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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm a bizottság tagjait és mindazokat, akik 
figyelemmel kísérik a munkánkat. Az ülést megnyitom.  

Tájékoztatom önöket, hogy mai ülésünkön Aradszki Andrást Törő Gábor, Ágh 
Pétert Salacz László, Balla Györgyöt Vécsey László, Mátrai Mártát Kerényi János, 
Nyitrai Zsoltot Tapolczai Gergely, Vejkey Imrét Nagy Csaba, Bangóné Borbély Ildikót 
pedig Hiszékeny Dezső helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy mai ülésünk 
határozatképes. Sikerült rögzíteni a helyettesítést? (Jelzésre:) Köszönöm szépen. 

Most először a napirendi javaslatról fogunk szavazni. Ki az, aki elfogadja az 
írásban kiküldött napirendet? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

25 igen szavazattal, 1 nem ellenében a napirendet elfogadtuk. 

Az átlag alatt kereső munkavállalók munkabérének növeléséről 
szóló H/9018. számú határozati javaslat   
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

Soron következik az 1. napirendi pont, H/9018. számon az átlag alatt kereső 
munkavállalók munkabérének növeléséről szóló határozati javaslat. Döntést kell 
hoznunk tárgysorozatba-vételi kérelemről a házszabály 58. § (6) bekezdése alapján.  

Az előterjesztő Jakab Péter, Jobbik, aki jelen is van. Köszöntöm frakcióvezető 
urat.  

Az előzmények körében megemlítem, hogy a határozati javaslat tárgysorozatba 
vételét a Gazdasági bizottság 2021. február 8-án elutasította. Ezt követően 2021. 
február 15-én a Jobbik képviselőcsoportjának vezetője tárgysorozatba-vételi kérelmet 
nyújtott be /4. sorszámon. 

Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? Hozzászólási szándékot… (Jelzésre:) 
látok. Nagy Csaba, Fidesz, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatal 

NAGY CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért kértem szót, mert egy 
olyan javaslat van előttünk, amelyről pár szót mégiscsak érdemes lenne beszélni, és 
talán a tekintetben is érdekes, mert megmondom őszintén, amióta az ember 
parlamenti képviselő, vagy akár korábban önkormányzati képviselőként foglalkoztam 
költségvetésekkel, ennyire szakszerűtlen és kidolgozatlan javaslatot én még nem 
láttam. Maga a javaslat tulajdonképpen - és most engedjék meg, hogy a saját 
véleményemet elmondjam - alkalmas arra, hogy ha ezt, mondjuk, a parlament 
elfogadná, akkor összességében itt az előzetes számolások alapján egy pillanat alatt az 
éves költségvetésben 500 milliárd forintos lyukat vagy ha egy másik típusú 
értelmezésben tesszük láthatóvá ezeket az összegeket, akkor 1400 milliárd forintos 
lyukat vájna, és ez alkalmas arra tulajdonképpen, hogy egy ország költségvetését egyik 
pillanatról a másikra felborítsa.  

Maga a javaslat tulajdonképpen negligálni akarja a polgári kormányzatnak azt a 
tízéves munkáját, amelyben megpróbáltuk azt elérni, hogy a többletmunkát, a 
béremeléseket a jövedelemadó-rendszeren keresztül lehetővé tegyük mind a 
gazdálkodók részére, mind pedig az emberek részére. Kialakult egy olyan adórendszer, 
amely a jövedelmek eltitkolását nem ösztönzi, és azt gondolom, hogy maga az 
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adórendszer a többletmunkára, a többletteljesítményre is ösztönzi a munkavállalókat 
és a munkaadókat.  

Túl ezen tulajdonképpen negligálná azokat az adókedvezményeket, amelyeket a 
polgári kormány az elmúlt tíz évben kialakított. Összeírtam gyorsan a bizottsági ülés 
előtt egy-két ilyen adókedvezményt, és ezt igyekszem most gyorsan elmondani, mert 
nem szeretném ezzel az időt húzni. Tulajdonképpen ezzel negligálnák az első házasok 
adókedvezményét, amely havi 5 ezer forintos adómegtakarítást jelent; a családi 
adókedvezmény vonatkozásában, ha a család egy eltartottat tudhat magáénak, akkor 
havi 10 ezer forintot bukna el, két gyermek esetében gyermekenként 20 ezer forintot, 
három és további eltartottak esetén pedig gyermekenként 33 ezer forintot. Elbukna, 
több mint valószínű, a négy- és többgyermekes anyák adókedvezménye. Elbukna a 
súlyos fogyatékkal élő magánszemélyeknek a havi 8050 forintos adókedvezménye. 
Ugye, idetartoznak a laktózérzékenyek például vagy a cukorbetegek. Illetve elbukna 
nagy valószínűséggel az a kormányjavaslat is, mely szerint a 25 év alattiak is jelentős 
adókedvezményre számíthatnának a következő időszakban.  

Ezek azok az érvek nagyon tömören, nagyon röviden összefoglalva, amik miatt, 
azt gondolom, nemmel kell szavaznunk erre a javaslatra. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szakács László, MSZP, képviselőt illeti a 

szó.  
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért kértem szót, 

mert most hallottuk, hogy mennyi javaslat esne áldozatul akkor, ha ezt elfogadnánk. 
Egyébként szerintem nem kellene ennyi, még az is lehet, hogy ezek 
megmaradhatnának, sőt ezek kiválóak lehetnének a jövőben is, hiszen a magyar 
családok megélhetését segítenék. Mint ahogy az előterjesztő javaslata is.  

Azt mondta képviselőtársam, hogy ez akár 500 milliárd forintba is kerülne. 
Képzelje el, képviselőtársam, hogy most készülnek önök fölvenni 450 milliárd forintot 
a népi demokratikus Kínától. Tehát ez nem akkora összeg, ami önöknek bármilyenfajta 
problémát jelent, egy csettintés alatt ez megvan, és akkor lesz belőle majd egy egyetem, 
amit majd a kínaiak fognak megépíteni. Csak a cechet kell nekünk állni, tehát ezt 
kifizetni. A Budapest-Belgrád vasútvonallal együtt, ha ezt összeadjuk, az 700 milliárd 
meg 450, az 1150 milliárd. Tehát megvan a teljes nagy összeg ebben a tekintetben. Azt 
gondolom, nem járok messze a valóságtól, hogy ez a két beruházás sokkal kevésbé fogja 
majd a családoknak a lakhatási, megélhetési biztonságát elősegíteni - úgy értem, a 
Budapest-Belgrád vasútvonal vagy éppen a kínai egyetem -, mint akár az előttünk fekvő 
javaslat vagy az ön által veszélyben érzett javaslatok.  

Egy dolgot én is érzek veszélyként, és kérem, ezt a kormánypárti oldalon is 
gondolják át, a Fidesznek a családtámogatási rendszere alapvetően két dologra épül: 
támogatott hitelekre és adókedvezményekre. Most nagyon sokan elveszítették a 
munkájukat, ezért az adókedvezményeket nem tudják igénybe venni, és amint lejár a 
törlesztési moratórium, akkor ki fog derülni, hogy nem tudják fizetni a támogatott 
hiteleket sem. Tehát egészen biztosan a normatív támogatásokon sokkal többet kell 
majd javítani. Halkan mondom, talán nem most van itt az ideje annak, hogy kínai 
egyetemet építsünk, és ezért a népi demokratikus Kínának eladósodjon Magyarország, 
esetleg a Budapest-Belgrád vasútvonal is várhatott volna addig, ameddig elvonul a 
vírus, és lehetett volna erről egyébként hozni egy szakmai és gazdasági döntést. Még 
melléteszem azt, hogy MotoGP-pályát is lehet később építeni, de még a vadászkiállítás 
is ennél sokkal többe kerül. Tehát azt tudjuk mondani, hogy van ám forrás, erre kellene 
fordítani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. 
(Jelzésre:) Nagy Csaba képviselő úr, véletlenül nyomta be a gombot? 

 
NAGY CSABA (Fidesz): Igen. Elnézést kérek érte! 
 
ELNÖK: Tehát további szókérés nincs. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e 

reagálni a vitában elhangzottakra. (Jakab Péter: Szeretnék.) Kíván. Parancsoljon! 
 
JAKAB PÉTER (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselőtársak! Úgy tűnik, hogy itt a fideszes padsorokban nem tűnt fel, hogy 
Magyarországon brutális válság van. Nagyon sok munkavállaló részmunkaidőben 
kénytelen folytatni a pályafutását, kevesebb fizetésért; nagyon sok olyan család van, 
ahol az egyik kereső már elveszítette az állását, és egy fizetésből kell kihúznia a hó 
végéig, úgy, hogy közben a megélhetési költségek pedig brutálisan nőnek.  

A miniszterelnök úr együttérzést kínált a dolgozóknak. Én azt gondolom, hogy 
ebben a helyzetben azért ennél egy kicsivel többre lenne szükség, konkrétan pénzügyi 
segítségre. Ezért javasoljuk azt továbbra is - és ehhez kérem a támogatásukat -, hogy 
mentesítsük az átlag alatt kereső munkavállalókat a személyi jövedelemadó 
megfizetése alól, ne csak a 25 év alattiakat, hanem minden magyar munkavállalót 
mentesítsünk átlag alatt ezen teher megfizetése alól, amivel akár 45 ezer forintos 
pluszbevételhez lehetne őket juttatni. 

Képviselőtársam itt a kormánypárti sorokban azt mondta, hogy ez brutális 
lyukat ütne a költségvetésen. Ezt nem nagyon tudom értelmezni, és a fideszes érvelésre 
szeretném felhívni a figyelmet annak kapcsán, hogy az önkormányzatokat éri-e kár 
azáltal, hogy nem szedhetik be az iparűzési adó felét. A fideszes érvelés az, hogy az 
önkormányzatokat nem éri semmilyen kár, semmilyen brutális lyuk nem keletkezik az 
önkormányzatok költségvetésén, mert hisz az a pénz, amit nem szedhetnek be 
iparűzési adó formájában, az ott marad a helyi vállalkozásoknál, tehát a helyi 
közösségnél marad, a helyi közösséget fogja gyarapítani. Ha az önkormányzatokra igaz 
ez a fideszes érvelés, akkor igaz kell hogy legyen az államra is, magyarán, az állami 
költségvetést nem érheti semmilyen kár azáltal, hogy nem szedi be az átlag alatt kereső 
munkavállalóktól a személyi jövedelemadót, hiszen ez a pénz ott fog maradni a helyi 
munkavállalóknál, a helyi közösséget fogja gyarapítani.  

Tehát nem akarunk mi mást, mint hogy azt a pénzt, amit most a kormányzat 
elkölt különféle látványberuházásokra meg vadászati kiállításra, szépen a 
költségvetésből át kell tenni a magyar munkavállalók zsebébe, hogy meg tudják 
menteni saját magukat és a családtagjaikat a válságtól. Na, ehhez kérjük a 
támogatásukat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most dönteni fogunk a tárgysorozatba-vételi 

kérelemről. Kérdezem a bizottságot, hogy az átlag alatt kereső munkavállalók 
munkabérének növeléséről szóló H/9018. számú határozati javaslatot tárgysorozatba 
veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a Törvényalkotási bizottság 9 igen szavazattal, 24 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül a H/9018. számú határozati javaslatot nem vette 
tárgysorozatba.  

A koronavírussal megbetegedett munkavállalók biztos 
megélhetésének biztosítása érdekében a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról szóló 
T/13869. számú törvényjavaslat   
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(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

Következik a 2. napirendi pont, a T/13869. számú, a koronavírussal 
megbetegedett munkavállalók biztos megélhetésének biztosítása érdekében a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Eljárásunk tárgysorozatba-vételi kérelemről való döntésre irányul a 
határozati házszabály 58. § (6) bekezdése alapján.  

A törvényjavaslat előterjesztője dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, dr. 
Gurmai Zita, dr. Harangozó Tamás, dr. Hiller István, dr. Molnár Zsolt, dr. Szakács 
László, dr. Varga László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Molnár 
Gyula, Szabó Sándor és Tóth Csaba. Valamennyien az MSZP-frakció tagjai.  

