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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a sajtó 
munkatársait, a munkánk iránt érdeklődőket is a Költségvetési bizottság mai ülésén. 
Az ülést ezennel megnyitom. 

Bejelentem, hogy a mai bizottsági ülésen dr. Tilki Attilát V. Németh Zsolt 
helyettesíti, Horváth István képviselő urat pedig Barcza Attila képviselő úr fogja 
helyettesíteni. Megállapítom, hogy a megjelent képviselő hölgyekkel, urakkal és a 
helyettesítésekkel együtt a Költségvetési bizottság határozatképes. (Csárdi Antal 
megérkezik az ülésre.) 

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim előzetesen 
megkapták az ülésre vonatkozó napirendi javaslatot. Ennek megfelelően a 
tájékoztatást is megadtuk önöknek, hiszen beérkezett egy házszabályszerű módosító 
javaslat, amelyet Mesterházy Attila képviselő úr küldött meg számunkra. Erre 
érkezett Szűcs Lajos úrtól egy levél, hogy a kormánypárti képviselők nem fogják 
támogatni ezt a napirendi kiegészítést, a képviselőtársaim ezt a levelet is megkapták.  

A bizottság vita nélkül szokott ezen kérdéskörben határozatot hozni, ezért 
kérem, hogy aki egyetért - itt elsőként természetesen a kezdeményezésről kell 
dönteni. Kérdezem a bizottságot, hogy ki ért egyet a napirend módosítására 
vonatkozó kezdeményezéssel. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki volt az, aki nem 
értett egyet ezzel? (Szavazás.) Ki volt az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen, 7 nem 
és 1 tartózkodás mellett ezt a témakört a bizottság nem vette napirendjére.  

Most kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki ért egyet a kiküldött napirendi 
javaslattal. Ki támogatja azt? (Szavazás.) Ki az, aki nem értett egyet azzal? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt ilyen. Van valaki, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a kiküldött 
napirendi pontjait. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/805. számú 
törvényjavaslat    
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Így rátérünk az 1. napirendi pontra: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/805. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenie a bizottságnak. A 
törvényjavaslatot Bősz Anett, Dr. Varga-Damm Andrea, Csárdi Antal 
képviselőtársaimmal együtt nyújtottuk be. A napirendi pont tárgyalását megnyitom.  

Felkérem a benyújtók képviselőjét, ismertesse a javaslatot. Képviselő asszony, 
öné a szó. Tessék, parancsoljon!  

Bősz Anett (független) előterjesztése 

BŐSZ ANETT (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Amint 
látják, egy nagyon széles körű ellenzéki képviselői csoport sorakozott fel a mögött a 
nemes cél mögött, hogy az otthonápolást munkaként ismerje el a törvény, és ezenfelül 
megfelelő bérezés járjon érte, beleszámítson a későbbiekben a nyugdíjkorhatár 
eléréséhez szükséges munkaviszonyba. (Böröcz László és Boldog István megérkeznek 
az ülésre.)  
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Illetve el kell mondanom azt, hogy nagyon sok esetben találjuk ezeket az 
embereket, akik jelen pillanatban otthonápolók, és főképp az emögött felsorakozott 
társadalmi mozgások azok, amelyek a kormánypárti képviselő urakat és hölgyeket is 
arra sarkallhatnák, hogy igennel szavazzanak erre a törvénymódosító javaslatra, és 
segítsenek tárgysorozatba venni ezt a kezdeményezést. Ugyanis ezek az emberek, akik 
otthon ápolják beteg hozzátartozóikat, legyen szó akár idős hozzátartozóról vagy már 
betegen megszült, illetve később beteggé váló gyermekről, 0-24 órában 
foglalkoztatják az ápolókat otthon. 

Szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy nemrégiben e társadalmi 
kezdeményezés olyan figyelemfelkeltő akcióba kezdett, ahol öt férfi volt képes ellátni 
azt a feladatot, amit az az édesanya, aki beteg kisfiát ápolja. Azt gondolom, ezek után 
nem kérdés, hogy az otthonápolás munka, amiért munkabér jár, amit 
munkaviszonyként kell elismerni, és nem hagyhatjuk tovább az otthonápolókat olyan 
helyzetben, hogy sajnos már hó közepére elfogy a pénzük. Nagyon sokszor ezek az 
emberek, akik kifejezetten az egész életüket arra áldozzák, hogy ápolhassanak valakit, 
arra szorulnak, hogy róluk gondoskodjanak jóakaró ismerősök. Ilyen helyzetben 
semmi szín alatt nem hagyható ez a társadalmi csoport, és felhívnám a figyelmüket, 
hogy több tízezer honfitársunkról van szó. Kérem önöket, hogy támogassák ezt a 
képviselői indítványt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, köszönöm szépen, hogy valamennyiünk nevében 

ezeket a gondolatokat elmondta.  

Hozzászólások, reagálások 

Ezennel a vitát megnyitom. Sajnálattal állapítom meg, hogy a kormány a 
napirendet nem tartja annyira kiemelkedően fontosnak, hogy megtiszteljen 
bennünket jelenlétével, de ez bennünket a vitában nem hátráltat, remélem.  

Megkérdezem, hogy kinek adhatom meg a szót. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben a vitában nem kívánnak részt venni, vitát erről külön nem kell 
folytatnunk. Az elmúlt hónapokban számos alkalommal volt lehetőségünk arra, hogy 
az otthonápolásban részt vevők érdekében szót emeljünk, és nemcsak itt a 
parlamentben, hanem azon kívül is, beszélni arról és támogatni azokat a 
törekvéseket, amelyeket azok a civil szervezetek, érdekképviseletek kezdeményeztek, 
akik ebben megjelentek; az ő hangjukat felerősíteni, és elmondani, hogy abból a 
lehetetlen helyzetből, amelyben jelenleg vannak, segíteni kell kijönni, és ahogy a 
képviselő asszony elmondta, a napi 24 órás szolgálatot elismerni. Ez két fontos ügy: 
egyik oldalról a díjazás, másik oldalról pedig a jogviszonyban kell megerősíteni őket. 
Ráadásul én hozzátenném a Költségvetési bizottság oldaláról, hogy jelentős 
megtakarítást jelent az államnak ez a megoldás, még abban az esetben is, ha 
egyébként erre az emelésre sor kerül.  

