr 
meghallgatása előtt Ferenc pápát olvasni, ez egyébként nagyon helyes, tehát már 
megérte, akkor kicsit a történelem hasábjain és a levéltárakban is kutasson, mert 
akkor arra is rájöhetne, hogy azok az egyházak, amelyek iskolafenntartó egyházak 
voltak, templomépítő, vagyongazdálkodó egyházak voltak. No, de meddig, kedves 
képviselőtársam? No, de meddig voltak vagyongazdálkodó egyházak? Akkor a 
birtokaik a működő vagyonuk bevételéből ezt meg tudták tenni. 1952-ben vége volt 
ennek a történetnek. Az önök ideológiai elődjei akkor mindent elvettek az 
egyházaktól, még ennél többet is. Tehát most mi arról vitatkozunk, hogy 
Magyarországon 1990 óta az egyházak ismét részt, szerepet és feladatot vállalnak 
szociális területen, oktatási területen, egészségügyi területen. Azon vitatkozunk, hogy 
jó-e az a finanszírozás, ami egyébként részarányosan a feladatellátás tekintetében 
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meghatározott szigorú szabályok szerint jár nekik. Nagyon helytelen összeadni a 
költségvetési sorokat meg a kincstári kifizetési sorokat és ezt elosztani a 
gyereklétszámmal, meg lehet ezt tenni, csak ez legalább olyan álságos és hazug 
számot fog hozni, mint ahogy önök ezekhez a kérdésekhez állnak. 

Nem igaz. Tudniillik most csak felszoroztam - és én is pontatlan leszek, mert 
nem tudom ezen az apró bötűn látni a költségvetési törvény hivatkozó sorait - az 1 
millió 200 ezer körüli gyermeket, lehet, hogy 1 000 357, aki állami köznevelésben 
tanul, 55 ezer forinttal, az eredmény, ön is meg fogja találni a számot, messze nem 
azonos, csekély része annak, amit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kap és a 
szakképzésre fordított finanszírozás összege. Töredék része, de nem a fele, vagy a 
harmada, töredék része annak. Tessék már minden sort összeadni mindemellett! 
Mindemellett vegye figyelembe azokat a felújítási, építési költségeket is, amelyek, élve 
egyébként ennek lehetőségével, több tízmilliárdos volumenben az európai uniós 
forrásokra terhelve megvalósulnak. Iskolák épülnek, iskolák bővülnek, nem bezárjuk 
az iskolákat. És ha már történelem és emlékezni kell, akkor 2006 is már lassan 
messze van, de azért arra is nehéz és fájó emlékezni, hogy önök a 2006-os 
költségvetési törvényben megcsonkították, sőt büntető szabályt építettek be ezek által 
a galád egyházak által fenntartott iskolák működéséhez. Tessék rá emlékezni, az idő 
tájt ön ott mozgott az akkori kormányzati körökben, hogy megbüntették azokat az 
önkormányzatokat, amelyektől az egyházak átvették az iskolák működtetését, mert 
önök bizonyos gyermeklétszám alatt, nem gondolván semmire, csak a 
költséghatékonyságot tekintették, na és persze a megvonás és a költségcsökkentés 
politikáját, be akartak zárni falusi és kisiskolákat. 

Ezeket az iskolákat azóta az egyházak működtetik. Képviselőtársam, álságos és 
picit rossz erkölcsi alapvetés, még ha hivatkozni bátor Ferenc pápára is, az egyház és 
az állam kapcsolatát és miniszterelnök-helyettes úr elvi alapvetéseiből az egyház és az 
állam kapcsolatának rendszerét bírálni. Azt gondolom, hogy önöknek egy 
problémájuk van. Látható, világok, nem is egy világ, több világ választ el bennünket 
egymástól, én már itt tartok lassan az elmúlt évekre visszagondolva, amit önök e 
tekintetben is kinyilatkoztatnak és művelnek. Önöknek egy problémájuk van, az, hogy 
ennek a kormánynak van egyházpolitikája. Általában tud mit kezdeni az egyházi 
közösségekkel és nemcsak a katolikus, hanem valamennyi egyházi közösséggel tud 
mit kezdeni. 

Ne haragudjon, de az is fenemód furcsa, amikor a szociális kérdések 
tekintetében az esélyegyenlőség zászlaja alatt az egyházi iskolák és a beiskolázási 
körzetek közötti párhuzamot hozza. Bár nekem is meg kell jegyeznem, hogy Varga 
László képviselőtársam stílusában és karakterében mindig korrekten fogalmazza meg 
a kritikáit, de azért ne felejtsük már el, hogy ha szociális kérdésben valaki valakitől 
kérhetne tanácsot, akkor az általában a társadalom az egyházaktól. Lapozzuk itt is 
vissza, hogy karitatív és szociális kérdésekben melyek azok a minták, modellek, 
amelyek egyébként a modernkori államszervezés szociálpolitikáját is meghatározzák! 
Itt sem kell nagyon visszamenni, ezek kötelező tananyagok, érettségi kimeneti 
követelmény. El kéne menni a XIX. század Európájába, az ott szerveződő 
nemzetállamok a szociálpolitikai kérdések meghatározása során elsősorban az 
egyházi hagyományokra és az egyház szociálpolitikájára építve tudtak stabil és az 
állam számára biztonságot jelentő szociálpolitikákat és szociálpolitikai rendszereket 
kialakítani. 

