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Napirendi javaslat 

1. A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet időszakában a Kormány 
tájékoztatási kötelezettségeiről, valamint az Országgyűléssel való 
együttműködés különleges szabályairól szóló törvényjavaslat (T/9849. szám) 
(Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. A kiemelt állami javadalmazásban részesülő vezetőknek a koronavírus-járvány 
elleni védekezésbe történő bevonásáról szóló határozati javaslat (H/10131. 
szám)  
(Bencsik János és Bana Tibor (független) képviselők önálló indítványa)  
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3. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról a 
koronavírus-járvány idején elkövetett csalások és információs rendszer elleni 
egyes bűncselekmények visszaszorítása érdekében címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/10154. szám)  
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4. A végrehajtási eljárások szüneteltetéséről szóló törvényjavaslat (T/9952. szám) 
(Tordai Bence (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

5. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek az országgyűlési 
képviselők javadalmazásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályaival 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10148. szám)  
(Dr. Szél Bernadett, dr. Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs (független) képviselők 
önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

6. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12.00 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
megjelent tagját és a meghívottakat.  

A bizottság ülését ezennel megnyitom. Ismertetem a helyettesítések rendjét: 
Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti Vitányi István alelnök urat. Megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. 

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi 
javaslat módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, ki támogatja a kiküldött napirendi javaslat elfogadását. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzanak! (Kilenc.) Ez 9 igen. Ki nem támogatja? (Nincs ilyen.) És 
ki tartózkodott? (Kettő.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a kiküldött napirendi javaslatot elfogadta. 

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet időszakában a 
Kormány tájékoztatási kötelezettségeiről, valamint az 
Országgyűléssel való együttműködés különleges szabályairól szóló 
T/9849. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: a 2020. március 11-én kihirdetett 
veszélyhelyzet időszakában a Kormány tájékoztatási kötelezettségeiről, valamint az 
Országgyűléssel való együttműködés különleges szabályairól szóló, Kocsis-Cake Olivio, 
Párbeszéd, képviselő által benyújtott T/9849. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről való döntés. 

Tisztelettel köszöntöm képviselő urat körünkben, egyúttal megadom a szót, 
hogy javaslatát szóban is indokolja. Tessék parancsolni! 

Kocsis-Cake Olivio szóbeli kiegészítése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A javaslat lényege, hogy mi azt gondoljuk, a legfontosabb 
feladata most a kormánynak, nyilván a védekezés megszervezése mellett és a válság 
kezelése mellett az, hogy megfelelően tájékoztassa a lakosságot a járványról. Ezt 
célozza ez a javaslat.  

Alapvetően három nagy csoportra bontanám a javaslat pontjait. Az első az, ami 
igazából meg is valósult azóta, ez a javaslat indítványozta, amikor ez még nem így volt, 
a területi, illetve az életkori lebontási adatokat is a megbetegedésekről. Mi ezt nagyon 
fontosnak tartottuk. Én ezt anno kérdeztem is az illetékes államtitkártól, akkor neki az 
volt a válasza, hogy ennek nem sok értelme van. Aztán végül is megvalósította a 
kormány, amit jó dolognak és helyesnek tartunk. Azt már egyébként nem, hogy itt az 
életkori és területi lebontás mellé az elhunytak krónikus betegségeinek nyilvánosságát 
ilyenformán már kevésbé tudjuk támogatni. Lehet, hogy ez adatvédelmileg rendben 
van, de semmiképpen nem tartjuk etikusnak, hiszen alkalmat ad arra, hogy 
beazonosítsák az illetőt, ahogy ez egyébként történt a brit nagykövethelyettes esetében 
is, hogy pontosan milyen betegséggel küzdött. Ezt mi nem tartjuk szerencsésnek, nem 
is nagyon látjuk, hogy mi lehet e mögött. De ha ebben a formában ezt a bizottság, illetve 
majd a parlament támogatja, akkor szerintünk ebből vissza kell lépni, mert ez túl sok 
adat. 
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A második része ennek, ami jelenleg kiemelten fontos, ez az egészségügyi 
intézmények kapacitásáról, ágyszámáról, betegforgalmi adatairól szóló információ. 
Egyfelől nagyon sokszor a plenáris ülésen is elhangzik az a kérés, hogy tudjuk meg, 
hogy kórházakból hány embert küldtek haza, ezt a mai napig nem tudjuk. A miniszter 
úr egyszer százalékban válaszol, azután ágyszámban válaszol, de minden héten mások 
ezek a számok. Jó lenne ebben tisztán látni. Jó lenne tudni azt is, hogy hány ember van, 
aki kórházban fertőződött meg. Ezzel kapcsolatban a főpolgármester úr is többször 
kérte, hogy az intézményekben történő megbetegedések kapcsán tájékoztatást kapjon. 
Persze, miközben őt a miniszterelnök úr azzal vádolja, hogy nem tud dönteni, aközben 
nem kapja meg azokat az adatokat, amelyek azt segítenék elő, hogy ő ebben tudjon 
dönteni. Jó lenne, ha főleg, legalább a budapesti adatok ezzel kapcsolatban 
nyilvánosságra kerülnének, de természetesen országosan is. Úgy gondolom, bár még 
vannak illúzióim, de ezt azért nem fogja támogatni a fideszes többség, mert ha ezt 
támogatná, akkor kiderülne, hogy igen, tehát a legtöbb megbetegedés intézményesült 
megbetegedés volt, és akkor nem tudnák folytatni a főpolgármester ellen az 
idősotthonokkal kapcsolatban ezt az elég méltánytalan kampányt. De még hiszek a 
csodákban, hátha ezt a javaslatot tudják támogatni. 

