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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 06 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! Mai munkánkat megkezdjük. Az ülést megnyitom. 
Tájékoztatom önöket, hogy ülésünkön Budai Gyulát Vécsey László, Herczeg Zsoltot 
Tapolczai Gergely, Balla Györgyöt Héjj Dávid, Láng Zsoltot Dunai Mónika, Hiller 
Istvánt Kanász-Nagy Máté, Arató Gergelyt Varju László, Nyitrai Zsoltot Ovádi Péter, 
Mátrai Mártát dr. Kiss János, Bóna Zoltánt dr. Demeter András, Ágh Pétert Pogácsás 
Tibor helyettesíti, továbbá Fazekas Sándort dr. Aradszki András helyettesíti. Ezek 
alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes.  

Most a kiküldött napirendről kérem a szavazatukat! (Szavazás.) 
A Törvényalkotási Bizottság mai ülésének napirendjét 31 egyhangú igen 

szavazattal elfogadta.  

Egyes törvények közadatokkal összefüggő módosításáról szóló 
T/1786. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Elsőként T/1786. számon az egyes törvények közadatokkal összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslatot tárgyaljuk a határozati házszabály 46. §-a 
alapján. Előterjesztője a Miniszterelnöki Kabinetiroda, képviseletében köszöntöm dr. 
Benkő Tamás János államtitkár urat.  

A háttéranyagban található az Igazságügyi Bizottság 2. számú módosító 
javaslata. TAB saját módosító javaslat nem érkezett. Erre tekintettel arra kérem 
államtitkár urat, szíveskedjék nyilatkozni a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslattal kapcsolatos álláspontjáról.  

 
DR. BENKŐ TAMÁS JÁNOS közigazgatási államtitkár (Miniszterelnöki 

Kabinetiroda): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 
előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Nem látok 
jelentkezőt, ezért a vitát lezárom. Először a háttéranyagról szavazunk, amelyet a 
kormány támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 29 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 
tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a 
döntésüket! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 29 igen 
szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak javasolom Fazekas Sándor képviselőtársunkat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. 

Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor.  
A napirendi pontot lezárom. Köszönöm államtitkár úrnak a megjelenést. 
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A Magyar Honvédség működésével kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló T/1788. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk, a T/1788-as, a Magyar Honvédség 
működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A 
házszabály 46. §-a szerinti eljárást folytatunk, tekintettel a házszabály 46. § (3) 
bekezdése szerinti kezdeményezésre. Sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz a javaslat, 
előterjesztője a Honvédelmi Minisztérium, képviseletében köszöntöm Vidoven Árpád 
államtitkár urat és kollégáit.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor. 
Előttünk van 1. hivatkozási számon egy TAB saját módosító javaslat. Kérem 
államtitkár urat, hogy ennek támogatottságáról nyilatkozni szíveskedjék.  

 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő a 27 pontból álló TAB 
saját módosító indítványt támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Gy. Németh 

Erzsébet kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Kérdezni 
szeretném az előterjesztőt, hogy egy kicsikét bővebben, mint ahogy a TAB saját 
módosító javaslatában az 5., illetve a 9. pontban megfogalmazásra került, kifejtené-e 
annak indokát, hogy ha átvezénylik az egészségügyi munkakörű katonát bármilyen 
más, nem katonai egészségügyi ellátó intézménybe, akkor miért hozza hátrányosabb 
helyzetbe. Mert ha jól olvastuk a módosító javaslatot, akkor ez arról szól, hogy 
határozatlan időre lehet átvezényelni, illetve át is alakul a katonai szolgálati 
jogviszonya más jogviszonnyá. Feltételezem - mert a katonai dolgokban nem vagyok 
annyira jártas -, hogy egy egyszerű egészségügyi szolgálati jogviszony talán kevesebb 
jövedelemmel, javadalmazással jár, mint egy katonai típusú szolgálati jogviszony. És 
vajon az-e az indoka ennek a módosító javaslatnak, hogy kevés az egészségügyi 
személyzet, szakdolgozó, orvos, szakápoló egyébként az egészségügyi 
intézményekben? Köszönöm. 

 
ELNÖK: További felszólalási szándékot nem jeleztek. Államtitkár urat illeti a 

szó, ha válaszolni kíván. 
 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! A katonai szolgálati 
jogviszonyban szolgálatot teljesítő orvos illetménye már most is egészen pontosan 6 
százalékkal több, mint az Eszjtv. alatt szolgáló, úgymond civil kollégáim bére. Az ő 
jogviszonyuk nem fog változni, továbbra is a Hjt. hatálya alatt fognak állni. A módosító 
indítvány az úgynevezett már szintén a jogrendszer részét képező, más szervhez 
vezénylés egy speciális változatát teremti meg annak érdekében, hogy ha ezekre az 
egészségügyi katonákra a Magyar Honvédségnek bármilyen okból szüksége van - 
gondolok itt a missziókra vagy a határon történő szolgálatteljesítésre -, és ne adja 
Isten, de ha éles helyzetben is alkalmazni kell őket, akkor az ezen speciális jogviszony 
adta keretek között minél hamarabb a Magyar Honvédség rendelkezésére tudjanak 
állni. 
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Arra a kérdésre pedig, hogy mi az oka annak, hogy ezek a katonák a 
Honvédkórházban kerülnek továbbra is foglalkoztatásra, az nem más, mint hogy a 
szükséges ismereteket, a szükséges gyakorlatot itt tudják a legjobban megszerezni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk. Először az 1. hivatkozási 

számú TAB saját módosító javaslatról, amelyet a kormány támogat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak Pogácsás Tibor képviselőtársunkat javasolom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Köszönöm szépen. 

A napirendi pontot lezárom.  

Egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és 
szervezeti kereteiről szóló T/1836. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik T/1836. számon egyes állami sportcélú közfeladatok 
ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-
a szerinti eljárást folytatunk, tekintettel a 46. § (3) bekezdés szerinti kezdeményezésre. 
Előterjesztő a Honvédelmi Minisztérium, változatlanul Vidoven államtitkár urat és 
kollégáit köszönjük. 

Részletes vitát lezáró módosító javaslat nem került benyújtásra. Előttünk 
fekszik 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata. Kérem, hogy erről 
szíveskedjék nyilatkozni, államtitkár úr.  

 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő a 18 pontból álló TAB 
saját módosító indítványt támogatja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Varju képviselő úr a 

kezével jelzi, hogy szólni kíván. Gombbal is lehet. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

VARJU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Kérdezni 
szeretnék. A 18 pontból álló előterjesztés 18. pontjában szerepel, hogy december 31-én 
az állami tulajdonban álló sportingatlanok körének megjelölt ingatlanokkal történő 
kiegészítése javasolt. Ha én jól értem, akkor ezek eddig nem állami fenntartásban 
voltak, ez csak adminisztratív átterelés, vagy egyébként szükség volt arra, hogy korábbi 
fenntartókkal az államosításról ilyen módon egyeztessenek. Ennek a folyamatáról 
legyen szíves az államtitkár úr tájékoztatni, mert utóbbinál akkor azt érzékelném, hogy 
a kisgömböc tovább hízik, és ilyen módon akkor magát a célját is elkezdem vitatni. 
Szeretném tudni államtitkár úr álláspontját, illetve erről a folyamatról többet. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék nincs. A vitát lezárom, és megadom a 

szót államtitkár úrnak válaszadásra.  
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DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Ezek az ingatlanok eddig 
a BMSK portfóliójában voltak. Ezek az ingatlanok azok, amelyek eddig is sportcélokat 
szolgáltak és a jövőben is sportcélokat fognak szolgálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Először a TAB saját módosító javaslatról 

szavazunk, ami 1. hivatkozási számú, és amit a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  

Bizottsági előadónak Pogácsás Tibor képviselő urat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség.  

A napirendi pontot lezárom.  
Köszönöm szépen államtitkár úrnak és munkatársainak a részvételt.  

A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított 
agrártámogatások eljárási rendjéről szóló T/1840. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 4. napirendi pontunk, amely a T/1840. számú, a közös 
agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási 
rendjéről szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a szerinti eljárásban vagyunk, 
tekintettel arra, hogy a 46. § (3) bekezdése alapján kezdeményezték az eljárásunkat. 
Az előterjesztő az Agrárminisztérium, képviseli dr. Andréka Tamás államtitkár úr.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújtottak be. Van 
viszont 1. hivatkozási számom egy TAB saját módosító javaslat, melyről, kérem, 
nyilatkozzon.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS közigazgatási államtitkár (Agrárminisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Az előterjesztő támogatja a TAB saját módosító javaslatát.  
 
ELNÖK: Úgy tudom, hogy kiosztásra került a TAB saját módosító javaslat 25. 

pontjának helyébe lépő javaslat. Jól tudom, államtitkár úr?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS közigazgatási államtitkár (Agrárminisztérium): Azt is 

támogatja az előterjesztő.  

Határozathozatalok  

ELNÖK: Azt is tetszik támogatni. Megtalálják az asztalukon. Megnyitom a vitát. 
Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nem érkezik jelzés.) Nem látok hozzászólási 
szándékot, ezért a vitát lezárom.  

Most szavazni fogunk. Először a kiosztásra került TAB saját módosító javaslat 
25. pontjának helyébe lépő pontosítási javaslatról szavazunk. A kormány támogatja. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a kiosztásra került módosító javaslatot, pontosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 6 nem szavazat ellenben, 2 tartózkodás mellett támogatta. 
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Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról a kiosztott 
pontosítással együtt kérem a szavazatukat. A kormány támogatja. (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a kiosztott 
pontosítással együtt 28 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében és 3 tartózkodás 
mellett támogatta.  

Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Bóna Zoltán képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség.  

Kisebbségi előadót (Nem érkezik jelzés.) nem állítanak.  
A napirendi pontot lezárom.  

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1846. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az 5. napirendi pontunk, a T/1846., egyes földügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a szerint járunk el, 
merthogy eljárásunkat a (3) bekezdés szerint kezdeményezték.  

A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az 
Agrárminisztérium, képviseli továbbra is dr. Andréka Tamás államtitkár úr.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor. 
Előttünk fekszik 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata, mellyel 
kapcsolatban megkérem államtitkár urat, hogy nyilatkozni szíveskedjék.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS közigazgatási államtitkár (Agrárminisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Az előterjesztő támogatja az 51 pontból álló TAB saját 
módosító javaslatot.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom, és megadom a szót Varju László 
képviselő úrnak.  

 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 

javaslat kezdeményezi azt, és arra a döntésre tesz javaslatot, hogy a tíz hektárnál nem 
nagyobb, sőt nemcsak a tíz hektárnál, az öt hektárnál és még sorolhatnánk vagy 
fokozhatnánk tovább, de a lényeg, hogy az állami tulajdonból történő kikerülésre 
optimális feltételek megteremtésére ad lehetőséget, amennyiben ez elfogadásra kerül. 
Az eddigi tapasztalataink alapján, amikor ilyen földterülettel kapcsolatos döntésekre 
sor került, akkor azt követően felerősödött ezeknek a földterületeknek a magánosítása, 
és az erre vonatkozó kockázatok, azt hiszem, jelen esetben egyértelműen fennállnak. 
Szeretném kérni akkor államtitkár urat, győzzön meg arról, hogy ez biztosan nem 
következhet be, mert ez az előterjesztés egyértelműen ezt a célt szolgálja véleményem 
szerint. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólaló nem jelentkezett. Ezért a vitát 

lezárom, és megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e erre a kissé költői kérdésre 
válaszolni.  
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DR. ANDRÉKA TAMÁS közigazgatási államtitkár (Agrárminisztérium): Igen, 
köszönöm szépen, elnök úr. A képviselő úr által említett módosító javaslat valóban az 
állami tulajdonból való kikerülésre, tehát az értékesítésre irányul. Ezek azok az 
erdőterületek, amelyek nem minősülnek védett területnek. Ezek gazdasági 
rendeltetésű erdőterületek, nincsenek összefüggésben a nagy állami erdőterületekkel, 
hanem foltszerű, illetve mezővédő erdősáv, vonalas létesítmény mellett található 
erdőkről van szó. Ezek leválasztásra kerültek a 2015-16-ban értékesített állami 
földekről, maradtak állami tulajdonban, azonban az állam nem tud az állami 
erdőgazdaságok útján ezeken a területeken gazdálkodni, mert nincsenek földrajzi 
összefüggésben az állami erdőterületekkel, be vannak ékelődve magánterületek közé. 
Ellenben a magántulajdonosok részéről, különösen vadkármegelőzési, illetve a 
területek rendben tartása miatt igen nagy érdeklődés mutatkozik ezeknek a földeknek, 
ezeknek az erdőknek a megvásárlása irányában, és ennek kíván lehetőséget biztosítani 
ez a módosítás. Tehát itt hangsúlyozottan nem védett területekről van szó, gazdasági 
rendeltetésű erdőkről és kis, foltszerű, sávszerű erdőterületekről, amelyeknek a 
környezete már most is magántulajdonban van.  

 
ELNÖK: Varju László képviselőtársunk kér ismételten szót. Parancsoljon! 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm a türelmet, elnök úr, és a lehetőséget, már 

csak azért is, mert a válaszból kitűnik, hogy a kérdésem nem költői volt, mert 
egyértelműen az a szándék, hogy olyan helyzetet teremtsenek, ami egyébként az állami 
földek értékesítésének további lehetőségeit erősíti. Ez a javaslat gyakorlatilag 
megszünteti a korábban keletkezett zavarokat, hogy az összefüggést, illetve a nem 
létező összefüggést igenis ezen keresztül megteremtsék. És az elmúlt évek gyakorlata, 
azt hiszem, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy láttuk, hogy mindig a Fideszhez közel 
álló új tulajdonosai lettek ezeknek a területeknek. Mehetünk egészen Hortobágyig, 
még akár kockáztatva azt is, hogy a védett területeknél is sor került ilyen típusú 
átcsoportosításra és értékesítésre. És éppen ezért, értem, hogy érdeklődés van, de mi 
ezt nem szeretnénk támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Miután nyitottunk egy újabb kört, akkor most utoljára megkérdezem 

államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni erre. (Dr. Andréka Tamás: Nem, köszönöm.) 
Nem kíván. Köszönöm szépen.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról szavazunk. Kérem, 
szavazzanak! A kormány támogatja. (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 29 igen 
szavazattal, 4 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 29 igen 
szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Bóna Zoltánt javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség.  