Képviselőtársam, én nem akarok egyáltalán sértő lenni, de talán azt a 
mondatot visszaidézem, hogy alapvetően úgy látom, a tények és a történelmi tények 
sem képesek befolyásolni önöket abban, hogy ordas hazugságokat mondjanak egy-egy 
kérdésben, legyen ez állami vagy egyházi iskola finanszírozása, legyen ez állami, 
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önkormányzati, egyházi feladatfinanszírozás, legyen bármi. Önök valóban úgy 
vannak, hogy ha az egyház szó a finanszírozás, a vagyonjuttatás vagy a költségvetési 
keret juttatása szempontjából bármilyen határozatban vagy döntésben benne van, 
akkor önökben valami óhatatlan vágy ébred, hogy elkezdjék támadni az egyházakat. 
Valóban néha úgy tűnik, mintha visszahelyezkednének egy, az egyszer már 
hivatkozott ideológiai elődeik alapvetéseihez az egyházak teljes negligálására. 

Tudja, képviselőtársam, templomot építeni, templomokat felújítani és az 
egyházi közösségek feladatait vagy a működését támogatni 2019-ben, 2020-2021-
ben, azt gondolom, nem csupán műemléki épületeink megóvása vagy templomépítési, 
épületépítési kérdés. Azt gondolom, a mi közösségünk Európában történelmével, 
kultúrájával letette már a névjegyét a keresztény Európa mellett. Most sem történik 
más. Hogy keresztény közösségeket, megjegyzem zárójelben még egyszer, az állam 
miért támogat és támogathat egyházi közösségeket új templomok építésében, azért, 
mert azt a fajta bevételi forrást, amelyből évezreden át templomok épültek, pontosan 
az önök ideológia elődei 1952-ben elvették az egyházaktól. Adakozni most is 
adakoznak, adakozni csendben adakoznak egyébként az egyházak is akkor, amikor 
szociális és karitatív kérdésekről van szó, most is adakoznak. Az egyházak és az 
egyháztagok is adakoznak, csak vannak méretnagyságok, és vannak volumenek, 
amelyekhez az állam segítségét kérik. Ez történik álláspontunk szerint nagyon 
helyesen. Ezért én úgy gondolom, az épülő templomok, megújuló gyülekezeti és 
közösségi, egyházi közösségi terek mentén jó szívvel nyugtázhatjuk, hogy vidéken 
épülő közösségek és épülő gyülekezetek vannak. Ne felejtsük el, hogy egy falusi ember 
életében nem válik szét az állampolgárság az egyház tagságától. Erőltetett, 
mesterséges és ideológiailag erősen determináltnak tűnik az a vélemény, amit ön 
fogalmaz meg e tekintetben állampolgár és állampolgár között. Hogy stílszerű legyek, 
amikor a reformátusok a konfirmációra készülnek, akkor az egyik válaszuk így 
kezdődik: „Én református magyar keresztény vagyok”. Ezek nem szétválogatható 
identitások, ez így egyben: „Én magyar református keresztény vagyok”. Ugyanezt a 
saját hite szerint megteszi valamennyi egyházunkhoz tartozó akkor, amikor tanúságot 
tesz az egyházi szabályok szerint a felnőttjogú egyháztagságához. 

Aztán csak néhány szó, de tényleg csak néhány szó a nemzetpolitikával 
kapcsolatban adott kritikájáról vagy kritikájukról. Megint csak az a probléma, ami 
ilyen általános, hogy a memória és a valós tények nem tudják összezavarni önöket 
akkor, amikor valamit mondanak. A miniszterelnök-helyettes úr már hivatkozta 
előttem a válaszában, azért itt is csak egy következtetést tudok levonni a működésük 
és a véleményalkotásuk alapján, az pedig úgy hangzik, hogy ezzel is csak egyetlen 
problémájuk van, hogy Magyarország mostani kormányának, Magyarország 
Kormányának van nemzetpolitikája. Önöknek ez a problémájuk. Nem szeretnék 
történelmi hivatkozásokat behozni, de megint csak egy apró dolgot felejtenek el: ezt 
sem mi akartuk, hogy így legyen, hogy Magyarország saját magával legyen határos, és 
hogy a történelmi helyzet és a XX. század így alakult. Ezt nem mi akartuk. Ebben a 
helyzetben azonban sok szempontból - egyrészt a nemzet egyesítése, ahogy 
miniszterelnök-helyettes úr szokott fogalmazni -, igen, ennek vannak politikai 
következményei, de azért önök megint csak elfelejtenek egy nagyon hangyányi kis 
részt - nem is annyira hangyányit - a magyar történelemből. Az, amit Kárpát-
medencének hívunk, nemcsak egy nemzeti egység, az egy gazdasági régió. Amikor a 
nemzetpolitikai támogatások és a határon túli kérdések politikai és gazdaságpolitikai 
rendezése zajlik, akkor a regionális magyar nemzeti gazdaság erősítése folyik. Itt is 
tényleg csak az a konklúzió, hogy önöknek ezzel is csak egyetlen baja van, hogy 
tudunk mit kezdeni, a kormány tud mit kezdeni ezekkel a kérdésekkel, és egyáltalán 
van nemzetpolitikája, ami önöknek nem volt, illetve ami volt, az a 2004-es 
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népszavazáskor egyértelművé vált. Azt gondolom, olyan nemzetáruló és olyan 
hazaáruló kampányt a magyar történelemben kevesen folytattak, mint akkor az önök 
mostani vezetése. Csak hogy mert itt átalakulnak a dolgok, de az ideológiai 
alapvetések maradnak, nevezhetik önök a pártjaikat így, meg úgy is, de ezek az 
ideológiai alapvetések, úgy látom, áthúzódóak. 

