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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó reggelt kívánok! A Népjóléti bizottság 2020. február 17-ei ülését 
megnyitom. Köszöntök mindenkit. Szeretném a jegyzőkönyv számára bediktálni a 
helyettesítéseket. Révész Máriusz képviselő urat Kovács József alelnök úr, Tapolczai 
Gergelyt Selmeczi Gabriella és Nacsa Lőrincet pedig Molnár Ágnes képviselő asszony 
helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes. 

Szeretném bejelenteni - ezt a jegyzőkönyv számára is mondom -, hogy még a 
múlt héten jelezte Schmuck Erzsébet képviselő asszony, hogy az általa benyújtott 
H/8555. számú határozati javaslat tárgyalására a mai napon ne kerüljön sor és azt 
majd később ejtsük meg egy másik tárgyalási napon. Erre képviselő asszonynak van 
jogosultsága a házszabály szerint.  

Stummer János képviselő úr viszont közvetlenül a bizottsági ülés előtt 
telefonon jelezte, hogy a mai ülésen ne döntsünk az általa benyújtott T/8311. számú 
törvényjavaslatról, mivel ő egy másik bizottságban is érintett, most a Gazdasági 
bizottság ülésén van. Az első ügyben nem kell döntenünk, viszont Stummer János 
képviselő úr ügyében, mivel közel a bizottsági üléshez jelezte a javaslatát, döntenünk 
kell. Szavazzunk arról, képviselőtársaim, hogy elhalasztjuk-e Stummer János 
képviselő úr indítványának tárgyalását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a 
képviselő úr javaslatát. Kérem, a frakciótársak jelezzék neki, hogy a következő 
bizottsági ülésen sorra fog kerülni. 

Szabó Timea képviselő asszony pedig azt javasolta, hogy második napirendi 
pontként tárgyaljuk meg a H/8374. számú határozati javaslatot. Gondolom, Arató 
Gergely képviselő úrnak sincs kifogása ellene. (Arató Gergely: Nincs.) Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Selmeczi Gabriella alelnök asszony is jelezte, hogy szólni kíván. Képviselő 
asszony, parancsoljon! 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Szeretném indítványozni, hogy az eredeti napirend szerinti 5. és 6. pontot együtt 
tárgyaljuk, egy napirendi pontként. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ez a két tűzifás javaslat, van lehetőség együtt tárgyalásra. Kérem a 

képviselőtársaimat, hogy aki azzal egyetért, amit Selmeczi Gabriella képviselő asszony 
javasolt, hogy együtt tárgyaljuk a két napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Schmuck Erzsébet javaslatáról nem kell szavaznunk, mert múlt héten írásban 
jelezte a kérését. 

Ugye, nem kell felsorolnom a megváltozott napirendi sorrendet, mert 
mindenki tudta követni? (Nincs ellenvetés.) Aki egyetért a napirendi pontok 
tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag egyetértett a napirendi pontok tárgyalásával és azok 
sorrendjével.  

A fóti Károlyi István Gyermekközpont helyzetének a gyermekek 
érdekeivel összhangban történő rendezéséről szóló H/8188. számú 
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határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az első napirendi pontra térünk rá. Emlékeznek képviselőtársaim, hogy a 
H/8188. számon a fóti Károlyi István Gyermekközpont helyzetének a gyermekek 
érdekeivel összhangban történő rendezéséről szóló képviselői indítvány ügyében még 
a múlt évben, a december 11-ei ülésen a kormány képviselőjének jelenlétében a 
bizottság a vitát lefolytatta. A határozati javaslat mindenki számára ismert. Szél 
Bernadett képviselő asszony részéről az előterjesztői zárszó is elhangzott, illetve a 
képviselő asszony hozzászólását megelőzően Fülöp Attila államtitkár úr is 
reagálhatott a kormány nevében a vitában elhangzottakra. A bizottság tagjai részére a 
december 11-ei jegyzőkönyvet is megküldtem elsősorban azért, hogy az ülésen jelen 
nem lévő képviselők is tájékozódhassanak az elhangzottakról. Ezt mindenki 
elolvashatta. (Volner János megérkezik.) Ennek megfelelően a mai ülésünkön a 
tárgysorozatba vételről szóló határozathozatalra kerül sor, tehát itt már további 
vitának nincs helye. Azt hiszem, ez így mindenkinek világos. Szavazás következik.  