Kisebbségi előadót kívánnak-e állítani az ellenzéki oldalról? (Nem érkezik 
jelzés.) Nem kívánnak. Köszönöm szépen.  

A napirendi pontot lezárom, és megköszönöm államtitkár úr részvételét.  
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A kisposták megmentéséről szóló H/1572. számú határozati javaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

Soron következik a H/1572. számú, a kisposták megmentéséről szóló határozati 
javaslat, amely döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a házszabály 58. § 
(6) bekezdése alapján. A határozati javaslat előterjesztője Dudás Róbert, Jobbik, akit 
köszöntök ülésünkön.  

A Gazdasági Bizottság ez év november 15-én elutasította már a tárgysorozatba 
vételt, november 17-én a Jobbik frakcióvezetője benyújtotta az eljárásunk alapját 
képező kérelmet.  

A vitát megnyitom, és elsőként megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e 
elöljáróban szólni. (Jelzésre:) Igen. Parancsoljon! 

Dudás Róbert szóbeli kiegészítése 

DUDÁS RÓBERT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak egy rövid kiegészítést tennék az előterjesztéshez, 
hiszen számos alkalommal elmondtam már a benne foglaltak fontosságát. Kérem, 
most tekintsünk el egy pillanat erejéig attól a ténytől, hogy másfél-két héttel, de lehet, 
hogy két-három héttel ezelőtt bejelentésre került: ideiglenesen szüneteltetik 366 
postahivatal működtetését. Számos alkalommal elmondtam már, ha valami egyszer 
bezár, akkor annak az újranyitása mindig kétséges. Nagyon bízom benne, és 
mindannyian bízunk benne - a lakosság meg végképp -, hogy ez tényleg meg fog 
történni, de ez tavasszal egyébként ki fog derülni.  

De most még egyszer mondom, tekintsünk el egy pillanatra ettől a ténytől. Jelen 
előterjesztés azt segítené elő - az önök igen szavazatával -, hogy a jövőben törvényi 
garanciával biztosítsuk azt, hogy ne lehessen kistelepülésen postát bezárni. Jelen 
megállapodás értelmében, ami a magyar kormány és a Magyar Posta között jött létre, 
ezer fő állandó lakosságszámot meghaladó településen a posta köteles hivatalt 
működtetni. Kérem, engedjék meg, hogy egy zárójelet hadd nyissak: egy vitában az 
önök részéről, a kormánypárti képviselők részéről hangzott el, hogy 2010 előtt 
bezártak 574, zömében 600 fő alatti településen működő postát - akadályozzuk ezt 
meg most! Ha ezt az ezerfős lélekszámú határt levisszük 500 főre, az azt jelenti, hogy 
500 fő fölötti településen a postának nyitva kell maradnia.  

Öt-hat évvel ezelőtt elindult egy takarékszövetkezeti racionalizálás, amelynek 
következtében számos takarékszövetkezet zárt be, szinte kizárólag kistelepüléseken. 
Most a postákon a sor, rengetegen zárnak be, illetve én azt gondolom, a jövőre nézve 
is kijelenthető, hogy fog még többről kiderülni, hogy sajnos az üzemeltetése veszélybe 
került. És mindemellett a takarékszövetkezetek is újra elindították a bezárásokat, és 
bezárási hullám következhet be, nem tudjuk még a számot, írásbeli kérdésre várom a 
választ ebben a kérdésben a kormánytól. Amennyiben ezek a bezárások tovább 
folytatódnak, akkor a vidéki kistelepülések pénzintézet nélkül maradnak.  

Kérem, támogassák az előterjesztésemet, támogassák ezzel a vidék lakosságát. 
Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Vejkey Imrét illeti a szó. Parancsoljon! 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt 

Bizottság! A képviselői indítványban foglaltakat sem szolgáltatásellátás-biztonsági, 
sem postai szakmai, sem gazdasági, sem ügyféloldali szempontok nem indokolják, 
nem támasztják alá. Ennek megfelelően az indítvány nem támogatandó.  
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A posta jelenleg 1249 településen lát el mobilposta útján postai 
szolgáltatásnyújtást, melyből 949 településen háznál felvételt végző mobilposta, 300 
településen elérhetőségi ponton felvételt végző mobilposta biztosítja a szolgáltatást, 
ezek között több mint 400 településen pedig korábban nem volt elérhető postai 
szolgáltatás.  

A mobilposta megítélése azok körében, akik számára ez elérhető, és használják 
is, rendkívül pozitív. A mobilposta-használók kiemelkedően elégedettek a mobilposta 
teljesítményével, 94 százalékuk nagy részben, igényeik szerint kielégítést nyert. A 
lakosság azon része ugyanakkor, amely számára jelenleg még nem elérhető ez a 
szolgáltatás, láthatóan fenntartásokkal kezeli. Bízunk benne, hogy a mobilpostával 
kapcsolatos prekoncepciók mihamarabb szertefoszlanak akkor, ha egyre többen fogják 
használni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én köszönöm. Gréczy Zsolt képviselő urat illeti a szó.  
 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Annyit szeretnék hozzátenni, 

hogy a helyzet azért is aggasztó, és természetesen a Demokratikus Koalíció nem 
támogatja a posták bezárását, mert egy ilyen általános életszínvonal- és napi 
szolgáltatásiszínvonal-süllyedésnek vagyunk elszenvedői, legalábbis nagyon sok 
magyar állampolgár. A postabezárásokkal együtt rengeteg kis helyi cég, kis helyi közért 
is bezár, sok helyen a patikát nem tudják megtartani, és ha ehhez hozzáveszem, hogy 
még az iskolák is nagy bajban vannak, mert hol van tanítás, hol nincs tanítás, akkor 
azt kell mondjam, hogy kistelepülésen élni ma Magyarországon nem egy áldás, a 
Fidesz-kormány idején. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. Kíván-e az előterjesztő 
reagálni. (Jelzésre:) Nem kíván. Köszönöm szépen.  

Most szavazni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy a kisposták 
megmentéséről szóló H/1572. számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a H/1572. számú határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 25 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba. (Dudás Róbert: 
Elnök úr, az igen szavazatomat…) Igen, bocsánatot kérek! Ön nem tudott szavazni, 
mert bizottsági tag is. Tehát 8 igen szavazat, 25 nem szavazat és 1 tartózkodás. 
Köszönöm szépen a segítséget.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek utazási költségtérítési 
támogatásának emeléséről szóló H/1574. számú határozati javaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

Soron következik a H/1574. számú, a sajátos nevelési igényű gyermekek utazási 
költségtérítési támogatásának emeléséről szóló határozati javaslat. A házszabály 58. § 
(6) bekezdése alapján döntenünk kell tárgysorozatba-vételi kérelemről, melynek 
előterjesztője Z. Kárpát Dániel, Jobbik, köszöntöm képviselőtársunkat.  

Előzmények: a Népjóléti Bizottság november 15-én elutasította az indítványt. 
Ezt követően 17-én a Jobbik frakcióvezetője benyújtotta az eljárásunkat indukáló 
kérelmét.  

A vitát megnyitom. Megkérdezem, hogy kíván-e elöljáróban Z. Kárpát Dániel 
szólni. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
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Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót és egyben a 
lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársaikat és a meghívott vendégeket is. Valóban egy olyan javaslat fekszik 
előttünk, aminek van előélete, méghozzá komoly előélete, és bizony előítéletek is 
kapcsolódnak nagyon sokszor egy ilyen javaslat tárgyalásához. Főleg azért, mert ezt 
eredetileg bevittem a bizottságba egy nagyobb csomag részeként, ahol a tartósan 
egészségkárosodott honfitársaink és a speciális nevelési igényű gyermekek 
tekintetében egy költségtérítés-emelést célzott az eredeti javaslat. Talán kevesen 
tudják, de napjainkban mintegy 21 forintos kilométerdíjat tud költségtérítésként 
igénybe venni az a család, aki kényszerből a fogyatékkal élő vagy speciális nevelési 
igényű gyermeket egy másik településre kell hogy szállítsa foglalkozásra, adott esetben 
fejlesztésre vagy éppen oktatási intézménybe különböző szolgáltatások kapcsán.  

Az eredeti nagy csomag a tartós egészségkárosodással élő honfitársainkra is 
vonatkozott volna. Erre a Népjóléti Bizottság ülésén mondták fideszes 
képviselőtársaim, hogy ez így túl sok. Én nem értettem ezzel egyet, de szerettem volna, 
hogy a szűkített javaslat keresztülmenjen, ezért megírtam az önök előtt fekvő 
javaslatot, amelynek a célja, hogy a speciális nevelési igényűek, sajátos nevelési igényű 
gyermekek esetében, ha van egy ilyen szállítási kötelezettség, tehát mi mint állam nem 
tudunk megfelelő intézményt biztosítani az adott lakóhely szerinti településen, és egy 
másikra kell szállítani, lehet, hogy napi szinten azt a gyermeket, akkor az idevonatkozó 
költségtérítést igazítsuk a valósághoz. Mert ez a 21 forintos kilométerdíj nyilván még 
egy olyan korszakban lett kitalálva, amikor talán ez egy kigazdálkodhatóbb költség 
volt, mint napjainkban, de még ha csak az ársapkás benzinárat veszem figyelembe, 
akkor is megállapítható, hogy ez a 21 forint semmire sem elég. A mi javaslatunk nem 
akarja ezt megnégyszerezni, mint bizonyos termékek árának a változását követve 
lehetne, hanem 50 forintra emelné ezt a térítést, ami még mindig egy szerény térítés, 
ha a benzinárakat, a gépkocsik amortizációs költségeit figyelembe vesszük, valamint 
azt a nem utolsó szempontot, hogy egy SNI-s családtaggal együtt élő családnak a 
munkaerőpiacon is korlátozottabbak a lehetőségei, mint annak, ahol ilyen probléma 
nem áll fenn. Így, mondjuk, egy új gépkocsi beszerzése sem biztos, hogy - amúgy sem 
könnyű feladat, de itt még nehezebb.  

A javaslattal kapcsolatban tehát van egy ígéretünk a Népjóléti Bizottság tisztelt 
alelnök urától, Kovács úrtól, hogy ezt meg fogják szavazni. Ezt követően a Népjóléti 
Bizottság sajnos egy darabig nem vette napirendre ezt a javaslatot. A 30 napon belüli 
határidőt egyébként tartva, szögezzük le, hogy a szabályokat betartotta a bizottság, de 
mégis a napirend megállapítása körüli bonyodalmak okán nagyjából egy hónappal 
később tudták tárgyalni, és bár a helyettesített és az ígéretet tevő alelnök úr 
megszavazta a mi javaslatunkat korrekt módon, a bizottsági többség sajnos nem tette 
lehetővé ennek a plenárison való tárgyalását, ezért vagyunk most itt. Tehát a helyzet 
az, hogy szerintem van közöttünk egy szándék, hogy a nehéz helyzetben lévő 
gyermekeket és családjaikat, egyébként nem könyöradománnyal, hanem egy életszerű 
költségtérítéssel támogassuk meg, mondjuk, annak érdekében, hogy a gyod 
összegének egészét ne vigye el az pusztán, hogy fejlesztésre szállítanak egy gyermeket, 
hiszen van ott még bőven nagyon sok kiadás, amit fedezni kell. Tehát ezen támogató 
alaphang mellett volt egy támogatásra vonatkozó ígéret, ez sajnos meghiúsult a 
Népjóléti Bizottságban, és itt van előttünk a lehetőség, hogy korrigáljuk ezt a hibát, és 
találjunk valamifajta közös alapot.  

Én itt a javaslat indokolásánál sem hoztam be a pártpolitikai, aktuálpolitikai 
érveket, tehát igyekszem nagyon-nagyon szigorúan itt szakmai síkon maradni, pedig 
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lehetne beszélni itt élelmiszeráfától kezdve a pelenkaárakig nagyon sok mindenről, az 
érintett családok ezt pontosan tudják, de az őszinte véleményükre vagyok kíváncsi, és 
a támogatásukat kérem abban, hogy ez az amúgy nem sok költségvetési forrást 
felemésztő javaslat keresztülmehessen.  

Az eredeti nagy csomag tekintetében a költséghányad talán 5-6 milliárd forint 
lehetett volna, így, hogy ez csak az SNI-s gyerekekre vonatkozik, lényegesen csökken a 
javaslat költségigénye, tehát egy erősen 3 milliárd forint alatti összegről beszélünk. 
Természetesen ezeket csak becsülni lehet előre, célszerű felülről nyitott kalappal 
költségvetést szabni neki, de úgy gondolom, hogy ez a javaslat méltó arra, hogy 
legalább a plenáris ülésen tárgyalják. Köszönöm a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Salacz László alelnök urat illeti a szót.  

Hozzászólások 

DR. SALACZ LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Tisztelt Képviselőtársaim! A javaslat a fogyatékos és sajátos nevelési igényű gyermekek 
utazása és utaztatása tekintetében jelzett indokok alapján emelné fel a 
biztosítottaknak járó kilométerenkénti díjazást. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
ha a javaslatban szereplő egy kilométerre vonatkozó díjazás felemelésre kerül, akkor 
valamennyi, gépkocsival történő utazás esetén az utazási költségtérítési támogatás 
összege több mint a duplájára nőne, ami jelentős költségvetési kiadással járna. 
Számszerűsítve: a fogyatékos és sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására 
2021. évben gépkocsival történő utazás esetén 573 millió forint került kifizetésre. A 21 
forint/kilométer összeg 50 forint/kilométer összegre történő emelése esetében az 
Egészségbiztosítási Alapban ez a kiadás 1,363 milliárd forintra nőne. Amennyiben a 
gépkocsival történő utazásokra járó költségtérítési támogatás összege felemelésre 
kerülne, akkor várhatóan a gépkocsival utazók száma is jelentősen emelkedne, ami 
további többletkiadást eredményezne.  