Azt gondolom, e tekintetben nekünk, inkább azoknak, akik valamelyest 
magyarnak érzik magukat, azt kellene mondjuk egy nagyon halk és szerény szóval, 
hogy köszönjük szépen, mert mind az egyházak támogatásának vidéken, mind pedig a 
nemzetpolitikai támogatásoknak köszönhetően van egy egységes és érezhetően képet 
formáló magyarság Európában. Ha ehhez templomépítés kell, akkor templomot kell 
építeni, ha ehhez a határon túli magyarság és gazdaság megerősítésére van szükség, 
akkor azt kell tenni. Ha általuk mi újra erősebbek leszünk és határozottabban tudjuk 
a keresztény Európában a kereszténységünkkel erősíteni a keresztény Európát, akkor 
azt gondolom, hogy ez a feladat. Én személyesen és személy szerint köszönöm szépen 
miniszterelnök-helyettes úrnak és kollégáinak azt a munkát, amit e téren végeznek. 
Kívánok a későbbi munkájához erőt és egészséget! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök asszony. Mielőtt megadnám a szót Bajkai 

István képviselőtársunknak, ha már a történelmi tényekről volt szó, akkor el kell 
mondani, hogy az első szociális körlevél igazából XII. Leó pápa enciklikája volt, amely 
rendkívül határozottan meghatározta, hogy mi a feladata a tőkésnek, és mi a feladata 
a munkásnak. A munkás vonatkozásában azt mondta, hogy a feladata a pontos és 
tisztességes munkavégzés, viszont a tőkés feladatául azt adta, hogy a munkásnak 
tisztességes bért kell fizetni, olyat, amivel ő maga a családját is el tudja tartani, illetve 
azt mondta, hogy fizetett szabadságot kell kapnia, és azt is mondta, hogy szabad 
vasárnapja kell hogy legyen. Ezzel szemben akkor a szocialisták a szociális 
kérdésekhez kifejezetten csak osztályharcos alapon viszonyultak, a magántulajdon 
eltörlésével és az erőszakoskodással, a proletárdiktatúra alkalmazásával. Ezek a 
történelmi tények. Bajkai István képviselőtársunké a szó. 

 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Tisztelt Bizottság! Igyekszem az idő előrehaladta 
miatt is rövid lenni, bár a bizottsági ülésen elhangzottak indokolnának igen hosszú 
mondatokat is. Különösen köszönöm miniszterelnök-helyettes úrnak a keresztény 
alázatot és türelmet, amikor olyan kérdésekre válaszolt a DK-s képviselőtársunk 
részéről, amelyek valójában nem voltak kérdések, mindannyian tudjuk, hanem 
inkább a provokáció kategóriájába lehetne helyezni valójában ezeket. Nem pusztán 
tudatlanságról van szó, hanem szándékos hangulatkeltésről vagy provokációról. Ha 
megengedi, igen rövidre fogom. Felírtam magamnak néhány dolgot, azt gondolom, 
ezekről érdemes a megjegyzés körben szót ejteni. Miniszterelnök-helyettes úr kitért a 
vadászati kiállítás gazdasági, országépítő, kulturális hatásaira. Én magam is annak 
idején, 1971-ben, hétéves koromban részt vettem ezen a világkiállításon. Emlékszem 
rá, hogy az egész akkori, hogy mondjam, társadalom megmozdult, gyermekeket vittek 
iskolásbuszokkal, én is így kerültem oda, és akkor szembesülhettem azzal, vagy 
láthattam olyanokat, amelyeket addig csak Kittenberger Kálmán könyveiből 
láthattam. Tehát hogy így fogalmazzak, ez nem pusztán egy országépítő, hanem 
kultúrateremtő rendezvény is volt. Bízom benne, hogy ugyanúgy Magyarország jó 
hírét is elveszi és nemcsak az ide látogató külföldiek, hanem a magyar fiatalok és 
gyermekek is megismerkedhetnek egy különleges világgal. Nekem sokat jelentett 
gyermekkoromban. 
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Pusztán szeretném kifejezni a köszönetnyilvánításomat miniszterelnök-
helyettes úrnak, Soltész Miklós államtitkár úrnak, hisz a közelmúltban jelent meg az a 
kormányhatározat, amely alapján Erzsébetváros, ahova én magam is mint 
választókerületi elnök tartozok, református közössége 1,3 milliárd forintot kapott a 
református templom és parókia megújítására. Ezt azért tartom külön is 
kiemelendőnek a mai ülésen, mert ha visszatekintünk a belváros, Erzsébetváros 
múltjára, akkor látjuk, hogy a hunvaldi korszakot követően több mint 10 milliárd 
forint adóssággal vette át az akkori fideszes önkormányzat, 2019-ben pedig 10,2 
milliárd forint plusszal adta át az önkormányzatot a baloldali vezetésnek, a 
Niedermüller Péter által vezetett közösségnek, és egyébként már több mint a fele 
elfogyott ennek a tartaléknak. Miközben azt látjuk, hogy a vallási közösségek és 
egyházak számára szánt támogatást Erzsébetváros a felével megkurtította, 
csökkentette, addig a magyar kormányzat éppen a támogatásáról biztosította az itt élő 
közösségeket. 

Miért tettem ezt felvezető mondatként, miért tartom ezt fontosnak? Azért, 
mert amit a DK-s képviselő, Sebián-Petrovszki László mondataiból látunk és hallunk, 
és a DK egyik alapokmánya, nem mondanám alkotmánynak, mert túl szép kifejezés 
az én jogi fogalmaim között, szerintem mégiscsak a kommunista kiáltványra 
vezethető vissza, azzal nagyon egybevág. Valóban mindent eltörölni, mindent 
megszüntetni, ami a létezésünk, kultúránk alapja, a kereszténységbe vetett hitünket 
és kultúránkat. Valójában minden intézkedésük, minden ötletük, úgymond, minden 
javaslatuk egy irányba mutat: a kereszténység és a vallási közösségek létalapjainak a 
felszámolása felé. Ez a tettek mezején jól látható. Rövid kis apró példa, mint csepp a 
tengerben: Erzsébetvárosban létrehoztunk egy szép Klauzál téri piacot, nemzeti színű 
szalaggal voltak feldíszítve kötelező elemként az oszlopok, így szolgálták a közösséget. 
Az első intézkedés az volt, hogy ezt a nemzeti szalagot levették az oszlopokról. Aztán a 
második intézkedés, hiszen advent időszakában vagyunk, már a rózsaszínű gyertyát is 
megnyújtottuk, az örök gyertyát, és szintén ebben az épületben, a Klauzál téri 
csarnokban egy Betlehemet helyeztünk el, hogy ez a Betlehem nincs kiállítva, a 
raktárban van valahol. 

