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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. SALACZ LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm Képviselőtársaimat! A Törvényalkotási Bizottság ülését megnyitom. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy Hende Csabát jómagam, dr. Salacz 
László, Erdős Norbertet Herczeg Zsolt, Kunhalmi Ágnest dr. Gurmai Zita, Illés 
Boglárkát dr. Tapolczai Gergely, Ovádi Pétert dr. Aradszki András, Kiss Jánost Törő 
Gábor, Fazekas Sándort Dunai Mónika, Bajkai Istvánt Vécsey László, Balla Györgyöt 
Mátrai Márta, Demeter Andrást Pogácsás Tibor, Földesi Gyulát Láng Zsolt, Komjáthi 
Imrét Hiller István helyettesíti. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a napirendi javaslat elfogadását 
támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi javaslatot 36 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

Most rátérünk napirendi pontjaink tárgyalására. 

Az európai uniós költségvetési források felhasználásának 
ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
törvények módosításáról szóló T/1311. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pont a T/1311. számú, az európai uniós költségvetési források 
felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottság eljárása a határozati 
házszabály 46. §-a alapján zajlik. A tárgyalásra a határozati házszabály 46. § 
(3) bekezdése szerinti kezdeményezésre tekintettel kerül sor. A törvényjavaslat 
sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Az előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium, 
képviseli dr. Répássy Róbert államtitkár, miniszterhelyettes és dr. Salgó László 
államtitkár. Köszöntöm az államtitkár urakat. 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor. 
Benyújtásra került ugyanakkor a TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon, 
kormánypárti képviselők által. A TAB saját módosító javaslata érdemi és technikai 
módosításokat tartalmaz 28 pont terjedelemben.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az 1. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő támogatja a megfogalmazott javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Megadom a szót Arató 

Gergely képviselő úrnak.  
 
ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Ez volt a benyújtott 

törvénycsomagban a mai TAB-ülésig az egyetlen, amit egyedül pozitívnak lehetett 
tekinteni, tudniillik abban az értelemben, hogy legalább visszaállította a korábban 
létező vagyonnyilatkozati rendszert, ami egyáltalán nem volt tökéletes, és sokat 
bíráltuk mi magunk is, de mégiscsak a képviselők és az állami vezetők 
vagyonnyilatkozatairól érdemi képet adhatott volna, főleg megfelelő ellenőrzés mellett. 
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Ezt önök változtatták meg nem olyan régen, mi ezt akkor is elleneztük. Így aztán 
örömmel láttuk, hogy ha nem is önként, de legalább kényszer hatására belátták azt, 
hogy a korábbi változtatás nem szolgálja az átláthatóságot.  

De hát, az történt, mint ami mindig történni szokott, ismét bemutatva azt, hogy 
mit jelent a Fidesz szerint a jogállami működés, az átlátható jogalkotás: tudniillik az, 
hogy a Törvényalkotási Bizottságba behoztak néhány módosítást, amivel 
természetesen a parlamenti vitát, társadalmi egyeztetést és minden mást kikerülve 
változtatják meg az eredeti jogszabályi szándékokat nagyon jelentős mértékben.  

Ebből két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik arra vonatkozik, hogy 
egy ügyes trükkel kicserélik a vagyonnyilatkozat tartalmát, és kiveszik a 
vagyonnyilatkozat tartalmából a nyilatkozatot adó, valamint a vele közös háztartásban 
élő házastárs, élettárs és gyermekei kizárólagos használatára fenntartott ingatlanokat. 
Magyarán szólva: innentől kezdve semmi köze nem lesz a közvéleménynek ahhoz, hogy 
hogyan nő Rogán Antal villája; semmi köze nem lesz ahhoz, hogy melyik tisztelt 
képviselőtársunk vagy éppen állami vezető válik hirtelen kastélytulajdonossá, és még 
folytathatnám tovább ezeket a szép példákat, vagy hogy milyen vadászház épül uniós 
pénzből. Magyarán szólva: a legjelentősebb vagyonelemet vagy az egyik legjelentősebb 
vagyonelemet, a lakóingatlant kiveszik. Ráadásul a magyarázó szövegből még az is 
kiderül kis lábjegyzetben a jogállamiság nagyobb dicséretére, hogy lényegében 
semmilyen bizonyítást nem írnak elő ahhoz, hogy mi a lakáscélra használt kizárólagos 
használatú ingatlan, ez lényegében a képviselő lelkiismeretére vagy éppen az állami 
vezető, miniszter, miniszterelnök lelkiismeretére van bízva. Azt kell önöknek 
mondanom, hogy ezzel a dologgal gyakorlatilag megint értelmetlenné teszik az egész 
vagyonnyilatkozati eljárást. 

Ezen kívül, hogy ne legyen ilyen egyszerű a képlet, még egy pontot érdemes 
megemlíteni, ez a 20. pont, amelyik ezen az oldalon is kimondja azt, hogy az állami 
vezetők, a miniszterek, az államtitkárok a jelentős fizetésük mellett egy másik jelentős 
fizetésért továbbra is ott kívánnak ülni a különböző vagyonkezelő alapítványokban, az 
államtól kiszervezett pénz élén, azt osztogatva, jó fizetésért továbbra is szeretnének 
önök ott maradni. 

Úgyhogy azt kell mondanom, hogy a TAB módosító javaslatát a Demokratikus 
Koalíció egyértelműen elutasítja, és miután önök ezt meg fogják szavazni, nincs ebben 
kétségem, ezért aztán kénytelenek leszünk a törvényjavaslat egészét is elutasítani. 
Ismét szép, világos példáját kapjuk annak, hogy mit jelent az önök számára a pávatánc: 
némi készpénz reményében eljátsszák azt, hogy akár még jogállam, demokrácia, 
korrupcióellenes küzdelem is lehetne, de ezt egy másodpercig nem gondolják 
komolyan. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Megadom a szót Szabadi István 

képviselőtársamnak. 
 
SZABADI ISTVÁN (Mi Hazánk): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! 

Tulajdonképpen én is a logikát keresem azon a ponton, amikor ebben a rendelkezésben 
- amellett, hogy egyébként az augusztus 1-jén beadott, módosított 
vagyonnyilatkozathoz képest ez legalább újra visszaszigorítás -, ebben a módosításban, 
amit tegnap megkaptunk, azért sok érdekes és rengeteg kivételiszabály-rögzítés került 
foganatosításra. Például az, hogy nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyben a 
nyilatkozatot adó, tehát történetesen a képviselő lakik, most hogyan érthető? Mi a 
logika ebben? Hiszen ha az a lakóingatlan, ahol ő él, mondjuk, az ő tulajdona, akkor 
annak nyilván szerepelnie kellene benne, de akkor most hogy van ez a logika ebben a 
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vagyonnyilatkozatban? Mert az érthető, hogy ha valahol bérel például az Országgyűlés 
Hivatala egy ingatlant a képviselőnek, akkor nyilván az nem az övé, az teljesen 
egyértelmű, de ha egy olyan ingatlanban lakik, ahol életvitelszerűen él, és az az ő 
tulajdona, akkor ez alapján azt nem kell hogy szerepeltesse? Tehát erre szeretnék majd 
egy választ kérni.  

Továbbá mi is aggályosnak tartjuk azt, hogy a közérdekű vagyonkezelő 
alapítványok, tehát az egyetemek kuratóriumában magas tisztséget betöltő politikusok 
továbbra is ott lehetnek. A logikai értelmezés szerint ez nyilván összeférhetetlen a mi 
szempontunkból, pláne úgy, ha ezért még díjazás is jár. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Megadom a szót Láng Zsolt 

képviselőtársamnak. 
 
DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak Arató 

képviselőtársamra szeretnék reagálni, hogy azért beszéljünk őszintén. Amit elmondott, 
az arról szól, hogy a Demokratikus Koalíció nem támogatja ezt az egész 
törvényjavaslatot, magyarul nem segít abban, hogy az Európai Unióval 
megállapodjunk, és Magyarországra az egyébként jogosan járó pénzek megérkezzenek. 
Tehát a Demokratikus Koalíció nem érdekelt abban, hogy Magyarország megkapja 
ezeket a pénzeket, és semmiben nem segíti a kormány ezen törekvését. Annak, amit 
hosszasan kifejtett Arató úr, végül is ez a konklúziója, és ennek szerintem ez az olvasata.  

Azt pedig, engedje meg, hogy ne minősítsem, hogy a saját harcostársai 
Brüsszelben azt a vagyonnyilatkozatot, amely szó szerint megegyezik a némettel és az 
Európai Parlament vagyonnyilatkozatával, ránk nézve nem tartják elegendőnek, 
hanem nekünk egy sokkal szigorúbbat kell magunkra nézve meghoznunk. Hogy ez 
mennyire harmonikus az európai egyenlőség, szabadság és egyenlő elbánás elvével, azt 
az ön és az önök képzeletére bízom.  