Megjegyzem a tömegközlekedési támogatással kapcsolatban, hogy az SNI-s 
gyermek, illetve kísérője is 90 százalékban támogatott menetjeggyel tudja igénybe 
venni a tömegközlekedési eszközön történő utazást, valamint igénybe vehető a 
támogató szolgálatok általi utaztatás is. Természetesen mind a támogató szolgálat által 
számlázott díjazás, mind pedig a tömegközlekedési eszközön történő utazás költsége 
megtérítésre kerül.  

A szankciós politika miatt kialakult, Magyarországot is súlyosan érintő 
energiaválság hatást gyakorolt a családokra, ezzel mindannyian tisztában vagyunk. 
Kiemelném, hogy az elmúlt időszakban a kormány minden magyar családot védő 
intézkedéseket hozott. Említhetném akár a benzinárstopot, amely által, amit a 
családoknak meg kell fizetni, jóval alacsonyabb, mint a piaci ár. De idesorolhatnám a 
rezsicsökkentést, a kamatstopot, valamint az élelmiszerekre vonatkozó árstopokat is.  

Az imént vázolt okok alapján a határozati javaslat álláspontunk szerint nem 
támogatandó. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony következik.  
 
GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azt hittem, 

hogy Z. Kárpát Dániel képviselőtársam nagyon szikár, nagyon szakmai előterjesztéssel 
meggyőzte a fideszes képviselőket arról, hogy egészen egyszerűen nincs más 
lehetőségük, mint hogy igennel támogassák, hogy a tisztelt Ház elé kerüljön ez a 
határozati javaslat.  
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Én azt hittem, Salacz alelnök úr arról fog beszélni, hogy amit Z. Kárpát 
képviselő úr olyan 3 milliárd körüli összegre saccolt, igen, ezt támogatja a Fidesz. 
Ehhez képest kiderül, és egyszerűen vérlázító, ne haragudjon, alelnök úr, hogy 
573 millió forintról volt szó ’21-ben, ha ezt megduplázzuk, ugye, körülbelül annyit kért 
Z. Kárpát képviselő úr, akkor 1,3 milliárdról beszélünk, és ennyi pénzt ez a kormány 
nem képes ezekre a gyerekekre és a családjukra fordítani.  

Ugye, itt mondta, hogy 90 százalékos tömegközlekedési támogatás van. A 
napokban volt hír, tegnap el is mondtam éjszaka az egyik törvény vitájánál, hogy száz 
értelmi sérült gyerek azért nem tud egy kis borsodi településről és a környékéről eljutni 
az iskolába, mert annak a támogató szolgálatnak, annak az alapítványnak a kerete, 
amelyből benzint vettek, noha ők nem is hatósági áron tudták megvenni, mert 
számukra ezt sem teszik lehetővé, hanem piaci áron - mert egészen egyszerűen nincs 
már rá az alapítványnak forrása. Egyszerűen nem értem, hogyan bírja az önök 
lelkiismerete, az önök szíve ezt elviselni, hogy olyan gyerekek, akikkel lehet, hogy nem 
egyszerű tömegközlekedési eszközön utazni, mert mindenki tudja, aki foglalkozott 
ezzel a témával egy kicsit, hogy nem minden esetben lehet ezt könnyen megoldani, 
hogy önök egészen egyszerűen 1,3 milliárdot sajnálnak ezektől a gyerekektől. 
Egyszerűen szégyen, tisztelt fideszes és KDNP-s képviselő hölgyek és urak!  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. Megkérdezem Z. Kárpát 

Dánielt… (Jelzésre:) Igen, kíván szólni.  

Z. Kárpát Dániel reagálása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. 
Nehéz szavakat találni. Kezdjük a pozitív részével. Én értékelem az őszinte beszédet, 
és köszönöm az őszinte beszédet Salacz alelnök úrnak. Itt tényleg nem volt 
mellébeszélés, nem voltak ilyen, az ellenzékre vonatkozó minősítések és egyebek, 
amiket a különböző politikai bunkósbotok dobálása közben megszoktunk, teljesen 
őszintén mondták el, hogy bár eredetileg támogatták volna ezt a javaslatot, 
költségvetési okokból nem támogatják azt, amit valami egészen elképesztőnek tartok. 
És, higgye el, alelnök úr, nem önnek személyében célzom ezt, talán érzi azt, hogy nem 
politikailag minősíteni jöttem ide kormánypárti képviselőtársakat, eszem ágában nem 
volt ilyen olcsó politikai érveket behozni, de hát birizgálja az embert, nem tehetek róla, 
és engedje meg, hogy kijöjjön, mert különben rosszabbul alszom. 8 milliárd volt az 
utolsó plakátkampány. Egészen érthetetlen számomra, ha ebből a 
plakátkampányösszegből négy-öt ilyen célt meg lehetne valósítani, akkor miért nem? 
Az önök pedigréjének is nagyon jót tenne! Tényleg, ha kiállnának azzal, hogy 
támogatják ezeket a családokat, higgyék el, a népszerűség-növekményük is nagyobb 
lenne, mint egy szankciósplakát-kampánytól.  

Abszolút érthetetlen, mert az előző költségvetési évhez képest egy 
ezermilliárdos nagyságrenddel nagyobb költségvetési adóbevételt realizáltak, ugye, 
580 milliárd plusz van csak az áfából és a személyi jövedelemadóból. Ez a plusz, tehát 
a bevételi várakozáson felüli összeg. Ennek az összegnek most a fél százalékáról sem 
beszélünk. Tehát nem akartam én itt nagyot meríteni, meg ingyenes autóhasználatot 
biztosítani mindenkinek, egy 50 forintos kilométerdíj a mai világban, ha az autó 
amortizációját is beleszámítjuk, sőt vannak olyan gyermekek, akinek az esetében 
speciális gépjárműre van szükség, tehát ez igazából költségtérítésnek is csak 
jóindulattal nevezhető. Nem gondolom azt, hogy az érintett családok ezzel valamifajta 
pluszadományt kapnának.  

És most persze felolvasták a tömegközlekedési kedvezményt, ami jó, hogy van, 
csak ilyenkor sokszor megkérdezné az ember a beszédírótól: látott már közelről autista 
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gyereket felvinni egy tömött villamosra vagy buszra? Ne haragudjon, de én részt 
vettem szülőtréningeken ebben a témában, mert családi érintettségem is van benne, 
és higgye el, hogy hosszú évek munkájába kerül az, hogy egy nehéz helyzetben lévő 
gyereket vagy aki nehezen szoktatható ezekhez a körülményekhez, eljuttassanak odáig, 
hogy tömegközlekedni tudjon különböző zavarok nélkül.  

De hogy reménykeltőt is mondjak: ezeknél a gyerekeknél a korai években 
történő fejlesztés, ennek az elérhetősége határozza meg azt, hogy felnőtt korukban 
aktív, adót befizetni képes, a produktív szférában dolgozó felnőttek lesznek, vagy pedig 
szociális transzferekre és segélyekre szoruló felnőttek. Tehát még ha csak egy ilyen 
neoliberális kegyetlenségükkel, egy ilyen gazdaságpolitikai megközelítésből vizsgáljuk 
a kérdést, akkor is kimondható, hogy jobban megéri támogatni fiatal korban, mert 
lehet, hogy felnőtt korukban ezek a honfitársaink, akik mindenképpen velünk együtt 
egy országban fognak élni, többet tudnak hozzátenni hazánk közös dolgaihoz.  

Tehát én úgy gondolom, hogy van ez a kérdés annyira fontos, hogy legalább 
vitatkozzunk róla, és nem nagyon ismerek az érintettek körében olyan családot, aki 
sportból vagy kényelemből növelné a gépkocsihasználatot. Tudja, miről van itt szó, 
képviselőtársam? A heti előírt, kötelező fejlesztésekre hordják jellemzően az érintett 
gyermekeket. Ezeknek a számát egy állami vizsgálati rendszerben meghatározzák, és 
nagyon sokszor még csak el sem lehet érni ezt a heti számot, mert jogilag státusz van, 
lehetőség jogilag lenne, szakember nincsen. Tehát egy nagyon komoly harc zajlik azért, 
hogy az érintettek egyáltalán be tudjanak jutni ezekre a foglalkozásokra, legyen hozzá 
szakember. Ez a javaslat pedig azt a fizikai lehetőséget adja meg, hogy elérjék ezeket a 
szolgáltatásokat.  

Tehát én köszönöm a nagyon pontos költségvetési számítást, talán megbocsátja 
nekem, hogy nekem ezt el kell mondanom majd, amikor erről tartunk egy 
sajtótájékoztatót, mert ha összevetjük ezeket a számokat, ez nagyon dermesztő, 
riasztó. Tényleg, én őszintén azzal a reménnyel jöttem ide, hogy van politikamentes 
alap, amikor, mondjuk, gyermekekről van szó, vagy sajátos nevelési igényű 
gyermekekről, és igen, a lelkiismeretükre szeretnék apellálni. Erről a javaslatról, ha 
megszavazzák, még mindig csak a plenáris ülésen fogunk vitatkozni. Tehát, amiről itt 
beszélünk, az nem egy végszavazás, de pusztán az, hogy költségvetési szempontból ne 
segítsék meg az érintetteket és családjaikat, egyrészt szerintem embertelen, másrészt 
gazdasági szempontból hosszú távon sem éri meg ennek a hazának. Tehát az a 
kérésem, a határozott kérésem, hogy legalább a javaslat vitáját tegyék lehetővé. 
Tisztelettel köszönöm a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Most szavazni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy a 
sajátos nevelési igényű gyermekek utazási költségtérítési támogatásának emeléséről 
szóló H/1574. számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a H/1574. számú határozati javaslatot 10 igen szavazattal, 18 nem 
szavazat ellenében, 8 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba. A napirendi 
pontot lezárom. Köszönöm, képviselő úr.  

A szél- és napenergia felhasználásának támogatása érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló H/1664. számú határozati javaslat 
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) 
bekezdése alapján) 

Soron következik 8. napirendi pontunk, a H/1664. számú, a szél- és napenergia 
felhasználásának támogatása érdekében szükséges intézkedésekről szóló határozati 
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javaslat. Döntenünk kell a házszabály 58. § (6) bekezdése alapján a tárgysorozatba-
vételi kérelemről, melynek előterjesztői: dr. Oláh Lajos, Arató Gergely és Varju László, 
valamennyien a DK képviselőcsoportjának tagjai. Arató Gergely képviselő úr 
jelentkezik. A helyettesítés kapcsán vegyük figyelembe, hogy képviselő úr megérkezett 
és már nem szorul helyettesítésre. Köszönöm szépen.  

A Gazdasági Bizottság november 15-én elutasította a kérelmet, ezt követően 18-
án a DK frakcióvezetője benyújtotta - és ennek alapján járunk el - az ő kérelmét. 
Kérdezem Arató Gergelyt, kíván-e elöljáróban szólni. (Jelzésre:) Igen, parancsoljon!  

Arató Gergely szóbeli kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ha 
kezdhetem egy megjegyzéssel: most éppen azért késtem, merthogy a Fenntartható 
Fejlődés Bizottságában Lantos Csaba miniszter úr meghallgatásán vettem részt, és 
ennek azért van most jelentősége, mert mindazokat a célokat legalábbis, amiket ebben 
a határozati javaslatban megfogalmazunk, ezeket miniszter úr is megfogalmazta a 
saját expozéjában, előadásában, illetve válaszaiban. Arról beszélt, hogy függetlenedni 
kell az orosz gáztól, növelni kell az ország energiaszuverenitását, növelni kell a 
napelemek arányát és számát, ennek meg kell teremteni a feltételeit, és hogy lehetővé 
kell újra tenni azt, hogy szélerőművek jöjjenek létre Magyarországon a megfelelő 
feltételekkel.  

Ez a határozati javaslat pontosan erről szól, ez a határozati javaslat semmi mást 
nem tartalmaz, mint pontosan azt, hogy legyen mód több napelem felszerelésére a 
lakosság számára és a vállalatok számára, hogy legyen mód a szélerőművek vagy 
szélkerekek telepítésére, hogy ezt ne akadályozzák a jogszabályok. Úgyhogy én most 
teljes nyugalommal és bátor szívvel tudom önöknek ajánlani azt, hogy támogassák a 
saját miniszterük programját, és támogassák azt, hogy ez a határozati javaslat 
napirendre kerülhessen. Ha most nemmel szavaznak, akkor Lantos Csaba 
programjára szavaznak nemmel. Nyilván majd levonják ebből a következtetéseket. 
(Közbeszólás a kormánypártok soraiból.) Nem, mi ugyan nem, én például nem 
szavaztam, merthogy nem vagyok tagja a bizottságnak. Szóval azt tudom mondani, 
tisztelt bizottság, azt tudom önöktől kérni, hogy támogassák a napirendre tűzést. 
Természetesen, ha ezt a javaslatot az Országgyűlés napirendre tűzi, akkor módjuk lesz 
önöknek is kifejteni a megújuló energiákkal kapcsolatos szakmai álláspontjukat. Ez 
azért is hasznos lenne, mert a Fidesz-frakciótól ilyet még nem hallottunk sem a 
plenáris ülésen, sem a Fenntartható Fejlődés Bizottságában, és módot adnának 
miniszter úrnak arra, hogy egyébként az Országgyűlés támogatását kérje és kapja meg, 
legalábbis ezekhez az elképzeléseihez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dunai Mónika képviselő asszonyt illeti a szó. 

Hozzászólások 

DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Én nagyon örülök, hogy ezek szerint az ellenzék bizonyos képviselői 
támogatják a kormány programját, támogatják az új minisztérium létrejöttét mégis, és 
támogatják az új miniszter úrnak a személyét és a programját is. Ezt majd a jövőben, 
amikor elkezdi a minisztérium a működését, akkor figyelemmel is kísérjük, és 
reméljük, hogy találunk majd közös pontokat, egyetértési pontokat. 