Tehát pontosan láthatjuk, a közösség egyik pillanatról a másikra látja, hogy 
milyen az a világ, amelyet a DK valóban kíván. Amit Sebián-Petrovszki László 
mondott, hogy számukra a francia modell látszik legközelebb állónak, ezzel szerintem 
mindent elárul. Szerintem Franciaországban az átvágott torkú katolikus pap, a 
felgyújtott zsinagógák, a megerőszakolt (Sebián-Petrovszki László: Ajaj!) és utána 
meggyilkolt fiatal lányok nagyon jól mutatják, hogy mi az a világ, amelyet a DK 
valójában kíván. Isten őrizz, hogy ez a világ egyszer eljöjjön ide is. Ma Magyarország 
valláspolitikájának és egyházpolitikájának köszönhetően azon kevés európai országok 
közé tartozik, ahol a vallási közösségek egymással békében, békességben élhetnek, az 
egyik legbiztonságosabb helye ma a vallási közösségek számára a világnak. Láthatólag 
a DK számára ez nem megfelelő világ.  

Miniszterelnök-helyettes úr kitért a nemzetpolitika részeként a magyarság 
helyzetére, a külhoni magyarság helyzetére, szeretném ismételten 
köszönetnyilvánításomat kifejezni miniszterelnök-helyettes úrnak és rajta keresztül a 
magyar kormánynak, hogy milyen óriási erőfeszítéseket tesz a külhoni magyarságért. 
Hisz pontosan tudjuk, hogy ez a jogvédők számára nem fontos, az álliberális vagy 
baloldali jogvédők számára nem fontos, hogy a külhoni magyarság ma, ez 
tényszerűen igaz, a legüldözöttebb kisebbség Európában. Naponta ezres 
nagyságrendű, lehet nyugodtan mondani, a jogsérelmes helyzetek száma. Érdekes, a 
jogvédők számára ez egyáltalán nem is fontos. Sőt! Ott, Brüsszelben ez nem is téma 
számukra. Hogy lehet az, hogy magyar testvéreink mindennapos emberi jogi 
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jogsérelme a DK-nak és baloldali szövetségeseinek, csatlósainak nem fáj? Ebből a 
helyzetből pontosan levezethető, hogy milyen nézeteket is vallanak, nemcsak az 
egyházról, nemcsak a vallási közösségről, hanem a magyarság jövőjéről. Önök 
ugyanazt a jövőt szánják a magyarságnak, az anyaországi magyarságnak, amilyen 
jövőt szántak vagy valóságot adnak ma a külhoni magyarságnak. Ugyanezt a jövőt 
szánják itt nekünk, határokon belül, amikor a migránsokat éppen üdvözlik.  

Talán még egy zárógondolat, megköszönve még egyszer az időt és a türelmet a 
tisztelt bizottságnak is. Azt gondolom, hogy ma Magyarország páratlan társadalmi, 
gazdasági, erkölcsi fejlődés útján áll, amelyre nyilván mondhatjuk elemezve a saját 
munkánkat, hogy még lehetne többet, még többet, de azt gondolom, hogy a 
lehetőségek és ebben a bonyolult világok halmazában, komplexitásában a magyar 
kormány az egyházpolitikáján, a nemzetpolitikáján keresztül valóban történelmi 
méretű feladatot hajtott és hajt végre. Köszönöm szépen. 

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

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Azt gondolom, hogy Sebián-Petrovszki 
Lászlónak ez a Franciaországgal kapcsolatos hasonlata érthető és adekvát volt. Azzal 
szemben, amit Bajkai István képviselőtársam elmondott, Franciaország mai 
társadalmi helyzetét szerintem az oktatáspolitikájánál és a mai döntéseknél talán 
jobban meghatározza a gyarmati időkből felhalmozódott sokféle konfliktusa, de azt 
hiszem, nekünk most nem Franciaország problémáját kell megoldani itt. Azt 
gondolom, hogy a francia oktatás sok szempontból példaértékű és nagyon komoly 
múlttal rendelkező és megvannak benne azok az értékek, amelyek szerintem 
példaként állhatnak előttünk is. 

De ha már az oktatás, szeretném pontosítani a kérdésemben elhangzottakat, 
mert nem azt látom problémának feltétlen, hogy sok kistelepülésen vagy egy-egy 
térségben van olyan iskola, amely egyébként tényleg nagyon komoly munkát végez és 
a hátrányos helyzetűek tekintetében is segít akár. Mondok jó példát, hogy a 
gyakorlatról beszéljünk. Miskolc környékén a parasznyai általános iskola esetében, 
amely református iskola, volt aggodalom, amikor átkerültünk, hogy minden 
tekintetben meg tud-e felelni a helyi közösség elvárásának. Én azt látom a 
gyakorlatban, hogy igen, nagyon komoly munkát végeznek ott a pedagógusok és 
felekezettől függetlenül látnak el feladatot. Amiről én beszéltem és Sebián-Petrovszki 
képviselőtársam is, az egy másfajta jelenség, elsősorban nagyvárosi vagy nagyobb 
települési jelenség, ahol több iskola van adott esetben a szülők illetve diákok előtt, 
mint lehetőség. Itt reális folyamat és fenyegető veszély az, hogy a miatt a 
finanszírozási helyzet miatt, amiről képviselőtársam is beszélt, nagyon sok olyan 
szülő íratja be adott esetben egyházi iskolába a gyerekét, aki valójában egyébként az 
állami oktatásban szívesebben látná a gyerekét, tehát nem hitéleti vagy egyéb okokból 
íratja oda a gyermeket, hanem azért, mert ott olyanok a körülmények, úgy látja, hogy 
olyanok a körülmények, hogy több pénz jut adott esetben eszközökre, programok 
finanszírozására, vagy olyan körülmények vannak, hogy az épület jobban felújított, 
szívesebben íratja a gyereket. 