Éppen ezért gondolom azt, hogy érdemes támogatni ezt a javaslatot. Bízom 
abban, hogy képviselőtársaim is emellé állnak, hiszen az elmúlt hónapokban többször 
beszéltünk erről, még a költségvetési törvény időszakában is.  

Kérdezem, van-e bárki, aki még szeretne hozzászólni. (Jelzésre:) Csárdi Antal 
alelnök úr. Tessék, parancsoljon! 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Azon 

gondolkodom, tisztelt kormánypárti képviselők, hogy az önök hallgatása vajon mit 
jelent, mit jelent az, hogy itt van egy javaslat, amely megoldást nyújthatna az 
otthonápolók helyzetére, és önök nem szólnak egy szót sem. Mert ígéretek azok 
hangoztak el, csak a gyakorlati megvalósulásban nem láttunk semmit eleddig. Én azt 
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gondolom, hogy a parlamentnek feladata és felelőssége, hogy ha önök nem értenek 
egyet a benyújtott javaslattal, akkor annyival tiszteljék meg az otthonápolókat, a beteg 
gyerekeiket gyógyító, ápoló szülőket, az idős anyjukat, idős apjukat ápoló 
gyermekeket, hogy legalább vitatkoznak, legalább elmondják, hogy mi az 
álláspontjuk. Boldog képviselő úr, Barcza képviselő úr… - mondjanak valamit, kérem! 
Tehát legalább vitatkozzunk róla! 

Én nem gondolom azt, hogy nálunk van a bölcsek köve, de azt gondolom, hogy 
annyi tisztelet jár ezeknek az áldozatkész embereknek, hogy legalább vita legyen róla; 
hogy legalább tudják, önök miért támogatják, miért nem támogatják, hogy az a 
felhatalmazás, amit kaptak áprilisban, azt hogy kívánják használni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Kérdezem, hogy a továbbiakban… 

(Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, alelnök úr, öné a szó.  
 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Az a felhatalmazás, amit kaptunk, az a nagyon erős felhatalmazás - jó, hogy egy 
LMP-s képviselő figyelmeztet minket erre, ő egészen más felhatalmazással ül itt -, az 
persze minket kötelez arra, hogy ezt a kérdést is áttekintsük.  

Többször itt volt már ez a javaslat vagy hasonló javaslatok, akkor is ezt 
rögzítettük, hogy a kormány ezt tárgyalni fogja. Elindultak az egyeztetések. 
Nyilvánvalóan mi ismerünk olyan háttéranyagokat, amelyek ezekre az egyeztetésekre 
vonatkoznak.  

Azért fogok tartózkodni ettől az indítványtól, mert ezzel elismerem az 
indítvány fontosságát, csak nem támogatom, mert ezer sebből vérzik.  

Azokra a kérdésekre, amelyeket ön itt a megszólalásában feszeget - az összeg 
nagysága is nyilvánvalóan fontos és a jogviszony kérdése is fontos -, majd a kormány-
előterjesztés, ami reményeim szerint idén, még ebben a parlamenti ciklusban rendezi 
ezt a kérdést, mindenre ki fog térni. Tehát az ügy fontossága megkérdőjelezhetetlen. 
Nem akarom itt elismételni azt, hogy az Orbán-kormány a maga idejében az elődeivel 
szemben milyen lépéseket tett ezen a területen, én ezeket ismerem, kevésnek 
gondolom, további lépések várhatók.  

Tehát az ügyet támogatjuk, az előterjesztést a jelen formájában nem, mert egy 
sokkal átfogóbb módosítás fog a Ház elé kerülni még ebben a parlamenti időszakban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További jelentkező? (Jelzésre:) Akkor most előbb 

képviselő asszonynak adnám meg a szót. Tessék, parancsoljon, Bősz Anett képviselő 
asszony! 

 
BŐSZ ANETT (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Alelnök úr 

szavai igazán megnyugtatók voltak. Én azért kértem szót, mert szorosan ez nem 
tartozott az előterjesztői feladataim közé, de azt mindenféleképpen meg kell itt 
beszélnünk szerintem, kormánynak és ellenzéknek, hogy Banai Péter Benő 
államtitkár úr ezt a nyári szünet előtt ígérte meg a Költségvetési bizottságnak, hogy a 
kormány részéről javaslat születik, és én nagyon bízom abban, hogy valóban belátható 
időn belül, tehát még az októberi első két héten belül valamit legalább látunk a 
mozgásból. (Dr. Hargitai János közbeszólása.) Bocsásson meg… 

 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Ebben az ülésszakban, 

én ezt mondtam. Tehát nem októberben, ebben az ülésszakban.  
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BŐSZ ANETT (független) előterjesztő: Igen, értem, csak ez azt jelenti, hogy 
Banai Péter Benő államtitkár úr ígéretéhez képest akár fél év is eltelhet. Megjegyzem, 
több tízezer honfitársunk továbbra is 38 ezer forint segélyen kénytelen tengődni. 
Tehát én azt gondolom, hogy amikor van egy halaszthatatlan feladat, amire ráadásul 
a kormány egyik pozíciót viselő fontos emberétől ígéret érkezik a javaslatra, akkor én 
nem hinném - és el tudom fogadni az önök álláspontját abban, hogy adott esetben mi 
hibáztunk a javaslat előterjesztésében, akkor önök megnevezték, hogy milyen 
problémáik vannak ezzel az előterjesztéssel. (Dr. Varga-Damm Andrea megérkezik 
az ülésre.) Mi készek voltunk arra, hogy visszavonjuk, annak az ígéretnek a fényében, 
amit az államtitkár úr itt mindannyiunk előtt tett. És azt látjuk, hogy azóta több olyan 
megmozdulás történt, ahol ténylegesen mozgásképtelen emberek vonultak utcára, 
ami egyszerűen egy abszurd helyzet, hogy valaki, aki járni vagy önmagát ellátni sem 
képes, saját magát képviselve az utcára megy, és próbál a saját otthonápolójáért és 
önmagáért kiállni. Szerintem ezt nem engedhetjük meg magunknak, egy európai 
uniós tagország.  