Az előterjesztői részvétel nem feltétele a Törvényalkotási bizottság eljárásának, 
de több előterjesztő is jelen van, akik ebbéli minőségükben bejelentkeztek.  

A törvényjavaslat tárgysorozatba vételét a Népjóléti bizottság 2021. február 23-
án elutasította. Ezt követően ez év március 1-jén az MSZP-képviselőcsoport vezetője 
tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be /3. szám alatt.  

Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Tessék gombot nyomni! 
Szakács László képviselő úr. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatal 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Azt 
gondolom, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetet nem feltétlenül kell bemutatni a 
bizottságnak, azzal együtt, hogy persze látjuk, önök szerint időnként 55 ezer, most már 
105 ezer munkahely szűnt meg. Ennél sokkal több, de ez a két szám is nagyon nagy.  

A magyar munkavállalókat védő javaslatunk valójában az lenne, hogy ebben a 
helyzetben úgy visszaszorítani a fertőzések számát, mint ahogyan a munkavállalóknak 
megőrizni mind a méltóságát, mind pedig a megélhetési és lakhatási biztonságát. Ezért 
mi azt javasoljuk ebben az előttünk fekvő javaslatban, hogy ne kelljen egy 
munkavállalónak aközött választani, hogy a megélhetését választja vagy az egészségét 
választja, hiszen mindannyian, akik a Földön élünk, és két lábbal a földön járunk, 
látjuk, hogy sajnos bizony nagyon sokan választani kényszerülnek, inkább nem vallják 
be, hogy betegek, inkább két lázcsillapítóval indulnak el reggel dolgozni, nehogy 
táppénzre kerüljenek, mert abból nem jönnek ki a hónap végéig. Ez ennél nem 
bonyolultabb. Éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy erre rendelkezésre áll elegendő 
forrás, a munkahelyeket meg kell védeni, ebben, azt gondolom, egyetért mindkét oldal, 
ezért azok, akik a koronavírus-fertőzés miatt kellene hogy táppénzellátásban 
részesüljenek, ők kapják meg a 100 százalékos táppénzt. Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot… (Jelzésre:) Tapolczai 

Gergely képviselő úr kíván hozzászólni. Megadom a szót, parancsoljon! 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 

közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A javaslathoz 
kapcsolódóan röviden szeretnék szólni. A jelenlegi helyzetben a jelenlegi jogszabályok 
szerint, ha egy biztosított személyről megállapítják, hogy koronavírus-fertőzött, tehát 
pozitív a tesztje, akkor ebben az esetben a háziorvos jogosult őt keresőképtelenné 
nyilvánítani.  

A jogszabályok szerint, ugye, a táppénz összege 50 vagy 60 százalék lehet. A 
keresőképtelenség igazolása pedig a háziorvos esetén is, illetve kórházi kezelés esetén 
is a jogszabály szerint meghatározott formanyomtatványon történik. Viszont 
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adatvédelmi szempontok alapján a nyomtatványokon nem szerepel a betegség, tehát 
hogy milyen betegség okán nyilvánítják keresőképtelenné, így a kifizetőhelyek nem 
tudják azt megállapítani, hogy milyen esetben kellene a 100 százalékos táppénzt fizetni.  

A keresőképtelenség okai között sok olyan súlyos betegség is van, ami miatt több 
hónapra is kiestek a keresőtevékenységből a betegek, ezzel szemben a koronavírus-
fertőzöttség esetén jellemzően ez az időszak két hét. Kivéve, ugye, a szövődményes 
eseteket.  

Amit képviselő úr javasol, ennek a bevezetése esetén az egyenlő elbírálás elve is 
sérülne, és indokolatlan megkülönböztetés alakulna ki, ugyanis a jelenlegi jogszabályi 
rendelkezés egységesen kezeli a különböző esetköröket; a javaslat csak a koronavírusra 
koncentrál. Ugyanakkor a munkavégzéssel összefüggésben meg lehet állapítani 
jelenlegi szabályok szerint is a 100 százalékos táppénzt, amennyiben a háziorvos, avagy 
az üzemorvos igazolja azt, hogy a koronavírus-megbetegedés a munkavégzéssel 
összefüggésben történt. A bejelentés alapján pedig megtörténhet a pozitív elbírálás, 
amely alapján majd a 100 százalékos táppénz kifizetésre kerül számára.  

Tehát mindezek alapján ezt a jelenlegi javaslatot ebben a formában nem tudjuk 
támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Tapolczai Gergely képviselő úrnak és kedves 

munkatársának is a felszólalást.  
(Jelzésre:) Arató Gergelyt, a DK képviselőjét illeti a szó.  
 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Arra szeretném 

csak felhívni a figyelmet képviselő úr hozzászólása után, hogy sajnos a gyakorlati 
tapasztalatok nem ezt mutatják. Én egy területről hadd beszéljek, nem lesz meglepő, a 
pedagógusokról, ahol rendkívül nagy problémát okoz az, hogy nyilvánvaló módon, 
amíg az iskolák nyitva voltak, addig a pedagógusok esetében jelentős volt a kockázat, 
hogy elkapják a koronavírust, hiszen ez szükségképpen azzal járt, hogy közösségben 
voltak. És azt is tudjuk, hogy szerencsére a gyerekek, fiatalok kevésbé vagy egyáltalán 
nem fertőződnek meg, vagy legalábbis nem kerülnek súlyos állapotba, de fertőzőek, 
vírushordozók lehetnek. És természetesen egy sor egyéb interakció is jár egy 
pedagógusmunkával a tanáriban, utazás közben és így tovább.  

S mindenhonnan azt jelzik, nemcsak a pedagógus-szakszervezetek, hanem a 
hozzám forduló pedagógusok is, hogy gyakorlatilag nem tudták elismertetni a 
munkahelyi megbetegedés mivoltát ennek a betegségnek, egyébként érthető módon, 
mert azt kellene igazolnia, hogy a vírust ő pont hol kapta el. Hiába, fogalmazzunk úgy, 
van nagy valószínűsége annak, hogy köze van az iskolában végzett tevékenységhez a 
pedagógusok esetében a megbetegedésnek, ezt bizonyítani nagyon nehezen lehet. 
Hadd emlékeztessek arra, hogy amikor a pedagógusok tesztelését végre lehetővé tették, 
akkor a pedagógusok egy nagyon jelentős része azt jelezte, hogy azért nem vesznek részt 
a tesztelésen, merthogy attól félnek, hogy ha őket tünetmentes betegnek tartják, és 
otthon kell maradniuk, az jelentős jövedelemkieséssel jár, és ezt pedagógusfizetés 
mellett nem engedhetik meg maguknak. Én ezt ugyan nem tartom felelős 
magatartásnak, félreértés ne essék, én akkor is azt mondtam, hogy mindenki 
teszteltesse magát, de önmagában, hogy ez a félelem megjelenik, ez probléma és ez 
gond. Én azért javaslom, hogy ezt a javaslatot tárgyaljuk meg, mert választ adna az 
ilyen típusú problémákra.  

Én tényleg azt gondolom, ne tételezzük fel, hogy ezzel bárki vissza akarna élni, 
bárki ki akarná húzni a tb-kasszából az összegeket méltánytalan módon; valóban arról 
van szó, hogy aki koronavírusban feltehetően a foglalkozásával összefüggésben 
betegszik meg, kaphasson 100 százalékos táppénzt. Hozzáteszem, hogy a 
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Demokratikus Koalíció ennél egy radikálisabb javaslatot nyújtott be, de természetesen 
ennek a tárgyalását is támogatjuk, és örülünk, ha a parlament elé kerülhet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy Hajdu László képviselőtársunkat 

a mai ülésen Arató Gergely képviseli. Kérem ezt a helyettesítést is rögzíteni.  
További hozzászólási szándékot nem látok. Elnöki szerepemből egy pillanatra 

kilépve… (Jelzésre:) Szeretne hozzászólni? (Dr. Varga László: Előterjesztőként majd 
utána. Válaszolni.) A világért sem a vita gerjesztésének szándékával, de kapcsolódva 
Arató Gergely egy félmondatához: én a magam részéről furának tartom azt a 
megközelítést, hogy valakit, aki önmaga által is tudottan koronavírussal fertőzött, 
magasabb táppénzösszeggel ösztönözzünk arra, hogy ne hurcolja be a vírust a 
munkahelyére, ez ugyanis önmagában egy igen súlyos törvénysértés, amelynek 
szankcióit a vonatkozó jogszabályokban megtalálhatják, nem akarom részletezni. Nos, 
Arató Gergely nem felelős magatartásnak minősítette ezt, én csatlakozom az ő 
gondolatához, és azzal egészítem ki, hogy ezt a törvény is egyébként bünteti.  

További hozzászólási szándékot nem látok. Az előterjesztők nevében Varga 
László képviselő úr kíván reagálni az elhangzottakra.  

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm az előterjesztőtársak nevében is a 
hozzászólásokat, különösen Arató Gergely támogató hozzászólását. Nyilván sokunkat 
foglalkoztat ez a téma, hogy milyen eszközökkel lehetne egyébként a fertőzések magas 
számát csökkenteni, és hogyan lehetne a magyar munkavállalókat ebben a nehéz 
helyzetben segíteni, de én úgy gondolom, hogy ez egy jó javaslat, több szempontból 
gondolom, hogy jó javaslat. Egyrészt azért is, mert nem feltétlen a már igazolt fertőzött, 
teszttel rendelkező munkavállalókról beszélünk, hanem az első tünetek jelentkezése 
után könnyebben mondja azt egy munkavállaló, hogy elmegy tesztelni, könnyebben 
vehetné a 100 százalékos táppénz tudatában azt egy munkavállaló, hogy kiesik a 
munkából. Magyarán, növelné egy ilyen előterjesztés a tesztelési hajlandóságot, a 
létbiztonságot erősítené egy nagyon nehéz helyzetben, amikor keresőképtelenné válik 
egy nagyon súlyos fertőzés miatt egy családfenntartó adott esetben. Úgy gondolom 
tehát, hogy szociális szempontból is nagyon-nagyon fontos javaslat, és egészségügyi 
szempontból is, a járvány tovaterjedése okán, azt akadályozó volta miatt is egy jó 
javaslatról beszélünk.  

De hogyha vannak észrevételek, akár adatvédelem, akár, hogy hogyan 
kérvényezheti például egy ilyen munkavállaló a 100 százalékos táppénzt, szerintem 
ezeket a kérdéseket az általános vita során és a módosító indítványok benyújtásakor 
meg lehet válaszolni. 

Nagyon régen képviseljük ezt az indítványt már. Az ősz vége felé egyébként, 
talán ennyit elmondhatok még itt, folyosói beszélgetések során egyébként nem 
idegenkedtek a kormánypárti képviselők sem egy hasonló konstrukciótól. Aztán 
valahogy a kormány javaslatai közül ez meg bántóan hiányzott, és végül nem valósult 
meg. Azt gondolom, hogy sosem késő, most is nagyon sok aktív fertőzött van, úgyhogy 
azt gondolom, hogy egy ilyen javaslat elfogadása a Ház előtt, segíti Magyarországon a 
járványkezelést, és a munkavállalók érdekében van. Arra kérem önöket, hogy vegyék 
tárgysorozatba. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy Burány Sándor tagtársunkat a 

mai ülésen dr. Szakács László helyettesíti. Kérem ezt is rögzíteni. 
Most dönteni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy a koronavírussal 

megbetegedett munkavállalók biztos megélhetésének biztosítása érdekében a kötelező 
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egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról szóló 
T/13869. számú törvényjavaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a Törvényalkotási bizottság a T/13869. számú 
törvényjavaslatot 13 igen szavazattal, 21 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette 
tárgysorozatba.  

A napirendi pontot lezárom. 

A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a 
gyermekpornográfia áldozatai sértetti minőségének elismeréséhez 
szükséges módosításáról szóló T/13558. számú törvényjavaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

Soron következik a 3. napirendi pont T/13558. számon, a büntető 
törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekpornográfia áldozatai sértetti 
minőségének elismeréséhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat. Eljárásunk 
tárgysorozatba-vételi kérelemről való döntésre irányul a határozati házszabály 58. § 
(6) bekezdése alapján.  