Ki az, aki támogatja a H/8188. számú határozati javaslat tárgysorozatba 
vételét? (Szavazás.) Hat igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc 
nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Senki nem 
tartózkodott. Megállapítom, hogy a bizottság a H/8188. számú indítványt, melyet Szél 
Bernadett képviselő asszony jegyzett, nem vette tárgysorozatba. Ezzel a napirendi 
pontot lezárom. 

A fogyatékossággal élő emberek ellátásáról szóló H/8374. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Most az önök meghívójában 3. sorszám alatt lévő, a fogyatékossággal élő 
emberek ellátásáról szóló H/8374. számú határozati javaslatról kell majd döntenünk, 
a tárgysorozatba vételéről természetesen. A napirendi pont előadójának, Szabó Timea 
képviselő asszonynak adom meg a szót. Tessék, parancsoljon, képviselő asszony! 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Ezt vagy 
ehhez hasonló javaslatot nem először nyújtottunk be. A jelenlegi határozati javaslatot 
még decemberben nyújtottuk be a Ház elé, csak akkor a szünet miatt nem lehetett 
korábban tárgyalni. Ez azért határozati javaslat, mert tulajdonképpen a törvények 
már a helyükön vannak, nagyon sokszor a végrehajtással van a probléma. Ezért 
szeretnénk újra felhívni a kormány figyelmét és újra megkérni a kormányt, hogy 
figyeljen oda jobban a fogyatékossággal élők helyzetére, tegyen meg mindent és még 
többet annak érdekében, hogy javuljanak az életkörülményeik.  

Néhány pontot szeretnék csak kiemelni, ami fontos. Ezeknek az embereknek 
szükségük van napi 24 órás elérhető segítő szolgáltatásra a saját településükön. Ez 
több száz településen nem érhető el, a közlekedésben akadályozva vannak nagyon 
sokszor ezek az emberek. Az, hogy eljussanak egy ilyen szolgáltatáshoz, nagyon 
komoly akadályokba ütközik. Hogy mást ne mondjak, és ez külön pontban egyébként 
ki van emelve, például ha a fóti gyerekeket Fótról elviszik Hatvanba vagy más 
településre, akkor már nem lesz elérhető számukra az a napi egészségügyi 
rehabilitációs szolgáltatás, amelyre pedig szükségük van. Ezt a kormánynak 
biztosítania kell. 

Szintén szeretnénk újra felhívni a kormány figyelmét arra, hogy a kitagolás 
nem abban az ütemben és nem abban a formában történik, ahogy azt az Unió előírja. 
Hiába pipálja ki a kormány azt, hogy márpedig van kitagolás, tudjuk, hogy 50 fős 
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intézményekbe való átköltöztetés még mindig nem kitagolás. Ráadásul tudjuk, hogy 
nagyon sokszor ezek még mindig rendkívül rossz állapotban levő épületek, 
intézmények, ahol a minimális szolgáltatást vagy emberhez méltó körülményeket sem 
kapják meg gyakran ezek az emberek, akik a legnagyobb segítségre szorulnak. 

Szintén szeretnénk megkérni a kormányt arra, hogy a gyermekek otthon 
gondozási díja esetében számolja fel azt a diszkriminációt, amely sajnos még mindig a 
jogszabályban szerepel. Tudjuk, hogy kitér a jogszabály arra, hogy azok a gyerekek, 
akik önellátásra képesek, úgymond, tehát fel tudnak öltözni, el tudnak menni WC-re, 
azok másfajta, sokkal kevesebb díjazásban részesülnek. De például ebből a magasabb 
díjazásból vagy otthonápolási díjból kiesnek például a Down-kóros gyerekek, akik 
finoman szólva sem képesek önellátásra. Tehát azt gondolom, hogy nagyon súlyos 
anomáliák vannak a jogszabályban ezzel kapcsolatban. Szeretnénk, ha ezt is rendezné 
a kormány. 

Kitérek még konkrétan az állami gondozott gyerekek helyzetére. Nem egy 
ombudsmani jelentés jelent meg ezzel kapcsolatban már korábban is, hogy rendkívül 
rossz körülmények között, sokszor bántalmazó körülmények között élnek ezek a 
gyerekek, mégsem látunk valódi lépéseket ezzel kapcsolatban.  