És még egyszer szeretném felhívni a figyelmüket, hogy májusban hangzottak el 
ennek a vitának az első mondatai itt köztünk. Október van. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim közül eddig Csárdi Antal 

képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván. Tessék, parancsoljon, alelnök úr! 
 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Alelnök Úr! Engedjen meg egy kérést: kérem, 
tájékoztassa a Költségvetési bizottságot néhány szóban az egyeztetések tartalmáról, 
kivel, milyen tartalommal történt egyeztetés, hol tart ez az egyeztetés, született-e már 
részletekben megállapodás.  

És szeretnék kérni, mert értem én, hogy az ülésszak végéig, de egy kicsit 
pontosabb dátumot, hogy mikor kívánja benyújtani a kormány ezt a 
törvényjavaslatot, hogy tudjunk valamit, mert jelen pillanatban nemcsak mi nem 
tudunk semmit erről, hanem az érintettek sem. Szeretném emlékeztetni alelnök urat, 
hogy olyannyira nem tudnak semmit, hogy - ahogy elnök úr is elmondta meg ahogy 
képviselő asszony is elmondta - gyakorlatilag kijöttek, hogy ők képviseljék, 
megjelenítsék az ő igényüket. Ezért kérem nagy tisztelettel alelnök urat, hogy 
tájékoztassa a bizottságot az egyeztetések jelenlegi állásáról, és mondjon nekem egy 
annál pontosabb dátumot, mint hogy az őszi ülésszak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Eddig még Varga-Damm Andrea képviselő 

asszony jelezte, hogy ennél a napirendi pontnál szólni kíván. Tessék, parancsoljon! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek a 

késésért. Amit hallottam Bősz Anett képviselőtársamtól és amit teljes mértékben 
Csárdi Antal képviselőtársamtól, ahhoz magam is tudok csatlakozni. És bár úgy 
tudom, még csak az 1. napirendi pontot tárgyaljuk, de mindenképpen összefüggése 
van az 1. és a 2. napirendi pontnak, és úgy érzem, hogy inkább ennél a napirendi 
pontnál mondanám el azt, hogy miért is két, részben azonos tartalmú előterjesztés 
fekszik itt előttünk és a Ház előtt. 

Az első egy törvényjavaslat, a második pedig egy országgyűlési határozati 
javaslat lesz. Megkérdezhetnék kormánypárti képviselőtársaink, hogy miután részben 
átfedés van a két javaslat témái közt, miért ezt a módszert választottuk, és esetleg 
akár még kifogást is emelhetnek, hogy közjogi szempontból nem igazán értik, hogy az 
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előterjesztők mit gondoltak. Miután mind a kettőben előterjesztő vagyok, úgy érzem, 
hogy autentikus módon választ tudok erre adni, ha esetleg ezt megkérdeznék tőlünk. 

Az első július 9-én került benyújtásra, amikor erőteljesen reménykedtünk 
abban - még a költségvetés tárgyalássorozata alatt -, hogy a költségvetés tervezése 
során mód lesz esetleg arra, hogy azt a forrást, amely ezen intézkedésekhez szükséges, 
a költségvetés előterjesztője egy valamifajta módosító javaslat keretében megteremti. 
Aztán a költségvetési törvény javaslata során úgy láttuk, hogy erre semmifajta 
törekvés nincs, sőt - amint többször hangoztattam a költségvetés vitájában - a 
hazardírozás költségvetését szavazták meg. Láttuk, hogy míg a költségvetésben 
számtalan, egyébként semmifajta társadalmi haszonnal nem járó 
presztízsberuházásra több százmilliárd forint van elkülönítve, erre a rendkívül 
komoly társadalmi problémára nem fókuszál a költségvetés, egyetlen pluszforrás 
sincs.  

De 9-én, amikor benyújtottuk a törvényjavaslatot, még akár 
reménykedhettünk is abban, hogy mégis erre a forrás rendelkezésre áll; már csak 
azért, mert emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy különösen Hargitai János 
képviselő úr meglehetősen megrendülten és érzelmesen válaszolt arra, hogy a 
kormányzat és a kormánypárti képviselők nagyon is igyekeznek azon, hogy ezt a most 
már régóta fennálló problémát megoldják. Pont ez volt az a jelzés, ez volt az a 
kormánypárti képviselőktől ritkán tapasztalható, érzelmes és emberi megnyilatkozás, 
amikor is úgy gondoltuk, hogy na, talán lesz remény ebben a költségvetésben forrást 
biztosítani rá.  

Majd eltelt a július, én magam is ültem egy bizonyos iroda előtt, nagyon sok 
minden történt, és azt láttuk, hogy a költségvetésben mégsem sikerült erre forrást 
találni, azt láttuk, hogy az a fajta érzelmes lendület elmúlt. Jött július 31., amikor a 
következőt, az országgyűlési határozati javaslatot nyújtottuk be, amely egyszerűen egy 
leszelídítettebb, egy megengedőbb formája annak, hogy ha ezt a kérdést már ebben a 
költségvetés-tárgyalási sorozatban nem tudta a kormány és a benyújtó eszközölni, 
akkor legalább szülessék majd egy országgyűlési határozati javaslat arról, hogy 
mindenki úgy érzi, ezt a fontos kérdést napirendre kell venni. 

Bocsánat, hogy picit hosszabb voltam, de azt hiszem, így kerekítettem le 
ezeknek a javaslatoknak a sorsát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. További hozzászólásra van-e 

igény? (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Az udvariasság azt 

kívánja, hogy reagáljak. Az, amit a képviselő asszonytól hallok, igen, felidézte azt, 
hogy én akkor itt reagáltam, azt most is tartom.  

Az alelnök úrnak mondom, én arról tudok, hogy hét érdekszövetséggel volt 
augusztus végén, szezonkezdetkor egy egyeztetés, a KDNP-frakció ezzel önállóan is 
foglalkozott, és ott volt köztünk az az államtitkár, aki ezen az anyagon dolgozik. Ezért 
mondtam én azt, hogy a benyújtott javaslattal szemben az - most az 1. napirendi 
pontra mondom -, ami csak a munka törvénykönyvét érintő ügy, úgy, ahogy van, 
számtalan oknál fogva kezelhetetlen, de erre is ki fog térni a kormány előterjesztése.  
Azt remélem, hogy egy többlépcsős, hosszú távú emelést is be fog mutatni a kormány.  