Nekem erről van azért egy elég sarkalatos véleményem, de ami a lényeg, hogy 
mi egy dolgot szeretnénk: az Európai Unióval megállapodni, és egyébként az országot 
ebből a nehéz helyzetből kilendíteni, amiben a szankciók miatt vagyunk, és ehhez minél 
több forrást felhasználni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) További 

hozzászólásra jelentkezést látok. Gréczy Zsolt képviselőtársam! 
 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Annyit szeretnék csak 

hozzátenni, hogy a Demokratikus Koalíció pontosan azért teszi szóvá azt, amit szóvá 
tesz, mert azt szeretné, hogy az uniós források jöjjenek Magyarországra. Pontosan a 
Fidesz nem szeretné, ha az uniós források Magyarországra érkeznének, ezért csinálja 
ezeket az umbuldákat ebben a történetben a vagyonnyilatkozatok újabb módosításával. 
S nemcsak ez árulja el egyébként a Fidesznek az egész viszonyát az uniós pénzekhez 
vagy a jogállamhoz, hanem amit az utóbbi napokban láttunk és olvastunk, akár az 
Európai Bizottság elnökéről megjelenő fideszes nyilatkozatokról, vagy akár a német 
kancellárról megjelent fideszes nyilatkozatokról, ezek mind azt mutatják nekünk, mint 
ahogy ez a trükk is, amit itt bevetettek, hogy nem szeretné a Fidesz, ha az uniós pénzek 
Magyarországra érkeznének. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

További hozzászólásra jelentkezést nem látok, a vitát lezárom.  
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Kérdezem államtitkár urat, kíván-e az elhangzottakra válaszolni. (Jelzésre:) 
Igen, megadom a szót Répássy államtitkár úrnak.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Arra kérem önöket, hogy hasonlítsák össze a 
Törvényalkotási Bizottság módosító javaslatában a 12. oldalon a lap tetején lévő 
szöveget, amely a törvényjavaslat eredeti benyújtott szövegét tartalmazza, a 18. oldal 
közepén lévő szöveggel. Azt fogják tapasztalni, hogy az ingatlanokra vonatkozó szöveg 
nem változott, tehát nem felel meg a valóságnak, hogy a Törvényalkotási Bizottság meg 
akarja változtatni az eredeti benyújtott szöveget.  

Ami viszont változik, az a lábjegyzetben van, a 2. számú lábjegyzetpontban egy 
szigorítás történik. A Törvényalkotási Bizottság módosító javaslata szigorítaná, 
ugyanis egy értelmező rendelkezés van a 2. pontban, és kimondja, hogy csak a 
lakásingatlanról, tehát a lakhatás céljából használt ingatlanról nem kell nyilatkozni, 
egyébként minden más ingatlanról nyilatkozni kell. Eredetileg a szöveg nem 
tartalmazta ezt a megszorítást, hogy a lakhatás céljára szolgáló ingatlanról nem kell 
nyilatkozni, hanem úgy fogalmazott a 12. oldal tetején, hogy a nyilatkozatot adó 
kizárólagos használatára fenntartott ingatlanokról nem kell nyilatkozni. Na, ezt 
szigorítja most a Törvényalkotási Bizottság, ha elfogadják a módosító javaslatot.  

A közérdekű alapítványok kuratóriumi tagságáról én azért nem szeretnék 
nyilatkozni, mert ez visszavezet az általános vitához. Tehát az általános vitában is ez 
volt a különbség, hogy az ellenzék véleménye szerint onnan valamilyen 
tisztségviselőket ki kell zárni, és azok nem vehetnek benne részt; a kormány által 
benyújtott javaslat pedig azt tartalmazza, hogy egy adott döntésben nem vehetnek 
részt. Tehát nem a kuratóriumi tagságot nem viselhetik, hanem egy adott döntésben 
nem vehetnek részt, úgy, ahogyan egyébként az önkormányzati világban az 
önkormányzati képviselők esetén is be kell jelentenie a személyes érintettséget, és 
ebben az esetben nem vehet részt a döntéshozatalban. Hasonló ez a szabály is, tehát 
nincs ebben semmi rendkívüli, ugyanaz a szabály kerülne itt az alapítványokról szóló 
törvénybe és a kormányzati igazgatásról szóló törvénybe is ugyanaz a szabály, ami 
egyébként az önkormányzatokban, például a baloldali vezetésű önkormányzatokban 
napi szinten gyakorolt szabály: az adott döntéshozatalból kizárt az a személy, aki 
személyében elfogult. Tehát, tisztelt bizottság, egyáltalán nem igaz, hogy visszalépést 
tartalmaznának ezek a javaslatok, én arra kérem önöket, hogy szavazzák meg.  

Még egy apróság, de szerintem erről tényleg beszéltünk az általános vitában; 
megismételném, hogy mindez európai uniós minták alapján került ebbe a 
törvényjavaslatba. Részben az Európai Parlament vagyonnyilatkozata kapcsán, és most 
jön a lényeg: az Európai Bizottság tagjainak, tehát a biztosoknak az 
összeférhetetlenségi szabályai és az etikai szabályai alapján került ez megfogalmazásra. 
Hasonló összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak az európai biztosokra. Tehát azt 
rajtunk számonkérni, amit az Európai Unió Parlamentjének tagjai és biztosai magukra 
nézve sem tartanak irányadónak, finoman szólva nem etikus.  

Kérem, hogy támogassák a Törvényalkotási Bizottság előterjesztését.  
 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A helyettesítési rendben időközben változás 

következett be: Hajnal Miklóst Jámbor András Imre, Gy. Németh Erzsébetet Arató 
Gergely helyettesíti. Most a szavazások következnek.  

Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról szavazunk. A 
kormány az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatja. És önök? 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  



12 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot 28 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében és 9 tartózkodás mellett 
támogatta.  

Soron következik az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról 
történő határozathozatal. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki az összegző 
jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadását támogatja. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 27 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 9 tartózkodás mellett 
elfogadta.  

A bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Bizottsági előadónak Illés Boglárka 
képviselőtársunkat javaslom. Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Illés Boglárka képviselő asszonyt bizottsági 
előadónak kijelöli.  

Kérdezem a bizottság kisebbségi véleményt képviselő tagjait, kívánják-e 
kisebbségi vélemény előadására valamelyikük kijelölését. (Jelzésre:) A bizottság 
kisebbségben maradt tagjai a kisebbségi vélemény előadójaként Arató Gergely 
képviselő urat állítják. A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és 
Tizenegyedik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület 
Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson 
aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli 
kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi 
addisz-abebai kongresszuson aláírt módosítása és 
Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt 
módosítása és Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. 
évi abidjani kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve 
kihirdetéséről szóló T/1306. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra, T/1306.: az Egyetemes Postaegyesület 
Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és Tizenegyedik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes 
Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt 
módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt 
módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt 
módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt módosítása és 
Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt 
módosítása és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. A bizottság 
eljárása a határozati házszabály 46. §-a alapján zajlik. Előterjesztő a gazdaságfejlesztési 
miniszter, képviseli dr. Fónagy János államtitkár, miniszterhelyettes. Köszöntöm 
államtitkár urat.  

A háttéranyagban szerepel a Külügyi Bizottság T/1306/2. számú, részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslata négy pont terjedelemben, technikai 
módosításokkal. TAB saját módosító szándék nem érkezett. Az előterjesztő előzetesen 
úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal 
kapcsolatos álláspontját a Törvényalkotási Bizottság ülésén szóban fogja ismertetni. 
Kérem ezért államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a kormány álláspontjáról 
a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tekintetében. Kérem, nyilatkozzon! 
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm. A 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és így a TAB-háttéranyag minden 
pontját a kormány támogatja. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? 

(Senki sem jelentkezik.) Hozzászólásra jelentkezést nem látok, a vitát lezárom. Most a 
szavazások következnek. 

Határozathozatalok 

Először a háttéranyagról szavazunk. A kormány a háttéranyagot támogatja. És 
önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 37 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Soron következik az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról 
történő határozathozatal. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki az összegző 
jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadását támogatja. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 40 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Bizottsági előadónak Héjj Dávid 
képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság Héjj Dávid képviselő urat bizottsági előadónak 
kijelölte. A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek 
Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott 
forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 
módosításának kihirdetéséről szóló T/1207. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Következik a 3. napirendi pont tárgyalása: T/1207. számon az 1998. évi L. 
törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és a 
pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt 
Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. A bizottság eljárása a 
határozati házszabály 46. §-a alapján zajlik. Előterjesztő a Belügyminisztérium, 
képviseli dr. Felkai László államtitkár. Köszöntöm államtitkár urat. 

A háttéranyagban szerepel a Külügyi Bizottság T/1207/2. számú, részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslata négy pont terjedelemben, érdemi és technikai 
módosításokkal. TAB saját módosító szándék nem érkezett.  

Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat összes pontjában foglaltakkal egyetért. Kérdezem 
államtitkár urat, kíván-e felszólalni. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm, nem. Megismétlem a támogatást.  
 
ELNÖK: A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 

Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. Kérdezem államtitkár urat, hogy 
kíván-e hozzászólni, ismételten.  

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm, nem.  
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Most a szavazások következnek. Először a háttéranyagról szavazunk. A 
kormány a háttéranyagot támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 38 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta. 