Ahhoz nem fér kétség, hogy elkötelezettek vagyunk a megújuló energiáknak a 
felhasználása, elterjesztése és felhasználásának szélesítése mellett, ezt tartalmazza a 
2030-ig elfogadott energiastratégia is. Erről már az egyik korábbi bizottsági ülésen 
beszéltünk is részletesen. Hogy mi tartozik egy ilyen energiamixbe, egy ilyen fejlesztési 
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stratégiába, annak elsősorban szakmai kérdésnek kell lennie. Tehát szerintem nagyon 
rossz dolog az, ha mi, politikusok döntjük el, hogy éppen a geotermikus energia, a 
szélerőművek, a napkollektorok, naperőművek arányát kell meghatároznunk. Ez egy 
speciális kérdés, ezeket mind tartalmazza ez a stratégia, ennek az arányáról van szó. 
Az, hogy jelen pillanatban a világban és különösen Európában egy iszonyú nagy 
energiaválság van, amelyet a háborúra adott, téves brüsszeli válaszok váltottak ki, és 
az energiaárak az egekbe szöktek, ez azóta volt, és azóta van, amióta ezt a stratégiát 
elfogadtuk. Elképzelhetőnek tartom, hogy ezt a mixet, ezt a kosarat bővíteni kell, akár 
a szélerőművek esetében is. De hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem politikai kérdés, 
hanem szakmai kérdés, és várjuk is a szakminisztériumnak, az új minisztériumnak a 
javaslatát, javaslatait, hogy kell-e módosítanunk ezt a stratégiát, vagy nem kell 
módosítanunk. Mi nyitottak vagyunk minden olyan megoldásra, amely a megújuló 
energiaforrások bővítését tartalmazza, és minden megoldásra, amely ellátja a 
magyarokat energiával, és amellyel az árakat sikerül valamelyest kordában tartani.  

Attól, ha ezt a határozati javaslatot - ugye, nem törvényjavaslatról van szó, csak 
határozati javaslatról - a parlament napirendre tűzi, nem fog az égegyadta világon 
semmi történni. Ez egy határozati javaslat, egy papír, amely szándékot fejez ki. Én azt 
gondolom, hogy igazán előretörés attól lesz majd, ha az új energiaügyi miniszter egy 
olyan törvényjavaslatot vagy csomagot fog majd egyszer, amikor munkába lép, 
december 1-jétől, vagy feláll a minisztérium, beterjeszteni, amely szakmai alapon 
olyan kínálatot fog nekünk nyújtani, amelyről politikai döntést fogunk hozni.  

Tehát semmiféle olyan kényszer nincsen vagy „vagy-vagy”-ság, hogy ha nem 
támogatja valaki ezt a határozati javaslatot, akkor az új energiaügyi minisztert vagy a 
minisztériumot nem támogatja. Dehogyisnem! Meg is szavaztuk. Önök viszont nem 
szavazták meg. Tehát most ez is egy nagy kérdés, hogyha lehet visszakérdezni: most 
önök csak határozati javaslatokat és javaslatokat szeretnének, és a Facebookon 
politizálni, vagy valóban szeretnének valamit megoldani?  

Visszatérnék arra, amit az elején mondott, hogy pozitív volt a mostani 
miniszteri meghallgatás. Akkor kérem, hogy önök is szavazzanak bizalmat miniszter 
úrnak, és várjuk meg az első lépéseit. Remélem, hogy akkor a törvények 
megalkotásakor meg fogjuk találni azt a közös pontot, amellyel a magyar 
energiahelyzet javulni tud majd. Tehát nem támogatjuk, ez azt jelenti, hogy ezt a 
határozati javaslatot a Fidesz-KDNP-frakció ezért, ilyen indokok alapján nem 
támogatja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Földesi Gyulát a továbbiakban Nagy Csaba 

helyettesíti ülésünkön. Megadom a szót Kanász-Nagy Máté képviselő úrnak, LMP. 
 
KANÁSZ-NAGY MÁTÉ (LMP): Köszönöm szépen. Üdvözlöm a bizottság 

tagjait. Szerintem nagyon fontos dolgok hangzottak el, amikre szeretnék reagálni. 
Ugye, azt mondta Dunai Mónika képviselőtársunk, hogy ahhoz nem férhet kétség, 
hogy a kormány támogatja a megújuló energiákat. Nekem viszont nagyon is vannak 
ilyen kétségeim, hiszen komoly kétséget ébreszt bennem a 2016 óta meglévő 
szabályozás a szélenergiára. Nagyon komoly kétséget ébreszt bennem a napenergiát 
sújtó adó, nagyon komoly kétséget ébreszt bennem; ugye, szintén nemrég szabályozták 
ezt a betáplálásra vonatkozó tilalmat, és nagyon komoly kétséget ébreszt bennem a 
talán két nappal ezelőtt megjelent szaldós elszámolásra vonatkozó, új szabályozás 
szintén a napelem, napenergia használatával kapcsolatban. Ezek mind-mind olyan 
pontok, amik igenis kétséget ébreszthetnek bennünk, hogy a kormány mennyire 
támogatja a megújuló energiákat. Úgy látszik egyébként ezen szabályozások alapján, 
hogy egyre kevésbé.  
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Én szeretném azt őszintén elmondani, hogy én már a korábbi miniszternek is 
támogattam azt a programját, tehát már az előző minisztert is támogattam abban, 
hogy a megújuló energiák terén fejlessze ezt az országot a programjával. Ugye, 
Palkovics László különböző nyilatkozatai alapján nagyon is támogatta volna a 
szélenergiának az újbóli engedélyezését, és különböző állami támogatásokat is 
kilátásba helyezett, hogy támogatni kéne ennek az elterjesztését. Tehát akár régi, akár 
új miniszter, ha van egy ilyen szándék, azt mindenképpen támogatni kell.  

Az egy nagyon érdekes kijelentés, hogy ez egy szakmai kérdés, hogy ezt majd a 
szakértők eldöntik, még ha, mondjuk, egyet is értünk ezzel a fajta 
demokráciafelfogással, de hát természetesen a szakértők véleményét meg kell 
hallgatni, akkor itt a szélenergia kapcsán viszont nyugodtan hátradőlhetünk, és a 
lehető legkönnyebb dolgunk van, hiszen nincsen olyan szakértő, aki ezt ellenezné. 
Tehát minden szakértő, tudományos kutatás, egyetemi kutatás, akár belföldi, akár 
külföldi, azt mondja, hogy Magyarország adottságai megfelelőek, a szélenergiát újból 
engedélyezni kell. Ha ismer - és ezt még egyszer mondom, erről már vitatkoztunk itt, 
bizottsági ülésen, vagy beszélgettünk róla - ezzel ellentétes véleményt, akkor kérem, 
küldje el számomra, tényleg küldje el akár írásban, akár kinyomtatva, én ezeket 
elolvasnám; én nem találkoztam ilyennel. De ha a kormány birtokában vagy 
kormánypárti képviselő birtokában van ilyen, nyugodtan küldjék el, akár névtelenül, 
akár névvel, én meg fogom nézni ezeket az anyagokat, tényleg nagyon kíváncsi vagyok 
rá, hogy van-e ilyen szakmai tanulmány. 

Azt mondta Dunai Mónika, hogy el tudja képzelni, hogy ezt a mixet bővíteni 
lehet és kell. Nem tudom, akkor mire várunk. Ugye, a helyzet az, hogy itt mi a magyar 
Országgyűlés tagjai vagyunk, tehát az Országgyűlés egy döntéshozó, mi hozzuk a 
döntéseket, a miniszter pedig, ugye, végrehajtó, hiszen a kormány a végrehajtó 
hatalom. Tehát amiről a parlament dönt, azt kéne a miniszternek végrehajtani, nem 
pedig fordítva, hogy itt mint a magyar Országgyűlés tagjai várunk a miniszterek 
döntésére. Nem, ez fordítva van: ő arra szegődött, hogy a döntéseket végrehajtsa, 
hozzunk döntést, ő pedig végre fogja hajtani. Én javaslom mindenkinek, az LMP-nek 
is volt erre vonatkozó javaslata több körben a bizottsági ülésen is, nagyon hasonlatos 
Arató képviselőtársamék javaslatával, hozzuk meg a döntést, a miniszter pedig hajtsa 
végre. Ez ilyen egyszerű. A környező országok is ezt csinálják, az Európai Unió is ezt 
csinálja, tehát tényleg ez a jövő, ez a XXI. század. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Varju László képviselő úrnak. 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! 

Szeretnék képviselő asszonnyal egy kis eszmecserét folytatni, illetve egész pontosan 
biztatni arra, hogy próbálja ki, hogy nyugodtan támogassa ezt a határozati javaslatot, 
és annak lesz hatása, én ebben egészen biztos vagyok. Különösen akkor, ha nemcsak 
ön, hanem a frakciótársai is ezt megteszik, mert akkor eleget tesznek egyébként egy 
olyannak, hogy nemcsak a személyes véleményünk, hanem lényegében a piacon 
meglévő kereslet-kínálat szempontjából most igenis óriási kereslet van az olcsó 
energiára, és erre javaslatot tesz maga a határozati javaslat, hogy az ez előtt álló 
akadályokat igyekezzünk elgördíteni, és ebben egy ilyen döntés sokat segíthet.  

Ilyen szempontból szakmai kérdésként szeretném felhívni a figyelmét arra, 
hogy a szélkerekek 25 kilométeres távolságát a településektől nem a szakma tartja 
fenn, hanem egy politikai döntés eredményeként született, és éppen ezért ezt a 
politikusok, akik ezt meghozták, azok tudják elhárítani, és tudnak lehetőséget 
teremteni erre.  
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A napelemre vonatkozóan ugyanígy - annak terjedésére vagy például az 
elmulasztott hálózatfejlesztésre vonatkozóan azt a felkérést, azt a biztatást, 
mondhatnám, azt a döntést meghozni - a politikusok és a kormány képviselői is, ha 
támogatják, akkor ezt a határozati javaslat nyomán meg tudják tenni. Én a magam 
részéről egyértelműen támogatom, és javaslom önöknek is, hogy támogassák, segítsék 
ezt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nem látok további jelentkezőt, ezért a vitát lezárom, és megkérdezem 

Arató képviselő urat, kíván-e szólni. (Jelzésre.) Igen, kíván, parancsoljon!  

Arató Gergely reagálása 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. A képviselő urak 
nagyon világosan előadták a szakmai érveket, ezért csak néhány félreértést szeretnék 
eloszlatni. Hadd kezdjem ott, ha a kormányprogramhoz nem tud viszonyunk lenni, 
merthogy a kormányprogram intézményét önök megszüntették, ilyet nem nyújtottak 
be, ilyenről nem szavazott az Országgyűlés 2010 óta. Azt kell tehát mondanom, hogy 
egy olyan dologhoz, ami nincs, ahhoz nem lehet viszonyunk. Én Lantos Csaba 
miniszterjelölt úr néhány mondatát, gondolatát tartottam támogatandónak, úgy is 
fogalmazhatok, hogy nem ezek miatt alkalmatlan miniszterjelölt úr miniszternek, 
hanem más okok miatt, például a múltja és az üzleti kötődései miatt.  

Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy egy dologban téved képviselő asszony, 
speciel pont az energiaügyi minisztérium létrehozását támogattuk már csak azért is, 
mert ezt önök az árnyékkormányból vették át, és jótól tanulni sosem szégyen. Azt a 
javaslatot azért nem támogattuk, mert további javaslatainkat, például a 
környezetvédelmi és klímaügyi minisztérium, a szociális és nyugdíjügyi minisztérium, 
a bér- és munkaügyi minisztérium, az egészségügyi vagy éppen az oktatásügyi 
minisztérium létrehozására irányuló, egyébként benyújtott módosító javaslatainkat 
nem támogatták, így nem volt módunkban a csomag egészét és a kormányszerkezet 
egészét támogatni. 

Arról szeretnék még néhány szót mondani - és akkor még egy hasonló típusú 
félreértést szeretnék eloszlatni -, hogy én nagyon reménykedem abban, hogy ön nem 
úgy gondolja, hogy nekünk, országgyűlési képviselőknek nincsen közünk az ország 
legfontosabb problémáihoz, ahhoz, hogy egyébként a klímaváltozás tönkreteszi-e az 
egész bolygónkat és benne Magyarországot, ahhoz, hogy hogyan lesz 10-20-30 év 
múlva energia ebben az országban, és hogyan lesz élhető környezet. Szerintem ezek 
olyan alapvető kérdések, amikkel nekünk nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is 
foglalkozni.  

Azt nagyon furcsának tartanám, ha képviselő asszony azt gondolná, hogy egy 
olyan országgyűlési határozatnak, amelyik konkrét feladatokat szab meg a kormány 
számára, annak ne lenne hatása. Ha ön ezt mondja, akkor azt mondja, hogy a kormány 
az alkotmányon felül, kívül helyezi magát, aminek számos jelét látjuk egyébként, de 
azt gondolom, hogy ezt a fajta optimizmust őrizzük meg, hogy ha egyértelmű 
feladatokat kap a kormány az Országgyűléstől, akkor ezeket végre fogja hajtani.  

Ez a javaslat tehát hasznos, ha jól értem, nem ellenkezik azzal a fajta filozófiával, 
amit legalábbis önök közül jó páran képviselnek, és úgy vélem, hogy az elfogadásával 
előreléphetünk egy nagyon fontos ügyben. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Most szavazni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy a szél- 
és napenergia felhasználásának támogatása érdekében szükséges intézkedésekről 
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szóló H/1664. számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)   

A bizottság a H/1664. számú határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 28 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.  

A helyi önkormányzatok energiaköltség-emelkedésének kezeléséről 
szóló H/1665. számú határozati javaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) 
bekezdése alapján) 

Soron következik 9. napirendi pontunk, a H/1665. számú, a helyi 
önkormányzatok energiaköltség-emelkedésének kezeléséről szóló határozati javaslat. 
A házszabály 58. § (6) bekezdése alapján járunk el. Előterjesztők: Varju László, Arató 
Gergely, Barkóczi Balázs, Gy. Németh Erzsébet, Hegedüs Andrea és Varga Zoltán, 
valamennyien a DK képviselőcsoportjának tagjai. Az előterjesztők képviseletében 
köszöntöm Gy. Németh Erzsébet képviselő asszonyt. A Gazdasági Bizottság november 
15-én elutasította a tárgysorozatba vételt, ezt követően november 18-án benyújtotta 
szükséges kérelmeit a DK frakcióvezetője, ezért tárgyaljuk most mi ezt az indítványt. 
A vitát megnyitom. Kérdezem, hogy az előterjesztő kíván-e elöljáróban szólni. 
(Jelzésre:) Igen, parancsoljon!  