A kormány ezt mikor tárgyalja? Ha igaz az, amit állítok, akkor az az elvárás, 
hogy ebben az őszi parlamenti ciklusban ez már elénk kerüljön, így a kormánynak 
nyilvánvalóan előbb kell ezt tárgyalnia. Tehát államtitkár úr megnyilatkozása és az én 
megnyilatkozásom között nem látok ellentmondást, mert én parlamenti 
képviselőként mondom azt, hogy azt remélem, nyomatékkal, biztosra akarom venni, 
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hogy az őszi időszakban a parlament pontot tesz már erre a most már hosszú ideje 
nyúló ügyre. Nyilvánvalóan ezért javítottam csak ki a képviselő asszonynak azt a 
mondatát. Azt nem tudom ígérni, hogy október elején ez meg tud történni, hiszen 
már október van, de azt nyomatékosan remélem, hogy ebben az őszi időszakban ezt 
úgy zárjuk le, hogy ezek a számok jövőre működni is tudnak.  

A költségvetés oldaláról abszolút gondot nem látok. Azzal is szokták ostorozni 
a kormányt, hogy mekkora mozgásteret teremtünk meg a kormánynak. Kétségtelen, a 
kormánynak az elfogadott költségvetésben van bőven szabad mozgáslehetősége arra, 
hogy ezeket a kérdéseket a saját mozgáslehetőségeit felhasználva is érvényesíteni 
tudja. Tehát a költségvetés oldaláról aztán az égvilágon semmi gond nincs e 
tekintetben.  

Én nem értek egyet azokkal az ellenzéki kezdeményezésekkel, amelyek mindig 
arra vonatkoznak, hogy a parlamenti képviselőnek lenne költségvetés-végrehajtási 
lehetősége. Persze, amit csinálnak, azt jogszerűen teszik, megtehetik, de a 
kormánynak arra adtunk felhatalmazást és mozgáslehetőséget, hogy a költségvetés 
keretszámai között éljen a mozgáslehetőségével, és tegyen oda forrásokat, ahova 
éppen kell. Nyilvánvalóan, ha a jelenlegihez képest az ápolási díjat emeljük, akkor 
persze oda több forrás kell, de ez a költségvetésben a kormány részére rendelkezésre 
áll.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Képviselő asszony jelzi, hogy még 

szólni kíván. Tessék, parancsoljon! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Nagyon örülök, hogy Hargitai 

képviselőtársam ezt mondta, mert majd két-három hónap múlva, ha nem történik 
semmi, szembesítem vele.  

Már csak ebbéli tisztségünknél fogva is, mindannyian folyamatosan kell hogy 
figyelemmel kísérjük a költségvetés számait, és már most olyan mértékű hiányt 
teremtett a kormányzat a gazdálkodásban, és oly mértékben elszaladt azoknak a 
beruházásoknak a volumene, amelyeket az Európai Unió csak 2021-ig tud 
megfinanszírozni, hogy már az idén is jövőre költik és nyújtják be, és nem lesz majd 
más forrás ezek finanszírozására, mint a költségvetés. Tehát sajnos én azt látom, hogy 
bár abban igaza van képviselőtársamnak, hogy a kormánynak adtak egy komoly 
keretet, hogy felhasználja olyan célokra, amelyeket időközben fontosnak lát, csak mi 
most meg már azt látjuk, hogy lehet, az a mozgástér sem lesz meg.  

Hangsúlyozom: annak örülnék, ha Hargitai képviselőtársamnak igaza lenne. 
Higgye el, ha ez megtörténik, akkor nagyon nagy szeretettel fogom megköszönni akár 
önnek is személyesen, hogy ez sikerült. Muszáj volt azért a kételyeimet kifejezni a 
meglévő hiány és a jövő évi túlköltekezés okán a költségvetés vonatkozásában. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értem, lassan a vitát lezárhatjuk, bár annyit 

mindenképpen szeretnék hozzátenni, hogy e javaslat keretében is hangot adtunk és 
hangot adunk annak, hogy maguk az érintettek azt hangoztatták, hogy azonnali 
50 ezer forintos emelésre van szükség. Ez a május óta hangoztatott igény, és ennek 
reményében fogtunk munkához.  

Legalább ennyire fontosnak tartom azt, hogy az alelnök úr még itt a nyár előtti 
döntéshozatalnál azzal biztatott bennünket, hogy nemcsak néhányan, hanem 
valamennyien ennek az egyeztetésnek részesei lehetnek vagy leszünk itt a bizottság 
képviselő tagjai közül. Erre sajnos idáig nem került sor, ezért vannak kételyeim az 
egész folyamatot illetően, de mindenesetre szeretném ezt ismét hangoztatni, hogy 
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örömmel vennénk - ahogy megígérték, mind a miniszter úr, sőt itt legutóbb az 
államtitkár úr is jelezte írásban -, ha erre a közreműködésre, bevonásra sor kerülne. 
Szeretném jelezni, hogy a mai napig ez nem történt meg, tehát örülnénk annak, ha 
segítenének ebben.  

Mivel itt további hozzászólót én most már nem látok, akkor a vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Most a törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés következik. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/805. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki 
nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Ez azt 
jelenti, hogy 4 igen szavazat és 10 tartózkodás mellett a bizottság többsége nem értett 
egyet azzal, hogy erre a tárgyalásra sor kerüljön.  

Az ápolási díj emeléséről szóló H/964. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 2. napirendi pontban az ápolási díj emeléséről szóló H/964. számú 
határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenie a bizottságnak. A határozati 
javaslatot Csárdi Antal, Varga-Damm Andrea és más képviselők nyújtották be. A 
napirendi pont tárgyalását ezennel megnyitom. 

Felkérem a benyújtók képviselőjét, ismertesse a javaslatukat. Tessék, 
parancsoljon, képviselő asszony! 

Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik) előterjesztése 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök 
úr. Az előbbiekben már részben ismertettem azt, hogy az előző törvényjavaslat után e 
határozati javaslat előterjesztésére miért került sor. Valóban ez sokkal lágyabb, sokkal 
nagyobb mozgásteret lehetővé tevő jogforrás, amit mi kérünk, hogy a tisztelt 
bizottsági tagok támogassanak. Az előbb már elmondtam, és már számtalanszor 
beszéltünk róla, hogy ez a probléma mennyire komoly súlyú.  

Miután az előbbiekben Hargitai János képviselőtársam éppen arról számolt be, 
hogy ő úgy gondolja, az ősz folyamán a kormány erre vonatkozóan egy komoly 
előterjesztést tesz - aminek vélhetően azért törvényjavaslati formája is lesz, nem csak 
kormányrendelet, gondolom én, hogy egy magasabb szintű jogforrás fogja ezt 
rendezni -, ezért tulajdonképpen olyan érzésem van a mai ülésen, hogy akár 
nyugodtan megszavazhatják a kormánypárti képviselők is ezt a javaslatot, hiszen ez 
semmi másról nem szól, mint arról, hogy a kormány ezt a kérdést tárgyalja meg, és 
terjessze a parlament elé a jogszabályt. Így tulajdonképpen egy még kerekebb és a 
parlamenti műfajban még harmonikusabb útja lenne ennek a leendő intézkedésnek.   

Az indítvány tartalma egyértelmű, nem olyan hosszú az indoklás, és azt 
gondolom, most már mindenki egyetért azzal, hogy valóban egy nagyon komoly 
társadalmi problémát tükröz, és ezt kell megoldani. Úgyhogy miután ennek olyan jogi 
következménye nincs, ha tárgysorozatba vesszük, amellyel akár a kormány, akár 
bármely más szervezet mozgásterét szűkítenénk, sőt inkább egy erős felhatalmazás, 
ezért kérem a bizottság tagjait, hogy ezt szavazzák meg. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bízva a támogatásban, bár látom, hogy sajnos ez a 

napirend sem méltó arra, hogy a kormány kifejtse véleményét erről, de ezzel együtt a 
vitát megnyitom. Ki az, aki hozzá kíván szólni? (Jelzésre:) Alelnök úr, tessék, 
parancsoljon! 
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Hozzászólások, reagálások  

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: A két napirend kapcsán 
én már elmondtam az álláspontomat, hiszen a kettő teljes mértékben összefügg és 
egymásra épül. 

Képviselő asszonynak az előző megszólalása kapcsán csak arra szeretnék 
reflektálni, amikor aggódott a költségvetés jelenlegi helyzetéért, és ezért 
megkérdőjelezi azt az állításomat, hogy lesz-e forrás erre. A dolgok logikája szerint ez 
jövőre tud működni. De a jelenlegi költségvetésért se kell a képviselő asszonynak 
aggódnia. Persze, amire ön utal, azt én is tudom, hogy a hiány per pillanat nagyobb, 
jóval nagyobb, mint az ildomos lenne. De ez nem azért van, mert a kormány feladta az 
eddigi költségvetési gazdálkodását és eszetlenül költekezik, hanem azért van, mert a 
kormány a magyar gazdaság jó teljesítménye eredményeként most már hosszú ideje 
követi azt a gyakorlatot, hogy az európai uniós forrásokat, mielőtt azok Brüsszelből 
megérkeznek, a magyar költségvetés terhére megelőlegezi a magyar vállalkozásoknak 
vagy önkormányzatoknak. Mivel az Európai Unió nehezen fizet, bár most már fizet, 
ezért ez a hiány nyilvánvalóan ilyen szempontból kopni fog, a kormány tett is olyan 
lépéseket, amivel ezeket az előre történő kifizetéseket valamelyest visszafogta.  

Hogy a kormány mennyire jól gazdálkodik? Nemsokára tárgyalni fogjuk a 
2017. évi zárást, ahol a tervezetthez képest is szebb számokról fogunk tanúságot adni 
önöknek és az ország közvéleményének. És én azt gondolom, hogy a 2018-as számok 
is majd ilyenek lesznek, akkor is, ha igaz az, amire képviselő asszony utalt, hogy 
átmenetileg a hiány sokkal nagyobb a reméltnél. De ennek ez az egy meghatározó oka 
van, amire itt utaltam, de azt gondolom, hogy év végére ez is kikerekedik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás van-e, akik a határozati 

javaslatban foglaltakat támogatni kívánják, és felhívni arra a figyelmet, hogy itt 
komoly lépésre van szükség. Úgy tűnik, hogy képviselőtársaim ebben nem 
aktívabbak. Talán az előző napirend már kifárasztotta őket és emiatt az otthonápolás 
ügyében tett minden egyes lépésünket inkább okvetetlenkedésnek tekintik és nem 
pedig olyannak, ami fontos ügy volna. Amennyiben több hozzászólási szándék nincs… 
(Nem érkezik jelzés.), akkor én a vitát lezárom.  

Határozathozatal 

Most határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés következik. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az ápolási díj emeléséről szóló H/964. számú 
határozati javaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 4 igen. Ki 
az, aki nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
10 tartózkodással, nem szavazat nélkül a bizottság nem javasolja - kormánypárti 
többséggel - ennek a tárgysorozatba vételét.  

Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Az európai uniós büntetések érintettek általi visszafizetéséről szóló 
H/581. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. napirendi pontként az európai uniós büntetések érintettek általi 
visszafizetéséről szóló H/581. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell 
döntenie a bizottságnak. A határozati javaslatot Tordai Bence képviselő úr nyújtotta 
be. Tisztelettel köszöntöm képviselő urat a bizottság ülésén.  