Soron következik az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról 
történő határozathozatal. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki az összegző 
jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadását támogatja. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 38 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Bizottsági előadónak Héjj Dávid 
képviselőtársunkat javaslom. Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 
Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság Héjj Dávid képviselő urat bizottsági előadónak 
kijelölte. A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp 
anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt 
egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló T/1206. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Következik a 4. napirendi pontunk, T/1206. számon: az 1979. évi 25. 
törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. 
évi február 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat. A bizottság eljárása a határozati házszabály 46. §-a alapján zajlik. 
Előterjesztő a Belügyminisztérium, képviseli továbbra is dr. Felkai László államtitkár 
úr.  

A háttéranyagban szerepel a Külügyi Bizottság T/1206/2. számú, részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslata négy pont terjedelemben, technikai 
módosításokkal. TAB saját módosító szándék nem érkezett.  

Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat összes pontjában foglaltakkal egyetért. Kérdezem 
államtitkár urat, kíván-e felszólalni.  

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Megismétlem a támogatást. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom. Most a szavazások 
következnek.  

Határozathozatalok 

Először a háttéranyagról szavazunk. A kormány a háttéranyagot támogatja. És 
önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 41 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta.  

Soron következik az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról 
történő határozathozatal. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki az összegző 
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jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadását támogatja. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 41 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Bizottsági előadónak Héjj Dávid 
képviselőtársunkat javaslom. Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Héjj Dávid képviselő urat bizottsági előadónak 
kijelölte. A napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük, államtitkár úr. 

A központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal 
összefüggő módosításáról szóló H/1314. számú határozati javaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Következik az 5. napirendi pont, H/1314. számon: a központi költségvetés 
címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról szóló határozati 
javaslat. A bizottság eljárása a határozati házszabály 46. §-a alapján zajlik. Előterjesztő 
a Pénzügyminisztérium, képviseli Banai Péter Benő államtitkár úr. Köszöntöm 
államtitkár urat. 

A háttéranyagban szerepel a Költségvetési Bizottság H/1314/2. számú, részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslata egy pont terjedelemben, technikai 
módosításokkal. TAB saját módosító szándék nem érkezett.  

Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos álláspontját a Törvényalkotási Bizottság 
ülésén szóban fogja ismertetni. Kérem ezért államtitkár urat, hogy szíveskedjen 
nyilatkozni a kormány álláspontjáról a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslat tekintetében.  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. A kormány a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatot támogatja. Köszönöm.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? 
(Senki sem jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom.  

Szavazások fognak következni, először a háttéranyagról szavazunk. A kormány 
a háttéranyagot támogatja. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 30 igen szavazattal, 3 nem 
szavazat ellenében, 8 tartózkodás mellett támogatta. 

Soron következik az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról 
történő határozathozatal. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki az összegző 
jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadását támogatja. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 30 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 8 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Bizottsági előadónak dr. Demeter 
András képviselőtársunkat javaslom. Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 
Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság dr. Demeter András képviselő urat bizottsági 
előadónak kijelölte.  

Kérdezem a bizottság kisebbségi véleményt képviselő tagjait, kívánják-e a 
kisebbségi vélemény előadására valamelyikük kijelölését. (Jelzés nem érkezik.) Nem 
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kívánnak kisebbségi előadót kijelölni. A napirendi pont tárgyalását lezárom. 
Köszönöm, államtitkár úr.  

Az alapvető élelmiszerek áfamentességének megteremtése 
érdekében szükséges módosításokról szóló H/52. számú határozati 
javaslat   
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

A 6. napirendi pontra térünk rá, a H/52. számú, az alapvető élelmiszerek 
áfamentességének megteremtése érdekében szükséges módosításokról szóló 
határozati javaslatra. A döntés a tárgysorozatba-vételi kérelemről a határozati 
házszabály 58. § (6) bekezdése alapján történik. A javaslat előterjesztői: Jakab Péter, 
Balassa Péter, Bencze János, dr. Brenner Koloman, dr. Lukács László György, Sas 
Zoltán, Varga Ferenc, Végh Noémi és Z. Kárpát Dániel; őket képviseli Z. Kárpát Dániel. 
Az előterjesztő részvétele nem feltétele a Törvényalkotási Bizottság eljárásának.  

A javaslat tárgysorozatba vételét a Gazdasági Bizottság 2022. szeptember 26-án 
elutasította. Ezt követően, 2022. szeptember 28-án a Jobbik képviselőcsoportjának 
vezetője tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be, amelynek száma H/52/3.  

A vitát megnyitom. Elsőként megadom a szót az előterjesztők képviselőjének, 
Z. Kárpát Dánielnek. 

Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, és 
egyben köszönöm, hogy a bizottság elé tudtuk hozni a házszabály bőkezű 
rendelkezéseinek megfelelően ezt a javaslatot, mert ez még egy terepet biztosít arra, 
hogy kiemeljem ennek a fontosságát, és lehetőséget adjon kormánypárti 
képviselőtársaim számára, hogy belássák, bizonyosan egy tévedés áldozatai, és nem 
feltétlen akarták ők elutasítani ezt a javaslatot.  

Ugyanis néhány évvel ezelőtt, amikor az alapvető élelmiszerek áfamentességéről 
vitatkoztuk a Gazdasági Bizottságban, ott kormánypárti képviselőtársak ezt azzal 
dobták vissza, hogy egy nagyságrendileg 200 milliárd alatti, tehát egy százegynéhány-
milliárdos összeg az, amennyibe ez kerülne. Nyilván azóta nagyon kilőttek az 
élelmiszerárak, és az inflációt is érdemes azért rászámolni erre. Éppen ezért lepődtünk 
meg, amikor a mostani gazdasági bizottsági ülésen pedig már egy ezermilliárdos tétellé 
lőtte be a kormány az alapvető élelmiszerek és a gyermeknevelési cikkek 
áfacsökkentését; szerencsére erről szó sincsen.  

Tehát ha a kormánypártiak azért utasították el eddig a javaslatot, mert úgy 
gondolták, hogy egy ezermilliárdos lyukat ütne a költségvetésen, akkor megnyugtatom 
őket, nincs szó hasonlóról, de az egészen biztos, hogy egy filozófiai kérdésről van szó. 
Válsághelyzetben, amikor nőnek az árak, és a családok által kifizetett magasabb 
számlák után több áfabefizetéshez jut a költségvetés, akkor minden kormánynak 
döntést kell hoznia, hogy válság idején támogatja-e jobban az érintett családokat és 
azokat, akik szükséget szenvednek, vagy válság idején realizálja ezeket a magasabb 
bevételeket, elteszi őket a költségvetésbe, és más célokra, adott esetben hasonló célokra 
fordítja őket, de ez mégsem kötelező rá nézve. A helyzet az, hogy szerintem úgy jár el 
egy kormány korrekt módon, ha kijelenti, hogy ilyen típusú extraprofitra ő nem akar 
szert tenni, tehát azon, hogy a családok számlái nőnek, és ebből magasabb az 
áfabevétel, nem szeretne nyerészkedni a kormány.  

A mi javaslatunk azt célozza meg, hogy hagyja ezt az összeget az érintett magyar 
családoknál a kormányzat, és mivel látjuk az áfabevételi sort, a bevételi várakozásokat 
a költségvetésben, látjuk, hogy a nagyjából 5000 milliárdos bevételi várakozásból 
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lassan már 7000 milliárdos bevételi várakozás lesz, ezért elmondhatjuk, hogy a 
hatalmas áfa- és adóbevételi növekedésnek egy nagyon kis részét kérjük csak vissza az 
érintett családok számára. 

Az alapvető élelmiszerek áfacsökkentése tekintetében még érdemes lehet 
vitatkozni arról, hogy hogyan lehet garantálni, hogy az áfacsökkentésből árcsökkenés 
is keletkezzen. Erre szerencsére sokkal szélesebb eszközrendszer áll rendelkezésre, 
mint akár csak néhány évvel ezelőtt. Nem titkolom, hogy én ezt a kérdést a nyilvánosság 
erejére bíznám egy olyan online lekövethető adatbázissal, ahol az adott termék vagy 
termékcsoport nevének beütése után adott esetben egy színkódolással rögtön 
egyértelművé válik, hogy a jogalkotói szándékot átengedte-e, mondjuk, egy multi 
láncolat vagy pedig nem. Ha nem engedte át, úgy gondolom, hogy a nyilvánosság ereje 
a legkeményebb szankció, nem lenne multi cég, amely kockáztatná a jó hírnevét ebben 
a kérdésben. 

Azt is látjuk, hogy a közgazdászszakma megegyezik abban, hogy az árrobbanás 
dinamikáját mindenképp meg tudja állítani az áfacsökkentés, tehát gazdasági 
szempontból egy nagyon hatékony javaslatról lehet szó. Éppen ezért kapacitálom 
önöket arra, hogy a TAB előtt gondoljuk át ezt a kérdést, és legalább a parlament 
plenáris ülése előtt egy szakmai és persze egyben politikai vitát folytassunk róla, de 
mindenképpen a közmegegyezés szándékával. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Vejkey Imre képviselőtársamnak. 

Hozzászólás 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! A kormány által 2010 óta konzekvensen alkalmazott adópolitika iránya 
értelmében az adóztatás súlypontja a jövedelmeket terhelő adókról fokozatosan a 
fogyasztást terhelő adókra tevődött át. A kormány ezen az adópolitikáján nem kíván 
változtatni, mert az az adópolitika egyértelműen bevált.  