Emellett az elmúlt tíz évben, azt gondolom, az állami oktatásra nem jutott 
megfelelő forrás. Az ottani épületek felújítására sem jutott megfelelő forrás, és ezért 
nagyon sok olyan gyermek jár, ez a tapasztalatom is, állami oktatási intézménybe, 
akinek a szülei adott esetben lehet, hogy szívesebben íratnák egyházi fenntartású 
intézménybe a gyereküket, hogy a hitüket megéljék, ha egyébként oda tudnának férni 
ezekhez az oktatási intézményekhez. Mit fog ez okozni? Ez az én feltételezésem és a 
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folyamatokból ezt le lehet vonni. Azt fogja okozni, hogy vidéken nagy számban a 
társadalmi elit gyermekei egyházi iskolába fognak járni és a hátrányos helyzetű 
gyermekek pedig az állami oktatásban fognak bent ragadni rosszabb finanszírozási 
körülmények között. Azt gondolom, az egy valós és érvényes vita, hogy ez ne így 
legyen, ne álljon elő ez a helyzet, mert megvannak minden fenntartású oktatási 
intézménymodellnek az előnyei, hátrányai és sorolhatnám. 

De amit én mondok, azt semmiképpen nem az egyházi oktatási intézmények 
kárára, rovására mondom, hanem azt mondom, hogy ezzel van komoly feladat, mert 
olyan típusú és nagyságrendű társadalmi probléma fog beszorulni az állami 
oktatásba, egy csökkenő gyermeklétszám mellett, mondhatnám, ami kezelhetetlen 
problémákat fog okozni. Szerintem ebben lépni kell, és nem az a megoldás, hogy 
akkor minél több állami intézményt adjunk át, és azt mondjuk, hogy mossuk 
kezeinket, és akkor menjen egyházi fenntartásba. Nem! Megfelelő körülményeket kell 
teremteni az állami oktatási intézményekben. Szerintem ez a megoldás. 

A vita végére érve pedig - december közepén mit mondhatna az ember - azt 
gondoltam, hogy egy ilyen típusú vita kevesebb éles megjegyzést fog tartalmazni. Azt 
gondolom, pont az egyházak kérdése, a hitélet, de egyébként a nemzetiségek kérdése 
is csomó olyan dolgot tartalmaz, amely az ember világ megértésével kapcsolatos 
gondolataihoz kapcsolódik. Aztán meg sok mindent nem lehet megérteni, arra meg 
ott van a hit. Szerintem sokkal nagyobb megértés meg tolerancia kell, azt gondolom, a 
kormánypárti részről is annak kapcsán, hogy bizony az ellenzék politikusai másképp 
gondolnak kérdéseket. Én nem látom helyénvalónak ezt a fajta, hogy mondjam, tehát 
nem szorul rá Sebián-Petrovszki képviselőtársam, hogy megvédjem, mert semmi 
ilyesmiről nincs szó, csak azt gondolom, nem túl elegáns kipécézni akár egy politikai 
erőt vagy egy képviselőtársamat ebben a vitában és neki címezni ezeket a kérdéseket. 
A világ megértése és az igazságérzete kapcsán ő ezekre a következtetésekre jutott 
szerintem koherens álláspont alapján. Szerintem inkább azzal kéne foglalkozni 
mindannyiunknak, hogy ezek a nézőpontok egymás mellett békében tudjanak ebben 
az országban meglenni, és ne érezze senki azt, hogy egyébként az ő hitének, 
világnézetének megfelelő oktatást, bármi egyebet nem kap meg. Szerintem nem 
hivatkozási alap egy ilyen vitában az, hogy mi volt 30, 40, 50, 100 évvel ezelőtt, és 
szerintem azért nem, mert az lenne a feladatunk, hogy meghaladjuk ezeket a 
problémákat, amelyeket a XX. század az asztalra tett. Naiv itt hétfő reggel ez a 
kijelentésem, de lehet, hogy azért kéne itt lennünk, meg azért vállaltuk a feladatot, 
hogy a választóinkat képviseljük, hogy ezzel kéne foglalkozni, nem feltétlenül 
parttalan politikai vitákkal. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További jelentkezőt nem látok, ezért a véleménykört és a vita egészét 

lezárom. Kérdezem miniszterelnök-helyettes urat, kíván-e reagálni az elhangzottakra. 
(Jelzésre:) Igen. Tessék parancsolni! 