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. Felkérem képviselő urat, hogy 
ismertesse a javaslatát. Öné a szó, képviselő úr.  
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Tordai Bence (Párbeszéd) előterjesztése  

TORDAI BENCE (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Üdvözlöm a bizottság tagjait, illetve a megjelenteket. Igazából ez egy örökérvényű 
határozati javaslat, de amióta benyújtottam, túllépett rajta az idő, hiszen a helyzet 
még rosszabb lett. A kérdés alapvetően arról szól: szeretné-e a magyar Országgyűlés, 
hogy azok az európai uniós támogatások, amelyeket egyértelműen, bebizonyítottan 
széthordtak, elloptak és emiatt Magyarországnak, a magyar adófizetőknek büntetést 
kell fizetnie, hogy ezeket a büntetéseket ne a magyar emberek fizessék meg, hanem 
azok a Fidesz-közeli vállalkozók, oligarchák, a NER sikeremberei, akiknek a nevét 
pontosan tudjuk és a gazdagodásuk itt történik napról napra a szemünk előtt. Tehát 
az a kérdés, hogy amikor, mondjuk, Tiborcz István meghekkeli az európai uniós 
támogatás keretében kiírt közbeszerzési pályázatot és tettestársakkal 
bűnszövetségben elkövetett hatalmas csalássorozat keretében milliárdokkal károsítja 
meg a magyar és az európai adófizetőket, akkor az ezért kirótt büntetést vajon kinek 
kell fizetnie, vajon ismét a magyar adófizetők lássák-e ennek a kárát, és duplán, sőt 
triplán - hiszen az elvégzett munka minősége is csapnivaló - fizessék meg a Fidesz-
bűnözők kártékony tevékenységének az árát, vagy legyenek a tényleges teherviselők 
azok, akiknek a bűnös magatartása ezt a büntetést kiváltotta. A Párbeszéd 
természetesen azon a véleményen van, hogy itt a bűnösnek kell fizetnie, legyen 
Magyarország ismét a következmények országa, és ha a miniszterelnök rokonai, 
barátai és üzletfelei azok, akik széthordják az uniós közpénzt, akkor legyenek ők azok, 
akik a büntetésre összedobják a saját nyereségükből a rávalót. 

De a helyzet ennél súlyosabb, hiszen ez a határozati javaslat csak azokra az 
ügyekre vonatkozik, amelyekben az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF 
megállapította, hogy egyértelmű szabálytalanságok vagy bűncselekmények történtek, 
és visszafizetési kötelezettség terheli emiatt Magyarországot. De az a helyzet, hogy 
ennél sokkal általánosabb érvényű megállapításokat is tesznek az Európai Unió 
felelős szervei, amikor a magyar támogatáselosztási rendszert vizsgálják, 
megállapítják, hogy az teljesen szétesett szakmai szempontból, az integritása a nullára 
csökkent, kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a Fidesz-közeli oligarchákat és 
érdekcsoportokat feltőkésítse átlagosan 25 százalékkal túlárazott közbeszerzéseken 
keresztül.  

A helyzet innentől kezdve azért problémás, mert hallottam, az előző napirendi 
pontnál is említésre került, hogy a magyar költségvetés még idén megborulhat, hiszen 
az Unió visszatartja azokat a pénzeket, amelyek megítélése szerint nem szolgálják 
azokat a fejlesztési célokat, amelyek érdekében az uniós adófizetők ezeket a 
támogatásokat megfinanszírozzák, hanem sokkal inkább Orbán Viktor és a Fidesz 
köreinek gazdagodását. Innentől kezdve a több százmilliárd forint visszatartott pénz, 
illetve az a 10 százalékos várható átalánybüntetés, ami most már, ha a legfrissebb 
számokat jól idézem, 4500 milliárd forintot érint - tehát közel félezer milliárdos lesz 
csak maga a büntetés -, ez már egyszerűen az a nagyságrend, ami a nemzetgazdaság 
egészét, a költségvetés stabilitását is megrengeti. Tehát nyilván érdemes lehajolni 
azokért a tízmilliárdokért is, amelyekről az OLAF bebizonyította, hogy a Fidesz-közeli 
oligarchák szétlopták. De csatakoznunk kell az Európai Ügyészséghez is annak 
érdekében, hogy teljes nyomozati jogkörrel az uniós pénzeket tekintve 
Magyarországon eljárhassanak, hiszen tudjuk, hogy amíg Polt Péter a legfőbb ügyész 
Magyarországon, addig a Fideszhez kapcsolódó gazdasági bűncselekmények nem 
lesznek kivizsgálva.  

Úgyhogy én azt szeretném kérni a bizottság tagjaitól, hogy egyfajta szimbolikus 
állásfoglalásként tekintsenek erre a határozati javaslatra: ha azt mondják, hogy a 
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Fidesz-bűnözők bűneiért a magyar állampolgároknak kell lakolniuk, akkor ne 
támogassák ezt a határozati javaslatot, ha viszont úgy gondolják, hogy nem az 
embereknek kell megfizetni Orbán Viktor és köre gazdagodásának árát, akkor 
legyenek olyan jók és támogassák a napirendre vételt, hiszen akkor az Országgyűlés 
plenáris ülésén is végre nyíltan és alaposan beszélhetünk arról, hogy azok az 
ezermilliárdok, amelyeket az Európai Unió Magyarország fejlesztésére, a magyar 
emberek életminőségének javítására szánt, azok hogyan és miért landolnak Fidesz-
közeli magánzsebekben; miért a felső 1 százalék érdekeit szolgálják a 99 százalék 
érdekei helyett; miért a magánérdeket szolgálják a közérdek helyett; miért a 
magánvagyont gyarapítják a közvagyon helyett.  