Gy. Németh Erzsébet szóbeli kiegészítése  

GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! A Demokratikus Koalíció képviselőcsoportja nevében azért 
terjesztettük be ezt a határozati javaslatot, mert az energiaárak brutális emelkedése 
nagyon sok fogyasztói csoportot, így az önkormányzatokat is kiemelten hátrányosan 
sújtja, és lassan tényleg megoldhatatlan problémává dagad ez egy önkormányzat 
esetében. A kialakult válság az egész magyar gazdaságot érinti, és megítélésünk szerint 
a koronavírus-válságnál is jobban meg fogja rázni a gazdaságot, és ebben a helyzetben 
sajnos a kormányzati, illetve az Országgyűlés fideszes, KDNP-s többsége által 
elfogadott jogszabályok, törvények egészen egyszerűen lehetetlen és kilátástalan 
helyzetbe hozták az önkormányzatokat. Nyilván önökhöz, nemcsak azokhoz, akiknek 
egyéni választókerületben képződött a mandátuma, hanem minden egyes 
képviselőhöz eljutnak azok a hírek, hogy az önkormányzatok sorra kezdik a 
szolgáltatásaikat csökkenteni, bezárják azokat az intézményeket, amelyek egyébként a 
közösségi létnek, a közösségi együttlétnek nagyon fontos helyszínei az egyes 
településeken.  

Én azt gondolom, hogy ha az országgyűlési határozati javaslat értelmében az 
önkormányzatok, az önkormányzati intézmények és önkormányzatok tulajdonában 
lévő gazdasági társaságok energiabeszerzéseire egy, egyébként a lakossági árhoz, 
lakossági piaci árhoz hasonló módon ársapkát tennének, vagyis nem lehetne 
magasabb a villamos energia ára, illetve a földgáz ára az úgynevezett lakossági piaci 
árnál, akkor ezzel mód és lehetőség nyílna arra, hogy ezek a nagyon fontos 
intézmények, szolgáltatások ebben a nehéz gazdasági és társadalmi válságban is az 
emberek, a lakosság szolgálatára álljanak.  

Szintén nagy problémát jelent a távhőszolgáltatás, hiszen ugyan a lakosság 
részére nem emelkedik a távhőszolgáltatás, de szerencsére azokon a településeken, 
ahol a távhőszolgáltatás elterjedt, ott nagyon sok közintézmény, középület, 
önkormányzati épület van bekapcsolva ebbe a rendszerbe, amiről azt gondolom, hogy 
ugyanúgy ítéljük meg, hogy kifejezetten környezetbarát fűtési mód, tehát itt azt 
mondjuk, hogy az önkormányzati távhőszolgáltatók részére maximum az úgynevezett 
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lakossági piaci földgáz ára lenne az ildomos, és jó lenne, ha ezen az áron kaphatnák ők 
is. 

A hétszeres gázáremelés, a távhőszolgáltatás díjának nem lakossági emelése 
olyan mértékben megnehezíti az önkormányzatok életét, amit még tetéz a 
továbbiakban az, hogy önök a szolidaritási adó mértékét 2023-ra nagyon magasan 
húzták meg, illetve vissza kellene hogy adják az önkormányzatoknak a pandémia alatt 
elvett önkormányzati bevételeiket, adóbevételeiket is. Ha ez a négy határozati javaslat 
megvalósulna, akkor azt gondolom, hogy van módja és lehetősége az önkormányzatok 
nagy többségének túlélni ezt a telet és túlélni ezt a válságot. 

Én azt hiszem, hogy ülnek most is itt a teremben olyanok, akiknek a településén 
uszodákat, tanuszodákat zártak be, vagy például egy 90 ezres fővárosi kerület - itt van 
Dunai Mónika képviselő asszony - teljes mértékben uszoda nélkül marad, ott a 
gyerekek egy 90 ezres kerületben nem fognak tudni hova elmenni az úszásoktatásra, 
ezzel egyébként már a harmadik év marad így ki - a koronavírus időszakával együtt - 
ezekből az úszásoktatásokból. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen támogatni 
kellene ezt a határozati javaslatot. Vitatkozzunk arról a plenáris ülésen, hogyha önök 
úgy gondolják, hogy ezekre az önkormányzati szolgáltatásokra a brutális energiaár-
emelkedések miatt nincsen szükség. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vejkey Imrét illeti a szó, de előtte bejelentem, hogy 

Illés Boglárkát Hollik István helyettesíti ülésünk hátralévő részében. Parancsoljon, 
elnök úr!  

Hozzászólások 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! A kormány költségvetési forrást fordít arra, hogy az átlagfogyasztás 
mértékéig a rezsicsökkentett árakat minden családnak biztosítsa. Tény, hogy 2022. 
augusztus 1-jétől az önkormányzatok, illetve intézményeik nem jogosultak egyetemes 
szolgáltatásra, ugyanakkor 2022. december 31-éig az egyetemes szolgáltatásnál ugyan 
magasabb, de a piaci árnál jóval alacsonyabb áron folytatólagos maradt az 
energiaszolgáltatásuk a végső menedékes szolgáltatás keretében. A központi 
költségvetés így az év hátralévő részében jelentős, több mint tízmilliárd forintos 
kiegészítést nyújt az önkormányzati rezsicsökkentéshez. 2023. január 1-jétől piaci 
viszonyok szerinti szerződéses jogviszonnyá alakul a felhasználó és szolgáltató közötti 
jogviszony, a kormányzat intézkedésének köszönhetően az állami tulajdonban lévő 
energiaszolgáltató köteles lesz az önkormányzati közbeszerzéseken ajánlatot adni, 
biztosítva ezzel az energiaszolgáltatás folytonosságát. 

Közös érdekünk, hogy az ország energiafelhasználását észszerű keretek közé 
csökkentsük, ezért a kormány az általa irányított intézmények tekintetében már több 
intézkedést is meghozott. Az önkormányzatoknak is fel kell tárniuk a lehetőségeiket, 
és meg kell tenniük azokat az intézkedéseket, melyekkel az energiafelhasználás és ezzel 
együtt az energiakiadások csökkenthetők, közfeladatai kiadásai racionalizálhatók, 
illetve bevételeik növelhetők.  

A közelmúltban döntött a kormány arról, hogy az önkormányzatok 
energiapozíciójának minél pontosabb feltárására képviselőtársunk, Balla György 
miniszteri biztos úr vezetésével egyedi tárgyalásokat folytassanak a nagyobb 
önkormányzatokkal. Ezzel lehetségessé válik az esetleges egyedi problémák feltárása, 
megismerése. A tárgyalások megkezdődtek, és ezek nyomán lehet majd átfogó képet 
kapni a valós helyzetről, illetve a beavatkozás szükségleteiről és lehetőségeiről. A 
fentiek alapján nem támogatom. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Törő Gábort Erdős Norbert helyettesíti a 
továbbiakban. Megadom a szót Varju László képviselőtársunknak.  

 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Előterjesztő Képviselő Asszony és Képviselő Úr, aki hozzászólt, Vejkey Imre! 
Szeretnék hozzászólni ahhoz, amit önök elmondtak, már csak azért is, mert én úgy 
látom, hogy a kormány az önkormányzatokat e tekintetben is magára hagyta. Magára 
hagyta akkor, amikor az ön által is említett végső menedékes megoldás lehetőségét 
csak korlátozott ideig biztosítja. Ennek következményeként igazából sokszoros 
energiaár-növekedéssel, az energiaszámlák növekedésével kell számolni. Ebben a 
folyamatban, amiből kiderül, hogy igazából mekkora az önkormányzatok 
rezsiköltsége, az is látszik, hogy önkormányzatok és önkormányzatok között nagyon 
nagy különbségek jelennek meg. Nem tudjuk, hogy mi az oka annak, hogy egy fideszes 
önkormányzat, Debrecen városa feleakkora áron kap ajánlatot, ami azt gondolom, 
hogy nemcsak méretbeli probléma, míg egyébként más települések sokkal drágább 
árat kaptak. Éppen ezért, ennek kiderítésére, azt gondolom, hogy nagyon alkalmas 
helyzet, ami mindannyiunk érdeke, a határozati javaslat megvitatása. Különösen 
akkor, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az önkormányzatokat, legalábbis egy 
részüket biztosan érinti a távhő ügye is, ahol aztán még nagyobb számlákkal kell nekik 
szembenézni. Éppen ezért én javaslom önnek és a tisztelt bizottságnak is nemcsak 
megfontolásra, hanem elfogadásra, hogy a határozattervezetet megvitassuk majd a 
plenáris ülésen is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További jelentkezőt nem látok, ezért a vitát lezárom. 

Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Igen, parancsoljon! 

Gy. Németh Erzsébet reagálása 

GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Azt gondolom, Vejkey képviselő úr, akiről feltételezem, hogy a Fidesz-KDNP-
frakciószövetség véleményét tolmácsolta, azt hiszem, alapvető kérdésekkel nincs 
tisztában. Tehát akik megírták önnek az előterjesztést vagy ezt a hozzászólást, azok 
nem fejtették ki az igazságnak minden egyes részletét. Igen, elkezdődtek az 
egyeztetések Balla képviselő úrral, illetve Budapest esetében Láng képviselő úr volt az, 
aki ezeket az egyeztetéseket lefolytatta. Én jó néhány polgármester kollégával 
beszéltem, akik mindegyike úgy jött vissza ezekről az egyeztetésekről, hogy még a 
legcsekélyebb remény sincsen arra, hogy a kormány valamit tenni kíván az 
önkormányzatok rezsicsökkentése érdekében. A képviselő úr arról beszélt, hogy 
mintegy tízmilliárd forint értékben kaptak az önkormányzatok támogatást. Ez a 
3200 önkormányzatnak, azt gondolom, még ilyen szépségflastromnak sem mondható. 
Azt hiszem, ennél egy közepes nagyságú fővárosi kerület többletrezsiköltsége is jóval 
magasabb néhány hónapon keresztül. 

Itt egészen egyszerűen arról van szó, hogy önök megint nem mérlegelik azt, 
ugyanúgy, mint ahogy a sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, hogy milyen 
helyzetbe hozzák az állampolgárokat, a magyar embereket. Nem arról van szó, hogy a 
polgármester, vagy a képviselő-testület, vagy urambocsá! a Fővárosi Közgyűlés 
szeretné az energiáját csökkenteni, hanem egészen egyszerűen azokat a 
szolgáltatásokat nem fogják tudni nemhogy csökkentett színvonalon, hanem 
semmilyen színvonalon biztosítani a település lakói számára. 

Sajnos Dunai képviselő asszony kiment, de tényleg komolyan mondom, hogy 
egy 90 ezres kerületben sem tanuszoda, sem uszoda nincsen, nem fog működni jövő 
márciusig, mert egészen egyszerűen az önkormányzatnak nincs rá pénze. Tudom, 
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megint, önnek nem írták be a papírba, de elmondom itt is, van arról kormányzati 
információ, hogy 77 uszodát, tanuszodát az Úszószövetség kérésére finanszírozni 
fognak valamilyen formában, de például azt nem lehet tudni, hogy melyik ez a 77 
uszoda, ahol majd egyébként lehet akár a gyerekeknek, akár pedig a sportolóknak, 
szabadidő-sportolóknak használni az uszodát. 

Szóval én azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről jó lenne az Országgyűlés 
nyilvánossága előtt beszélni, és talán ez a nyilvánosság ráébresztené önöket is arra, 
hogy van teendőjük, és muszáj valamit tenni, mert itt nagyon-nagyon súlyos lesz a 
helyzet. Azon a településen - és nemcsak kistelepülésről beszélek, mint a posták 
bezárása esetén -, ahol nem lehet sem színházba menni, sem a könyvtárat nem tudják 
kinyitni, a közösségi tereket bezárják, ott egészen egyszerűen olyan mértékben romlik 
az emberek életminősége, ami azt gondolom, hogy a későbbiekre nagy kihatással lesz. 
Kérem, gondolják meg és fontolják meg, hogy legalább ezt az önkormányzati kört 
valamilyen formában vegyék ki a teljesen piaci alapú energiavásárlás hatása alól. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, hogy 
a helyi önkormányzatok energiaköltség-emelkedésének kezeléséről szóló H/1665. 
számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az 1665. számú határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 26 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba. 

A pedagógusok védelme és a pedagógushiány enyhítése érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló H/1660. számú határozati javaslat 
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) 
bekezdése alapján) 

Soron következik a 10. napirendi pontunk, amely egyben az utolsó is, ez a 
H/1660. számú, a pedagógusok védelme és a pedagógushiány enyhítése érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló határozati javaslat. A házszabály 58. § (6) bekezdése 
alapján kell döntenünk erről a tárgysorozatba-vételi kérelemről, melynek előterjesztői 
Barkóczi Balázs, Hegedüs Andrea és Arató Gergely. 

Gréczy Zsolt foglalt helyet az előterjesztői pulpituson. Tájékoztatom, hogy ő 
nem előterjesztő. Az előterjesztő részvétele ugyanakkor nem feltétele a 
Törvényalkotási Bizottság eljárásának, úgyhogy ha mindenképpen előterjesztői 
képviseletet szeretnének, akkor kérem, hogy cseréljenek helyet. (Gréczy Zsolt: 
Megoldjuk!) Rend a lelke mindennek. Köszönöm megértésüket. Mindenki csak a saját 
javaslatának lehet az előterjesztője. (Arató Gergely: Elveszett valahol az 
adminisztrációban a képviselő úr csatlakozási szándéka.) Úgy tűnik, de ezt könnyen 
át tudtuk hidalni. És ha nem lenne előterjesztő, mint mondtam, az sem akadályozná a 
tárgyalást az ilyen típusú kérelmeknél a házszabály szerint. 

A javaslat tárgysorozatba vételét a Kulturális Bizottság ez év november 15-én 
elutasította, majd a DK-képviselőcsoport vezetője november 18-án benyújtotta 
kérelmét, és ezért vagyunk most itt. A vitát megnyitom. Arató Gergelyt kérdezem, hogy 
elöljáróban kíván-e szólni. (Arató Gergely: Néhány szót igen, köszönöm.) 
Parancsoljon! 