Mindemellett el kell mondanom, hogy célzott áfamérték-csökkentésre indokolt 
esetben igenis volt példa, és ennek eredményeként az elmúlt évek során éppen számos 
alapvető élelmiszer áfája csökkent; önök is pontosan tudják, a mértéke csökkent 
5 százalékra. Mindezek alapján nem támogatjuk az indítványt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben ilyen szándékot nem látok, a vitát lezárom.  
Kérdezem az előterjesztők képviselőjét, hogy kíván-e az elhangzottakra 

válaszolni. (Jelzésre:) Kíván válaszolni. Megadom a szót Z. Kárpát Dánielnek.  

Z. Kárpát Dániel reflexiója 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Ígérem, 
hogy nem élek vissza a válasz adta keretekkel, sem az időkeretet, sem a tartalmat 
illetően, arra szeretnék reagálni, ami elhangzott. 

A kormány adópolitikája valóban sajátságos, tehát ha kis- és közepes 
vállalkozásokat nézünk vagy éppen multi cégeket, akkor látjuk, hogy a multi cégeknek 
sokkal inkább kedvez, és sajnos az adóék tekintetében még azért bőven lenne 
tennivalója akkor is, ha magánszemélyekről beszélünk. Látjuk, hogy különböző 
filozófiai alapon állunk, és ezt egyébként el kell fogadni a politika világában, tehát én 
nem akarom senkire sem ráerőszakolni az én világlátásomat. 

Ugyanakkor jobboldali emberként úgy gondolom, hogy a család a legfontosabb 
társadalmi alapegység, nincs ennél fontosabb, tehát semmiképp nem az egyén 
érdekérvényesítése szempontjából fognám ezt meg. De ha a családokat szeretnénk 



18 

védeni, akkor nem értem a kormányt. Ha szerinte rossz módszer az áfacsökkentés, 
akkor miért kezdett szelektíven áfacsökkentésbe az alapvető élelmiszerek tipikus 
fogyasztói kosarának 6-7 százaléka tekintetében? Ha a kormány szerint rossz módszer 
az áfacsökkentés, és nem lehet vele megállítani az árnövekedést, akkor hogyan van az, 
hogy a saját portfóliójában 2010 óta van három olyan termék, ahol kimutathatóan 
csökkentek az árak az áfa csökkentését követően? S ha az egész termékskála 
tekintetében csökkentem az áfát, tehát nem szelektíven, nem lehet helyettesítő 
termékekkel kijátszani a jogalkotói szándékot, akkor valószínűleg sokkal hatékonyabb 
lesz ez az egész folyamat. 

Talán azt is látnunk kell, hogy ha családokról beszélünk, akkor az alapvető 
élelmiszerek árrobbanásával szemben nem látszik a kormány részéről egy 
védőmechanizmus, nem látszik az, hogy akár az alanyi jogon járó juttatásokat növelték 
volna. A családi pótlék befagyott értékének felét elpárologtatták az utóbbi években - 
bár én ezt nem feltétel nélkül növelném, hanem családi kártyán, de ez egy másik 
napirend tárgya, efelé nem szeretnék elmenni. 

Az viszont biztos, hogy a kormány szerint nem rossz módszer az áfacsökkentés, 
máskülönben maga miért próbálkozott volna vele többször. A kormány esetében, úgy 
gondolom, a költségvetés bevételi oldalának a féltése az, ami tetten érhető ennek a 
javaslatnak az esetleges elutasításában, itt ugyanakkor óva inteném önöket ettől. Egy 
szociális katasztrófahelyzet kibontakozásának az elején-közepén - remélem, hogy már 
nem a hajnalán vagyunk, és nem lesz még ennél sokkal rosszabb - a most fennálló 
problémákat kellene csak jól kezelni. A tömeges kilakoltatások, a robbanó 
élelmiszerárak, hogy az üzemanyagárak növekedéséből kifolyólag mindennek nő az 
ára, amit szállítanak, és még a rekordgyengén tartott forint együttesen nagyon sok a 
magyar családoknak. 

Én tehát arra kérem önöket, ha nem is akarják célzottan jobban támogatni a 
családokat, legalább ne realizáljanak extraprofitot rajtuk, tehát a magasabb árakból 
eredő magasabb áfabefizetést ne tartsa meg a kormány, adja ezt vissza az érintetteknek. 
Ez a javaslatunk csak ennyit céloz. Köszönöm a lehetőséget.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Most a szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, hogy 
az alapvető élelmiszerek áfamentességének megteremtése érdekében szükséges 
módosításokról szóló H/52. számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a H/52. számú határozati javaslatot 13 igen 
szavazattal, 27 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.  

A szélerőművek építésének megkönnyítéséről szóló H/78. számú 
határozati javaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) 
bekezdése alapján) 

Következik a 7. napirendi pont: a H/78. számú, a szélerőművek építésének 
megkönnyítéséről szóló határozati javaslat, döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a 
határozati házszabály 58. § (6) bekezdése alapján. A javaslat előterjesztője dr. Brenner 
Koloman. Az előterjesztő részvétele nem feltétele a Törvényalkotási Bizottság 
eljárásának.  

A határozati javaslat tárgysorozatba vételét a Gazdasági Bizottság 2022. 
szeptember 26-án elutasította. Ezt követően, 2022. szeptember 28-án a Jobbik 
képviselőcsoportjának vezetője tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be, melynek 
száma H/78/3.  
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A vitát megnyitom. Elsőként megadom a szót az előterjesztő képviselőjének.  

Dr. Brenner Koloman szóbeli kiegészítése 

DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azzal szeretném kezdeni, hogy a Gazdasági Bizottság 
ülésén a fideszes kormánypárti képviselők is jelezték, hogy a szélerőművek újbóli 
engedélyezéséről a kormányon belül is vita van. Én ezt azért is vettem nagyon 
pozitívan, mert ezt a határozati javaslatomat két évvel korábban is egyszer már 
benyújtottam hasonló tartalommal, hiszen azt mi egy alapvetően elhibázott stratégiai 
döntésnek gondoljuk, hogy 2011-ben de facto a fideszes kormány lehetetlenné tette 
újabb szélerőművek létesítését hazánkban.  

Ezt mi modern konzervatív pártként azért is gondoljuk egy hibás stratégiai 
döntésnek, mert látnivalóan nagyon sok európai uniós forrást és egyéb fejlesztést 
lehetett volna az elmúlt 12 évben a megújuló energiaforrások fejlesztésére fordítani. 
Nemcsak a szélerőművekről beszélek, hiszen hazánkban rengeteg olyan régió van - így 
többek között ahonnan én származom, a soproni régió is, ahol mi tudjuk, honnan fúj a 
szél, folyamatosan és északnyugati irányból -, rendkívül sok olyan régiója van 
hazánknak, ahol különösen a modern, hatékony szélerőműveknek már középtávon is 
igenis nagyon komoly szerepe lehetne a magyar energiamixben. De ezenkívül 
ugyanilyen fontosnak tartjuk akár a napenergia hasznosítását is. Itt hadd utaljak arra, 
hogy a fejlesztések elmaradása miatt néhány nappal ezelőtt a napenergia-szaldó 
elszámolását is felmondta a fideszes kormány a háztartások részére, és akkor a 
geotermikus energiáról még nem is beszéltem, amely a Kárpát-medence egyik olyan 
természeti kincse, amely itt van a lábunk alatt. 

Tehát ebben az egész energiabiztonsági összefüggésben én azt nagyon pozitívan 
vettem, hogy a Gazdasági Bizottság fideszes többsége tartózkodott a szavazáskor, 
amikor nem tűzte napirendre. Én abban bíznék, hogy most a Törvényalkotási 
Bizottságban már felülkerekedett az a meggyőződés, ami a kormányon belül is vitát 
gerjesztett legalábbis, hogy kicsit késve ugyan, de engedélyezzük legalább azt, hogy 
erről a vitáról egy szélesebb közvélemény számára is értékelhető és szigorúan szakmai 
vitát lefolytassunk a plenárison. Ehhez szeretném kérni az önök támogatását. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Megadom a szót Dunai Mónikának. 

Hozzászólások 

DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Elnök Úr! Kiemelten fontos az, hogy Magyarországon a megújuló 
energiaforrások használata növekedjen - ezt mondtuk korábban is, most is ezt 
mondjuk, és ezt fogjuk máskor is képviselni.  

2020-ban elfogadott a magyar parlament egy olyan nagyon fontos 
dokumentumot, amely nagyon alapos számításokon, nagyon alapos szakmai előkészítő 
munkán alapul: ez a nemzeti energiastratégia. Ennek a stratégiának a része az, hogy 
2030-ra milyen eszközökkel, milyen módon és milyen százalékban szeretnénk 
meghatározni azt, hogy Magyarországon a megújuló energiákat használjuk, használják 
a háztartások és az ipar is; ezt 21 százalékban állapítottuk meg akkor. Tehát a 
célkitűzésünk az, hogy 2020-ról 2030-ra 21 százalék legyen a megújuló 
energiaforrások minimumaránya, de természetesen a cél lehet ennél magasabb is.  