Ennyit szerettem volna mondani általános indoklásként, és nagy örömmel 
veszem, ha képviselőtársaim is kiegészítik az általam elmondottakat. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, köszönjük szépen az indoklását. Az elhangzottakhoz és a 

leírtakhoz kapcsolódóan bárkinek van-e hozzáfűznivalója? Ezennel a vitát 
megnyitom. (Jelzésre:) Hargitai alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások, reagálások 

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Ha 
az előterjesztő képviselő úrnak semmi szándéka nem lett volna arra vonatkozóan, 
hogy mi itt ma vitázzunk ezekről a kérdésekről, akkor nem ilyen stílusban beszélne 
itt. Ő el akarta mondani a maga propagandaszövegét, ezt megtette, mi tisztelettel 
meghallgattuk, a felvetése és főleg az, ahogy előadta, nem olyanok, amire érdemes 
lenne nekünk bármely szót is vesztegetni, ezért azt kérem az elnök úrtól, hogy 
szavazzunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Még a képviselő asszony jelezte, hogy 

szólni kíván, adjuk meg Bősz Anettnek szót. Tessék, parancsoljon, képviselő asszony! 
 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én magam azt 

gondolom, hogy erre a jelenségre nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet, amiről a 
képviselőtársam az imént beszélt. A tavaszi időszakban többször felhívtam Bárány 
Balázs kollégámmal is a figyelmet arra, ami zajlik az európai uniós források 
felhasználását illetően ma Magyarországon. Többször követeltem én magam is azt, 
hogy keressük meg azokat a vállalkozókat és azokat a projekteket, ahol az európai 
uniós források nem a megfelelő módon kerülnek felhasználásra, ugyanis 
elfogadhatatlan az, hogy egy országban ne legyen jogkövetkezménye és gazdasági 
következménye annak, hogy az egyébként gazdaságunk, infrastruktúránk, illetve 
társadalmunk fejlesztésére szánt keretösszegek valamilyen teljesen átláthatatlan 
módon kerüljenek vállalkozókhoz, vállalkozásokhoz, és ezen meggazdagodjanak 
szerencsésebb honfitársaink, kevésbé szerencsésebb honfitársaink pedig végképp 
elvesszenek az esélyegyenlőtlenség bugyraiban. Úgyhogy én magam azt gondolom, 
hogy egy ilyen kezdeményezés messzemenőkig támogatható, a tárgysorozatba vétele 
épp ugyanúgy.  

Nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy demokrataként, ellenzéki 
képviselőként kötelességünk is gyűjteni az aláírásokat tovább az Európai 
Ügyészséghez való csatlakozás érdekében, ugyanis nem megengedhető az, hogy ebben 
az országban mindenfajta fékje megszűnt ennek az egészen elképesztő módszernek, 
amiben nem látunk tisztán a tekintetben, hogy a különböző korrupciós szálak hová, 
kihez vezetnek. Köszönöm. 



15 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kormánypárti képviselői hozzászólást 

nem látok, ezért parancsoljon, Varga-Damm Andrea képviselő asszony! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Lehetséges, hogy Tordai Bence képviselőtársunk felelősséget próbál a kormányra és 
azokra a képviselőkre róni szavaival, akik közreműködnek vagy közreműködtek 
abban, hogy a közpénzeket jogellenes módon, bűnös módon használják fel, és 
lehetséges, hogy ő tényleg el szerette volna mondani gondolatait, és nem vitát vár. Én 
ezt nem éreztem, de azt szeretném mondani Hargitai képviselőtársamnak, hogy 
bármely magyar állampolgárnak joga van dühösnek lenni akkor, amikor napról napra 
azt olvassa, hogy a Csalás Elleni Hivatal milyen jogellenes felhasználásokat tárt fel, és 
hazánkat milyen komoly büntetés fogja terhelni.  

Tordai Bence képviselőtársunk még nagyon fiatal volt akkor, amikor az 
Alaptörvényt tárgyalták a parlamentben, én magam is állampolgárként szemléltem 
csak ezt, illetőleg a Fidesz akkori jogi igazgatójával száz módosító javaslatot 
tárgyaltam át, amelyből 33-at elfogadtak, és nekem köszönhető az, hogy a bírói 
korhatár minimuma az Alaptörvényben meg van határozva, tehát elég közel voltam 
ehhez a kérdéshez. 

Megdöbbentem, amikor már az Alaptörvény tárgyalása során az vetődött fel, 
hogy ha hazánkat valamely jogellenes közpénzfelhasználás miatt megbüntetik, akkor 
adókat vethessen ki a parlament ezek finanszírozására. Már akkor, 2011-ben 
döbbenettel álltam az előtt, hogy egyáltalán kinek jut ilyen eszébe, különösen egy 
Alaptörvény alkotása során. Már bocsássanak meg, de 9 millió 700 ezer 
állampolgárból szerintem, ha egynek ilyen eszébe jut, de az már biztos, hogy valami 
nagyon rosszindulatú ember lehet, hogy egy ilyen nemes irat alkotásánál már arra 
gondol, hogy ha majd egyszer valakik a közpénzt jogellenesen használják fel, akkor 
kivethessenek még ugyanazokra a polgárokra adót, akik egyébként azt a költségvetést 
hozták össze, amelynek felhasználásával ezeket megvalósítják, kvázi a polgárokkal 
minimum kétszer fizettetjük ki ezeket a terheket. 

Azt kérem nagy tisztelettel a kormánypárti képviselőktől, hogy fogadják el azt, 
hogy ebben az országban él 9 millió 700 ezer ember a 133 fideszes képviselőn túl, akik 
dühösek lehetnek azért, mert a közpénz jogellenes felhasználása miatt még majd őket 
terhelik további, akár adók módjára behajtható közteherviseléssel ennek 
finanszírozására. Fogadják el, hogy a demokráciában bizony akár dühösen is, akár 
kellemetlen módon, akár hangzatosan, akár teátrálisan kifejezheti valaki 
nemtetszését, fájdalmát, elégedetlenségét akár egy kormányzat, akár egy parlament 
működése vagy döntései kapcsán. Ez a demokrácia, ezzel együtt kell élnünk. 

Mindenesetre én úgy ítélem meg, nem gondolom egyetlen jelen lévő 
kormánypárti képviselőtársamról sem azt, hogy bármifajta ilyen 
közpénzfelhasználásban személyesen részt vett volna, ami jogellenességbe torkollott, 
egyáltalán nem gondolom, hogy önök bármelyike érintett lehet ilyen ügyben. És 
miután pont nem gondolom, hogy önök részesei lehetnek az ilyenfajta jogellenes 
magatartásnak, magam is azt feltételezem, hogy önök nem személyes sértődésnek 
tekintik, ha ilyenről beszélünk, hanem maguk is mint demokrata parlamenti 
képviselők szeretnének tenni az ellen, hogy ezek megtörténjenek. Ezért akár a 
képviselőtársunk által előterjesztett módon, hogy egy javaslatot terjeszt elő, és ezért 
beszélünk róla, akár csak úgy, de beszélgessünk itt az ülésen vagy akár a büfében 
arról, hogy miként lehet ezeknek ellene tenni.  