Arató Gergely szóbeli kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Attól tartok, hogy 
ebben a kérdésben kevésbé tudok jó hírekről beszámolni, mint a zöldenergia ügyében, 
bár ott sem sikerült ezt támogatásra váltani. Azt kell mondanom önöknek, hogy ebben 
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az ügyben nagyon határozott álláspontja az árnyékkormánynak, hogy nem lehet 
tovább hitegetni a pedagógusokat. Nem lehet tovább olyan módon kezelni az 
egyébként joggal tiltakozó pedagógusokat, hogy majd egyszer, sokára megvalósuló 
béremeléseket ígérnek nekik. 

Az a helyzet, hogy most kell változtatni, és nemcsak azért, mert a pedagógusok 
megérdemlik, bár megérdemlik természetesen, hanem azért is, mert az oktatás 
helyzete kritikus, nem lesz, aki tanítson, és ha pedig nem lesz, aki tanítson, akkor nem 
fog tudni működni az oktatási rendszer, akkor annak az egész ország a kárát fogja látni. 
Egyszerűen ma is olyan pedagógushiány van, ami nagyon sok intézményben az 
óvodáktól a középiskolákig kezelhetetlen. Egyértelmű jelzést kell küldeni a 
pedagógusoknak, jelezni kell, hogy fontos az oktatás, hogy fontos az a munka, amit 
végeznek, hogy számítunk rájuk. 

Ebben a javaslatban azokat a legfontosabb követeléseket hozzuk, vagy 
szeretnénk az Országgyűlés elé vinni, amelyeket megfogalmaztak a tiltakozó 
pedagógusok, amelyeket saját maguk fontosnak tartanak, és amelyekért az elmúlt 
hónapokban most már sok ezer ember állt ki. Akkor lesz béke az oktatásban, és akkor 
lesz megfelelő, javuló színvonal az oktatásban, hogy ha első lépésként - hozzáteszem, 
első lépésként - ezeket a követeléseket a kormányzat és a kormánytöbbség teljesíti. 

Ugyanazt tudom persze elmondani ez alkalommal is, amit mindig elmondok 
ilyenkor, hogy most itt a javaslat napirendre tűzéséről döntünk. Tehát ha önöknek más 
elképzelésük van arról, hogy a pedagógusok bérét hogyan kell emelni, akkor 
támogassák azt, hogy ez a javaslat napirendre kerülhessen, és a parlamenti vitában 
érveljenek az elképzeléseik mellett, nyújtsanak be módosító indítványt, és szülessen 
meg egy olyan döntés, ami érdemi változást hoz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arató képviselő úr említette, hogy valahol elsikkadt 

a csatlakozási szándéka Gréczy képviselő úrnak. Itt közben a kollégák utánanéztek, 
nincs nyoma az iratok között, hogy bármelyik szakaszban is előterjesztésre került 
volna. Nincs jelentősége, csak a pontosság kedvéért mondom, hogy semmilyen 
ügyviteli hibának a nyomára nem sikerült lelnünk ez ügyben. Vécsey László képviselő 
úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy már az elmúlt időszakban többször 
elhangzott, a kormány egyetért azzal, hogy a pedagógusok bérét emelni kell, ráadásul 
radikálisan. Ez a mostani, válság sújtotta időszakban különösen fontos. Ahogy 
megszületik a megállapodás Brüsszellel, a rendszerváltás óta legnagyobb 
pedagógusbér-emelés következhet. 

Arató képviselőtársunk nagyvonalúan felajánlotta, hogy ha a kormánynak más 
elképzelése van a pedagógusbér-emelésről, akkor vitatkozzunk. Hát láttuk, hogy a 
baloldali pedagógusbér-emelés milyen: 2002-ben megígérték az azonnali 50 
százalékos béremelést, meg is valósították, aztán novemberben bejelentették, hogy 
fizessenek az önkormányzatok, és onnantól kezdve az önkormányzatoknak kellett ezt 
kigazdálkodni. Lehetetlen feladat volt, ráadásul az utána következő 8 évben egyetlen 
fillér béremelést sem kaptak a pedagógusok. 

Ezzel szemben a kormány célja, tehát a megegyezés után az a cél, hogy a 
pedagógusok átlagbére 2025-re elérje a diplomás átlagbérek 80 százalékát. A mostani 
bérhez képest 2023-ban az eddig tervezett 10 százalék helyett csaknem 21 százalékos, 
2024-ben 25 százalékos, 2025-ben pedig 29-30 százalékos lehet a béremelés mértéke. 
Fontos, hogy ez differenciált lesz, ahogy a Bizottság is kérte. Tehát a halmozottan 
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hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok nem a diplomás átlagbér 80, 
hanem 90 százalékát kapják meg. Az összeget a magyar költségvetésből egészítik majd 
ki, és hosszú távon - 2025 után - a magyar költségvetés vállalja a pedagógusbérek 
kifizetésének minden terhét. Olyan elképzelés pedig nincs, hogy a pedagógusok 
kikerüljenek a közalkalmazotti státuszból. 

A baloldaltól azt szeretnénk kérni, hogy ne akadályozza Brüsszelben a 
Magyarországnak járó kedvező döntést. Az EU-forrás nem adomány, mint egyébként 
tegnap a plenárison az önök részéről is elhangzott már, nem jóindulat kérdése. Ez az 
összeg a magyar emberek pénze, amit igazságtalanul tartanak vissza a magyar 
emberektől, így a magyar pedagógusoktól is. 

Felhívnám a figyelmet a javaslat azon részére, ami jogilag, szakmailag sem állja 
meg a helyét, idézem: „az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy a 2022. évi V. 
törvény 14. és 15. §-át azonnal helyezze hatályon kívül, és adja vissza a bíróságoknak a 
jogot, hogy azok dönthessenek az elégséges szolgáltatás mértékéről”. Nos, a határozati 
javaslat elhangzott része alaptörvény-ellenes. Az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés b) 
pontja szerint az Országgyűlés törvényeket alkot. Tehát a veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvényt az 
Országgyűlés alkotta meg, kormány azt nem helyezheti hatályon kívül. 

Ebben a javaslatban szerepel még egy olyan tétel, ami megint csak a baloldal 
következetlenségére, sőt álságos hozzáállására mutat, hogy a tankerületek azonnali 
hatállyal adják vissza az önkormányzatoknak a közoktatási intézmények 
üzemeltetését. A rendszerváltást követő időszakban megalakuló önkormányzatok 
szinte mindegyike tartott fenn általános iskolát és óvodát. Az önkormányzatok 
teljesítőképességétől függően óriási egyenlőtlenségek, területi és minőségi 
különbségek alakultak ki az országban. Az önkormányzati fenntartású iskolarendszer 
eladósította, és csaknem csődbe vitte a településeket, nem utolsósorban az önök 
választási ígéretei nyomán. 

Jelenleg az önkormányzatok is gyötrődnek az elhibázott brüsszeli szankció 
következtében megemelkedett energiaárak miatt, és ebben akár konszenzus is lehet, 
hiszen Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony az előző határozati javaslat kapcsán 
nagyon részletesen és hitelesen elemezte, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek a 
brüsszeli szankció következtében energiaszempontból, energiaellátási szempontból az 
önkormányzatok. Tehát önök is tudnak erről, hogy így van. Ennek ellenére - és itt a 
következetlenség, vagy itt az álságosság - azt javasolják, hogy adják vissza az 
önkormányzatoknak a köznevelési intézményeket. Hát mire lenne ez jó, tisztelt 
képviselőtársaim? Tehát a közintézmények fenntartását odacsapni az 
önkormányzatokhoz ebben az önök által is ismert helyzetben, nem megfelelő lépés, 
igazából tragikus lépés lenne. Ez is csak azt mutatja, hogy a baloldal sajnos képtelen 
felelős gondolkodásra. 

Azt szeretném még elmondani, hogy a mostani helyzetben, mint más egyéb 
ügyekben is, az önkormányzatoknak célzott támogatásokat kell majd nyújtani, ezért 
zajlanak az egyeztetések, és le lehet ezt szólni, de egyeztetések vannak Balla György 
miniszteri biztos úr vezetésével az önkormányzati szférával. Remélhetőleg meg fogják 
találni a szükséges megoldásokat. Hogy előre hónapokra nem lehet megmondani, hogy 
mi következik, az pedig szerintem a helyzetből adódóan teljesen egyértelmű. Senki 
nem tudja e pillanatban megmondani, hogy a háborúnak és a szankcióknak milyen 
kifutása, milyen következményei milyen időtávon fognak itt hatni az életünkre. A 
fentiek alapján a határozati javaslat támogatását nem javasoljuk. Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gréczy Zsoltot illeti a szó. 
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GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Néhány 

fontos mozzanatra azért felhívnám a figyelmet. Az egyik az, hogy tanártüntetések 
zajlanak az országban hetek óta, és nem lehet nem észrevenni, hogy kilométeres 
élőláncok, az ország számos nagyvárosában tüntetések, szülők, diákok, tanárok együtt 
tiltakoznak az ellen, amit az Orbán-kormány csinált az elmúlt 12 évben a magyar 
oktatással. 

A baj több szempontból drámai, és mindenképpen szükség lenne arra, hogy 
gyorsan és hatékonyan lépjen a kormány, mert jelenleg ott tartunk, hogy az elmúlt 10-
12 évben, amióta önök kormányoznak, azóta csökkent azok száma, akik elvégezték az 
általános iskolát, csökkent azok száma, akik leérettségiztek, és csökkent azok száma, 
akik egyáltalán egyetemre járnak, és egészen drámaian csökkent azok száma, akik 
pedagógiai szakokra jelentkeztek, akik tanárként szeretnék elképzelni az életüket. 
Mert hiába a hivatástudat, hiába a gyerekek vagy az ifjúság szeretete, ha nincs mögötte 
távlat, nincs mögötte jövőkép, és nincs mögötte megfelelő bér, akkor a fiatalok nem 
fognak elmenni tanárként dolgozni. 

Vécsey képviselőtársam megjegyezte, hogy ne akadályozza az ellenzék az uniós 
pénzek megérkezését. Szeretném jelezni, hogy az Európai Parlament nem sokkal 
ezelőtt éppen 73 százalékkal szavazta meg azt, hogy Magyarország ne jusson hozzá az 
uniós forrásokhoz. Ezt többek között az az Európai Néppárt szavazta meg, amelynek a 
KDNP is tagja. Tehát gondolom, itt most heves tiltakozások és petíciók fognak 
elindulni Brüsszelben, hogy a KDNP és annak a tárgyalópartnere, a KDNP-tag 
Navracsics Tibor hogyan fog tiltakozni ez ellen. 

Arra is felhívnám a figyelmet, hogy számos alkalommal úgy érveltek fideszes és 
KDNP-s, tehát kormánypárti képviselők, hogy akkor lesz pedagógusbér-emelés, ha 
lesz uniós pénz. Most akkor mi lesz? Akkor nem lesz uniós pénzből béremelés 
januártól? Mert ugye ígérték, hogy januártól emelni fogják a pedagógusok bérét. Sőt, 
itt azt mondta Vécsey képviselőtársam, hogy minden idők legnagyobb béremeléséről 
lehetne szó. Hát most akkor elkezdtem aggódni, hogy ezek a pénzek nem érkeznek 
meg, mert többek között a KDNP testvérpártjai nem szavazták meg, hogy 
Magyarország ezekhez a forrásokhoz hozzájusson. 

Az is elhangzott itt már megint, hogy az elhibázott szankciók miatt van a 
kialakult helyzet. Egyetlenegy magyar ember van, aki ezeket a szankciókat 
megszavazta, ő Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, úgyhogy ez ügyben 
mindenképpen érdemes hozzá fordulni. 

Azt gondolom, a Demokratikus Koalíció joggal aggódik amiatt, hogy ez a 
béremelés nem történik meg, hogy nincs érdemi tárgyalás a pedagógusokkal, hogy a 
következő napokban már bejelentett tüntetések még nagyobb számban fogják az 
utcákat ellepni. Azt gondolom, hogy erre kell készülni mindenkinek hosszú távon, 
mert az ország sorsa és a magyar oktatás ennél többet érdemel. 

Ezért is van az, hogy a Dobrev Klára vezette árnyékkormány már megkezdte az 
egyeztetéseket a pedagógus-szakszervezetekkel, érdemi tárgyalásokat folytat, és az 
ehhez megfelelő határozati javaslatokat pedig már be is nyújtottuk az 
Országgyűlésnek. Természetesen nem voltunk meglepődve azon, hogy ezt a 
kormánypárti képviselők leszavazták, mi azonban változatlanul fontosnak tartjuk. 
Tehát arra kérem önöket, a kormánypárti képviselőket is, hogy támogassák a DK 
határozati javaslatát. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Aradszki András képviselőtársunkat illeti a szó. 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Előterjesztő! Nekem az ütötte meg a fülemet, amit Vécsey képviselőtársam 
mondott, hogy ebben az egész helyzetben, mind az energiaválság, mind pedig a 
pedagógusokkal kapcsolatos kérdéskörben és sok más egyébben a baloldalnak enyhén 
szólva álságos, kétszínű az álláspontja. 

Biztos vagyok benne Gréczy Zsolt szavai alapján, hogy a DK által és más 
baloldali pártok által delegált európai parlamenti képviselők abban a 27 százalékban 
vannak, akik nem szavazták meg ezeket a szankciókat, ezt a forráselvonást 
Magyarország irányában. Erősítsen meg, mert akkor megemelem a kalapomat a DK-s 
képviselők előtt, akik a parlamentben kiálltak a magyar érdekek mellett, és egyénileg 
is ellene szavaztak a parlamenti javaslatnak. Szerencsére ebben a forráselosztásos 
vitában a Parlament, mondjuk így, a szurkolótábor szerepét tölti be. Remélhetőleg itt 
a komolyabb döntések máshol fognak megvalósulni. 

Hadd mondjak még egy példát az álságosságra! Szita Károly, a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének elnöke egy levelet fogalmazott meg, amelyben arra kérte a 
Bizottság elnökét - az önkormányzati szféra egyetértésével kérte ezt -, hogy hárítsa el 
azokat az akadályokat, amelyek a jogos európai uniós források megvonását 
eredményezhetik Magyarországgal szemben, és ezt a levelet körbeküldte az 
önkormányzatok többségének. 