Ennek az energiastratégiának része az is, hogy ezt mely területeken szeretnénk 
elérni, illetve mely területeken tudjuk elérni. Az energiastratégia három olyan fő 
területet jelöl ki, amelybe érdemes a jobb megtérülés érdekében pénzt, energiát 
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fektetni. Az egyik a napenergia, hiszen Magyarország olyan adottságokkal rendelkezik 
- szakmai számítások szerint is, nem csak a mi megítélésünk és szubjektív észlelésünk 
szerint -, hogy alkalmas a napenergia szélesebb körű igénybevételére és ennek 
ösztönzésére. A második ilyen a fenntartható forrásból származó biomassza, amelyet 
szintén egy nagyon fontos és nagyon könnyen hasznosítható formának találunk. A 
harmadik, amely szintén nagyon kedvező adottságú Magyarországon, a geotermikus 
energiaforrás használatának a bővítése és ennek az ösztönzése.  

Amint említettem, ezt az energiastratégiát 2020-ban fogadta el az Országgyűlés, 
most pedig 2022-t írunk. Ez alatt az idő alatt, sőt ebben az évben történtek olyan dolgok 
a világban, Európában - gondolok itt az elhibázott brüsszeli energiaszankciókra -, 
amelyek totális energiacsődöt idéztek elő Európában, és megnehezítik itt 
Magyarországon a mi dolgunkat is. Ennek függvényében valószínűleg valóban érdemes 
elgondolkodni azon, hogy egy negyedik eszközzel esetlegesen bővíteni kell-e az 
energiastratégiában megfogalmazott célkitűzésünket, vagyis a szélerőművek 
telepítését be kell-e venni ebbe a stratégiába, megéri-e ide fektetni a pénzt, vagy pedig 
az előző megoldásokkal kell még dolgoznunk, és azoknál kell egy kicsit nagyobb 
fokozatra lépnünk.  

Tehát a szélerőművek kérdése egyébként azért ilyen nehéz - ezt a 2020-as 
stratégia elfogadásakor is olvashattuk -, mert Magyarország sajnos nem rendelkezik 
olyan arányú szélkitettséggel, széladottságokkal, mint jó néhány más ország, 
tengerparti országok, magas hegyekkel bíró országok, ha csak például Romániát vagy 
Szerbiát említjük, hozzájuk képest elmaradunk. De mint mondtam, a brüsszeli 
elhibázott szankciók következtében elképzelhető, hogy érdemes megvizsgálni ezt a 
lehetőséget is. Azonban ez, mint említettem, egy nagyon alapos szakmai munka 
eredménye lehet csak, ezt mi politikai síkon nem tudjuk itt, a bizottsági ülésen 
eldönteni, ezt a szakmának kell megmondania. Ez az előterjesztés, bár felvetésében 
hasonlót tartalmaz, mint amit most elmondtam, nem alkalmas és nem is lehet alkalmas 
arra önmagában, hogy megalapozott döntést hozzon az Országgyűlés most, ebben a 
formában. Ezért a jelen előterjesztést ebben a formában frakciónk nem támogatja 
most. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Arató Gergelynek. 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Szerintem kezdjük az alapoktól, 

mert onnan érdemes. Nem a brüsszeli szankciók miatt magasak az energiaárak, hanem 
azért, mert egyrészt önök függővé tették az elmúlt években Magyarországot az orosz 
gáztól, és Putyin a gázt fegyverként használja, másrészt azért, mert háború van, mert 
az önök barátja és szövetségese, Putyin elnök megtámadta Ukrajnát. 

Miután ezt tisztáztuk, rátérhetünk a törvényjavaslatra. Az a helyzet, tisztelt 
képviselőtársaim, hogy önök ebben az ügyben - hogy fogalmazzak óvatosan - nagyon 
furcsán viselkednek, őszintén mondom. Mert, ha valami, akkor épp az elmúlt hónapok, 
egy év tapasztalata megmutatta, hogy érdemes jelentősen gyorsítani, támogatni a 
megújulóra való átállást. Önöknek a szélenergiával kapcsolatban vannak különböző 
szakmainak látszó érvei, ezt a véleményt, hogy Magyarországon nem éri meg a 
szélenergiát kiaknázni, elmondta Palkovics miniszter úr is a környezetvédelmi 
bizottság ülésén, két nap múlva az ELTE ezzel foglalkozó munkacsoportja meg leírta, 
hogy a miniszter úr téved ebben, hogy finoman fogalmazzak. De tudok erre javasolni 
kevésbé bonyolult tudományos módszert is: bárki beül az autójába, és elindul Bécs felé, 
azt látja, hogy ahogy átlépi az osztrák határt, minden tele van szélerőművekkel. Miután, 
ugye, már Schengen van, tehát már határőr sem állítja meg a szelet a határon, nagyon 
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nehéz elképzelni, hogy az történik, hogy Burgenlandban megéri szélenergiát termelni, 
de Győr-Sopron-Moson megyében meg pont nem éri meg. Hozzáteszem, hogy 
egyébként ezeknek a szélerőműveknek egy része a magyar településekhez közelebb van, 
mint az önök által meghatározott távolság, és nem hallottam arról, de lehet, hogy 
előterjesztő képviselő úr, aki jobban ismeri a megyét, majd tájékoztat, hogy 
Hegyeshalmon rendkívül nagy problémákat okoz az, hogy szélerőművek vannak a 
határ túloldalán. Én még nem hallottam róla. 

Alapvetően arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyébként ez egy jó vita, 
fontos vita, hogy vitatkozzunk arról, van-e mód szélerőművek telepítésére, szüksége 
van-e az országnak több megújuló energiára, szükség van-e arra, hogy minél több 
földgázt váltsunk ki más energiaformákkal; és ha ez egy jó vita, akkor ennek a 
parlamentben van a helye. Most nem arról szavazunk, hogy mi egyetértünk-e 
mindennel a szélerőművek kapcsán, hanem arról beszélünk, arról fogunk szavazni, 
hogy akarunk-e beszélni a parlamentben arról, hogy szükség van-e szélenergiára. Ha a 
Fidesz azt gondolja, hogy ez legalábbis egy megfontolandó kérdés, ez egy örömteli 
változás, de akkor ennek úgy adhatják jelét a legegyértelműbben, hogy megszavazzák a 
napirendre vételt, és a parlamenti vitában mindannyian elmondjuk egymásnak az 
érveinket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Kanász-Nagy Máténak. 
 
KANÁSZ-NAGY MÁTÉ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Üdvözlöm a tisztelt 

bizottság tagjait. A Jobbik javaslatát maximálisan támogatjuk, hiszen nekünk is régóta 
van hasonló javaslatunk, teljesen abszurd az, hogy az energiaválság időszakában a 
szélenergia használata gyakorlatilag be van tiltva Magyarországon. És valóban, ha a 
környező országokban ez működik - egyébként Szerbiában is abszolút dinamikusan 
fejlődik ez az iparág, ez a használati mód, de más környező országokban is -, akkor 
érdekes, hogy pont itt nálunk nem működik. 

Dunai Mónika képviselő asszony említette, hogy a szélkitettségünk vagy a 
széladottságaink esetleg nem megfelelők. Én hetek, hónapok óta nyomozok a 
kormányzaton belül, hogy ugyan, küldjék már meg számomra azokat a szakértői 
véleményeket, dokumentumokat, tudományos tanulmányokat, amelyek ezt 
kimutatják, tehát hogy ki az, aki ezt állítja igazából, mert ez mindig elhangzik 
kormányzati részről. Ellenérveket egyre többet hallunk, az ELTE 
természettudományos karán született egy átfogó tanulmány a közelmúltban, de 
Finnországban neves egyetem és kutatók foglalkoztak szintén a magyarországi 
szélhelyzettel, mind-mind azt állapították meg, hogy igenis, Magyarországon is fúj a 
szél, megfelelő mértékben fúj a szél, és megérné ezt az energiát hasznosítani. De ha 
Dunai Mónika képviselő asszony vagy bárki a kormányon belül tud ellenvéleményt, 
olyan tanulmányt, amely ezt cáfolná, vagy azt mondaná, hogy bizonytalan a helyzet, 
kérem, küldje meg számomra, olyan szívesen olvasnék ilyen anyagot, egy se jutott el 
eddig hozzám. 

Említette képviselő asszony a fenntartható energiahasználati módokat, 
elsősorban a napenergiát. Érdekes, hogy a kormány erre akar alapozni, amikor egyrészt 
adóztatják a napenergia használatát, másodszor pont talán a múlt héten jelentette be 
Gulyás Gergely miniszter, hogy innentől kezdve csak a szigetszerű napelemhasználatot 
támogatják; vagyis azt a módot, amely visszatáplálná a hálózatba a háztartások és 
vállalkozások által megtermelt napenergiát, nem fogják engedélyezni, tehát ezt 
felmenő rendszerben betiltják. Nyilván, arra hivatkoznak, hogy a magyar villamos 
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hálózat nem megfelelő, de akkor miért nem fejlesztik a magyar villamos hálózatot 
egyébként? 

Említette a geotermikus energiát. Maximálisan egyetértek. Hol van az az 
országos program, amely a hőszivattyúk használatát támogatja széles körben? 