Az akadálymentesítés szintén nem úgy halad, ahogy azt a kormány ígérte. 
Rengeteg település van még mindig, ahol ez nem valósult meg. Szeretnénk ebben is 
kérni a kormány segítségét. 

Végül már csak egyet emelek ki: a jelenlegi felülvizsgálati rendszert is 
szeretnénk, ha olyan módon átalakítanák, hogy sérült gyerekeknek például ne kelljen 
minden évben újra felülvizsgálatra elmenni azért, hogy megállapítsák, valóban sérült 
és valóban jogosult a támogatásra. Ideje lenne megkímélni ettől a szülőket és a 
gyerekeket is, illetve nyilván felnőttek esetében magukat az érintetteket. 

Ez egy átfogó csomag, néhány helyen jogszabályt kell módosítani, de néhány 
helyen csak… Csak? Tehát csak a végrehajtással van a probléma. Tudjuk, hogy a 
kormánynak is fontos ez a téma. Szeretnénk, ha ez nem pártpolitikai kérdés lenne, 
hanem közösen meg tudnánk oldani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Tessék, képviselőtársaim! 

(Kovács Sándor jelentkezik.) Kovács Sándor képviselő úr. Öné a szó. 

Hozzászólások 

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Azt gondolom, hogy a képviselő asszony előterjesztésével kapcsolatos első 
problémát elmondta ő maga, hiszen azt mondta, hogy néhány esetben 
törvénymódosítás szükséges, de nincs konkrétan megjelölve, hogy mely törvény 
módosítására tett javaslatot. (Szabó Timea: Az nem baj!) Néhány esetben pedig a 
kormányzat figyelmének felhívásáról lenne szó.  

Általánosságban engedjék meg - és ezért elnézést kérek -, hogy a saját 
példámat hozzam fel, de én voltam az első 2006-ban, aki a kistelepülések 
összefogásával kezdeményezte a fogyatékkal élők nappali intézményeinek kialakítását 
a tízezer fő alatti településeken, mert a ’93. évi III. törvényben a tízezer fő feletti 
települések voltak, tehát ahol az együttműködő önkormányzatok lakosságszáma 
meghaladta a tízezret, és ott is engedélyezte annak idején a kormány. Azt gondolom, 
hogy tettünk olyan lépéseket annak idején a jelenlegi elnök úrral, annak idején 
államtitkár úrral, hogy a fogyatékosok minden tekintetben kapják meg azokat a 
szolgáltatásokat még egy ötszáz fős településen is, amik a normális életvitelhez 
szükségesek. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a fogyatékosokat nem akarjuk 
mindenáron kiszakítani a családból, tehát az esti órákban és a hétvégi időszakban 
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együtt kell lenniük a családban, azt gondoljuk, és a családban kell olyan erőforrásokat 
biztosítani, amelyek akár a helyi önkormányzatok házi segítségnyújtásával 
korrelálnak vagy bármilyen olyan egyéb segítéssel, amely a fogyatékosok 
életminőségéhez hozzá tud járulni. 

A kitagolásról annyit, hogy a képviselő asszony nagyon durva szavakat használt 
azzal kapcsolatban, hogy az állami intézményrendszerben milyen körülmények 
vannak. Azt gondolom, hogy ritkán előfordulnak olyanok, amelyekre ráfér a fejlesztés, 
de összességében vitatkozom azzal, hogy 50 férőhelyig nem minősül kitagolásnak. 
Engedje meg, hogy szakemberként azt mondjam, hogy súlyos és halmozottan 
fogyatékos emberek esetében az 50 férőhelyes intézmény sokkal nagyobb és 
minőségibb szolgáltatást tud nyújtani, mint egy 12 vagy 24 férőhelyes. Ezt egy, az 
Európai Bizottság által nemrégiben, novemberben küldött, a győrteleki Ápoló, 
Gondozó Otthonban járt szakértővel állapítottuk meg, ahol az ököritófülpösi 
kitagolásnál gyakorlatilag magatehetetlen embereket tagoltak ki egy olyan 50 
férőhelyes intézményből, ahol a szükséges fajta fizikális gondozást jobban meg tudták 
adni, mint a 12 férőhelyesen, csak példának mondom el, hogy többségük 60 
centiméter hosszúságú, 40 éves és szondával táplálják őket. Tehát a kitagolás, a helyi 
társadalomba való integráció kapcsán ne tegyünk fel szemellenzőt és fogadjuk el 
azokat a tényeket, amelyek az életszerűségét hangsúlyozzák. Vitába szálltam 
szakemberekkel, akik azt mondják az ENSZ alapokmányára hivatkozva, hogy minden 
fogyatékos egyforma és nem lehet kivételt tenni. Állapotukban kell, és még egyszer 
mondom, egy fekvőbeteg, életében soha semmilyen kommunikációt, közösségi 
rezgést nem adó embert nem lehet integrálni a helyi társadalomba és az 50 férőhelyes 
intézményükben a nekik nyújtandó szolgáltatás sokkal magasabb színvonalon adható, 
mint egy sokkal kisebb létszámú intézményben.  