A törvényjavaslat előterjesztője Demeter Márta, Csárdi Antal, dr. Keresztes 
László Lóránt, Hohn Krisztina, Schmuck Erzsébet és Ungár Péter, valamennyien az 
LMP képviselői. 

Jelentkezik-e valaki? (Jelzésre:) Igen. Keresztes László Lóránt képviselő úr 
előterjesztőként jelentkezik.  

A törvényjavaslat tárgysorozatba vételét az Igazságügyi bizottság 2021. február 
3-án elutasította. Ezt követően február 10-én az LMP képviselőcsoportjának vezetője 
/3. sorszámon tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be. 

A vitát megnyitom. Keresztes László Lóránt kíván először szólni 
előterjesztőként. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatal 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Gyakorlatilag a törvény elnevezése tartalmazza azt a 
lényegi módosítást, amiről szól a törvény; ez egy rendkívül rövid jogszabály. Én azt 
gondolom, hogy mindannyian tisztában vagyunk azokkal az elmúlt időszakban is 
megismert vérlázító és döbbenetes, felháborító eseményekkel, amelyek egyébként ettől 
függetlenül is mindenképpen indokolttá teszik ezt a javaslatot. A lényege ennek, hogy 
a gyermekpornográfia áldozatainak teljes körű sértetté nyilvánítása szavatolja azt, 
hogy az elkövetőket el lehessen tiltani a kiskorúakat érintő foglalkozásoktól.  

Ez egy nagyon fontos, hiánypótló törvényjavaslat, azt gondolom, világos 
mindenkinek. Kérem tisztelettel, a bizottság támogassa, hogy a tárgysorozatba 
kerülhessen, és így tudjunk róla a plenáris ülésen vitatkozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bajkai István képviselőtársunkat, alelnök urat illeti 

a szó. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Maga a javaslat - korábban az Igazságügyi 
bizottság ülésén is igyekeztem kifejteni - valójában egy alapvető tévedésen nyugszik, és 
ezért is fogok egyébként tartózkodni majd, mikor a szavazatot le kell adni, ugyanis az a 
kifejezés és az az érvelés, hogy a gyermekpornográfia bűncselekményével, ilyen 
sérelmes tevékenységgel érintetteknek a sértetti pozíciója hiányzik a büntetőeljárási 
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kódexből, tételesen nem igaz. Tehát a sértetti pozíció egyébként sem anyagi jogi 
kategória, úgyhogy az érvelésből ez kivehető, az előterjesztésből kivehető, hanem 
kifejezetten eljárásjogi. A Be. 204. §-a, ha jól emlékszem, igen, 204. § (2) bekezdése is 
kifejezetten rögzíti a sértetti pozíció elismerhetőségét, és a büntetőjogi gyakorlatban ez 
el is ismert. Tehát amiről a javaslat szól, az részben a büntetőeljárási kódexünkben és 
- kétely nincs ezzel kapcsolatban - a büntetőjogi gyakorlatban, a büntetőbíróságok 
gyakorlatában teljes mértékben biztosított. 

Ugyanakkor az is tény - és nehogy ebben véletlenül félreértés legyen a baloldalon 
-, a gyermekek védelme, a gyermekek egészséges fejlődése és úgy is fogalmazhatnánk, 
sértetlensége egy alapvető érdek. Azt gondolom, mindannyiunknak ezen kell 
dolgoznunk, hogy amennyiben valamely jogszabály nem lenne teljes, nem lenne helyes, 
vagy a büntetőjogi gyakorlat valahol hiányos lenne ezzel kapcsolatban, akkor az 
elsődleges vagy az első kötelezettségeink között van, hogy gyermekeinket, akik a jövőt 
építik és a jövőt szolgálják, és egyébként kiszolgáltatott helyzetben vannak életkoruknál 
és belátási képességüknél fogva, maximális védelemben részesítsük. Ebben a körben a 
legjobb tudomásom szerint egy erőteljes igazságügyi előkészítő, illetve törvényalkotási 
munka is folyik.  

Tehát én azt gondolom, hogy egyébként a sértetti jogállásnál egy tévedésen 
alapuló megközelítésen túlmenően valójában, amit a javaslat célozni szándékozik - 
tételes, úgynevezett eljárásjogi részletszabályt állapít meg -, ennél egy komplexebb 
megközelítés szükséges. És ha egyébként tételesen olvassuk a javaslatot, akkor 
valójában ez szűkítő a sértetti jogállásokhoz képest, tehát a mostani jogszabályokhoz 
képest egy szűkítő értelmezést ad, vagy egy szűkítő rendelkezést tartalmaz. Én azt 
gondolom, a leghelyesebb jogalkotói megoldás az, hogy a sértetti jogállások keretén 
belül minden olyan esetleges tényállási részt megalkossunk, ami, ha hiányozna a 
büntetőjogi gyakorlatból, kifejezetten a gyermekek egészségét, szellemi, testi, lelki, 
pszichés fejlődését szolgálják, az mind adott legyen, és védett legyen ez a jogi tárgy. 

Úgyhogy én azt gondolom, hogy maga a javaslat valójában egyfajta szűkítést is 
tartalmaz, és némi ellentmondáshoz is vezetne a büntetőjogi gyakorlatban. Én azt 
javasolom megfontolásra a tisztelt előterjesztőknek, képviselőtársaimnak, hogy amikor 
ismét elénk kerül a gyermekekkel kapcsolatos és az egyes büntetőjogi tényállások 
továbbgondolása, amikor az előkészítő munka dogmatikai részét is elvégzik az 
igazságügyi jogalkotásra jogosult szervek, akkor arról jó és értelmes vitát fogunk tudni 
lefolytatni, és még teljesebb szabályozást tudunk alkalmazni. Hozzáteszem, hogy egy 
ilyen jogszabály megalkotásához szükséges lenne magának a büntetőjogi gyakorlatnak 
is az elemzése, ami egyébként tudomásom szerint szintén folyamatban van. Fájó - hogy 
bal oldalon ülő képviselőtársaim gyakori szóhasználatát idézzem -, hogy ezeket az 
elemzéseket ők rendre kihagyják.  

Én ezért azt tudom elmondani a tisztelt képviselőtársaimnak, hogy szerintem 
előttünk még lesz az az anyag, amikor egy komplex elemzés után leszünk, és abban az 
esetben kérem a szíves együttműködésüket, most pedig tartózkodni fogok a magam 
részéről. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács László, MSZP, kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Azért kértem szót, mert éppen most az ülésteremben az azonnali 
kérdések órájában kérdezte Mesterházy Attila képviselőtársam Varga Judit igazságügyi 
miniszter asszonyt pontosan ugyanebben a kérdésben, hiszen jómagam is Mesterházy 
Attilával benyújtottam egy ilyen határozati javaslatot. Mindenki előtt ismert a Kaleta-
botrány, ami arról szólt, hogy egy magyar külképviseleten dolgozó, egyébként 
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közszereplőt, tehát egy olyan embert, akit a megbízatása, közmegbízatása közben, 
sajnos egyébként nem is a magyar hatóságok, hanem a magyar hatóságok társhatóságai 
buktattak le. Ennek kapcsán terjesztettünk mi is elő hasonló javaslatot, illetve ott a 
büntetési tételt szerettük volna emelni, minősített esetté szerettük volna azt tenni, ha 
közéleti szereplő vagy éppen közfeladatot ellátó lett volna az elkövető, illetve szerettük 
volna azt kérni, hogy egy nyilvános listát lehessen kapni, mint ahogy az több államban 
van, tehát egy nyilvános listán szerepeljen az, aki ilyen bűncselekményeket követett el. 
Ezt is már önök egyszer leszavazták. 

De a vitának arra a pontjára térnék rá, egyetértve egyébként sok mindenben 
Bajkai képviselőtársammal, örülünk annak, hogyha ezeket az értékeket továbbra is 
értékeknek tartjuk, látjuk, hogy megy ez a munka, de, képviselőtársam, önök ezt 
szeptemberre ígérték, tavaly szeptemberre ígérték. Én emlékszem Kocsis Máté 
nyilatkozatára, emlékszem a miniszterelnök nyilatkozatára. Tehát a Fidesz 
frakcióvezetője, a miniszterelnök azt mondta, hogy szeptemberben odakerül a 
parlament elé az a törvénycsomag, ami meg fogja védeni a gyermekeket. Na most, 
nyilván a miniszter asszony picit paprikásan még türelmet kért. Nem tőlünk kell 
türelmet kérni, hanem azoktól, akik ezeknek a bűncselekményeknek a sértettjei vagy 
éppen a sértettek szülei, családtagjai, rokonai, barátai, akiket ilyen módon megaláznak. 
Szerintem nekik nincs türelmük. 

Én a fölszólalásommal csak azt szerettem volna elmondani, hogy nagyon sok 
mindent tárgyaltunk ősszel, a halgazdálkodástól az erdőgazdálkodáson keresztül az 
alkotmánymódosításig, az nagyon flottul ment, ez valahol úgy elakadt. Pedig én azt 
gondolom, hogy ahogyan Magyarország közéletét nemzetközi szinten megítélő, úgy a 
belső morális állapotainkat megítélő és az arra adott önreflexió erősségével a saját 
morális és erkölcsi talapzatunkat visszaállító olyan javaslatról lenne szó, aminek 
hamarabb be kellett volna jönni, mint, mondjuk, a halgazdálkodásról szóló törvénynek. 
Kérem, hogy ezt tartsuk szem előtt. Ha szeptemberre ígérték, nem baj, ha egy kicsit 
csúszik, de április van. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándékot… (Nem érkezik jelzés.) 

nem látok. Megkérdezem Keresztes László Lóránt előterjesztőt, kíván-e szólni. 
(Jelzésre:) Igen, kíván. Parancsoljon! 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Csak nagyon röviden, 

elnök úr. Köszönöm szépen, és köszönöm a hozzászólásokat. Azt gondolom, hogy 
Szakács László képviselő úr elég világosan elmondta, hogy milyen súlyos mulasztásban 
van a kormány. Én arra kérem Bajkai képviselőtársamat is, hogy engedje, tehát 
szavazatával támogassa, hogy a plenáris ülésre odakerülhessen, tárgysorozatba 
kerüljön ez a javaslat, és akkor ott legalább érdemben tudunk ennek a kérdésnek a 
kereteiről vitát folytatni, és ezekről a fontos ügyekről tudunk beszélni a plenáris ülésen. 
Ezért is kérem, hogy támogassák. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy 

a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekpornográfia 
áldozatai sértetti minőségének elismeréséhez szükséges módosításáról szóló T/13558. 
számú törvényjavaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a T/13558. számú törvényjavaslatot 10 igen szavazattal, 3 nem 
ellenében, 21 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.  

A napirendi pontot lezárom. 
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A magyar közalkalmazotti státusz megvédéséről szóló politikai 
nyilatkozatra vonatkozó P/13184. számú javaslat   
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) 
bekezdése alapján) 

Soron következik a 4. napirendi pontunk, a P/13184. számú, a magyar 
közalkalmazotti státusz megvédéséről szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat. 
Döntést kívánunk hozni tárgysorozatba-vételi kérelemről a határozati házszabály 58. § 
(6) bekezdése alapján.  

A javaslat előterjesztője Ungár Péter, Hohn Krisztina, Demeter Márta és 
dr. Keresztes László Lóránt, az LMP képviselői. Képviseletükben bejelentkezik 
Keresztes László Lóránt képviselő úr. 

A tárgysorozatba vételt a Vállalkozásfejlesztési bizottság 2021. február 23-án 
elutasította, ezt követően március 1-jén az LMP-képviselőcsoport vezetője 
tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be.  

A vitát megnyitom. Elsőként Keresztes László Lóránt kért szót.  