Említette még a biomasszát harmadikként. Definíciószerűen egyébként nem 
lehet fenntarthatónak nevezni azt a módot, amely élő anyagot pusztít el, mert tüzel el, 
úgyhogy itt szerintem van vitánk.  

De alapvetően most a szélről vitatkozunk. Tehát még egyszer a kérdésem: hol 
vannak azok a tanulmányok, amelyek kimutatják, hogy nem fúj eléggé a szél? Brenner 
Kolomanék javaslatát maximálisan támogatom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván a vitában még hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) További hozzászólásra jelentkezést nem látok. A vitát lezárom. 
Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy kíván-e az elhangzottakra 

válaszolni. (Dr. Brenner Koloman: Igen.) Igen. Dr. Brenner Koloman! 

Dr. Brenner Koloman reflexiója 

DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én azt gondolom, az elmúlt percek is bizonyítják azt, hogy 
ennek a témának a plenáris ülésen a helye. Nagy örömmel venném azt, hogy valóban 
minden frakció a megfelelő szakmai érveit el tudja mondani, a kormánypárti frakciók 
is el tudják mondani, hogy szerintük miért nem annyira érdemes szélerőműveket 
létesíteni hazánkban, mi el tudjuk mondani, hogy milyen tanulmányok alapján 
érdemes mégis. Valóban, a saját egyetememen, az ELTE-n is született most egy átfogó 
tanulmány erről. Tehát azt gondolom, hogy ez a vita is, amely a Törvényalkotási 
Bizottság szokott vitájához képest egy alapvetően szakmai vita volt, bizonyítja 
számomra, hogy egy ilyen energiakrízises időszakban felelőtlenség volna ezt nem olyan 
szinten, a legmagasabb szinten, plenáris ülésen megvitatni egymás között, mint 
amilyent ez a téma megérdemel. Ezért ismételten kérem az összes frakció támogatását. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Most a szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, hogy 
a szélerőművek építésének megkönnyítéséről szóló H/78. számú határozati javaslatot 
tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a H/78. számú határozati javaslatot 11 igen 
szavazattal, 25 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba. 

A gyermekneveléshez szükséges termékek áfamentességének 
megteremtéséről szóló H/87. számú határozati javaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

Következik a 8. napirendi pontunk, a H/87. számú, a gyermekneveléshez 
szükséges termékek áfamentességének megteremtéséről szóló határozati javaslat. A 
döntés a tárgysorozatba-vételi kérelemről a határozati házszabály 58. § (6) bekezdése 
alapján történik. A javaslat előterjesztője Z. Kárpát Dániel.  

A határozati javaslat tárgysorozatba vételét a Gazdasági Bizottság 2022. 
szeptember 26-án elutasította. Ezt követően 2022. szeptember 28-án a Jobbik 
képviselőcsoportjának vezetője tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be, melynek 
száma: H/87/3.  
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A vitát megnyitom. Elsőként megadom a szót az előterjesztő képviselőnek, 
Z. Kárpát Dánielnek. 

Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Az előző 
és imént tárgyalt javaslatommal azért némiképp összefügg a gyermeknevelési cikkek 
áfacsökkentését célzó, talán kicsit fontosabb javaslat, mindamellett, hogy sokkal kisebb 
összegkeretet érint. Tehát aki a költségvetés bevételi oldala miatt aggódik, annak 
kevésbé kell aggódnia a gyermeknevelési cikkek áfacsökkentése kapcsán.  

Szeretném leszögezni, hogy nagyjából másfél éve fordultunk át egy 
nemzetstratégiailag nagyon fontos és szimbolikus ponton: egy átlagos, egy gyermeket 
nevelő családnál akkor állt elő az, hogy már többet fizet be a gyermeknevelési cikkekre 
kiszabott áfa formájában a költségvetésbe, mint amennyit onnan családi pótlék 
formájában visszakap vagy megkap a gyermeke neveléséhez.  

Úgy gondolom, hogy ha a kormány demográfiai célokról beszél, az helyes, tehát 
minden vágyott gyermek megszületését minden létező eszközzel támogatni kell, ez jó 
dolog. Ez a javaslat ennek alátámasztására szolgál: viszonylag olcsón, tehát néhány tíz 
milliárd forintos összegkerettel - a pozitív járulékos és multiplikátor-hatásokat nem is 
számszerűsítve, mert ezekből is van bőven - lehetővé teszi, hogy érdemi támogatást 
nyújtson a családoknak. 

Sokan önök közül is gyermeket nevelők, és aki egy átlagos élelmiszerboltba 
betér, elképedve láthatja, hogy 400-500 forint egy bébiétel; a klasszikus eldobható 
pelenka ára egyenesen horrorisztikus. Sokan erre azt javasolják, hogy persze, mosható 
pelenkára kell átállni; megnézem, hogy három gyermek mellett napi szinten ezt hogyan 
lehet kivitelezni - biztos, hogy van, akinek sikerül. De azt látjuk, hogy nagyon sokan a 
munkájuk, a gyermeknevelés, a háztartás vezetése mellett elképesztő logisztikai 
rémálomként élik meg mindezt, és így kell a mindennapokban legyőzniük ezeket a 
kihívásokat, s ha a brutális élelmiszerárak és gyermeknevelésicikk-árak is terhelik 
mindezt, az elképesztően negatív hatással jár.  

Ha még ennél is bátortalanabb a kormány, és nem akarja az összes 
gyermeknevelési cikk áfatartalmát csökkenteni, arra kérem önöket, legalább 
nyújtsanak be egy olyan csomagot, amely kimondottan csak a gyermekek részére 
vásárolható termékekről szól; tehát mondjuk, legyen benne csak a bébiétel, vagy az a 
probiotikum, vitamin, gyógyszer, amely kizárólag gyermekek számára került 
előállításra, tehát nehogy az a látszat keljen, hogy itt a felnőttek érdekkörében 
hasznosuljon bármi is ebből. Úgy gondolom, ez még kevesebbe kerülne, viszont akinek 
vannak gyakorlati ismeretei mostanában a gyermeknevelés költségeit illetően, az 
elképedve látja, hogy az élelmiszerek, a bébiétel, a probiotikumok és a gyermekruhák 
is összességében kitermelhetetlen terhet jelenthetnek családoknak, és nagyon kemény 
túlélési stratégiákat követelnek meg az érintett családoktól.  

Az önök előtt fekvő javaslat tehát azt célozza, hogy ezt a befagyasztott 
értékösszeget, amely mondjuk, a családi pótlékból elpárolgott, adjuk vissza az érintett 
családoknak. Elmondtam már a családi pótlék növelésére vonatkozó elképzeléseinket 
is, hogy ezt nem feltétel nélkül tennénk, hanem családi kártyán, de ebben a napirendi 
pontban kimondottan a gyermek neveléséhez szükséges cikkek brutális árrobbanását 
szeretnénk megállítani, ez pedig a költségvetés jelenlegi mozgásterébe is belefér. 
Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) A vitában megadom a szót Vejkey Imrének. 
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Hozzászólás 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! Valóban, a napirendi pontok közül a 6. és a 8. napirendi pontok 
összefüggenek egymással, ezért nem kívánva megismételni azt, amit a hatodiknál már 
elmondtam, és nyilvánvalóan fenntartom, azt azzal egészíteném ki - válaszul is az ott 
elhangzott viszonválaszra -, hogy a kormány kifejezetten a családokat támogatja, a 
családokat támogatja az áfacsökkentés helyett.  

A kormány különböző támogatásokkal segíti - ne feledjék el, tisztelt hölgyeim és 
uraim - a családokat: családi adókedvezmény, négygyermekes édesanyák szja-
mentessége, családi otthonteremtési kedvezmény, új lakások szerzése esetén 
illetékmentesség, áfa-visszatérítés, NHP „Zöld otthon” program, új lakóingatlanokra 
5 százalékos áfakulcs ismételt bevezetése - és sorolhatnám még tovább. A kormány a 
következő időszakban is a családtámogatási intézkedések nemhogy fenntartását, 
hanem erősítését szeretné. Tehát a családokat támogatja és nem az áfacsökkentést. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván a vitában még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

További hozzászólásra jelentkezést nem látok. A vitát lezárom. 
Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e az elhangzottakra válaszolni. (Jelzésre:) 

Jelzi, hogy kíván válaszolni. Megadom a szót Z. Kárpát Dánielnek. 

Z. Kárpát Dániel reflexiója 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Vejkey képviselőtársamat becsülöm, hogy érdemi gondolatokkal gazdagította ezt a 
kétszereplőssé silányult vitát, de ezt is értékelni kell, hiszen eszmét tudunk cserélni egy 
nagyon fontos kérdésről. 

Ha a kormány nem az áfacsökkentést támogatja, akkor miért csökkentett áfát 
számos esetben? Tehát itt olyan logikai bukfenceket látok az érvelésben, mindenféle 
rosszindulat nélkül, ami azért válaszokért kiált, és én nagyon remélem, hogy a plenáris 
ülésen, más módokon tudunk ilyen válaszokat találni.  