Egyébként összességében ön is megerősítette, hogy a kormány szándéka a 
fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása. Mindenütt van mit 
fejleszteni, ezt elismerjük, de azt gondolom, hogy összességében jó irányba haladunk 
és a kormány intézkedései fedik ezeket a szándékokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Arató Gergely képviselő úr következik. 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én csak arra 

szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi ennek a vitának a műfaja. Itt egy határozati 
javaslatról döntünk, ennek következtében nehéz elvárni, hogy törvényjavaslatok 
módosítása szerepeljen benne. Ez a határozati javaslat éppen arra nyitja meg a 
lehetőséget, amiről a képviselő úr is pozitívan emlékezett meg: hogy voltak olyan 
idők, amikor például ilyen ügyeket tudtunk szakmai alapon, a pártpolitikai vitáktól 
távol rendezni. Ez a határozati javaslat alapvetően olyan célokat tűz ki, olyan 
feladatokat ad, amelyeket a kormány és az Országgyűlés együtt tud teljesíteni.  

Mi ezért támogatjuk, az ebben szereplő célok rendben vannak, és egy egyszerű 
szavazással ma bizonyíthatják, hogy önök is valóban ezt akarják és valóban a 
kormányoldalnak is fontos, hogy segítsen a fogyatékos embereken, hiszen akinek 
fontos, az nyilván nem fogja ellenezni, hogy ez a javaslat a parlament elé kerüljön és 
ott egy plenáris vitában, majd a határozati javaslat végrehajtása során erről a 
kérdésről szakmai vita folyjon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászóló? (Senki sem jelentkezik.) Képviselő 

asszony, akkor öné a reflexió lehetősége. 
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SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Arató Gergely olyan szépen elmondta, hogy most 
eltekintek ettől. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Akkor nincs más hátra, minthogy döntsünk. Ki az, aki támogatja a 
H/8374. számon benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba vételét? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Megállapítom, hogy a 
bizottság 5 igen, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba 
Szabó Timea képviselő asszony indítványát. 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
módosításáról szóló T/8194. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a harmadik napirendi pont tárgyalására, a családok támogatásáról 
szóló törvényhez nyújtottak be Arató Gergely és képviselőtársai javaslatot. Ezt 
T/8194. számon kapták meg képviselőtársaim. Itt is tárgysorozatba vételről kell 
döntenünk. Képviselő úr, tessék parancsolni, öné a lehetőség. 

Arató Gergely szóbeli kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. E törvényjavaslat 
benyújtására az a pofonegyszerű érvelés indított minket képviselőtársaimmal, amely 
a köztársasági elnök úr fizetésemelése kapcsán hangzott el. Azért volt indokolt közel 
kétszeresére megemelni a köztársasági elnök úr fizetését, mert az már 2010 óta nem 
emelkedett. De van még néhány dolog, ami nem emelkedett 2010 óta, ezek közé 
tartozik a családi pótlék és az egyébként zömmel a minimálnyugdíjhoz kötött egyéb 
gyermekvédelmi támogatások összege.  

Ezért azt javasoljuk, hogy ha a köztársasági elnök úr szociális helyzetére ilyen 
figyelemmel vagyunk, akkor a gyermekes családokra is legyünk hasonló figyelemmel 
és emeljük meg a családi pótlékot. Nyilvánvalóan ennek nincs szakpolitikai akadálya, 
hiszen közös célunk a gyermekvállalás, a gyermekes családok támogatása, ebben 
egyetért a kormány és az ellenzék. Ha jól hallottuk tegnap, hogy már-már az aranykor 
küszöbén tomboltunk és csak az a kérdés, hogy mikor lépünk be, akkor nyilván ennek 
gazdasági akadálya sem lehet. Tehát van ok rá, van rá közös szándék és van rá forrás 
is. Javaslom, hogy a bizottság támogassa, hogy erről a törvényjavaslatról a 
parlamentben vitatkozhassunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A képviselőtársaimé a szó. (Kovács Sándor jelentkezik.) 