Hozzászólások és határozathozatal 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én azt gondolom, hogy ez a javaslat is 
önmagáért beszél, ez egy politikai nyilatkozat a magyar közalkalmazotti státusz 
megvédéséről. Én azt gondolom, mindannyian elismeréssel kell hogy nyilatkozzunk a 
közalkalmazotti státuszban a közszolgálati feladatok színvonalas ellátásáért dolgozó 
emberekről. Ezt mindenképpen egy ilyen politikai nyilatkozatban szükséges 
kimondani. Ugyanakkor látva az elmúlt időszak törvényalkotási fejleményeit, azt is 
fontosnak tartjuk, hogy ezt a több mint 200 éves vívmányt egy védett és kiemelten 
védendő érdeknek tekintjük, és ezt ki is fejezzük, és felismerjük annak szükségességét, 
hogy a szociális és gyermekvédelmi ellátások területén, az oktatási, közművelődési és 
tudományos ágazatban, az egészségügyben, az önkormányzati szektorban dolgozó 
munkavállalók közalkalmazotti státuszának fenntartását minden kétséget kizáróan 
biztosítsuk. Erről szól ez a politikai nyilatkozat. Nagyon bízom benne, hogy a lehető 
legszélesebb konszenzussal tudja ezt tárgysorozatba venni majd a Törvényalkotási 
bizottság, vagy így szavazni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ovádi Pétert, a Fidesz képviselőjét illeti a szó. 
 
OVÁDI PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Ahogy a 

Vállalkozásfejlesztési bizottságban is elmondtuk, most próbálnám egy kicsivel 
rövidebben megfogalmazni a gondolatainkat. Többször védtük már meg a magyar 
állami dolgozókat, legutoljára, amit a törvény is kimond, 2019. január 1-jén lépett 
hatályba az a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, amely a 
kormányzati igazgatási szervek, minisztériumok, főhivatalok, központi hivatalok, 
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében többek között az alábbi 
pozitív intézkedéseket vezette be: a kormány mint munkáltató megjelenése; 
álláshelyalapú létszámgazdálkodás bevezetése; új illetményrendszer; illetményen felüli 
juttatások, támogatások és egyéb kedvezmények egységesítése; a kormánytisztviselők 
részére adható elismerések egységesítése; új elismerési elemek bevezetése, például a 
motivációs juttatás, teljesítményelismerés, álláshelyi elismerés; a törvény keretei 
között a munkaidő rugalmasabb kialakításának lehetősége; a teljesítményértékelés 
egyszerűsítése; magasabb kafetéria bevezetése; pótszabadságok új rendszere; a 
gyermeket nevelő, családot alapító tisztségviselők kiemelt támogatása; a munkaidő-
kedvezmények és képzések támogatása. Ezért az előterjesztést nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, az 

előterjesztő sem kíván reagálni, ezért most dönteni fogunk. Kérdezem a bizottságot, 
hogy a magyar közalkalmazotti státusz megvédéséről szóló P/13184. számú politikai 
nyilatkozatra vonatkozó javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

A bizottság a P/13184. számú politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslatot 10 
igen szavazattal, 22 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba. A 
napirendi pontot lezárom. 

A szociális dolgozók 2020. évi egyszeri bérkiegészítéséről szóló 
H/10436. számú határozati javaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

Soron következik az 5. napirendi pont H/10436. számon, a szociális dolgozók 
2020. évi egyszeri bérkiegészítéséről szóló határozati javaslat. Szintén tárgysorozatba-
vételi kérelemről szóló döntésre irányul a mi eljárásunk a házszabály 58. § 
(6) bekezdése alapján.  

A határozati javaslat előterjesztői: Ungár Péter, Csárdi Antal, Hohn Krisztina, 
Schmuck Erzsébet és dr. Keresztes László Lóránt. Képviseletükben előterjesztőként 
jelentkezik Keresztes László Lóránt.  

A Népjóléti bizottság ez év február 23-án elutasította a tárgysorozatba vételét a 
javaslatnak. Ezt követően március 1-jén az LMP-képviselőcsoport vezetője /3. 
sorszámú kérelmet nyújtott be a tárgysorozatba vétel iránt. 

Megnyitom a vitát. Először Keresztes László Lóránt előterjesztőnek adom meg 
a szót. 

Hozzászólások és határozathozatal 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én azt gondolom, hogy egy jól ismert és egy nagyon komoly 
mulasztáshoz kapcsolódó javaslat van előttünk. Tudjuk azt, hogy a szociális ellátásban 
dolgozó szakemberek ugyanúgy a koronavírus elleni küzdelem első vonalában 
küzdenek, a legelesettebb embereket gondozva, életüket mentve, és nagyon sok esetben 
saját életüket is minden percben kockáztatva. Így tehát mindenképpen indokolt a 
társadalmi megbecsülés mellett az anyagi megbecsülés is, és nyilván önmagában nem 
elegendő, de egy fontos azonnali intézkedés lenne, hogy az egészségügyi ágazatban 
dolgozókhoz hasonlóan a szociális ágazatban dolgozók számára is az egyszeri 500 ezer 
forintos juttatás teljesüljön. Ezért kérem, hogy támogassák a tárgysorozatba vételt. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Igen. Tapolczai Gergely 

képviselő úr jelzi, hogy hozzá kíván szólni. Parancsoljon! 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 

közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A javaslattal 
kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, a kormány arra törekszik, hogy a szociális, 
a gyermekjóléti területen és a gyermekvédelem területén dolgozók munkabére 
folyamatosan emelkedjen. Ilyen intézkedés volt 2014 óta különböző pótlékok 
bevezetése, mint például a szociális ágazati pótlék, a szociális ágazati összevont pótlék 
vagy a kiegészítő pótlék, illetve az egészségügyi kiegészítő pótlék is. Ezen pótlékok 
összege 2019-től jelentősen emelkedett. 2020. január 1-jétől a garantált bérminimum 
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és a minimálbér is megemelkedett, és ennek köszönhetően az átlagbérek is a szférában. 
A 2010-2020 közötti időszakban így összesen 114 százalékos bruttó bérfejlesztés 
történt ezen a területen. Ebben az évben is 14 százalékos béremelés valósult meg.  

2016-ban az Országgyűlés november 12-ét, a szociális munka napját 
munkaszüneti nappá nyilvánította, ezzel is kifejezve a megbecsülésünket a szociális 
területen dolgozók felé. 

Látjuk, elismerjük, és köszönettel tartozunk a munkájukért, amit a koronavírus-
járvány alatt végeznek, ez emberfeletti munka. A szociális területre is nagy nyomást 
helyez a jelenlegi járványügyi helyzet. A szociális szférában dolgozók mindent 
megérdemelnek. Én személy szerint éppen ezért ebben a témában tartózkodni fogok. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács László, MSZP. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azért kértem 

csak szót, mert a Szocialista Pártnak is van egy ugyanilyen javaslata, ugyanezt a 
javaslatot tettük le az asztalra. Nagyon sok mindenben egyetértünk. Minden 
tiszteletünk és megbecsülésünk azoké, akik ebben az időszakban a szociális szférában 
dolgoznak. Amikor letettük a javaslatunkat az asztalra, akkor még nem volt annyi 
tapasztalatunk, mint amennyi most, a Covid-járvány elmúlt egy éve alatt 
tapasztalatunk lett, hogy ők mennyit dolgoznak.  

Én azt gondolom, sok mindenben egyetértve egyébként Tapolczai Gergely 
képviselőtársammal is, hogyha ugyan a 14 százalékos béremelés be is következett - 
ebből persze az inflációt le kell vonni -, a munkateher nem 14 százalékkal nőtt. Tehát 
iszonyatosan megnőttek a munkaterhek. Én úgy gondolom, hogy egy kiváló, méltó 
elismerése lenne a munkájuknak, hogyha támogatnánk ezt az előterjesztést. Pénz van 
rá. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászóló… (Nem érkezik jelzés.) nem 

jelentkezik. Keresztes László Lóránt előterjesztőként reagálni kíván. Parancsoljon! 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Köszönöm a hozzászólásokat. Ha abban egyetértünk 
kormánypárti képviselőtársaimmal is, hogy a szociális ágazatban dolgozók minden 
elismerést és támogatást megérdemelnek, akkor én kérem önöket, hogy ne 
tartózkodjanak, hanem szavazzanak igennel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dönteni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy a szociális 

dolgozók 2020. évi egyszeri bérkiegészítéséről szóló H/10436. számú határozati 
javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a bizottság a H/10436. számú határozati javaslatot 10 
igen szavazattal, 10 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.  

A napirendi pontot lezárom. 
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A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya 
között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 
magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és 
finanszírozásának leállításáról szóló H/10044. számú határozati 
javaslat   
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

Soron következik a 6. napirendi pont, H/10044. számon a Magyarország 
Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal 
újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és 
finanszírozásának leállításáról szóló határozati javaslat. Tárgysorozatba-vételi 
kérelemről kell döntenünk a házszabály 58. § (6) bekezdése alapján.  

Előterjesztők: dr. Keresztes László Lóránt, Csárdi Antal, Demeter Márta, Hohn 
Krisztina, Schmuck Erzsébet és Ungár Péter, valamennyien az LMP képviselői.  

Továbbra is dr. Keresztes László Lóránt jelentkezik az előterjesztők 
képviselőjeként.  

Az előzmények között megjegyzem, és tájékoztatom önöket, hogy a Gazdasági 
bizottság 2021. március 2-án elutasította a tárgysorozatba vételt, majd március 4-én az 
LMP-képviselőcsoport vezetője /3. sorszámon tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott 
be. 

A vitát most nyitom meg, és elsőként Keresztes László Lórántnak adom meg a 
szót.  

Hozzászólások és határozathozatal 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! A javaslat azt célozza, hogy ezt az úgynevezett Budapest-
Belgrád vasútvonali fejlesztési projektet azonnal állítsuk le, és az így felszabaduló 
költségvetési forrásokat pedig a koronavírus-járvány elleni védekezésre, illetve 
gazdaságvédelemre és a legnehezebb helyzetbe kerültek támogatására fordítsuk. 

Ma már, a mai ülésen volt szó erről a projektről. Azt tudjuk, hogy minden 
kiegészítő elemével együtt és a kamatokkal együtt az 1000 milliárd forintot is 
megközelíti ennek a projektnek az értéke. Ezzel szemben a kormánypárti képviselők a 
múlt év derekán, már egyébként a koronavírus-járvány alatt titkosították ennek a 
projektnek minden megalapozó tanulmányát, dokumentumát, tehát a magyar emberek 
nem tudják, hogy itt a járvány legnehezebb két évében milyen projektre költ el a 
kormány ennyi pénzt, konkrétan annyi pénzt, amennyiért ez idő alatt, két év alatt 
175 ezer új munkahelyet lehetett volna teremteni. 

Egyébként minden szempontból indokolatlan meggyőződésünk szerint ez a 
projekt. Éppen Szijjártó Péter miniszter úr mondta azt, hogy a kormány Triesztben tud 
létesíteni egy magyar tengeri kikötőt, akkor az minden hazai cég összes szállítási 
igényét ki tudja elégíteni. Tehát ebből is levezethetően nincs szükség egy konkurens 
kikötő, a pireuszi kikötő megközelítését szolgáló projektre. 

Azt is el kell mondani egyébként, hogy ez az egész projekt a virtuális valóságban 
létezik, hogyha fogalmazhatunk ilyen módon a Törvényalkotási bizottság ülésén, 
ugyanis, hogy ha még meg is valósul ez, és az elképesztő, hatalmas, 1000 milliárdos 
projekt által minden idők legdrágább vasúti fejlesztésével a magyar határig felújításra 
kerül a szakasz, adott esetben még Belgrádig is felújításra kerül, akkor is annak a remélt 
szállítási útvonalnak még csak a töredéke lesz alkalmas egy ilyen szállítási feladatra, 
amely a tengerig értelmezhető. Tehát ennek a projektnek semmi értelme nincs. Azt 
tudjuk, hogy Mészáros Lőrinc cégei már 300 milliárdos részesedést nyertek ebből a 
projektből. 
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Tehát mi azt kérjük, engedjék, hogy ezt a javaslatot tárgysorozatba vegyük, a 
projektet azonnal le lehessen állítani, és ezt a hatalmas, tehát mindennel együtt közel 
1000 milliárdot úgy lehessen elkölteni, hogy az valóban a magyar nemzet érdekét 
szolgálja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nagy Csaba, Fidesz, kért szót. Parancsoljon! 
 