Dr. Semjén Zsolt reflexiója 

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Gyors reflexiót tennék. Először is köszönöm szépen 
Varga László képviselő úr hozzászólását. Alapvetően egyetértek vele minden 
szempontból. Tudom, hogy ez most nem annak a műfaja, hogy én visszakérdezzek, de 
ezt most nem retorikából és nem politikai pengeváltásból teszem, hanem inkább a 
probléma összetettségének a demonstrálása céljából. Képviselő úr, ugye abban 
egyetértünk, hogy helyes dolog az iskolaválasztás szabadsága? Na most, ha van 
iskolaválasztási szabadság, akkor menjünk végig a háromféle lehetőségen! Van, 
mondjuk, egy magyar honpolgár, aki tehetősebb ember, aki szeretne a gyerekének 
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különleges képzést biztosítani, és ezért megfizet üzleti alapon egy alapítványi iskolát. 
Kifizeti a tandíjat és így tovább. Joga van hozzá? Joga van hozzá. Van egy honpolgár, 
aki gyerekének speciális adottságai vannak, és úgy érzi, mondjuk, a Waldorf-iskola 
felel meg a gyereke pszichológiai szempontjainak. Joga van ahhoz, hogy a Waldorf-
iskolába írassa a gyerekét? Joga van. Van, mondjuk, egy szerb nemzetiségű 
honfitársunk, aki szeretné a szerb identitását erősíteni, védeni, megélni, és a gyerekét 
a szerb iskolába íratja. Joga van hozzá? Joga van hozzá. Van, mondjuk, egy 
református identitású honfitársunk, aki szeretné református iskolába íratni a 
gyerekét. Joga van hozzá? Joga van hozzá. Akkor ebből következik, a szabad 
iskolaválasztásból következően most felsoroltam egy pár olyan legitim szempontot, 
amiért az állami iskolarendszerből elmennek emberek. 

A megoldás az, hogy egyfelől - ezekből a műfajokból egyébként egyedül az 
egyháziak vehetők rá ilyesmire alapvetően és esetleg néhány alapítványi - legyenek 
olyan iskolák, amelyek speciálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak, 
legyen az szociális szempontú, vagy például a cigányság felzárkóztatása tekintetében. 
De ezen túlmenően az államnak szembe kell néznie azzal, hogy a végén mégiscsak az 
történik, hogy az államnál maradnak a speciális identitással nem rendelkező és - akár 
még ebben is egyetértek önnel - szegényebb lehetőségű gyerekek. Ebben az esetben a 
helyzet az, hogy az ő megfelelő ellátásukat az államnak kell biztosítani. Azzal teljesen 
egyetértek, hogy az államnak arra kell törekedni, hogy minél inkább több pénzt 
tudjon biztosítani arra, hogy ezek a gyerekek az állami iskolában megfelelő képzéshez 
jussanak. Az egyenletnek nincs más megoldása, ha elfogadjuk azt, hogy szabad 
iskolaválasztás van, és ebből kifolyólag az állami iskolarendszerből ki lehet lépni. 
Megjegyzem, egyébként ez a liberális megoldás is, zárójel bezárva. És a megoldás, 
ahol viszont a szociális szempontnak kell érvényesülnie, az, hogy az államnak több 
forrást kell biztosítania arra, hogy az állami iskolákra, speciálisan azokra, ahol 
egyébként többek között ebből kifolyólag és a településszerkezetből következően is 
nagyobb számban vannak hátrányos helyzetű gyerekek, az ő felzárkóztatásukra több 
forrást kell biztosítani. Én ezzel egyetértek. 

Sebián-Petrovszki László képviselő úr tekintetében szeretném jelezni, hogy 
mindig azt az elvet követem, hogy amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten, és az 
igazság az, hogy az első megszólalásához képest a második megszólalása egészen más 
hangnemű volt, úgyhogy nem éltünk hiába, és akkor ezt így meg is köszönöm neki. 
Ezért tényleg a lehető legtárgyszerűbben megpróbálom megvilágítani neki, hogy mit 
miért teszünk, és miért gondoljuk helyesnek. Kétségtelen, hogy a kiegészítő 
támogatás kiszámolása egy rendkívül bonyolult dolog, még azt is elfogadom, hogy 
száz százalékosan egyébként egyik oldalról nézve sem lehet teljes precizitást elérni, 
mert körte, alma, szilva összeadásáról van szó, ahol például a településszerkezet is 
belejátszik, hiszen egy 10 gyerekből álló kis osztály egészen más finanszírozást 
igényel, mint egy 30 gyerekes nagyobb osztály. Bonyolult a kérdés, függ az iskola 
állapotától, hogy az modern építésű-e, olyan dolgokig elmenően, hogy nem mindegy, 
hogy milyen a hőszigetelés a fűtésszámla tekintetében. Ez egy végtelenül bonyolult 
dolog, de azt állítom, hogy alapvetően meg lehet mondani, hogy milyen 
finanszírozása van az egyházi szférának - ahol szintén egyébként a legkülönbözőbb 
fenntartók vannak - és az állami szférának. 

De előtte még az alapvetés tekintetében engedjen meg nekem egy 
visszaemlékezést! Hogy mondjam, én egy régi motoros vagyok ebben a műfajban. Az 
időpont, amire most hivatkoznék, ’94 körül van, lehet, hogy kicsit később, de 
nagyjából a kilencvenes évek közepe. Hogy mondjam, ön új versenyző ebben a 
műfajban, én régi motoros, mind a kettőnek van előnye és hátránya. Az a szemlélet, 
amit ön elmond - és ezt most nem minősítem semmilyen formában, mindenkinek 
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joga van olyan beállítottságúnak lennie, mint amit helyesnek tart, és azt gondolom, a 
köztünk lévő végletes ellentét az értékválasztásból és a beállítottságból következik 
valóban úgy, ahogy mondta -, kísértetiesen hasonlít arra, amit Bauer Tamás képviselt, 
mondom, ’94 körül. Akkor volt Horn Gyula idejében az a vita, hogy az 1 százalék 
felajánlható legyen. Bauer Tamás járt nálam, és az ő eredeti elképzelése az volt, hogy 
legyen 1 százalék, amire pályázhatnak az egyesületek, egyházak, sportegyesületek és 
minden műfaj, amely a szó szoros értelmében nem állam. 