Kovács Sándor képviselő úr. 

Hozzászólások 

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! A magam 
részéről nem tudom támogatni Arató Gergely képviselő kollégám előterjesztését, 
hiszen a kormány családpolitikája egy komplex politika. Ennek része az a passzív 
ellátási rendszer, amelyet a családi pótlék szemléltet legjobban, ugyanakkor vannak 
aktív eszközök a "segély helyett munkát" elv alapján, illetve az adókedvezmények, a 
gyes felemelése és egyéb támogatási formák, amelyek bevezetését tette lehetővé a 
kormány intézkedése 2010 óta. Azt gondoljuk, hogy a gyermekes családok ellátása 
biztosított, és Magyarországnak azt a szándékát, hogy az elöregedő társadalom 
problémáját a gyermeknevelés ösztönzésével kell megoldani, a mostani 
családpolitikával nagyjából megvalósítottuk. Fejlesztésre természetesen mindig van 
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szükség és azt az adott korszak adott gazdasági lehetőségeinek figyelembevételével 
meg is tesszük. 

Tehát úgy gondolom, hogy a kormány jó úton jár az aktív eszközök 
szélesítésével és a passzív eszközök helyben tartásával. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, Kovács képviselő úr. Megadom a szót Szabó Timea 

képviselő asszonynak. Parancsoljon! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Lehet itt aktív meg 

passzív eszközökről szólni, de ha jól értem, most éppen arról beszél, hogy szülessen 
több gyermek Magyarországon. Született az elmúlt tíz évben több gyermek 
Magyarországon? (Kovács Sándor: Igen.) Hát, akkor javasolnám megnézni az éppen 
tegnapelőtt kijött legfrissebb statisztikát, amely szerint megint rekord alacsony számú 
gyermek született Magyarországon. (Kovács Sándor: A szülőképes nők száma 
csökkent!) Tovább nőtt a természetes népességfogyás Magyarországon, nem 
születnek gyerekek. Tehát azt javaslom, hogy picit szerényebben és alázatosabban kell 
hozzáállni ezekhez az úgynevezett passzív meg aktív eszközökhöz, merthogy nem 
nagyon működnek. Önök még mindig nem értik ennek a lényegét. Orbán Viktor is 
harmadik meg negyedik gyerek megszületéséről és az arra való ösztönzésről beszél, 
miközben első meg második gyermekek nem születnek meg Magyarországon. Ha 
olyan univerzális ellátásokat támogatnánk és azoknak az emelését, mint például a 
családi pótlék, akkor azt gondolom, előrébb lennénk. Azt javaslom a kormánynak, 
hogy ezt gondolja át, mert az elmúlt tíz év családpolitikája a számok értelmében 
egyértelműen megbukott. 

 
ELNÖK: További hozzászóló? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, az 

előterjesztőnek adom meg a szót a reflexióra. Arató képviselő úr, parancsoljon! 

Arató Gergely reflexiói 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Természetesen az egy nagyon fontos vita, 
hogy mik a családtámogatás megfelelő eszközei, de ez a javaslat ennél jóval 
szerényebb igényű. Ebben nem teszünk javaslatot a családtámogatás teljes 
átrendezésére, bár egyébként osztom a képviselő asszony véleményét, hogy a 
statisztika szigorú dolog és jól láthatóan ez a családtámogatási rendszer, amely csak a 
jómódú családokat támogatja, nem működik hatékonyan. De mi most, még egyszer 
mondom, nem akarjuk ezt az egész dolgot kiegyenesíteni, ez ennél jóval 
nagyszabásúbb törvényjavaslat és sokkal komolyabb előkészítést igényelne, mi csak 
azt javasoljuk, hogy a szegény családoknak is jusson egy kicsi, pontosabban minden 
családnak jusson egy kicsi, így a szegény családoknak is. Szerintem ez méltányos is 
meg szükséges is. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az előterjesztés 
tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tíz nem szavazat. Tartózkodás nincs. Megállapítom, hogy a bizottság 
nem vette tárgysorozatba az indítványt. (Szabó Timea távozik.) 