NAGY CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársak! 

Ha megengedik, akkor egy dologra reflektálnék, mert úgy emlékszem, hogy ez már 
szóba került, méghozzá az egyik TAB-os bizottsági ülésen, a Magyarország, illetve a 
kínai fél között kötött szerződéssel kapcsolatosan. Itt elmondták már bizottsági ülésen 
is - itt elhangzott, és arra is emlékszem, hogy képviselő úr is itt volt -, hogy a kínai fél 
kérte a titkosítását ezeknek a szerződéseknek. Egyébként pedig azt gondolom, hogy 
maga a műszaki tartalom és a megvalósulás a nyilvánosság előtt zajlik, hiszen szakmai 
konferenciák is zajlottak a nyilvánosság bevonásával erről a fejlesztésről.  

De ha beszélünk egy kicsit a konkrétumokról, akkor a Budapest-Belgrád 
vasútvonal az 1315/2013/EU rendelet alapján egy fejlesztendő, kötelezően elvégzendő 
feladat. Ha ezt Magyarország nem teszi helyre, ha ezt a fejlesztést nem indítjuk el, és 
nem fogjuk befejezni, akkor kötelezettségszegési eljárást indítanak az országgal 
szemben. Ezt nem szokták elmondani, és azt sem, hogy uniós forrás nem áll 
rendelkezésre a fejlesztésre. 

Amit el kell mondani, hogy 2030-ig kell az uniós előírás szerint ezt a 
transzeurópai közlekedési hálózati útvonalat fejleszteni, ami a hazai, illetve a 
nemzetközi törzshálózati vonal része, ahol most jelen pillanatban egyébként 60, 80, 
illetve maximum 100 kilométer/órával közlekedhetnek a vonatok, és ezen felül még 
számos korlátozás is van menet közben.  

Ha a történelmi kitekintésre is figyelünk egy kicsit, akkor tudjuk azt, hogy ezen 
a vonalon annak idején, Trianon környékén páros vasútvonal volt, de nekünk a 
békeszerződés aláírását követően az egyik vonalat meg kellett szüntetni. 100 éve, 
hogyha mondhatom ezt így, ilyen nagy szavakkal, hiányzik nekünk ez a gazdasági 
tengely. Összeköt minket Belgráddal, ami egy 1,2 millió lakosú város, összeköt minket 
250 ezer fő vajdasági magyarral. Ha azon is elgondolkodunk, hogy tulajdonképpen 
évek óta folyik ennek a vasútvonalnak a tervezése, akkor el tudjuk képzelni azt, hogy 
egy aláírt szerződés vonatkozásában milyen súlyos kötbéreket kellene kifizetnünk. 
Arról nem is beszélve, hogy a Kínával most fennálló jó gazdasági kapcsolatunk, én azt 
gondolom, hogy egy olyan csorbát szenvedne, amit akár a hazai egészségügy is 
negatívan élhetne meg. 

Talán még egy olyan adatot érdemes elmondani, hogy ez a vasútvonal Szerbia, 
Kelet-Balkán és Görögország felé fog minket gazdaságilag kinyitni. Most kigyűjtöttem 
egy adatot, méghozzá a tekintetben, hogy a görög kikötő, Pireusz vonatkozásában 
mekkora az a konténerforgalom, amit most jelen pillanatban tapasztalni lehet. 2008-
ban 437 ezer konténert rakodtak ki ezen a kikötőn; 2017-ben 3,7 millió konténerre nőtt 
ez a szám. Teljesen egyértelmű, hogy ez a kínai áruforgalom hangsúlyát tekintve 
Rotterdamból és Hamburgból az új adriai kikötőkre nem tud átterhelődni, és az is 
biztos, hogy Görögország felé kívánják az áruforgalmat átterhelni Kínából.  

Én azt gondolom, hogy Magyarországnak ez egy hasznos beruházás 
társadalompolitikai szempontból is, és az elkövetkezendő években, évtizedekben 
mindenképpen gazdasági haszna lesz ennek a komplex vasútfelújítási programnak. 
Ezért én személy szerint nem támogatom az ön indítványát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szakács Lászlót illeti a szó. 
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DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Végighallgattam 

újra az érvelést. Én érzem azt, hogy ezzel van szenvedés. Ez körülbelül nagyjából az 
ötödik, tizedik fajta érvrendszer volt amellett, hogy miért kell a Budapest-Belgrád 
vasútvonal. Eddig azért más-más érveket hallottunk. Legutóbb a miniszterelnök azt 
mondta, hogy végül is, ha ezt a kínaiak akarják, akkor ebben benne kell lenni. Ez az új 
selyemút, ezt mindenki tudja, mindenki érti. Azt nem feltétlenül érti az ember, hogy ha 
Kína tervezgeti a következő 1000-2000 évét, abba nekünk miért kell beszállni 
nagyjából 1000 milliárd forinttal, és miért éppen most kell beszállni ebbe 
1000 milliárd forinttal, van-e erre ennyi pénzünk. A kínai gazdasági kapcsolatok 
nagyon jók, meg hasznos ez a beruházás - szerintünk Kínának hasznos ez a beruházás 
egyébként alapvetően.  

A titkosításra egyébként Schanda Tamás adott egy megfelelő választ, csak azóta 
ezt takargatják, mert valószínűleg véletlenül kimondta az igazat. Azt mondta, hogy a 
titkosítást a másik fél kérte, egyébként is mind a két félnek a külpolitikáját 
szükségtelenül szűkítené be az, hogyha ennek a szerződésnek minden egyes eleme 
megismerhetővé válna. Azt gondolom, hogy ha emellé oda tesszük, hogy Kína nincs 
benne a Magyarország külpolitikáját meghatározó kettő szövetségi rendszerben, a 
NATO-ban meg az EU-ban, akkor nagyjából ki tudjuk találni, hogy mik lehetnek ebben 
a szerződésben, amik egyébként kölcsönösen mind a két félnek szűkítenék a 
külpolitikai mozgásterét. Tehát azért lássuk be, hogy ez egy ennél nehezebben 
megítélhető szerződés, mint ha csak egyébként gazdaságilag ítéljük meg. Azt hiszem, 
hogy gazdaságilag a szakértők azt mondták, hogy rövid, 2000-2400 év alatt egyébként 
meg is térül ez a beruházás, de én azt gondolom, hogy ez inkább más problémát vet föl, 
ez most már inkább szuverenitási kérdéseket vet föl. Tehát olyan szinten adósodik el ez 
a kormány úgy Putyin Oroszországa, mint a népi demokratikus Kína irányába, tehát a 
szövetségi rendszeren kívüli irányokba, ami egészen biztosan most már olyan 
gazdasági függőséget okoz, ami szuverenitásbéli problémákat is okoz.  

És egy konkrét felvetés, hogy kötelezően elvégzendő feladat. Én örülök neki, 
hogy a kormány mindig elvégezte, ami az Európai Unió szerint kötelező, csak ez az egy 
lógna ki a sorból 2030-ig. De én biztos vagyok benne, hogy még az önök által egyébként 
néha okkal lassúnak hívott brüsszeli bürokraták is megértenék azt, hogyha most ez a 
2030-as dátum pontosan a 2020-21-es évek miatt, ami azért a koronavírus-járvánnyal 
terhelt, nem csak Magyarországon, Európában is, higgyék el, ismerik ezt a problémát, 
most nem ’30-ig, hanem ’32-ig teljesülne, ha már mindenáron muszáj volna. Tehát 
ezeket az érveket, én azt gondolom, hogy vegyék ki. 

Én azt látom, hogy ez nem a magyarok érdeke. Önök azt mondják, hogy a 
pireuszi kikötőt kell elérni. A pireuszi kikötőt is megvették már a kínaiak. Önök utána 
megünnepelték azt, hogy Triesztben Magyarország kikötőt vásárolt, és mégiscsak 
akkor ott lesz nekünk tengeri kikötőnk; nem is erre lesz szükség, a pireuszi kikötőre, 
hanem egy másik kikötőre lesz szükség. Tehát annyiféle érvrendszer van, amivel 
megpróbálják ezt alátámasztani, hogy ezt már lassan követni is nehéz. Egy biztos, ez 
ebben a pillanatban egészen biztosan nem a magyarok érdeke. A magyarok érdeke az, 
hogy ezt az 1000 milliárd forintot családok anyagi biztonságára és a munkahelyek 
megőrzésére fordítsák. Én ezért támogatni fogom ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászóló nem jelentkezett. Az 

előterjesztőnek, Keresztes László Lórántnak adom meg a szót. 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Köszönöm a hozzászólásokat. Én azt gondolom, hogy önmagában az a tény, 
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hogy a járvány két legsúlyosabb évében önök annyi pénzt költenek el erre a projektre, 
ami 175 ezer új munkahely megteremtésére elegendő, tehát az ehhez nyújtandó 
támogatással egyenértékű, az már, mondhatjuk, hogy kötelezi a kormánypárti 
képviselőket is, hogy ha érveik vannak a projekt mellett, azokat a plenáris ülésen fejtsék 
ki. Ezért kérem, annak érdekében, hogy erről az Országgyűlés előtt tudjunk érdemi 
vitát folytatni, és ott tételesen tudjam cáfolni például Nagy Csaba valamennyi 
elhangzott érvét, engedjék, hogy ez a javaslat tárgysorozatba kerüljön. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy 

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-
Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, 
kivitelezéséről és finanszírozásának leállításáról szóló H/10044. számú határozati 
javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a H/10044. számú határozati javaslatot 9 igen szavazattal, 22 nem 
ellenében nem vette tárgysorozatba.  

A napirendi pontot lezárom. 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény módosításáról szóló T/9304. számú törvényjavaslat 
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

Soron következik a 7. napirendi pontunk, a T/9304. számú, a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Továbbra is tárgysorozatba-vételi kérelemről kell döntenünk a 
házszabály 58. § (6) bekezdése alapján.  

A törvényjavaslat előterjesztői: Varju László, Arató Gergely, dr. Oláh Lajos, 
dr. Vadai Ágnes, Gyurcsány Ferenc, Hajdu László, Sebián-Petrovszki László és Varga 
Zoltán, valamennyien a DK képviselői.  

Úgy látom, hogy az előterjesztők nevében Varju László képviselő úr kíván 
bejelentkezni. Köszöntöm ülésünkön. 

A Költségvetési bizottság 2020. március 9-én elutasította a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Ezt követően március 10-én a DK képviselőcsoportjának 
vezetője /3. számon tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be, azonban az előző két 
rendes ülésszak alatt hatályban volt határozati házszabályi rendelkezésektől való 
eltérések alapján nem kezdeményezte a Törvényalkotási bizottság döntését, ezért a 
tárgysorozatba-vételi kérelem tárgyalására csak a jelen rendes ülésszakon kerül sor. 

Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Az előterjesztő jelzi. 
Parancsoljon, Varju László képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatal 

VARJU LÁSZLÓ (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Bár a benyújtáshoz képest valóban jóval később került sor a tárgyalásra, de 
sajnos azt kell hogy mondjam, hogy a helyzet nem sokat változott, hiszen évről évre 
visszatérő gyakorlat az, amit az általános indokolásban meg is jelenítettünk, hogy a 
kormány alultervezi a fogyasztói árszínvonalhoz képest, annak növekedéséhez képest 
a nyugdíjak emelkedését. Éppen ebből a költségvetési bizottsági gyakorlatból is tudom 
mondani, hogy indokolt ezt ilyen szempontból megvitatni. Éppen ezért kérem, hogy 
kerüljön tárgysorozatba, és vitassuk meg, hiszen a konkrét példák is ezt mutatják, mind 
a 2020-as, mind a 2021-es évben lényegében a nyugdíjasok előfinanszírozták mindazt, 
és egy jelentős adósság alakult ki a nyugdíjasok felé. Én úgy gondolom, hogy ez a 
többmilliós társadalmi réteg mindenki számára kell hogy annyira fontos legyen, hogy 
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velük a pontos elszámolás kerüljön szóba, és éppen ezért azt gondolom, hogy ilyen 
módon a tervezésen változtatni kell. A törvényjavaslat helyreigazítja a kormányzat azon 
mulasztását, hogy a kialakult, valós helyzethez képest igyekszik ilyen értelemben 
igazítani, mert egyébként a 2021-es példa még a 4 százalékot is jelentősen meghaladja.  