Ezt most minden pejoratív jelentés nélkül mondom, ez a klasszikus SZDSZ-es 
mentalitás abból a szabadkőműves hagyományból indul ki, amely a vallást egy 
szabadidős tevékenységnek tekinti. Tényleg azt gondolja, mondom, beszéltem vele 
többször, hogy igen, az embernek vannak szabadidős tevékenységei, van, aki 
horgászik, van, aki bélyeget gyűjt és van, aki katolikus. Ezért gondolta ő, hogy az egy 
százalék tekintetében egyben kell lenniük az egyesületeknek, az egyházaknak és 
mindenkinek, aki nem állami entitás. Itt az a probléma van, hogy sem szociológiailag, 
sem filozófiailag, sem történetileg nem érzékeli azt a különbséget, amely, mondjuk, 
egy bélyeggyűjtő egyesület és egy egyházi jogi személy között ontológiai értelemben 
van. Ez a gyökere az egésznek. 

Ebből következik önnek az az állítása, hogy a templomokat nem kellene állami 
pénzből felújítani vagy újat építeni. Aztán miért nem? Mert ha ön azt mondja, hogy a 
vallásos közösségeknek nem kell templomot építeni, akkor milyen alapon nem 
mondja azt, hogy például a kulturális közösségeknek meg nem kell kultúrházat, a 
művészi közösségnek nem kell színházat. Ilyen alapon akkor a sportegyesületeknek 
nem kell sportpályát építeni állami pénzből. Én például nem bokszolok. Na, de nem 
vonom kétségbe azt, hogy az államnak feladata, hogy például a bokszegyesületeket is 
támogassa. Én magam nem citerázom, de helyesnek tartom azt, hogy mondjuk a népi 
citerazenekarokat is támogassuk. Miért veszi ki ön a hitéleti közösségeket - és arra 
kérem, nem kell most, hogy csak egyszer egy nyugodt pillanatában reflektáljon rá -, 
miért gondolja azt, hogy pont a hitéleti közösségeket nem kell támogatni állami 
pénzből, ha egyébként azt gondolja, hogy a kulturális közösségeket, a 
sportközösségeket és a bélyeggyűjtő vagy akár a horgászközösségeket meg támogatni 
kell? Ha a kaktuszgyűjtőket támogatja, miért gondolja, hogy a reformátusokat nem 
kell? Ha a kaktuszgyűjtőknek lehet székházuk állami támogatással, akkor miért nem 
lehet, mondjuk, evangélikus templom? 

Amit Bertalan Judit képviselő asszony elmondott, csak megköszönni tudom. 
Abban is igaza van egyébként, hogy az is megfontolás kérdése, annyi évtized 
egyházüldöző szocializmusa után megilletné-e az egyházakat pozitív diszkrimináció. 
Ezen, mondjuk, lehet vitatkozni, de azon nem lehet vitatkozni, hogy az egyenlő 
finanszírozás viszont minden körülmények között megilleti. A képviselő úr azt vitatja, 
hogy az egyenlő finanszírozás megvalósul-e. Ön azt állítja, hogy az egyházi iskolák 
többet kapnak. Mondjuk, néhány egyházival beszéltem, aki harcosan levezeti, hogy 
szerinte meg kevesebbet. Miután rendkívül bonyolult a kérdés, hogy mondjam, 
szakmailag tudnék érvelni mindkettő mellett abból a szempontból, hogy mit 
számolok bele. Például az egyházi iskolák és egyházi intézmények bizonyos EU-s 
pályázatokból definitive ki vannak zárva. Akkor ezt most beleszámoljuk vagy nem? 
Csak azért mondom, hogy érvelni sok mindennel lehet. Amit ön mond, az pontos 
kifejezés, amikor azt mondta szó szerint, hogy egyes kimutatások szerint. Egyes 
kimutatások szerint lehet, hogy így van, más kimutatások szerint pedig pont fordítva 
van. Én azért azt mondom, hogy helyezkedjünk szigorúan a jog fundamentumára. 
Ezért állítom, hogy ön nem velem vitatkozik, hanem az Alkotmánybírósággal. Az 
Alkotmánybíróság állapította meg, hogy a Gyurcsány-kormány idején hátrány érte az 
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úgynevezett kiegészítő normatívák tekintetében, így hívják ezt, az egyházi iskolákat. 
Megjegyzem egyébként, hogy az Állami Számvevőszék is hasonlót állapított meg. 

Tehát ebből a vitából, hogy mindannyiunk számára elfogadható álláspontra 
érkezzünk, nem tudunk más fundamentumra állni, csak az Alkotmánybíróság 
döntéseire, a hatályos törvényekre és a Pénzügyminisztérium számításaira évről évre. 
Mindazon képviselőtársamnak mondom, akiktől nem várható el, hogy részletesen 
elmerüljenek a kiegészítő normatíva számításának a legkülönbözőbb leágazásaiba és 
labirintusába, hogy a végső leegyszerűsítésben a következőképpen történik ez. 
Megnézzük, hogy az ország összes állami iskolája különböző jogcímeken mennyi 
pénzt kap. Ezt elosztjuk az állami iskolába járó gyerekek számával. Majd megnézzük, 
hogy az ország összes egyházi iskolájába járó gyerek után az egyházi 
intézményfenntartók mennyi támogatást kapnak és ezt elosztjuk az oda járó gyerekek 
számával. Akkor kijön egy szám, hogy egy átlagos állami iskolába járó gyerek ennyit 
kap, egy átlagos egyházi iskolába járó gyerek pedig ennyit kap. És a lényege az, hogy a 
kettő közé egyenlőségjelnek kell kerülni és akkor van egyenlő finanszírozás. 