A tűzifa áfamentességének megteremtéséről és a rezsicsökkentés 
kiteljesítése érdekében szükséges egyéb intézkedésekről szóló 
H/8327. számú határozati javaslat  
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A lakossági tűzifaellátással kapcsolatos szabályozásról szóló 
H/8430. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik az összevont, 5. és 6. sorszámon kiküldött előterjesztés. A tűzifa 
áfamentességének megteremtéséről szólót H/8327. számon kapták kézhez 
képviselőtársaim, a lakossági tűzifaellátással kapcsolatos szabályozásról szóló 
előterjesztést pedig H/8430. számon. Az egyik benyújtója Sneider Tamás képviselő 
úr. Kérdezem, hogy kívánja-e valaki előterjeszteni, indokolni. (Dr. Lukács László 
György: Nincs itt az előterjesztő!) Nem akadálya a tárgyalásnak a házszabály szerint, 
hogy az előterjesztő nincs itt. Az együttes vitát természetesen megnyitom a két 
napirendi pontról. Selmeczi Gabriella alelnök asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Alaposan tanulmányoztuk a javaslatot és a következő probléma van a 
határozati javaslattal. 

Az áfa közösségi szinten harmonizált adónem, amely miatt a tagállamok 
kizárólag olyan szabályozást alkalmazhatnak, amely összhangban van a közösségi 
előírásokat összefoglaló, éppen aktuális irányelvvel. Az említett uniós és hazai 
előírások értelmében az áfa egyik alapelve a semlegesség, mely azzal a 
következménnyel jár, hogy az egymást helyettesítő termékeknek azonos áfamérték alá 
kell tartozniuk. Egyébként a tűzifa-támogatásról szeretném még elmondani a vitában, 
hogy e program keretében 2011-ben 858 millió forintot különítettünk el a 
költségvetésben. Ez ’12-ben már 1 milliárd forint volt, ’13-ban megduplázódott, 2 
milliárd forint lett, a ’14-16 közötti időszakban 3 milliárd forint volt és a ’17 és ’18 
közötti időszakban 4 milliárd forint, tavaly pedig már 5 milliárd forint támogatás 
került megítélésre, ez tehát az idei évet, 2020-at jelenti. Úgyhogy e miatt, főleg az 
uniós irányelv kapcsán felhozott érv miatt nem tudjuk támogatni a javaslatot. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Volner képviselő úr, tessék parancsolni! 
 
VOLNER JÁNOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Én hadd hívjam fel 

egy másik aspektusra is a figyelmet, ez a környezetvédelmi aspektus, amely egyre 
fontosabbá válik manapság.  

Szerintem józan ésszel nem támogathatóak azok a javaslatok, amelyek a falvak 
légszennyezettségének növelését okozzák. A tűzifaprogram pont ezt okozza. Ha a 
kormány komolyan gondolja, vagy adott esetben az előterjesztője ennek a javaslatnak, 
hogy szeretne tenni a klímavédelem és a jobb minőségű levegő érdekében, akkor 
szerintem az egyébként meglévő H-tarifás áramot lenne érdemes támogatni. Itt, ugye, 
hőszivattyús klímákat üzemeltetnek ilyen módon a lakosság tagjai az elektromos 
művek bevonásával. Ezek környezetkímélő és pénztárcakímélő alternatívát 
jelentenek, nem járnak helyben semmiféle környezetszennyezéssel. Arra hívom fel a 
képviselőtársak figyelmét, hogy ha elmennek apró falvakba, sokszor az ott lévő 
szállópor miatt rosszabb a levegő minősége, mint Budapesten, különösen a 
völgyekben levő aprófalvas településeken jellemző ez, ahol elsősorban a szilárd 
tüzelésből származó szállópor jelenik meg a levegőben töméntelen mennyiségben és 
gyakorlatilag egészségkárosító hatást fejt ki.  
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Tehát azt kérem, hogy a jövőben megfogalmazott képviselői javaslatok is 
inkább abba az irányba menjenek, hogy a H-tarifás áram lehetőségéről tájékoztassuk 
a lakosságot és tegyük elérhetővé a szegényebb családoknak is. Ezt most különösen 
azért tartom fontosnak önöknek elmondani, mert egy tanyán élek egy Pest megyei 
településen és ott, a településünkön vannak rendkívül szegény emberek, akiknek 
egymillió forintot ér a tanyájuk, így értelemszerűen nincs háromszázezer forintjuk egy 
darab készülék megvételére és beüzemelésére, mert szó szerint olyan anyagi 
körülmények között laknak, hogy ezt nem tehetik meg. Ők aztán tényleg égetnek 
mindennel. Rádobják a PET-palackot, a használt ruhát, amit találnak és ég, az 
gyakorlatilag bekerül a kályhába. Azért, hogy ezt megakadályozzuk vagy megelőzzük, 
ennek érdekében érdemes lenne az általam jelzett irányba előre lépni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arató Gergely jelentkezett. Parancsoljon, képviselő 