Tehát azt kérem, hogy ne önökkel szembeni támadásnak vegyék az ilyen 
felvetéseket, hanem pont úgy tekintsék, hogy beszéljünk arról, hogy ne legyenek a 
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jövőben ilyenfajta, hazánknak egyébként a nemzetközi tekintélyét is mélységesen 
aláásó megállapítások és aztán a költségvetés terhei. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? 

(Senki sem jelentkezik.) Ilyet most nem látok, ezért megkérdezem az előterjesztőt, 
hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Úgy tűnik Hargitai képviselőtársunk hozzászólásából, hogy akkor a kormánypártok 
semmilyen módon nem kívánnak reagálni arra a tényre, hogy az OLAF kétszer akkora 
visszafizetési arányra kötelezi Magyarországot, mint a második legkorruptabb 
államot az Unióban, és körülbelül négyszer akkorára, mint amekkora az átlagos 
visszafizetési kötelezettség. Önök nem kívánnak reagálni arra, hogy az átlagos 
munkavállaló, legyen, mondjuk, az ő teljes bérköltsége körülbelül 400 ezer forint, 
ebből 68 ezer forintot kell hogy arra fordítson, hogy az önök rablóállamát 
finanszírozza.  

Én nem vagyok olyan megengedő, mint Varga-Damm Andrea képviselőtársam, 
bár a teremben ülőkről én sem gondolnám, hogy személyesen ilyen típusú európai 
uniós források szétrablásában jeleskednének, de bizony a Fidesz-KDNP-s képviselők 
között vannak számosan, akik személyesen érintettek ilyen korrupciós ügyekben. Az 
egy másik kérdés, hogy ezt az ügyészség már idézett hozzáállása miatt nem fogjuk 
még egy ideig bebizonyítani. Azok pedig, akik ezt tudják, és szavazatukkal, vagy akár 
szavaikkal támogatják, vagy elnézik, társtettesként jelennek meg politikai értelemben 
ebben a történetben.   

Tehát amikor a Sargentini-jelentést kétharmados többséggel fogadja el az 
Európai Parlament; amikor abban a vitában a legfontosabb érvek egyike az, hogy 
évente ötmilliárd eurót küldenek az európai adófizetők Magyarországra, hogy itt 
aztán ahelyett, hogy tényleg a meghatározott célokat és az emberek jólétét szolgálná, 
inkább a Fidesz-közeli NER-lovagok lopják szét ezeket a pénzeket; amikor ez az egyik 
legfőbb érv a magyar kormány elítélése mellett, akkor szerintem önöknek is ideje 
lenne elgondolkozni azon, hogy talán nem kéne büszkén, nagy garral vállalni azt, 
hogy igen, Európa legkorruptabb államát építik fel, hanem egy kicsit visszavenni az 
arcból, összemenni, és szerényen végigjátszani azt, hogy hogyan lehetne - ha nem 
kívánnak társtettesként asszisztálni Magyarország szétrablásához és az uniós 
adófizetői pénzek szétrablásához - a korrupció szintjét valamelyest legalább 
visszaszorítani ebben az Orbán-rezsimben, illetve hogyan lehetne megoldani azt a 
problémát, hogy a magyar adófizetőket büntetik a Fidesz-körüli oligarchák 
gazdagodása miatt. 

Körülbelül ennyit szerettem volna mondani. Bölcs döntést kívánok a kedves 
képviselőtársaknak! 

Határozathozatal 

ELNÖK: Képviselő úr, köszönjük szépen. Most a határozathozatalra kerül sor, 
már csak azért is, hogy adjunk esélyt a vitára. 

Éppen ezért kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja az európai uniós 
büntetések érintettek általi visszafizetéséről szóló H/581. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatta? (Szavazás.) 9 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett a bizottság nem javasolja.  

Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom.  
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Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Az egyebek napirendi pontot megnyitom, amiben néhány 
dologra szeretném felhívni a figyelmüket. Az ápolási díj szabályozásával kapcsolatban 
a mai és korábbi bizottsági üléseken történtek és az elhangzottak fényében 
tájékoztatom önöket arról, hogy folyamatos levelezésben állunk az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával, tájékoztatást kértem az eddig lefolytatott 
egyeztetésekről; kiosztottuk Fülöp Attila államtitkár úr legutóbbi levelét, 
megismerhetik annak tartalmát. Természetesen a további fejleményekről is 
tájékoztatni fogom a tisztelt bizottságot.  

A sajtóból bizonyára értesültek arról, de ehelyütt is tájékoztatni kívánom 
önöket arról, hogy 2018. szeptember 18-án V. Németh Zsolt és Csárdi Antal alelnök 
urakkal együtt, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság elnökségével 
közösen, nem nyilvános találkozó keretében eszmecserét folytattunk Manfred 
Bergmann úrral, az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának 
Magyarországgal foglalkozó új igazgatójával.  

A bizottság szerdára tervezet paksi kihelyezett ülése - a kormánypárti 
képviselőtársaink kezdeményezésére - elmarad. Remélem, hogy egy későbbi 
időpontban majd meg lehet tartani az ülést, a megbeszélteknek megfelelően.  

A kormány T/1671. számon szeptember 28-án benyújtotta Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásról szóló 
törvényjavaslatát, azaz a zárszámadást. A parlament honlapján a vonatkozó állami 
számvevőszéki jelentést olvashatják. 

A következő ülést október 9-én, 10 órára hívom össze. Az ülésen többek között 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jövő évi költségvetésére vonatkozó tervezetet 
fogjuk megvitatni, amit ma megküldök a bizottság tagjainak.  

Kérdezem, van-e valakinek a napirendi pont keretében bejelentenivalója, 
hozzászólási szándéka. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a napirendi 
pontot lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést pedig berekesztem. Köszönöm szépen a részvételt, munkát. További 
szép napot kívánok képviselőtársaimnak!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 53 perc) 

 

Varju László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 
 
 