Persze, bonyolult a dolog, mert nyilván más egy kisiskolás költsége, más egy 
gimnazista költsége. Kétségtelen, hogy az egyházi iskolaszerkezetben magasabb a 
gimnáziumok aránya, az államiakban az általános iskolák aránya és így tovább, függ a 
város-vidék összetettségtől, tehát ezer dologtól függ. Miután tényleg rendkívül 
bonyolult, értelmesen lehet érvelni tulajdonképpen nüansznyi ügyekben egyébként, 
hogy ezt beleszámítjuk, nem számítjuk bele, figyelembe kell venni, nem kell 
figyelembe venni. De mégiscsak a kiindulópont az Alkotmánybíróság, a hatályos 
törvények, az Állami Számvevőszék és a Pénzügyminisztérium. Ennek alapján teljes 
felelősséggel mondom, hogy az egyenlő finanszírozás valósul meg.  

Még egy dolgot szeretnék képviselő úrnak mondani annak alapján, amit Bajkai 
képviselő úr elmondott határon túli magyar vonatkozásban. Ön azt mondta, hogy 
nem akarják az állampolgárságot visszavonni a külhoni magyaroktól, hanem a 
szavazati jogot akarják, mondjuk így, hogy elvenni. Na most, miért vennék el a 
szavazati jogot a határon túli magyaroktól? Erre két válasz adható összesen. A) mert 
nem lakik itt Magyarországon. B) mert nem fizet itt adót. Ezt a két érvet hallottam 
egész életemben, vagy legalábbis mióta ez a vita van. Na, de az a helyzet, képviselő úr, 
hogy nagyon sok magyar van, aki hosszabb-rövidebb ideig külföldön dolgozik, tehát 
nem lakik Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy például attól, aki most 
Németországban dolgozik, elvennék a szavazati jogot? Ha a Berlinben élő, dolgozó 
magyartól nem veszik el a szavazati jogot, akkor mondjuk a Csíkszeredán élő 
magyartól aztán miért vennék el? A másik az, hogy nem fizet itt adót. Hogy 
mondjam? Tudnék csoportokat mondani, akik feltehetőleg életükben egyetlen fillér 
adót nem fizettek. (Sebián-Petrovszki László: Kik? Mondjad!) Például azok, akik nem 
fizetnek adót. De mondok önnek egyébként csoportot. (Soltész Miklós közbeszólása.) 
Pillanat, pillanat! Mondom. Például mondjuk kifejezetten adót a nyugdíjasok sem 
fizetnek, akiknek nincs munkaviszonya, leszámítva a forgalmi adót. (Sebián-
Petrovszki László: A nyugdíjasoktól elvenné a szavazati jogot? Ezt mondja?) Ön 
akarja elvenni azoktól, önök mondták azt… (Sebián-Petrovszki László: Ön monda 
példaként!) Pillanat! Önök mondták azt, hogy aki nem fizet itt adót, annak ne legyen 
szavazati joga, mondván, hogy a közteherviselésből nem veszi ki a részét. Diákok 
vannak, nyugdíjasok vannak, olyan emberek vannak, akik effektíve személyi 
jövedelemadót nem fizetnek. Persze, megjegyzem, azért azok is fizetnek forgalmi adót 
és így tovább. De vannak olyan csoportok a magyar társadalomban, akik nem fizetnek 
adót különböző okok miatt. Például nagyon helyesen nem fizetnek adót azok a nők, 
akik négy-öt gyereket nevelnek és így tovább. Ha ő nem fizet személyi jövedelemadót 
és az ideológia az, hogy azért nem lehet a határon túli magyaroknak szavazati joga, 
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mert nem fizetnek személyi jövedelemadót, akkor kérdezem, hogy miért nem akarják 
elvenni az összes olyan csoporttól, legyenek azok nyugdíjasok, diákok, 
nagycsaládosok és így tovább, akik egyébként nem fizetnek személyi jövedelemadót. 

Tehát az önök álláspontjából vagy az következik, hogy akkor el kell venniük 
ugyanilyen logikával a Nyugat-Európában dolgozó magyaroktól a szavazati jogukat és 
el kell venni az önök logikájából következően mindazoktól a szavazati jogát, aki éppen 
most az adott évben például nem fizetett személyi jövedelemadót. Ellenkező esetben 
logikailag tarthatatlan, hogy miért a külhoni magyaroktól akarják elvenni. Tehát 
ezeknek csak pusztán az alkotmányos és józan ész alapján való megfontolását kérem. 
Egyébként áldott karácsonyt kívánok mindannyiuknak! 

 
ELNÖK: Nagyon köszönjük miniszterelnök-helyettes úr és államtitkár urak 

részvételét a bizottsági ülésünkön. További munkájukhoz jó egészséget és további 
sikereket kívánunk! Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Egy perc technikai szünetet 
rendelek el. 

 
(Szünet: 10.41 - 10.42) 

Egyebek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársaim. Rátérünk az utolsó napirendi 
pontunk, az egyebek megtárgyalására. Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy van-e az 
egyebek között bármilyen javaslatuk, észrevételük. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt 
nem látok. 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs jelentkező, a bizottság ülését berekesztem. Mivel idén már 
nem tervezünk további ülést tartani, ezért szeretném megköszönni 
képviselőtársaimnak, a bizottság minden tagjának, a munkatársainknak, a 
gyorsíróknak és a műszakiaknak is az egész évi munkájukat, különösen ezzel a 
vírushelyzettel terhelt évben. Áldott karácsonyi ünnepeket és egy boldogabb, 
nyugodtabb új esztendőt kívánok! Vigyázzanak magukra! Köszönöm a 
megjelenésüket még egyszer. 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 43 perc) 

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lestár Éva és Vicai Erika 