úr! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Az előttünk fekvő két javaslat különböző megoldást 

tartalmaz és éppen ezért az ehhez való viszonyom is eltérő.  
Az első javaslat esetében sajnálatos módon osztanom kell a képviselő asszony 

azon véleményét, hogy itt uniós jogi problémák is vannak. Egyébként, és ebben a 
képviselő úr aggályait osztom, azért azt mindannyian látjuk, hogy a tűzifa mint 
fűtőanyag felhasználása a magyar viszonyok között nem tekinthető egy olyan útnak, 
amit különösen támogatni és fejleszteni kellene, de ez ma szükségszerűség számos 
honfitársunk részére infrastrukturális és egyéb okok miatt. Éppen ezért a második 
javaslatot viszont támogatom, mert bár egyetértek képviselő úrral, hogy az ideális a 
megújuló energia elterjedésének támogatása, de éppen a legszegényebb területeken 
az energiaszegénység és a rezsiköltségek csökkentése miatt ez egy hosszú távú 
program lenne megfelelő kormányzati elszánás mellett is, ami sajnos hiányzik.  

De visszatérve tehát azt szeretném mondani, hogy az ebben szereplő iránnyal 
alapvetően egyetértünk. Itt éppen arról van szó, hogy a tűzifa a fűtésen belül a 
legkevésbé környezetkárosító, ezért ezt a megoldást támogatja az előterjesztő és olyan 
módon akarja kialakítani ezt a rendszert, hogy egyébként szmogos időszakban mód 
legyen helyettesítésre. Szerintem ehhez kellenek még további javaslatok a 
klímaváltozásra vonatkozó felkészülés tekintetében, de ez egy olyan irány, amin 
érdemes elindulni. Ezért ennek a napirendre tűzését támogatjuk és majd módosító 
indítványokkal fogjuk javítani ezt a javaslatot, ha a parlament elé kerül. 

 
ELNÖK: Köszönöm, Arató képviselő úr. Lukács képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Csak két mondatban szeretném 

összefoglalni még Sneider Tamás indítványát, tekintettel arra, hogy ez egy jobbikos 
indítvány.  

Azt mindannyian érzékeljük, hogy élünk egyfajta világban és van egy olyan, 
amilyet szeretnénk. Az egyik, amit szeretnénk, hogy legyen Magyarország tiszta 
levegőjű, legyen jó az energiamixe, az emberek lehetőség szerint ne tüzeljenek ne csak 
fával, de szeméttel sem, és ehhez képest van a világ, amiben élünk és a valóság az, 
hogy nemcsak falvakban, hanem sajnos nagyobb településeken is rengetegen fűtenek 
szilárd tüzelőanyaggal, sőt sok esetben, sajnos, hulladékkal. Ami ebben a javaslatban 
benne van, az egy limitemelési határ, tehát az 5 és 20 ezer fő közötti lakosságú 
településeknek való támogatás, ami a kistelepüléseknek rendelkezésre áll tűzifa-
támogatásként, az álljon rendelkezésre ezeknek a településeknek is. Talán 
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egyszerűbb, ha jórészt ezek a nagyobb települések is ilyen támogatást kapnak, mert 
például Északkelet-Magyarországon nagyon sok esetben nagyon rossz minőségű 
lignittel fűtenek helyette, ami talán a tűzifával való fűtésnél is lényegesen 
veszélyesebb. 