Én csak a magam választókerületéről tudok beszélni - Pest megye 1. számú 
választókerülete, Érd -, ahol merő véletlenségből, gondolom, eltévesztették a 
házszámot, a független, DK-s, mindenféle által támogatott, de abszolút baloldali 
polgármester és szintén egy DK által támogatott, független polgármester, csak ők 
ketten nem írták alá ezt a támogató levelet, amelyben az önkormányzatok markánsan 
kiálltak amellett, hogy a Magyarországnak járó jogos támogatást kapja meg hazánk, és 
ezáltal orvosolható lehessen mihamarabb, és nagyobb mértékben és hosszú távon is a 
pedagógusok jogos bérigénye, jövedelemigénye. De nem tették ezt. Úgy tudom, hogy 
Karácsony Gergely - MSZP, Párbeszéd, DK és még ki tudja, ki által támogatott -
segítségével… (Gy. Németh Erzsébet: LMP!) Jó, köszönöm, de ezt az eléggé 
fragmentált csapatot nem mindig tartom a fejemben, mert fontosabb dolgaim is 
vannak. (Közbeszólások.) Igaza van, most már, ahogy látom a gondolatokat, nem is 
kell ezt jövőre megjegyezni, mert úgyse lesz ebből már tovább semmi, úgy látszik a 
dolog. A lényeg az, hogy vajh miért pont ezek a polgármesterek fordítottak hátat a 
magyar önkormányzati közösségnek? Biztosan annak érdekében, hogy mihamarabb 
megkapja Magyarország azokat a forrásokat, amelyekből hosszú távon biztosan és 
meghatározó módon lehet a pedagógusok jogos bérkövetelését és anyagi, 
perspektivikus helyzetük javítását szolgálni. 

Ezért mondom azt, hogy álságos az előterjesztés, és álságos az egészhez való 
hozzáállásuk. Álságos az, hogy nem tudják, hogy ki az előterjesztő, például ennyire volt 
fontos ez az előterjesztés itt, a Törvényalkotási Bizottság előtt is. Tehát én ezek mellett 
és ennek aláhúzásával határozottan nem vagyok híve, hogy álságos magatartásokat a 
szavazatommal támogassak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy pillanatra magamhoz ragadva a szót és 

csatlakozva Aradszki képviselőtársamhoz, emlékezetes, hogy a legutóbbi bizottsági 
ülésen magam is tettem utalást arra, hogy az ellenzéki pártok mennyire őszintén 
küzdenek azért, hogy Magyarország megkapja a neki járó uniós forrásokat. Akkor 
igazi, mélyről jövő felháborodással cáfolt engem Varju László képviselő úr. Azokban a 
percekben zajlott a vita egyébként az Európai Parlamentben, ahol az önök képviselői, 
Molnár Csaba, Cseh Katalin, illetve Ujhelyi István bőszen érveltek a Magyarországnak 
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biztosítandó források megadása ellen. Tehát ennyit az elmúlt ülésen való jogos 
felháborodásról. Most Kanász-Nagy Máté következik. 

 
KANÁSZ-NAGY MÁTÉ (LMP): Köszönöm szépen. Bevallom, az elmúlt 

hetekben sem sikerült arra rájönnöm, hogy Belgium fővárosának pontosan mi köze 
van a pedagógusbérekhez. Belgium fővárosának nincs köze a szociális dolgozók 
béréhez, Belgium fővárosának nincs köze az egészségügyi dolgozók béréhez. De lehet, 
hogy holnap már Belgium fővárosának ezekhez a bérekhez is köze lesz, vagy Belgium 
fővárosára fognak mutogatni a családi pótlék kifizetése kapcsán? Vagy ha majd 
Belgium fővárosa ad pénzt, akkor lesznek nyugdíjak? Ez egy nagyon érdekes felvetés. 

Egy konkrét kérdésem mégiscsak lenne. Vécsey László a kormány szándékáról 
beszélt. Ezek szerint tudjuk, hogy mi a kormány szándéka: a pedagógusbér-emelés. 
Van egy olyan csoport, amelyről mintha mindig megfeledkeznének, ők a nevelést, 
oktatást közvetlenül segítő munkatársak csoportja, hát usque 20 ezer emberről 
beszélünk csupán, tehát én értem, hogy őket mindig elfelejtik. Azt szeretném 
megkérdezni Vécsey Lászlótól, hogy ha már ismeri a kormány szándékait, a 
kormánynak van-e szándéka az ő béremelésükkel kapcsolatban, ha igen, mi a 
szándéka, emelné-e az ő bérüket - ez is egy nagyon fontos követelése a 
szakszervezeteknek, a szakmának, az ott dolgozóknak -, vagy a nevelést, oktatást 
közvetlenül segítő munkatársak esetén is Belgium fővárosára mutogatnak. Ez még a 
kérdésem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gy. Németh Erzsébet következik. 
 
GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Próbálok 

finoman fogalmazni, de nem biztos, hogy sikerül, mert amikor az ember egy kicsit 
kialvatlan, lehet, hogy - hogy mondjam - karcosabban fogalmaz. Azt gondolom, 
Aradszki képviselő úr, hogy amit a Szita-levél kapcsán mondott, az az én véleményem 
szerint egészen egyszerűen nagy ismerethiányról ad tanúbizonyságot. Szívesen 
elmondom önnek is - ha gondolja, akkor nyugodtan utánanézhet -, jó néhány 
polgármester kifejezetten a fideszes országgyűlési képviselő komoly pressziója miatt 
írta alá ezt az úgynevezett Szita-levelet, ami nem lepett meg engem, lévén egy fideszes 
polgármesterről van szó, hogy ugyanúgy gondolkodik, mint Vécsey képviselő úr. A 
levél arról szól, hogy jár ez a pénz Magyarországnak, jár ez a pénz a magyaroknak. 

Így van, jár ez a pénz, csak az a probléma - és menjünk egy lépéssel tovább, és 
talán van még a KDNP-frakcióban is olyan, aki tud egy kicsikét árnyaltabban 
gondolkodni -, csak azért nem akarja Brüsszel odaadni, vagy az Európai Unió, hogy 
inkább így fogalmazzak, mert egészen egyszerűen az önök kormányzása alatt ezeknek 
a pénzeknek a jó részét ellopták, másra költötték, tombol és virágzik a korrupció, 
tombol és virágzik az a fajta új oligarchakiépítés, aminek itt az elmúlt 12 évben a 
szemtanúi lehetünk. Szóval szerintem amikor arról kell döntenie egy tisztességes 
európai parlamenti képviselőnek, legyen az holland, legyen az német, legyen az akár 
magyar vagy francia, hogy támogatni kívánja-e a továbbiakban az Orbán-kormány 
lopását, akkor joggal háborodnak fel, és mondják azt, hogy ezeknek az országoknak az 
állampolgárai befizetik ezeket az adókat, és aztán utána egy döntéssel elkerül 
Magyarországra, ahol utána önök és az önök kormánya az elmondott módon használja 
fel ezeket a forrásokat. 

Én azt gondolom, hogy a pedagógusbérek fizetésének vajmi kevés köze van 
ahhoz, hogy érkezik-e a pénz. Természetesen az ország bajban van, és önök még 
nagyobb bajban vannak, hogyha ezek a pénzek nem fognak megjönni, de ne 
takarózzanak ezzel. Az elmúlt 12 évben pénzbőség volt Magyarországon, dübörgött a 
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gazdaság, ugye, emlékszünk erre a mondatra, aminek, azt gondolom, volt is jogos 
alapja, jöttek az uniós pénzek, önök, ha akartak volna béremelést adni a 
pedagógusoknak, akkor nyugodtan adhattak volna. Nem, önök mindig úgy 
viselkednek, hogy megtalálják azt a megfelelő kommunikációs panelt és mondatot, 
amit ilyenkor el szoktak mondani. Ha tisztességesen kormányoznának, érdekelné 
önöket az, hogy a magyar oktatás milyen állapotban van, hova züllesztették le önök az 
elmúlt 12 évben, akkor egy másodpercig nem gondolkodnának azon, hogy 
megszavazzák ezt a határozati javaslatot. 

A végére még Vécsey képviselő úrnak hadd mondjak annyit, hogy nem pontosan 
tudom, hogy mi az ön szakmája, és az ön tevékenysége mi volt az elmúlt időszakban, 
de azért volt pedagógusként - ahogy ezt elnök úr szíveskedett is a múltkor egy kedves 
mondatban kifejezni - hadd mondjam el önnek azt, hogy azok, akik 40 éve végigtolják 
a magyar közoktatást, elsősorban az alapfokú oktatást, pontosan látják és tudják a 
különbséget, hogy milyen volt egy önkormányzat által fenntartott és működtetett 
iskolában oktatni, milyen személyi, tárgyi és egyéb feltételeik voltak ahhoz, hogy 
tényleg megtanítsák a gyerekeinket általános iskolában arra, amire meg kell tanítani, 
és milyen helyzet van most ezekben az iskolákban. Szégyen, hogy 2022-ben a 
tanároknak, a diákoknak, a szülőknek alapvető dolgokért kell most már hetek óta 
tüntetniük az utcán, önök meg jönnek itt mindenféle, már elnézést kérek, bornírt 
butasággal, összevissza keverik a szezont a fazonnal.  

Szerintem itt egy megoldás van: le kellene ülni, és végre megállapodni az 
oktatás különböző, nagyon fontos kérdéseiről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gréczy Zsolt képviselő úr hivatkozott az elmúlt 

órákban megszületett európai parlamenti döntésre. Ezzel kapcsolatban szeretném 
önöket a híradások alapján arról tájékoztatni, hogy a Magyarországot elítélő szöveget 
az európai baloldal, köztük a magyar baloldal szavazataival fogadták el - szól a híradás. 
(Közbeszólás a DK képviselői köréből.) Ez egy fontos történelmi tény és pillanat is 
egyben.  

Megadom a szót Hollik Istvánnak. (Jelzésre:) Elnézést, felváltva kell 
kormánypárti és ellenzéki képviselőknek szót adni. 

 
DR. HOLLIK ISTVÁN (KDNP): A korrupcióról, tisztelt képviselő asszony, akkor 

nézzük meg a tényeket: amikor önök kormányoztak, és ha már a „pénzbőség” szót 
tetszett említeni, ismerős ez a szó. Az ön főnöke az őszödi beszédben arról beszélt, hogy 
amikor önök kormányoztak, akkor a gazdaságban bizony pénzbőség volt, és a 
világgazdaság nagyon jó helyzetben volt, ahogy az ön főnöke fogalmazott. Ehhez 
képest önök képesek voltak olyan gazdaságpolitikát folytatni, hogy míg 2007-ben az 
Európai Unió átlagos növekedése 3,1 százalék volt, Magyarországé meg 0,9. És tudja, 
hogy ez miért van? Arról nem is beszélek, hogy az államadósság nőtt, a költségvetés 
hiánya pedig bőven meghaladta a 3 százalékot. Mindez azért volt, mert ha valamikor 
loptak, akkor önök alatt loptak. És az a helyzet, hogy önök nevetnek, de amikor 
gazdasági racionalitásról és számokról beszélünk (Közbeszólás a DK képviselői 
köréből.) a 2010 utáni években, tessék megnézni, az európai uniós átlagos növekedés 
feleakkora volt, volt, amikor harmadakkora volt, mint Magyarországé. Ezért 
mondhatta azt Angela Merkel, hogy Magyarország jól használta fel az uniós forrásokat. 
Tehát teljesen világos, hogy önök ezzel a korrupciós dumával csak takaródznak; 
valójában az a céljuk, hogy Magyarország ne kapja meg az uniós forrásokat. Ezért 
szavazták meg, ezért szavazta meg az önök árnyék-miniszterelnöke, Dobrev Klára a 
Magyarországot elítélő jelentést a mai napon az Európai Parlamentben. 
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Önök úgy akarják megbüntetni a Fidesz-KDNP-t, hogy a források ne érkezzenek 
meg Magyarországra. Nem veszik észre, nem hajlandók tudomásul venni, hogy ezzel 
nem bennünket büntetnek meg, hanem a magyar vállalkozásokat büntetik meg. És 
akkor, amikor Dobrev Klára az igen szavazatával támogatja ezt a Magyarországot 
elítélő nyilatkozatot, akkor azzal nemet mond a pedagógusok béremelésére.  

Ennek ellenére, hála istennek! - úgy látszik, valóban az Európai Parlament 
gáncsoskodó munkája ellenére -, azok a konstruktív tárgyalások már a végükhöz 
közelednek, amiket a kormány folytatott az Európai Bizottsággal, és ennek alapján, 
hogy ha a beszámolóknak és a sajtóinformációknak lehet hinni, akkor, bár önök 
mindent megtettek azért, hogy ez a megállapodás ne szülessék meg, de meg fog 
születni a megállapodás Magyarország és az Európai Unió között, és Magyarország 
végre hozzá fog jutni azokhoz a forrásokhoz, amik nekünk járnak. És ha hozzájutunk 
ezekhez a forrásokhoz, az önök szándéka ellenére, akkor a pedagógusok meg fogják 
kapni azokat a béremeléseket, amelyek őket megilletik, még hogyha önök ezzel 
szemben mindent meg is tettek. Ez a helyzet, köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Annyiban vitatkoznék képviselőtársammal, hogy 

szerintem amikor a baloldali képviselők ma támogatták a Magyarországot elítélő 
határozatot, akkor nem az volt a céljuk, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó 
uniós forrásokat. Ez csak eszköze volt a valódi célnak: a törvényesen megválasztott 
magyar kormány megbuktatásának. Ez az ő céljuk, lássuk ezt világosan! 

Egyébként a határozat tartalmazza azt is, ahogy itt olvasom a híradásokból, 
hogy Magyarországot úgy kell ezekkel a forrásokkal ellátni, hogy azokat közvetlenül az 
önkormányzatok meg a civil szervezetek kapják meg, mert így nem lehet azt mondani, 
hogy ők nem akarták Magyarországra juttatni ezeket a pénzeket, hanem állítani kell 
egy ilyen képtelenséget, aminek természetesen semmiféle alapja nincs, hiszen az 
Európai Uniónak államok a tagjai, az államoknak szabadon választott kormányaik 
vannak, és velük kell megállapodni a különböző EU-s forrásokból közvetlen 
finanszírozásra a hatályos EU-s normák és szerződések alapján. Erre természetesen 
nincs mód, de hát, a baloldali képviselők reménykednek abban, hogy ezt a nyilvánvaló 
tényt el tudják fedni, és azt a hamis látszatot tudják majd kelteni, hogy ők odaadnák 
Magyarországnak a pénzt, csak éppen nem a gonosz kormánynak, hanem, tudom is 
én, a piripócsi bélyeggyűjtő egyesületnek, mert az a civil szervezet, bár élek a 
gyanúperrel, hogy nem ilyen típusú civil szervezetekre gondolnak. 