A második érvem az, hogy ez társadalmi igény is. Ez nemcsak frakciónk, a 
Demokratikus Koalíció kezdeményezése, hanem ezen túlmenően a 
nyugdíjasközösségek, érdekvédelmi szervezetek által nagyon sokszor tárgyalt és 
sokszor igényelt, illetve megtett javaslat. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez is aláhúzza 
és nyomatékosítja azt, hogy vegyük napirendre ezt a pársoros törvénytervezetet.  

Végezetül pedig két olyan okot szeretnék még felhozni, amelyek éppen 
napjainkhoz kötődnek, hiszen önmagában a járványveszély különösen sújtja a 
nyugdíjasokat, közöttük is a kisnyugdíjasokat, és minden olyan gesztus, amely 
elmaradt az irányukba, azt gondolom, hogy az az első lépés, az a minimum, hogy igenis 
a fogyasztói árszínvonal növekedését minimum követni kell. Ezzel együtt a mi 
kezdeményezésünk eredetileg és alapvetően arról szól egyébként, mivel a kormányzat 
az indexálást, a bérnövekedéshez kapcsolódó indexálást is kihagyja. Én azt gondolom, 
ezek további érvek ahhoz, hogy erre az emelésre, illetve az ilyetén való tervezésre sor 
kerüljön.  

Végezetül pedig szeretném felhívni a figyelmet és idézni Orbán Viktor úr, 
miniszterelnök szavait, aki azt mondta: „Régóta várok egy kormánypártot 
meghazudtoló ellenzéki hozzászólásra, most végre ezt is megkaptam! Pontosan azt 
fogjuk csinálni, amit ön követel, tehát megnézzük, hogy mennyi az infláció. Ha a 
nyugdíjak emelése kevesebb volt, mint az infláció, akkor év végén azt visszaemeljük 
úgy, hogy egyébként az időközben beazonosított különbségre járó kamatot is oda 
fogjuk adni.” Tehát önmagában nemcsak a törvényben meglévő kezdeményezés, 
hanem itt van egy olyan vállalása is a miniszterelnök úrnak, amely szerint az 
elmaradásoknak a kamatait is illik megfizetni.  

Összességében véve én azt javasolom, és azt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy 
támogassa a tárgysorozatba vételt annak érdekében, hogy egy rendkívül fontos kérdést 
sikerüljön rendezni és a nyugdíjasok ügyében ezt a lépést megtenni. Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom önöket, hogy az ülésünk hátralévő 

részében Héjj Dávid Ádám képviselőtársunkat Ovádi Péter, Dunai Mónika 
képviselőtársunkat pedig B. Nagy László fogja helyettesíteni és képviselni.  

Megkérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Igen. Nagy Csaba, a 
Fidesz részéről. Parancsoljon! 

 
NAGY CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Az előterjesztéshez hozzászólva, én azt gondolom, hogy kicsit vissza kell hogy menjünk 
2010-be, hogy értsük az érvelést is, amit szeretnék elmondani. A polgári kormány 
2010-ben megfogalmazta a nyugdíjpolitikáját, melynek a lényege az volt, hogy a 
nyugdíjasok is kedvezményezettjei legyenek a hazai gazdasági folyamatok 
alakulásának, és megígérte azt - és ezt évről évre teljesíti is -, hogy megvédi a nyugdíjak 
reálértékét. A 2011 és 2019 közötti időszakról beszélek, azért, mert a javaslat 2020-ban 
fogalmazódott meg: 34,2 százalékkal nőttek a nyugdíjak. Ha a vásárlóerőt nézzük, 
akkor ez közel 10 százalékos javulást jelent; ha a fogyasztói árindex alapján számoljuk, 
akkor ez 10,4 százalékot jelent; ha a nyugdíjas-inflációt vesszük figyelembe, akkor ez 
9,9 százalékot jelent.  

2020-as a javaslat. A 2020. évi költségvetési előirányzat 135,6 milliárd forinttal 
volt magasabb, mint a 2019-es. Ha megnézzük a nyugdíjemeléseket, akkor 2011 és 
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2016 között a nyugdíjemelés mértéke meghaladta az inflációt. 2017 novemberében 
0,8 százalékos utólagos emelést kaptak a nyugdíjasok. 2018-ban a nyugdíjak reálértéke 
növekedett, ha az infláció, illetve a nyugdíjas-infláció alakulását figyelembe vesszük. 
2019-ben 0,7 százalékos, egyösszegű kiegészítésben részesültek a nyugdíjasok, 2020-
ban, egy olyan évben, amire azt gondolom, hogy senki nem számíthatott, 
1,2 százalékkal.  

Nyilván felvetődik a kérdés, hogy hasonlítsuk össze a polgári kormányzat 
ténykedését a baloldali kormányzat ténykedésével. Azt látjuk, hogy a Gyurcsány-
Bajnai-kormány alatt, 2005 és 2010 között 10 százalékkal csökkent reálértékben a 
nyugdíjak vásárlóereje, sőt 2006 és 2010 között önök megszüntették a tizenharmadik 
havi nyugdíjat. A kormány egyedi döntése alapján a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű 
ellátásban részesülők több alkalommal részesültek egyszeri Erzsébet-utalvány-
juttatásban: 2016 karácsonyán 26,6 milliárd forint értkében, 2017-ben 26,2 milliárd 
forint értékben, 2018 húsvétján 26,1 milliárd forint értékben, és 2019-ben 2,6 millió 
nyugdíjas kapott kilencezer forint összegű utalványt, amit az áram- és gázszámlák 
befizetésére tudtak felhasználni 2020. május 31-ig. 

Végül, de nem utolsósorban, én azt gondolom, nagyon fontos az, hogy a 
pandémia idején a polgári kormányzat végiggondolta azt, hogy mivel és hogyan tudja 
a nyugdíjasok helyzetét segíteni, és bevezetésre került az a törvényjavaslat, ami alapján 
négy ütemben a polgári kormány visszaállítja a tizenharmadik havi nyugdíj kifizetését. 
Ez 2021-ben, azaz az idei évben, ha egy átlagos összegű nyugdíjra nézzük, 37 ezer 
forintot meghaladó összeget jelent. 2021-ben az első heti tizenharmadik havi nyugdíjat 
fogják megkapni, a következő évben kéthetit, ’24-től pedig egyhavit fognak megkapni 
a nyugdíjasok. S ha ehhez még hozzávesszük azt is, hogy a polgári kormány volt az, 
amely olyan gazdaságpolitikát folytatott, hogy ők voltak - mi voltunk az elsők, ha lehet 
így fogalmazni, és elnézést kérek ezért a megfogalmazásért -, akik először tudtak év 
végén nyugdíjprémiumot fizetni a nyugdíjasoknak, ezek azok az érvek, ezek azok a 
fontos érvek, amelyek azt mondatják velünk, hogy az önök döntését, hogy benyújtották 
ezt a javaslatot, nem fogjuk támogatni, hiszen a valódi cselekedetek, a valódi döntések, 
a valódi támogatások nem önöknél vannak - önöknél csak a szavak vannak -, azok 
nálunk vannak a polgári oldalon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bangóné Borbély Ildikó alelnök asszony kért szót. 
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Néhány gondolatot Nagy Csaba képviselő úrnak szeretnék mondani. 2010-
ben a polgári kormány első cselekedete az volt, hogy 3000 milliárd forintot ellopott a 
magyar emberektől; 3000 milliárd forint magánnyugdíjpénztéri megtakarítást, és mai 
napig adósak azokkal az egyéni számlákkal, amikről harsogva mondták hónapokon 
keresztül, hogy senkinek nem fog a pénze elveszni, mert az egyéni számla megnyitásra 
fog kerülni. Szépen 3000 milliárd forintot az első hónapokban elloptak a magyar 
emberektől. 

A másik: nem tudom, hogy ilyenkor hallja-e önmagát, amikor mondja, hogy 
0,7 százalékos nyugdíjemelés, 0,8 százalékos nyugdíjemelés. Hallja ilyenkor magát, 
képviselő úr? Nem szégyell ilyen számokkal jönni? Inkább megkérdezné a 
nyugdíjasoktól, hogy annak a több százezer nyugdíjasnak, akinek a százezer forintot 
sem éri el ma a nyugdíja, mit jelent havonta, mondjuk, egy ilyen 0,7 százalékos 
nyugdíjemelés! Azt is tudjuk, hogy tudatosan alacsonyan tartják az inflációt, hogy 
nehogy ténylegesen kelljen olyan nyugdíjemelést adni… Tudja, képviselő úr, az a 
borzasztó, hogy a nyugdíjasoknak - és ez vonatkozik a magyar családokra, az 
átlagcsaládokra is - elmondhatja, hogy önök mit tettek, csak most menjen el 
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bevásárolni, és hasonlítsa össze, képviselő úr, hogy egy évvel ezelőtt, két vagy három 
évvel ezelőtt mennyit ért egy nyugdíjasnak a pénze, és most mennyit kap ugyanazért, 
ezek után a fantasztikus nyugdíjemelések után, ahogy ön fogalmazott, a polgári 
kormány értékrendje szerint. 

Úgyhogy én egy kicsit visszafogottabban állnék ehhez a témához, és ha 
ténylegesen segíteni szeretnének, legelőször azt a 3000 milliárd forintot visszaadnák, 
mert lenne mit pótolni, mert egyszer számon fogják kérni önökön, mert önök mondták, 
hogy majd vissza fogják kapni. Azóta azoknak az embereknek egy része már 
nyugdíjassá vált, és higgye el, hogy hiányzik nekik az a befizetett összeg. Úgyhogy 
szerintem egy kicsit visszafogottabban, képviselő úr. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Javasolom, hogy őrizzük meg a higgadtságunkat, és 

kerüljük el a személyeskedő megnyilvánulásokat.  
További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem Varju Lászlót, 

előterjesztőként kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Én teszek még 

egy kísérletet, értve képviselő úr hozzászólását, és amit elmondott. Abban a társadalmi 
csoportban, amelynek minden egyes tagja a tanulmányok szerint is évente mintegy 
780 ezer forint értéket állít elő nyugdíjas létére, annak ellenére, hogy önök inkább 
kegyet akarnak gyakorolni feléjük, és így viselkednek, én azt gondolom, hogy ebben a 
társadalmi rétegben nagyon erős gazdasági potenciál van. Éppen ezért önök ezt rosszul 
közelítik meg; tíz éve rosszul közelítik meg.  

Ráadásul azzal a kisemmizéssel, amelyre képviselő asszony is utalt, amelyben 
megfosztották őket, egész pontosan a nyugdíjba készülőket egy megtakarításuktól, 
ezenkívül eltagadták, illetve nem valósítják meg azt, amire korábban számítottak, hogy 
igenis lesz olyan nyugdíjszámla, amelyen mindenki követheti, hogy az ő számára 
milyen lehetőség nyílik majd az aktív időszak befejezése után. Azt gondolom, ez óriási 
csalódás.  

Önmagában az, amire képviselő úr utalt, a reálérték megőrzése, ennyi idő után 
pontosan tudja minden nyugdíjas is már, nem csak a szakemberek, az elejétől kezdve, 
hogy ez a tiszta becsapásuk, mert a reálérték-megőrzés azt jelenti, hogy nincsen 
növekedésük, és abból a növekedésből, ami a gazdaságban megjelent, és amelyre 
időnként vagy másik beszélgetésben, másik érvelésnél oly nagyon büszkék, na abból 
csak a nyugdíjasok maradtak ki, és ők nem kaptak ilyen szempontból semmit. Erre 
mondom azt, hogy márpedig az indexálást nem lehetett volna, nem volt korrekt 
kihagyni a nyugdíjak számításából.  