Ami viszont még igazán fontos ebben, a javaslatnak talán az egyik erénye, hogy 
egy szmogriadó esetén lehetőség legyen - és ezt talán képviselőtársam említette is - 
egy gázfűtésre való kedvezményes áttérésre pontosan az embereknek egy viszonylag 
lassabb, de következetesebb szocializálásával, hogy amikor rendkívül rossz a levegő, 
mert olyan légköri viszonyok vannak, akkor tovább ne halmozzuk a problémát. 

Még egy dologra hívnám fel a képviselőtársaim figyelmét. Jelenleg az 
országban vannak olyan pontok, ahol gyakorlatilag 200 kilométeres körzetben nem 
állnak rendelkezésre a levegőminőség-mérő automaták. Én Karcagon élek, és ha 
elindulok bármerre 80 kilométerre, nincs olyan mérőállomás, amely érdemben mutat 
valamit. Van egy, Kunmadaras mellé, a Hortobágy szélére telepített automata, 
aminek nem tudom, mi az értelme, mert lakott terület 20 kilométerre van tőle, tehát 
lényegében azt tudjuk mérni, hogy a Hortobágyon mennyire tiszta a levegő. Általában 
tiszta, tekintettel arra, hogy arrafelé semmilyen fajta lakott terület nincs. Ha valahol 
küzdenünk kell, akkor legelső pont nemcsak az, hogy azt szeretnénk, hogy a levegőnk 
tiszta legyen, hanem hogy az emberek meg tudják érteni, hogy a levegőjük nem tiszta. 
Ehhez szükség van ennek a rendszernek, amit tudomásom szerint a Földművelésügyi 
Minisztérium működtet, a kibővítésére, hogy lehetőség szerint minden nagyobb 
településen, különösen az érintett területeken minden településen, lehetőség legyen a 
légszennyezettség mérésére. Mert először az emberek nemcsak az orrukkal tudják 
érezni, hanem majd le tudják olvasni azt az adatot is, amelyről tudják, hogy rendkívül 
káros az egészségükre és talán önmaguk is tudnak, ha van anyagi lehetőségük, abba 
az irányba lépni, illetve módosítani, hogy sokkal környezetkímélőbb fűtésre térjenek 
rá. 

Ennyi lett volna. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a jobbikos javaslatot, 
Sneider Tamás javaslatát támogassák. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólók? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. A 
vitát lezárom. Szavazás következik. A két javaslatról külön kell szavazni. 

Az első a tűzifa áfamentességének megteremtéséről szóló H/8327. számú 
javaslat. Kérem, hogy döntsenek a képviselőtársak. (Dr. Lukács László György: 
Hányas javaslat ez?) Dúró Dóra előterjesztése, ez a H/8327. számú, pontosabban 
Dúró Dóra és képviselőtársai, mert többen írták alá. Erről döntünk először. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Ki 
az, aki nemmel szavazott? (Szavazás.) Tizenkét nem szavazat. Tartózkodott-e valaki? 
(Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A következő a lakossági tűzifaellátással kapcsolatos szabályozásról szóló 
határozati javaslat. Ez H/8430. számon került benyújtásra, és ez volt Sneider Tamás 
képviselő úr indítványa. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Tíz nem 
szavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Megállapítom, hogy a 
bizottság nem vette tárgysorozatba. A napirendi pontokat ezennel lezárom. 

Egyebek 

Tudomásom szerint megtárgyalandó ügy nincs, viszont az egyebek között két 
dolgot szeretnék mondani.  
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Elektronikusan megkapták a bizottsági ülésről való távolmaradás szankcióival 
és egyebekkel kapcsolatos információkat. Ismeretes, hogy még karácsony előtt a Ház 
döntött ezekről az ügyekről. Kérem képviselőtársaimat, különösen a notórius 
távolmaradókat, hogy figyelmesen tanulmányozzák a szabályokat. (Rig Lajos: Akik 
pont nincsenek itt!) Ez az egyik. 

A másik, amit szeretnék elmondani önöknek, hogy ha nem jön kormányzati 
kérés, kezdeményezés, akkor a soron következő bizottsági ülésre nagy valószínűséggel 
március első felében kerül sor. Nincs most olyan napirend vagy indítvány, amelyet 
meg kellene tárgyalni a következő másfél-két hétben. Úgyhogy legközelebb 
márciusban ülésezünk. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom. Szép napot, jó munkát 
mindenkinek! Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 38 perc) 

 

 

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 