Képviselőtársam, tisztázzuk! Szerintem, aki demográfiai vagy családtámogatási 
fronton ellendrukker, az hazaáruló. Tehát aki annak szurkol, hogy legyen minél 
rosszabb a családoknak, szülessen minél kevesebb gyerek, azzal én semmiféle érzelmi, 
politikai, lelki közösséget vállalni nem tudok - az hazaárulás! (Nagy zaj, közbeszólások 
a kormánypárti képviselők soraiból, többek között: Akkor miért nem szavaztátok 
meg? Meg sem szavaztátok!) A helyzet az… Elnök úr, nem tudtam, hogy párbeszédes 
műfaj, de nagyon szívesen reagálok Budai képviselőtársam elég bárdolatlan 
bekiabálására is. (Dr. Budai Gyula: Bátor vagyok.) Bárdolatlannak neveztem 
képviselőtársamat, nem bátornak, semmiképpen sem bátornak, hiszen a vitában 
képviselőtársam nem nyomott gombot, ott nem kívánta érvekkel gazdagítani ezt a 
nagyon fontos kérdést; a bekiabálás sokkal jobban megy neki. (Közbeszólások a 
kormánypárti képviselők soraiból.) A helyzet az, hogy bátornak ezt semmiképp nem 
lehet nevezni, bárdolatlannak annál inkább. (Dr. Budai Gyula: Ez sértő.) Nyilvánvaló 
módon, amikor költségvetés megszavazásáról van szó, ellenzékiek az elmúlt harminc 
évben, képviselőtársam, hány alkalommal szavazták meg a költségvetést? Most nem 
kiabál be… Mert abban számos olyan egyéb kormányzati stratégiai elgondolás szerepel, 
amivel az ellenzék - ellenzéki mivoltánál fogva - nagyon sokszor rendre nem ért egyet. 
Viszont ha külön-külön szavazunk ezekről a kérdésekről, akkor nem hiszem, hogy a 
családok támogatása tekintetében vita lehetne közöttünk.  
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A Vejkey képviselőtársam által elmondottakhoz visszatérve, a GDP-arányos 
családtámogatási összegek emelkednek, ez egyébként nagyon rendben van, és ezzel 
semmi probléma nincs. A probléma az, hogy ezeknek a demográfiai hatása elenyésző, 
és itt jön egy hatékonysági kérdés, hogy nagyon sok forrásból nagyon kevés eredmény 
jön ki. De a „Nők 40” programot, tehát egy alapvetően nyugdíjjellegű támogatási 
formát vagy éppen az új építésű lakásokra biztosított 5 százalékos áfatartalmat lehet 
statisztikailag idesorolni, de talán egyetért ön is velem abban, hogy ez maximum 
közvetetten képes valamicskét segíteni az érintett családokon. Annak sem örültem 
különösebben, hogy a miniszterelnök úr ígéretével ellenkező módon nem három 
gyermektől vezették be az édesanyák szja-mentességét, hanem csak a 
négygyermekesektől; ez egy sokkal szűkebb kört érint. Örüljünk ennek is, tehát ne 
legyünk ebben sem ellendrukkerek, de azért ez egy lényegesen szűkebb kör, mint amire 
vonatkozóan miniszterelnök úr az ígéretét megfogalmazta. És az a lélekbátorság, ami 
Budai képviselőtársamból kitört, akkor is kitörhetett volna egy kormányülésen, amikor 
az alapígéretet leszűkítették egy sokkal szűkebb körre. (Dr. Budai Gyula közbeszól.)  

A helyzet az, hogy a „Nők 40” és az új építésű lakások 5 százalékos áfájának 
idesorolása ilyen szempontból szerintem nem feltétlenül pontos. A többi esetben 
természetesen vitaképes, hogy jók a családtámogatási eszközök, csak a hatékonyságuk 
kérdőjelezhető meg. Mutatja ezt sajnos az élve születések meglehetősen alacsony 
száma és a termékenységi arányszámmal kapcsolatos sajnálatos befagyás: ott sem 
sikerült további növekedést kimutatni. Ha pedig így folytatjuk, Magyarország egy 
6,5 milliós ország lesz az évszázad második felére; remélem, ezzel mindannyian 
tisztában vannak. Lehet itt persze politikailag sok mindent egymás fejéhez vágnunk, de 
ez sajnos statisztikai kérdés, és a nincsből nem lehet többet főzni.  

Éppen ezért a mi javaslatunk arról szól, hogy legalább a gyermeket nevelő 
családok életét minden tekintetben könnyítsük meg, és ne kerüljön 400-500 forintba 
a bébiétel, illetve a pelenka ára se legyen megfizethetetlen. Ennyit és nem többet céloz 
a javaslat. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Most a szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, hogy 
a gyermekneveléshez szükséges termékek áfamentességének megteremtéséről szóló 
H/87. számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, most szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a H/87. számú határozati javaslatot 10 igen 
szavazattal, 22 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba. 

Az akkumulátorgyárak monitoring adatainak kötelező 
közzétételéről szóló H/264. számú határozati javaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) 
bekezdése alapján) 

Következik a 9. napirendi pontunk, a H/264. számú, az akkumulátorgyárak 
monitoringadatainak kötelező közzétételéről szóló határozati javaslat. A döntés a 
tárgysorozatba-vételi kérelemről a határozati házszabály 58. § (6) bekezdése alapján 
történik. A javaslat előterjesztője dr. Keresztes László Lóránt, Bakos Bernadett és 
Kanász-Nagy Máté; képviseli Kanász-Nagy Máté. 

A határozati javaslat tárgysorozatba vételét a Fenntartható Fejlődés Bizottsága 
2022. szeptember 26-án elutasította. Ezt követően 2022. szeptember 27-én az LMP 
képviselőcsoportjának vezetője tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be, melynek 
száma H/264/3.  
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A vitát megnyitom. Elsőként megadom a szót az előterjesztő képviselőjének, 
Kanász-Nagy Máténak. 

Kanász-Nagy Máté szóbeli kiegészítése 

KANÁSZ-NAGY MÁTÉ (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót ismét. 
Nagyon röviden összefoglalnám ezt a javaslatot. Ez gyakorlatilag abból indul ki, hogy 
az akkumulátorgyárak működése súlyosan környezetszennyező, ez egy súlyosan 
környezetszennyező tevékenység. Ez egy tudományos tény. Mi azt gondoljuk, hogy akik 
ezeknek a gyáraknak a környékén élnek, laknak, tehát a lakosságnak joga van arra, 
hogy megismerje azt, hogy tulajdonképpen ezek a gyárak mivel szennyezik őket. 

A javaslatunk egy konkrét, abszurd helyzetből indult ki. Ez a helyzet Gödön 
alakult  ki, ahol a civilek, illetve a helyi lakosok perlik a magyar államot, mert eltitkolták 
előlük, hogy az ottani gyár, akkumulátorgyár milyen környezetkárosító tevékenységet 
folytat, konkrétan a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem adta ki az erre 
vonatkozó adatokat az ott lakók számára. Az LMP-nek pedig az a javaslata, hogy a 
kormány dolgozza ki azokat a törvénymódosításokat, amelyek arról szólnak, hogy 
legyen igenis ezeknek az üzemeknek, nagy cégeknek kötelezettsége, hogy a 
monitoringadatokat, a szennyezésre, a tevékenységükre vonatkozó 
monitoringadatokat nyilvánosan is, a lakosság számára is közzétegyék, tehát ne csak a 
hatóságok számára küldjék meg. Amelyik szennyező cég elmulasztja ezeknek az 
adatoknak a nyilvános közzétételét, ott automatikusan felfüggesztésre kerül a 
működési engedély, illetve azt is szeretnénk, hogyha a monitoringkötelezettség 
szigorodna, melynek a gyakorisága egyébként növekedne. 

Mi azt gondoljuk, hogy ez a javaslat azt szolgálja, hogy a lakosság oldalára 
állunk, nem pedig a szennyező nagyvállalatokat támogatjuk, és aki egy szennyező 
üzem, gyár mellett él, igenis joga van megismerni azokat az adatokat, hogy ez a gyár 
hogyan és miként van hatással az ottani környezetre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván hozzászólni a vitához? (Jelzésre:) Megadom a szót 

Dunai Mónika képviselőtársamnak. 

Hozzászólás 

DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Valóban, azt gondolom, abban nincsen vita köztünk, hogy a környezet 
védelmére az emberek érdekében oda kell figyelni, és a lehető legszigorúbb 
jogszabályokat kell megalkotni azért, hogy a védelem biztosított lehessen. 
Magyarországon olyan jogszabályok vannak jelen pillanatban, amelyek nagyon szigorú 
követelmények elé állítják a különféle vállalatokat, cégeket, már ahhoz is, hogy 
egyáltalán telepíthessen és építhessen üzemeket. Utána pedig, amikor már működik az 
a bizonyos gyár vagy üzem - itt beszélhetünk bármilyenről, amely a környezetet 
valamilyen módon igénybe veszi -, akkor ezek nagyon pontos körülhatárolása 
szükséges, a jogszabályok monitoringvizsgálatokra is kötelezik, és ezeket a 
vizsgálatokat közzé is kell tenni. Ezenkívül a jogszabályok azt is biztosítják, hogy a 
környezeti információhoz férhessen hozzá bárki, akár azok, akik az adott üzem 
környékén élnek, akár azok, akik bármilyen szempontból, bármilyen oknál fogva erre 
kíváncsiak. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényből szeretnék 
idézni, a törvény 12. § (9) bekezdéséből: „A környezethasználó köteles az általa okozott 
környezetterheléssel, környezeti igénybevétellel, valamint környezetveszélyeztetéssel 
összefüggő adatokról kérelemre bárkinek tájékoztatást adni.” Ez a „bárkinek” - ezt a 
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szót használja maga a jogszabály is - jelent egy nagyon erős kötelezettséget, és ez 
biztosított. 