Azon túlmenően az, hogy az inflációnövekedést rendre alultervezik - 
szándékosan -, és egy tudatos forintleértékelés, amely tíz év alatt 40 százalék fölött van, 
ez mind azoknak a nyugdíjaknak a leértékelése, ahol egyébként nem tették meg a 
szükséges lépéseket.  

Éppen ezért azt gondolom, hogy önök a nyugdíjasok terhére tettek lépéseket, 
tisztelt képviselő úr, és ezért indokolt egy ilyen törvénytervezetnek és költségvetési 
módosításnak a megtárgyalása, megvitatása és reményeim szerint az elfogadása. Én azt 
gondolom, hogy ezek a valódi tettek, amikor korrigálni kell azt, ami hibát elkövettek.  

Utoljára már csak arra hívom fel a figyelmet, hogy ráadásul mindezt úgy teszik, 
hogy amikor kegyet gyakorolva úgy csinálnak, mintha valamit adnának a 
nyugdíjasoknak, ráadásul az nem épül be a nyugdíjba, az csak egy külön éves, egyszeri 
juttatás, amit utólag adnak, és év végén mindenki örüljön annak, ha néhány héttel 
hamarabb megkaphatják, mint ahogy ezt egyébként a törvény előírja, és emiatt kellene 
tapsolni; ehelyett inkább azt várják önöktől milliók, hogy igen, felelősen 
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gondolkodjanak, és segítsenek az embereknek, egész pontosan inkább adják meg 
nekik, ami jár, ebben az időszakban különösen.  

Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. Kérem, támogassák a tárgysorozatba 
vételt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Most szavazni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy a Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 
T/9304. számú törvényjavaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a T/9304. számú törvényjavaslatot 9 igen 
szavazattal, 24 nem ellenében nem vette tárgysorozatba.  

A napirendi pontot lezárom. 

A fóti Károlyi István Gyermekközpont helyzetének a gyermekek 
érdekeivel összhangban történő rendezéséről szóló H/8188. számú 
határozati javaslat   
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján)  

Soron következik mai utolsó napirendi pontunk, a 8., a H/8188. számú, a fóti 
Károlyi István Gyermekközpont helyzetének a gyermekek érdekeivel összhangban 
történő rendezéséről szóló határozati javaslat. Tárgysorozatba-vételi kérelemről kell 
döntenünk a házszabály 58. § (6) bekezdése alapján.  

A határozati javaslat előterjesztője dr. Szél Bernadett független képviselő, aki 
személyesen jelen van, és akit köszöntök az ülésünkön. Kérem, foglalja el az 
előterjesztői helyet. (Megtörténik.) 

Tájékoztatom önöket, hogy a Népjóléti bizottság a javaslat tárgysorozatba 
vételét 2020. február 17-én elutasította, majd február 24-én dr. Szél Bernadett 
tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be /3. szám alatt, azonban az előző két rendes 
ülésszak alatt hatályban volt házszabályi rendelkezésektől való eltérés alapján nem 
kezdeményezte a TAB döntését, ezért a tárgysorozatba-vételi kérelem tárgyalására csak 
a jelen ülésszakon kerül sor.  

Ezen tájékoztatás után megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Az 
előterjesztő, Szél Bernadett. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Valóban 2019 novemberében nyújtottam be ezt a javaslatot, és én 
lennék a legboldogabb, ha már nem lenne aktuális kérdés erről beszélnünk, mert 
biztonságban éreznénk a fóti gyermekotthont és az összes lakóját, az ott élő és dolgozó 
embereket. 

 
ELNÖK: Ne haragudjon, képviselő asszony, ha megtenné, hogy leveszi a 

maszkot, mert szinte semmit nem lehet érteni. (Megtörténik.) Köszönöm szépen. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: Akkor újrakezdem. Tisztelt 

Bizottság! A helyzet az, hogy én lennék a legboldogabb, ha már nem lenne aktuális ez a 
kérdés, és a fóti Károlyi István Gyermekközpontban élő gyermekek helyzetét 
biztonságosnak látnám, az ott dolgozókat, az ott élőket, és azt gondolnám, hogy 
rendben tudnák végezni a munkájukat, de sajnos az elmúlt évek alatt nagyon sok olyan 
esemény történt, amik engem arról győztek meg, hogy a magyar parlamentnek egyre 
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több dolga van azzal, hogy rendet tegyünk a fóti gyermekotthon körül kialakult 
helyzettel kapcsolatban. 

Tehát 2019 novemberében nyújtottam be ezt a javaslatot, és most is aktuális, 
ezért kértem a fenntartását. 2020 februárjában beszéltünk utoljára erről a kérdésről, a 
fóti gyermekotthon sorsáról a Népjóléti bizottságban, és ott megjelent Fülöp Attila 
államtitkár úr is, aki azt mondta, hogy nincs, nem létezik fóti ügy, a gyermekotthon 
bezárását szerinte én találtam ki, és a kormánynak esze ágában sincs kiüríteni ezt az 
intézményt.  

Több bizonyítékom van rá, hogy az államtitkár hazudott, a bizonyítékok egy 
részét el is hoztam, egy másik részét meg mondani fogom, mert sajnos az első 
bizonyíték egy titkos kormányhatározat, az a száma, hogy 2063/2016., és a mai napig 
nem tudtuk megkapni ezt a titkos kormányhatározatot, de az szerepel benne 
információim szerint, hogy 2018. július 30-ig új helyszíneken kell megszervezni a fóti 
gyermekközpontban ápolt gyermekek életét, gondozását, helyzetük javítását. Ezt a 
határidőt tologatják gyakorlatilag éveken keresztül, bizonytalanságban tartva az ott 
élőket és ott dolgozókat.  

Utána jött Rétvári Bence szintén államtitkár úr, aki 2017-ben egy írásbeli 
kérdésemre adott válaszban azt közölte, hogy a kormány a fóti gyermekotthon 
kiváltására készül. Azt állította, hogy családiasabb, otthonosabb, korszerűbb helyre 
kerülnek a fóti gyerekek.  

Azoknak, akik esetleg nem ismerik ezt az intézményt, szeretném elmondani, 
hogy ezek között a gyerekek között vannak speciális igényű gyermekek, vannak 
különleges szükségletű gyermekek, és vannak kísérő nélküli kiskorúak is, ők jellemzően 
olyan menekülő gyermekek, akik külföldről érkeznek, és vagy hazánkba, de leginkább 
hazánkon keresztül szeretnének eljutni egy olyan helyre, ahol biztonságban vannak, és 
nagyon sokan a szüleik után mennek. 

Csakhogy azok a helyszínek, amiket az államtitkár erre az írásbeli kérdésre adott 
válaszában megjelölt, nem alkalmasak arra, hogy ezeket a gyerekeket befogadják. Én 
felkerestem ezeket a helyszíneket, többször jártam Zalaegerszegen, Kalocsán, Aszódon, 
Hűvösvölgyben, egyik sem alkalmas arra, hogy a fóti gyermekotthon közösségét 
befogadja, még úgy sem, ha külön vennék őket. Egyébként pedig van olyan helyszín, 
ami nem is nevezhető helyszínnek, mert például Aszódon egy romos házat mutattak, 
mondván, hogy itt lenne az a hely, ahová a menekülő gyerekeket fogadnák be. Őket a 
kormány úgy szokta emlegetni, hogy migráns gyerekek, én inkább menekült 
gyerekeknek mondom őket. A zalaegerszegi és a kalocsai otthon pedig már akkor is 
jogszabályi korláton felül működött 48 férőhellyel, mégis elkezdték bővíteni 34 meg 8 
férőhellyel egy uniós projekt keretében. Hűvösvölgybe pedig úgy gondoltak vinni 
különleges szükségletű gyerekeket, hogy nem volt akadálymentesített az épület, és 
amúgy is egy olyan domboldalon fekszik az egész intézmény, hogy ott kerekesszékes 
gyerekeket tolni nem lenne egyszerű - finoman szólva - az ott dolgozó embereknek sem. 
Szóval egy teljes nonszensz lenne odavinni a gyerekeket.  

Mindenesetre én minden dokumentumot próbáltam akkoriban megszerezni. A 
titkos kormányhatározatot nem adta ki a kormány - egyébként akkoriban épp a 
Nemzetbiztonsági bizottság tagja voltam, úgyhogy feltehetően kiadhatta volna -, sem a 
férőhelybővítési projekt dokumentumait nem kaptam meg, az intézkedési tervet 
letagadták, úgyhogy perre mentem a minisztériummal. Meg is nyertem a pert, de 
értékelhető választ nem kaptam. 

Ezt követően ’19-ben adatkéréssel fordultam a fóti gyermekotthonhoz, és ez volt 
egy olyan pillanat, amikor megint felfigyelt a szélesebb nagyközönség is arra, hogy mi 
zajlik ott. Ugyanis kiderült, hogy 2019 első félévében még 31 gyermekkel működött a 
speciális otthon, és ez a szám novemberre 15-re csökkent, tehát a felére. Most pedig, 
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hogy itt ülök, pillanatnyilag öt fiú van a speciális gyermekotthonban, és 2019 márciusa 
óta nem visznek fiúkat a fóti specibe, ami azt jelenti, hogy fokozatosan ürítik ki az 
intézményt. Ezeknek a gyerekeknek is elvileg lejárna most az a bizonyos két éve, amit 
a specis gyermekeknek a törvény biztosít. Lehet, hogy meghosszabbítják, de azért itt 
van több olyan kérdés, amivel kapcsolatban a kormány magyarázattal tartozik. 

Elhoztam ezt a nagy paksamétát. (Felmutat egy vaskos iratköteget.) Ez egy 
nagyon fontos dokumentum. Ugyanis benne van, hogy politikai döntés született Fóttal 
kapcsolatban, konkrétan benne szerepel az a mondat, amit fel szeretnék önöknek 
olvasni; egy bizonyíték arra, hogy egyrészt elrendelték a létszámstopot Fóttal 
kapcsolatban, másrészt pedig hogy a szakmának, az OGYSZB vezetőjének ki volt adva, 
hogy nem javasolhatja Fótot gondozási helynek, még akkor sem, ha hosszú várólisták 
vannak, és máshol nem lehet gyermekeket elhelyezni. 

Idézem a dokumentumot: „A gyermekközpont kiürítéséből fakadó gondozási 
hely változtatással érintett ellátottak számának minimalizálása érdekében a fenntartó 
részéről részleges, illetve teljes létszámstop elrendelésére került sor. Felhívtuk az 
OGYSZB vezetőjét, hogy az általa vizsgált gyermekek szakmai véleményének és 
javaslatának kialakítása során fentieket szíveskedjen figyelembe venni.” 

Ebből gyakorlatilag feketén-fehéren kiderül, hogy nagyon is van fóti ügy és hogy 
Fót bezárása politikai döntés, ugyanis Fóttal kapcsolatban elrendelték a részleges, 
illetve a teljes létszámstopot, és arra utasították a legmagasabb szakmai grémium 
vezetőjét, hogy úgy küldje a gyermekeket helyszínekre, hogy figyelembe veszi, hogy 
Fótra nem küldhet gyerekeket, merthogy létszámstop van. Egyébként akkoriban 
országosan 49 gyermek várt központi speciális gyermekotthoni elhelyezésre. 

Idézem szintén a dokumentumot: „folyamatosan teljes feltöltöttséggel, hosszú 
várólistákkal működnek, a várakozási idő a bekerülésre több hónap”. Leírják egyébként 
azt is, hogy több a speciális szükségű gyermek - egyre több -, kevés a speciális 
nevelőszülő, tehát egyszerűen szükséges a férőhelybővítés. Ennek ellenére döntött úgy 
a kormány; ezt még nem mondtam önöknek, de ezt is ki kell emelnem, hogy öt központi 
speci van Magyarországon, és ebből a 2012-ben létrejött fóti specit, egyszerűen úgy 
döntöttek, hogy bezárják, szakmai indokot pedig azóta sem hallunk.  