Most megadom a szót Gréczy Zsoltnak. 
 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Hát, akkor legyen egy idézet 

arról, hogy ki kezdeményezte, hogy Magyarország ne kapja meg a pénzeket. 2006. 
október 25.: Strasbourgban Orbán Viktor ezermilliárdos uniós támogatási forrásoktól 
fosztaná meg Magyarországot, erről beszélt néppárti képviselők előtt - szól a tudósítás. 
A 24.hu helyszíni tudósítása szerint Orbán Viktor volt az, aki Magyarországot meg 
akarta fosztani az uniós forrásoktól. (Közbeszólás a kormánypárti képviselők 
köréből.) Az idézet tovább is van természetesen, csak nem akarnám feltartani vele a 
tisztelt képviselőtársakat. Tehát aki itt el akarta venni Magyarországtól a pénzeket, azt 
Orbán Viktornak hívják.  

A Demokratikus Koalíció azt szeretné, ha megérkeznének Magyarországra ezek 
a pénzek, de nem támogathatunk egy olyan kormányt, és ebben egyébként elnök úrnak 
igaza van, hát, egy ellenzéki pártnak mi más célja lehetne, mint egy olyan kormány 
megbuktatása, amelyiktől elveszik az uniós pénzeket ezermilliárdos tételben, és ezek a 
pénzek nem érkeznek meg Magyarországra.  
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Azért nem érkeznek meg, mert nem csatlakozik az Orbán-kormány az Európai 
Ügyészséghez; azért, mert amikor az Európai Ügyészség átad egy paksamétát Tiborcz 
István ügyeiről, hogy akkor ebben az ügyben lehetne nyomozni, de akkor a magyar 
vádhatóság természetesen semmit nem csinál. Az európai uniós polgárokat - akik 
egyébként az adójukat beteszik ebbe a közösbe - képviselő politikusoknak egész 
egyszerűen elegük lett.  

És szeretném jelezni, hogy várom akkor a KDNP kilépését az Európai 
Néppártból, hiszen az önök szövetségesei a legnagyobb európai parlamenti frakció, és 
az önök európai szövetségesei szavazták meg a legnagyobb számban azt, hogy 
Magyarországra ne érkezzenek meg ezek a pénzek. Nem tudom, például Navracsics 
Tibor a történtek után vagy a KDNP-ből lép ki, vagy az Európai Néppártból, vagy a 
miniszteri posztjáról mond le, de az előállt helyzet nyilvánvalóan az ő személyes 
kudarca is.  

Volt egy olyan típusú megjegyzés is, hogy most akkor mit tekintünk 
jogállamnak, vagy a Gyurcsány-kormány idején, mondjuk, jogállam volt-e 
Magyarország. Hát, ha az európai uniós alapnormákat tekintjük, hogy jött-e a pénz, 
akkor Magyarországot a Gyurcsány-kormány idején jogállamnak tekintette az Európai 
Unió, most pedig nem tekinti jogállamnak az Európai Unió. Egyébként olyan 
országokról beszélünk, amelyek a mi politikai szövetségeseink és gazdasági 
szövetségeseink, tehát azt gondolom, hogy ezt a meccset is rendkívül egyszerű 
lejátszani.  

Fordítsuk meg csak, tisztelt bizottsági tagok, hogy mi lenne, hogyha nem a 
Fidesz kormányozna, hanem egy bármilyen másik kormány, önök vannak 
ellenzékben, és van egy kormány, amelyik az ekkora nagy kupac (Karját szélesre 
tárja.), Magyarországnak járó pénzből ennyit hoz haza (Karját szűkebben tárja szét.), 
és az összes többi ott marad. Önök mit mondanának? Minimum az lenne, hogy 
hazaáruló lenne az a kormány, amelyik nem hozza haza az uniós pénzeket; most meg 
azt mondják, hogy azok a képviselők, akik egyébként az önök politikai szövetségeseivel 
együtt szavaztak, elárulják a nemzeti érdeket.  

A jogállam felszámolása elkezdődött 2010-ben az Alkotmánybíróság 
megszállásával, a jogbiztonság felszámolásával, a médiatestületek megszállásával, a 
képviselői jogok csorbításával, és még hosszasan sorolhatnám.  

És úgy tűnik, hogy amit önök az utóbbi időben, az utóbbi pár hétben, hónapban 
próbáltak kozmetikázni azért, hogy Magyarország mégis megkapja azokat a pénzeket, 
amelyekre egyébként égető szüksége lenne a magyar vállalkozásoknak, a magyar 
önkormányzatoknak és minden magyar embereknek, azokat nyilván nem véletlenül 
nem akarják odaadni.  

Most ott tartunk ebben a helyzetben, hogy Magyarország bajba kerül, és 
nemcsak azok a pedagógusok, akiknek önök azt ígérték, hogy januártól jönni fog a 
hatalmas, soha nem látott, brutális béremelés, hanem mindenki más is. Ezek a pénzek 
nagyon-nagyon fognak hiányozni Magyarországnak, és azt gondolom, hogy ennek 
nagyon súlyos politikai következményei lehetnek a magyar költségvetésre nézve, a 
magyar uniós fejlesztésre nézve, hogyha Magyarországra ezek a pénzek nem érkeznek 
meg. Lehet látni, hogy a forint árfolyama ma, az utóbbi néhány órában hogyan 
gyengült, tehát itt nagyon komoly baj van. Lehet majd mutogatni, de ezt a pénzt az 
önök kormánya idején nem kapta meg Magyarország. Kár mutogatni azokra, akiknek 
az idején ezek a pénzek megérkeztek Magyarországra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Engedjen meg egyetlen megjegyzést! 

Félek, hogy nem követte elég precízen az elmúlt hónapok vitáit Magyarország és az 
Európai Bizottság között, mert talán ismert az a tény, hogy 17 pontban kérte a hatályos 
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magyar joganyag módosítását, pontosítását, kiegészítését az Európai Bizottság. 
(Gréczy Zsolt: Nem sikerült!) 17 pontban!  

A 17 pont egyikében sem szerepelt az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, 
ilyen igénye az Európai Unónak nem volt. Tehát amikor ön az Ügyészséghez való 
magyar csatlakozás hiányát - 8 másik tagállammal együtt - indokaként hozza fel az 
uniós pénzekről való megállapodás elmaradásának, akkor egyszerűen nem a valóságot 
tetszik mondani. Egyébként én jelen voltam azon a tájékoztatón, amit az Európai 
Ügyészség vezetése és Polt Péter közösen tartott, és az Európai Ügyészség elmondta, 
hogy a lehető legharmonikusabb, legkifogástalanabb szakmai együttműködés van az 
Európai Ügyészség és a magyar ügyészségi rendszer között, semmiféle további igényt 
maguk az Európai Ügyészség vezetői a magyar ügyészséggel szemben nem 
támasztottak. Tehát se az Ügyészség, se az Európai Bizottság ilyen igénnyel nem élt, és 
kérem, hogy ezt ne tessenek hangoztatni, mert ez egyszerűen valótlan. Kanász-Nagy 
Máténak adom meg a szót. 

 
KANÁSZ-NAGY MÁTÉ (LMP): Köszönöm szépen. Csak egy…. 
 
ELNÖK: Elnézést, tévedtem, mert Aradszki András is benyomta a gombot, és 

most kormánypárti képviselőnek kell következnie. Elnézést, Kanász-Nagy Máté a 
következő lesz. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak eszembe 

jutott a 2006-os év. Gréczy képviselő úr egy 2006-os idézetet hozott föl, és nekem 
eszembe jutott a DK genezise, ami egy mondatot jelent: hazudtunk reggel, éjjel meg 
este. Fejezzék már be! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kanász-Nagy Mátéé a szó. 
 
KANÁSZ-NAGY MÁTÉ (LMP): Köszönöm szépen. Azt hiszem, a mai bizottsági 

ülésen Vécsey képviselőtársunktól nem fogok magyarázatot kapni arra, hogy Belgium 
fővárosának mi köze a pedagógusbérekhez.  

Így Hollik Istvánhoz fordulok, aki - örülök, hogy szintén felszólalt ebben a 
vitában - Belgium fővárosa és a pedagógusbérek között húzott egy összefüggést. Én 
arra kérem Hollik Istvánt, hogy világítsa meg: tehát mi az ok-okozati összefüggés 
Belgium fővárosa és a magyar pedagógusbérek emelése között. Előre is köszönöm 
Hollik képviselőtársamnak, hogy rá fog erre világítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, így a 

megvilágítás elmarad. Talán majd máskor.  
A vitát lezárom. Megkérdezem Arató képviselő urat, hogy kíván-e zárszót 

mondani. 

Arató Gergely reagálása 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Igen, három dologra szeretnék nagyon 
röviden reagálni. Az első ezek közé tartozik, és bocsássanak meg ezért a megjegyzésért, 
hogy amikor önök személyeskednek, gyalázzák az ellenzéket, a múltról beszélnek, 
akkor mindig arról győznek meg, hogy a jövőről nincs mondanivalójuk.  

Most az derült ki, hogy a pedagógusokról se nagyon van mondanivalójuk, 
hiszen a hozzászólásaik döntő része egy kellemes szabad félóra jellegét öltötte, ámde 
semmilyen információt a pedagógusügyekben nem tartalmazott.  
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Éppen ezért köszönöm Vécsey képviselő úr hozzászólását, akinek a 
hozzászólása nyomokban tartalmazott a témához tartozó elemeket is, és éppen ezért 
az ő szakmai felvetésére örömmel válaszolok, két fontos feltételt kifelejtett ugyanis, 
amikor arról beszélt, hogy az önkormányzatok nem tudják visszavenni az iskolákat. 
Egyrészt azt, úgy szól a határozati javaslat, hogy ha igénylik, akkor kapják vissza az 
oktatási intézményeket, és sok önkormányzat lenne, amelyik szívesen visszavenné az 
iskoláit, még a mostani nagyon nehéz feltételek mellett is, mert fontos nekik annyira 
az ott élő emberek élete, hogy vállalják ezt a többletterhet.  

És a második dolog az, egyébként azt tartalmazza a törvényjavaslat, hogy az 
ehhez szükséges forrásokat is vissza kell adni az önkormányzatoknak, hiszen ezeket 
önök az elmúlt években elvették az iskolákkal együtt. Ha most még szakmai vitát 
folytatnánk, de félek, hogy erre már nincs kellő türelem, akkor jelezném, hogy akár 
még arról is érdemes lenne beszélni, hogy ezt más módon és nagyobb mértékben kell 
megtenni, mint az akár egyébként 1990-2010 között történt.  

Egy megjegyzést mégiscsak kénytelen vagyok tenni ebben az európai uniós 
vitában, és azt kell önöknek mondanom, hogy attól, hogy Mészáros Lőrinc, Tiborcz 
István, a miniszterelnök más rokonai több pénzt raknak el az uniós forrásokból, attól 
nem lesz a pedagógusoknak több pénze. Voltak uniós források az elmúlt 12 évben, nem 
lett belőlük brutális pedagógusbér-emelés, sőt, amit megígértek, még azt sem adták 
oda a pedagógusoknak.  

Nem abban van köztünk a vita, hogy szükség van-e ezekre a forrásokra, nem 
abban van köztünk vita, hogy egyébként ezeket a forrásokat a magyar emberek 
megérdemlik-e. Abban van köztünk a vita, hogy rá lehet-e bízni ezt a forrást abban az 
intézményrendszerben önökre, ahogy ez az elmúlt 12 évben működött.  

Ami pedig a konkrét ügyet illeti, tisztelt képviselőtársaim, ott ültünk 
mindannyian a parlamentben, és minden alkalommal elmondtuk, hogy önök csak 
kipipálni akarják a 17 pontot, nem tesznek semmit a korrupció ellen, nem tesznek 
semmit a jogállam helyreállításáért, és hogy ennek súlyos következményei lesznek. 
Figyelmeztettük önöket, hogy nem fogják tudni átverni az Európai Uniót, mert nincs 
már bizalom a magyar kormány iránt. Ez az európai parlamenti határozat nem 
Magyarországot ítéli el, ez a magyar kormányt ítéli el. Azt mondja ki, hogy önök nem 
tettek semmit a jogállamért, és nem tettek semmit a korrupció felszámolására. 

Egyébként hozzáteszem, nemcsak figyelmeztettük önöket, hanem ki is 
dolgoztuk azt a javaslatcsomagot, amelyik valóban lehetővé tette volna a korrupció 
felszámolását, visszaszorítását és a jogállam helyreállítását, önök viszont ezt a 
javaslatot nem engedték napirendre se tűzni a parlamentben.  

Ennek a következményét szenvedjük most el mindannyian, ennek a levét issza 
meg az ország, úgyhogy ne kövessék el ugyanezt a hibát a pedagógusok esetében! 
Kérem, hogy támogassák ennek a javaslatnak a napirendre tűzését, hogy folytathassuk 
Vécsey képviselő úrral a szakmai vitát, mert annak van értelme, és az előreviszi ezt az 
országot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr feltette azt a kérdést, hogy vajon ránk 

lehet-e bízni a pénzt. Tájékoztatom, hogy ránk bízta a magyar választók közössége, elég 
nagy arányban, és ez egyelőre még nem vitakérdés.  

Határozathozatal 

Most szavazni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy a pedagógusok védelme és 
a pedagógushiány enyhítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló H/1660. 
számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
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A bizottság a H/1660. számú határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 26 nem szavazat 
ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.  

Az ülés berekesztése  

Tisztelt Bizottság! Mai napirendünk végére értünk. Köszönöm 
együttműködésüket, az ülést berekesztem.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 06 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea, Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit 