Ezenkívül ne felejtsük el, hogy működik egy országos környezetvédelmi 
információs rendszer is, a bizonyos OKIR. Ennek az OKIR-nak az alapadatai elérhetők 
szintén mindenki számára. Javaslom, hogy ezt tanulmányozza, ez a web.okir.hu 
honlapon megtalálható, böngészhető. Itt a környezet állapotának és használatának 
figyelemmel kísérésével, a terhelési adatokkal, a különféle információkkal, mérésekkel, 
gyűjtésekkel kapcsolatos adatokat, a monitoringvizsgálatok eredményeit kell 
közzétenni, és innen aztán mindenki ezt elolvashatja. 

Az akkumulátorgyártásra vonatkozóan pedig még szigorúbb szabályok kell hogy 
érvényesek legyenek, már a telepítéskor is, a működtetés kapcsán is és az 
információramlásnál is természetesen. Erre a területre, erre a témára gondolva 
valóban igaz, hogy a jogszabályok kellő megalapozottsággal kellő betekintést nyújtanak 
bárkinek.  

Tehát mondom, az alapvetéssel egyetértünk, hogy nagyon fontos, hogy ezek az 
üzemek ne terheljék úgy a környezetet, hogy azt megérezhessék a környéken, a 
településen élők, és hogy ahhoz az információhoz hozzájuthassanak, ami az üzem 
működésével kapcsolatos, az esetleges környezetszennyezéssel vagy -terheléssel 
kapcsolatban is. Ez az álláspontom szerint ma biztosított Magyarországon a szigorú 
törvényeknek köszönhetően, ezért erre a jelen előterjesztésre megítélésünk, a frakciónk 
megítélése szerint most nincsen szükség. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván még hozzászólni a vitához? (Nincs jelentkező.) 

Ilyen szándékot nem látok. A vitát lezárom.  
Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e az elhangzottakra válaszolni. (Jelzésre:) 

Jelzi, hogy igen. Kanász-Nagy Máténak adom meg a szót. 

Kanász-Nagy Máté reagálása 

KANÁSZ-NAGY MÁTÉ (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Én azt gondolom 
egyébként, hogy ha Magyarországon szigorú környezetvédelmi szabályok lennének, 
akkor egyáltalán nem is létesülhetnének Magyarországon akkumulátorgyárak, 
ahogyan nem is gondolkozhatna a kormány például a palagáz-kitermelésről vagy a 
Mátrai Erőmű időtartamának a meghosszabbításáról, merthogy mindhárom 
tevékenység, amit felsoroltam, nagyon súlyosan környezetszennyező.  

A kutya egyébként valóban ott van elásva, hogy milyen anyagokat tekintünk 
szennyező, illetve toxikus anyagoknak, és ezeknek az anyagoknak a jelenlétét a 
környezetben, talajban, ivóvízben, levegőben mikor, hogyan mérjük, milyen 
gyakorisággal. Mi ezt nem tartjuk egyébként elegendőnek, ahogy nem tartják 
elegendőnek a gödiek sem, akik - még egyszer - perlik a magyar államot azért, mert 
nem ismerhették meg ezeket az adatokat, ezért gondoljuk, hogy szükség van a törvényi 
szabályozás szigorítására. S még egyszer: nemcsak mi gondoljuk így, hanem Gödön 
nagyon sokan gondolják így, ahogy Debrecenben is nagyon sokan gondolják, Heves 
megyében vagy éppen Csongrád megyében más tevékenységek kapcsán, és szerte az 
országban. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Most a szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, hogy 
az akkumulátorgyárak monitoringadatainak kötelező közzétételéről szóló H/264. 
számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a H/264. számú határozati javaslatot 13 igen 
szavazattal, 24 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba. 
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A megalapozott, valós adatokra épülő és áttekinthető 2023. évi 
központi költségvetési törvényjavaslat haladéktalan benyújtásáról 
szóló H/1339. számú határozati javaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

Következik a 10. napirendi pont, a H/1339. számú, a megalapozott, valós 
adatokra épülő és áttekinthető 2023. évi központi költségvetésitörvény-javaslat 
haladéktalan benyújtásáról szóló határozati javaslat. A döntés tárgysorozatba-vételi 
kérelemről a határozati házszabály 58. § (6) bekezdése alapján történik. A javaslat 
előterjesztője Vajda Zoltán. Az előterjesztő részvétele nem feltétele a Törvényalkotási 
Bizottság eljárásának.  

A határozati javaslat tárgysorozatba vételét a Költségvetési Bizottság 2022. 
október 3-án elutasította. Ezt követően 2022. október 7-én az MSZP 
képviselőcsoportjának vezetője tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be.  

A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Hozzászólási szándékot Vejkey Imre 
képviselőtársamtól látok.  

Hozzászólások 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! A költségvetés módosítására nincs feltétlenül szükség amiatt, mert a 
makrogazdasági környezet érdemben változik a költségvetési törvényben előre 
jelzetthez képest.  

A költségvetés elsőrendű célja, hogy a családok és a vállalkozások várakozásait 
befolyásolja, jövőbe vetett bizalmát és biztonságérzését erősítse. Ennek megfelelően a 
rezsicsökkentés védelme, valamint - a háborús helyzetre tekintettel - az ország védelmi 
képességeinek növelése lett a jövő évi büdzsé prioritása. Ezeken az elmúlt hónapok 
fejleményei mit sem változtattak, sőt a megnövekedett energiaárak miatti kiadási 
többlet kezelése a Rezsivédelmi Alap felülről nyitott központi kiadása előirányzatával 
jelenleg is megoldott, mivel ennek teljesülése törvénymódosítás nélkül eltérhet az 
előirányzattól.  

A költségvetés elfogadása idején az alapul szolgáló makroparaméterek nem 
voltak a valóságtól elrugaszkodottak. Ezt a parlamenti vita során többször is 
bizonyítottuk.  

Megjegyezzük, hogy amennyiben a növekedési kilátások és az inflációs 
várakozások változnak, a költségvetési kiadásoknak mintegy háromnegyedét ez nem 
érinti.  

A költségvetési törvény kihirdetését követően már vállalhatók kötelezettségek a 
költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére. Mindez pedig azt 
jelenti, hogy ma már emiatt sem lehet és nem is célszerű teljesen újratervezni a kiadási 
előirányzatokat.  

A fentiek alapján nem támogatjuk az indítványt.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Gurmai Zitának.  
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatos módon az 

előterjesztő nem tud itt lenni. Ez Vajda Zoltán képviselőtársunk, a Költségvetési 
Bizottság elnökének a javaslatáról szól. Az elnök úr javaslata arra irányulna, hogy az 
Országgyűlés szólítsa fel a kormányt egy valós 2023. évi központi költségvetés 
benyújtására.  
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És hogy tulajdonképpen miért is lenne erre szükség? Már a kormány képviselői 
is egyre gyakrabban nyilatkoznak úgy, hogy az új költségvetés komoly módosításokra 
szorul, tehát van egy bizonytalansági faktor. A gazdasági körülmények pedig 
gyökeresen megváltoztak, és sajnos nem jó irányba: 2023-ra 4,1 százalékos gazdasági 
növekedést várt a kormány, ehelyett jó, ha elkerüljük a recessziót; 5,2 százalékos 
inflációra készültek, ehelyett az MNB 14 százalékot vár még jövőre is; az euró pedig, 
úgy tűnik, tartósan 400 forint felett marad, és jó, ha nem 430-440 forintos 
árfolyamokról kell beszélnünk. Mindezek miatt képviselőtársunk a javaslatában annyit 
kér, hogy az Országgyűlés vegye kezébe az irányítást, és megnyugtatva a piacot, a 
cégeket és természetesen a magyar családokat, minél hamarabb kerüljön benyújtásra 
a módosított költségvetés.  

Ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitához ki kíván hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Ilyen 

szándékot nem látok. A vitát lezárom. Most a szavazás következik.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottságot, hogy a megalapozott, valós adatokra épülő és 
áttekinthető 2023. évi központi költségvetésitörvény-javaslat haladéktalan 
benyújtásáról szóló H/1339. számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. 
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a H/1339. számú határozati javaslatot 9 igen 
szavazattal, 24 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.  

Az ülés berekesztése  

Köszönöm a bizottság mai munkáját. Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 36 perc) 

  Dr. Salacz László 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Bihariné Zsebők Erika, Madarász Mária, Lajtai Szilvia,  
Barna Beáta, Szűcs Dóra, Horváth Éva Szilvia, Lestár Éva, 
Prin Andrea, Vicai Erika és Podmaniczki Ildikó  