Olyan indokok jönnek, hogy elvileg kitagolás zajlana Fóton. A kitagolás azt 
jelenti, hogy egy nagyobb, tömbszerű intézményt több kisebbre osztanak fel, és ott 
családiasabb körülmények között vannak a gyermekek. Ez egy 40 hektáros park, és az 
is egy indok, hogy elzárt, a világtól elzárt az intézmény. Aki járt Fóton, tudja, hogy ott 
a park a város közepén van, egy 40 hektáros, gyönyörű parkról van szó, ősfás, tényleg 
csodálatos természeti környezet. Még víz is van, ahol kenuterápiát tudnak biztosítani a 
gyerekeknek, és nagyon sok különleges, illetve speciális szükségletű gyermek számára 
már az is megnyugtató, hogy belefekszenek a kenuba, és ringatják őket, és ettől 
javulnak a tüneteik. Én azért jó pár specit megnéztem ebben az országban, ilyen 
feltételeket nem igazán találtam. 3x8-as a különleges gyermekotthon, tehát ott ilyen 
családi házak vannak. A kísérő nélküli kiskorúaknál én 10 főnél többet sose láttam. A 
központi specik pedig azért központi specik, mert ott is 8 fős csoportok vannak, de hogy 
őket egy ilyen intézményben kezelik az ország más pontján is, és van szakmai indoka 
annak, hogy miért szükséges megerősíteni ezeket az intézményeket.  

Zalaegerszegen hallottam például - de máshol is hallottam -, hogy folyamatosan 
próbálják ezeket a gyermekeket elérni olyanok, akiknek nincs semmi keresnivalójuk a 
gyermekek közelében. Védeni kell őket. Tehát semmi szakmai indok nincs rá, hogy 
miért akarják ezt a fóti specit megszüntetni. 

Úgyhogy nagyon is van fóti ügy, egyre inkább van fóti ügy. Most már alig van ott 
fiú. Azért beszélek fiúkról, mert a speciális szükségletű gyermekek nemileg 
szegregáltan lehetnek, tehát megosztva vagy fiú, vagy lány egy speci, tehát nincs olyan, 
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ahol fiúk és lányok is vannak, tehát ezért mondom azt, hogy most már csak öt fiú van 
ebben az akár 40 főt gondozni képes intézményben.  

Az a szomorú stratégia bontakozott ki itt a szemem előtt, hogy egyszerűen nem 
tudták Fótot, a fóti gyermekközpontot megszüntetni, merthogy népfelháborodás volt, 
ahogy szokták mondani. Nagyon sokan felkapták a fejüket, külföldről is írtak nekem 
olyan emberek, akik ott nőttek fel Fóton, és jó emlékeket őriztek onnan. Ott egy nagyon 
összetartó szakmai csapat van, ezer éve együtt dolgoznak, szeretik a munkájukat, jó a 
környezet. Oda Fótra bekerülni; szülők is írtak nekem, hogy megnyugodtak, amikor a 
gyermekek oda bekerültek, mert jobb lett a soruk effektíve, és most a lassú kivéreztetés 
stratégiája bontakozott ki. 

Én szeretnék nagyon erősen hitet tenni a magyar Parlament falai között 
amellett, hogy erre az otthonra szükség van. Szomorú az, hogy egyre több gyermek van 
várólistán, és egyre több gyermek igényli azt, hogy speciális gyermekotthonban 
gondozzák. Úgyhogy én tisztelettel kérem önöket, hogy állítsák le a specinek a 
kiürítését a fóti gyermekközpontban, vonják vissza ezt a titkos kormányhatározatot, és 
hozzanak létre egy olyan szakmai egyeztető fórumot, ahol a gyermekvédelmi 
döntéseket szakmailag megalapozottan tudják tárgyalni. Ez van végül is ebben a 
javaslatban, amit én évek óta benyújtottam, és folyamatosan kilincselek annak 
érdekében, hogy ez meghallgatásra kerüljön az Országgyűlésben.  

Arra kérem önöket, hogy szavazzák meg, és ne azt nézzék, hogy ki kéri - egy 
ellenzéki képviselő -, hanem lássák már ezt a problémát maguk előtt! Úgyhogy kérem 
az önök megtisztelő együttműködését. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fazekas Sándor, Fidesz, képviselőt illeti a szó.  
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Nem szólok, köszönöm. Visszaléptem, nem 

kívánok hozzászólni. 
 
ELNÖK: Visszalépett, igen. Köszönöm szépen. Nem kíván hozzászólni. Van-e 

további hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor nincs mire reagálni. 
(Jelzésre:) Bocsánat, elnézést kérek, csak nem nyomott gombot. Tapolczai Gergely 
képviselő úr kíván szólni. 

 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 

közreműködésével teszi meg.) Köszönöm a szót, elnök úr. Ahogy a képviselő asszony is 
tudja, illetve képviselőtársaim is, az 1997-ben teljes konszenzussal elfogadott 
gyermekvédelmi törvény, illetve annak végrehajtási rendeletei tartalmazzák azt a célt, 
hogy a nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthonokat kitagolják és kiváltsák. Ez a 
kiváltási folyamat azóta is tart, és több ilyen nagy létszámú intézmény kitagolása 
megtörtént országgyűlési határozat nélkül is. 

A kormány célja a gyermekvédelmi szakellátásba került gyermekek elsődlegesen 
nevelőszülőknél való elhelyezése, illetve a korszerűtlen intézmények helyett jobb 
körülmények közé kerülése. A hazai gyermekvédelmi ellátórendszer 23 ezer gyermek 
sorsáról szól, és ennek a rendszernek egy fontos és történelmi része a fóti 
gyermekotthon. A képviselő asszony szerint jelenleg 4-5 fiú tartózkodik ott, én olyan 
adatot kaptam, ami szerint 50-70 gyermek ellátásáról gondoskodnak jelenleg Fóton. 
Valóban speciális igényű gyermekekről, tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő, 
illetve kísérő nélkül érkezett gyermekekről vagy komoly pszichés zavarokkal küzdő 
gyermekekről van szó, akiknek az ellátása folyamatosan biztosított. A gyermekek 
elhelyezéséről a szakértői bizottság javaslatára egyébként a gyámhatóság dönt, nem a 
minisztérium és nem a kormány. 
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A gyermekvédelmi intézmény működéséhez a forrást a kormány, illetve az 
Országgyűlés biztosította, a 2020. évi költségvetésben ugyanis a forrás szerepel, ezáltal 
folyamatosan biztosított az otthon működése. Az elmúlt 22 évben kiváltott 
intézmények esetében sem volt szükség egyeztető fórum létrehozására. Bármilyen 
kiváltási projekttel létrehozott intézmény vagy otthon egyébként akkor kap csak 
működési engedélyt, ha az megfelel a jogszabályi garanciáknak.  

Röviden ennyit szerettem volna válaszként elmondani. Az elmúlt két évben 
egyébként nagyon sok érv elhangzott pró és kontra ebben a történetben, sok újat nem 
tudok ezzel kapcsolatban mondani. A határozati javaslatot nem javaslom támogatásra. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen mindkettőjüknek. További jelentkezőt nem látok. Az 

előterjesztő, annak tudatában, hogy nem időkeretben tárgyalunk természetesen, 
reagálni kíván a vitában elhangzottakra.  

 
DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: Igen, szeretnék. Tisztelt 

Képviselőtársam! A helyzet az, hogy itt tartom a kezemben azt az adatkérésre adott 
választ, amit egyenesen a fóti gyermekközpontból kaptam meg. A 2019. évi adat - 
november 19-ei adat - 15 fő, és úgy mentünk le, hogy 29, 30, 31, 28, 24, 23, 20, 18, 15. 
Tehát ez volt november 19. A ’19. évben havi bontásban érkezett gyermek - sorolom -: 
1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.  

Az a helyzet, hogy nem tudom, honnan van önnek olyan adata, hogy ott ilyen 
sok gyermek lenne, legyen kedves, ezt ossza meg velünk, mert ilyen adat nincs. Fóton 
három típusú problémával foglalkoznak a szakemberek. Én a speciális gyermekeket 
ellátó részlegről beszélek, ott van 5 fő. A kísérő nélküli kiskorúak száma változik, attól 
függően, hogy a hatóságok hogyan dolgoznak, tíznél több gyermeket ott soha nem 
találtam. Ami viszonylag stabil, az a 3x8-as blokk, a különleges ellátást igénylő 
gyermekek, tehát 8 fő, akik egy családiház-szerű intézményben élnek, úgy is élnek, 
mintha egy családi házban laknának. Többször jártunk már ott a Covid előtt, és Rétvári 
Bence is járt ott. Az mindennek nevezhető, csak nem egy tömegintézménynek. Úgyhogy 
nincs tömegintézmény Fóton, és nincs gyermek sem annyi, mint amennyi lehetne, 
miközben várólisták vannak.  

Szerintem önöknek ezzel a helyzettel dolga van, ugyanis pontosan tudjuk, hogy 
miről beszélünk. Az egy olyan környezet, aminek a sajátosságai nagyon 
oligarchacsalogatók: gyönyörű, nagy park van, kastéllyal, és ott van több 
gyermekintézmény, amiket folyamatosan el akarnak onnan távolítani, annak 
érdekében, hogy valamilyen más célra használhassák ezt a parkot. Aki ezt a javaslatot 
leszavazza, az az oligarchákra szavaz, vagy azokra a sanda szándékokra, amik el akarják 
venni ezt a területet ezektől a gyermekektől. (Derültség a kormánypárti 
padsorokban.) Ilyen világos ez az ügy. És ne tessék nevetgélni ott a hátsó sorokban, 
mert ez nem egy vicces történet! (Közbeszólások a kormánypárti padsorokban.) 

Én azért vagyok itt és azért dolgozom képviselőként, hogy azokat az embereket 
védjem, akik számítanak arra, hogy tisztességes törvényeket hozunk itt a Házban. Ez 
egy borzasztó tisztességtelen játszma, amit a Fidesz és a KDNP a fóti gyerekekkel csinál. 
Nem szedtek még össze, tényleg, elég pénzt?  

Úgyhogy, legyenek kedvesek, ne hozzanak be ide olyan adatokat, amik nem 
létező adatok! Én évek óta foglalkozom ezzel az üggyel, és azt is megtaláltam - pedig 
nagyon próbálták eldugni a szemem elől, mert nekem kérésre nem adták ki ezt a 
dokumentumot, de aztán föltették, valaki egyszer föltette az egyik honlapra és én 
gyorsan lementettem, itt van -, ahogyan a szakmai grémiumot utasítják önök, hogy 
létszámstop van Fóton, és nem lehet oda gyereket küldeni, csak ezt szebben mondják, 
hogy legyenek szívesek figyelembe venni, hogy létszámstop van érvényben. Mi ez, ha 
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nem egy direkt politikai utasítás a szakmai szervezeteknek? Úgyhogy most 
leszavaztatják ezt; egyrészt, legyenek kedvesek, tényleg gondolják végig azt, hogy ebben 
mit csinálnak, mert ennek súlyos következményei lesznek, ezt most megígérem 
önöknek. A másik pedig az, hogy erről az ügyről még biztosan beszélni fogunk. Ezt nem 
fogják tudni megúszni, nem lehet így beteg gyerekeket kirakni. Nem lehet! 
(Közbeszólások a kormánypárti padsorokban.) Ennyit kívántam elmondani, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztői zárszónál tartottunk, de közben 

Szakács László jelezte, hogy hozzá kíván szólni. (Jelzésre:) Visszalépett. Köszönöm 
szépen. 

Most dönteni fogunk arról, hogy a fóti Károlyi István Gyermekközpont 
helyzetének a gyermekek érdekeivel összhangban történő rendezéséről szóló H/8188. 
számú határozati javaslatot a Törvényalkotási bizottság tárgysorozatba veszi-e. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a H/8188. számú határozati javaslatot 
8 igen szavazattal, 22 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazattal nem vette 
tárgysorozatba. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! A napirendi pontot és ülésünket is, miután a napirend végére 
értünk, lezárom. Köszönöm szépen az együttműködésüket. További szép estét kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 16 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó, Földi Erika, Nánásiné Czapári Judit és 
Farkas Cecília 