A javaslat második része az, hogy a miniszterelnök úr is tartson nyilvánosan 
sajtótájékoztatókat ez ügyben, tehát ne csak a Facebook-oldalán jelentkezzen, amikor 
a számára fontos, hanem legyen rendszeresítve sajtótájékoztató. Ezt több helyen 
láthatjuk egyébként, miniszterelnök úr nagy barátjánál és támogatójánál, Donald 
Trumpnál, az Amerikai Egyesült Államok elnökénél: ő személyesen tartja ezt a Fehér 
Ház kertjében, újságírókkal, és látható is, hogy annak ellenére, hogy néha 
kellemetlenül érzi magát, ezt a feladatát egyelőre azért még elvégzi. Szerintünk erre is 
szükség lenne. De mi azt is el tudnánk fogadni, hogyha ez online sajtótájékoztató lenne, 
biztonsági szempontok miatt; ezt láthatjuk egyébként Boris Johnsonnál, a brit 
miniszterelnöknél, aki online tart ugyanígy sajtótájékoztatót, és mindig elérhető az 
újságírók kérdései számára. 

Ehhez kapcsolódik a következő pont. Mi azt nem tartjuk szerencsésnek, hogy 
keveredik a különböző hivatalos szervek tájékoztatója a politikai tájékoztatóval. A 
kormány rendszeresen politikai tájékoztatót tart ezeken a tájékoztatókon, amelyek 
keverednek azokkal, amit katonák, rendvédelmi szervek vagy akár a tiszti főorvos 
asszony tart. Ezeket jó lenne szétválasztani, hiszen sokkal hitelesebbek ezek a 
tájékoztatók annál, hogy ebbe belevonjuk ilyen szinten a napi politikát. Illetve jó lenne, 
ha egyébként ezeken a sajtótájékoztatókon is lehetne több idő a kérdezésre. Sokszor 
látjuk azt az operatív törzsnél, hogy az egyórás intervallumban általában egy-két nem 
kormányközeli, kritikus újságírói kérdés hangzik el, ezek is nyilván válogatott 
formában, és ez nyilván nem szerencsés, hogy ennyire lejt a pálya a kormánynak.  

Én tehát összességében azért tartanám ezt fontosnak, hogy minél inkább 
támogassák ezt a kormánypárti képviselők is, hiszen önök is sokszor panaszkodnak a 
sok álhírre, rémhírre. Amennyiben megfelelő, flott, rendszeres tájékoztatás van, annál 
inkább ki lehet zárni annak a lehetőségét, hogy álhírek és rémhírek keringjenek több 
napig, több hétig. Ha ezek a tájékoztatók rendszeresek, ha minden, akár kritikus 
kérdésre is választ kapnak az emberek, akkor az ilyen típusú, valóban nem szerencsés 
rémhír- és álhírterjesztésekre kevesebb lehetőség van. Nagyobb lesz a lakosság bizalma 
is. Eddig a magyar emberek szigorúan és fegyelmezetten betartották az előírásokat, 
hogy ezt a járványhelyzetet minél inkább le tudjuk fékezni, és hogy ez a jövőben is így 
legyen, ehhez szerintem a bizalmat tovább kell építeni, és ennek fontos része az, hogy 
megfelelő információhoz jussanak az emberek. 

Ezért tehát remélem, hogy támogatni fogják a javaslatot. Annyi kiegészítéssel 
élnék, hogy ez a javaslatban nincs benne, de amennyiben majd a Törvényalkotási 
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bizottság elé kerül - úgy tudom, ott lehet javaslatot tenni -, akkor a miniszterelnöki 
sajtótájékoztatónál egy online sajtótájékoztatói kiegészítéssel élnék, hiszen 
amennyiben a járványhelyzet tovább romlik, akkor ez valószínűleg aktuális lehet. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Mivel vita nem volt, ezért a vitában elhangzottakra 
az előterjesztő nem tud válaszolni. 

Határozathozatal 

Kérdezem tehát a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba 
vételét. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Három.) Ez 3 igen. Aki nem? 
(Nyolc.) 8 nem. És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül az indítványt nem vette 
tárgysorozatba. 

A határozati házszabály értelmében a bizottságnak a tárgysorozatba vétel 
kérdésében meghozott valamennyi döntéséről a házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel 
ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük előterjesztő úrnak a részvételét. (Dr. Varga-
Damm Andrea megérkezik az ülésre.) 

A kiemelt állami javadalmazásban részesülő vezetőknek a 
koronavírus-járvány elleni védekezésbe történő bevonásáról szóló 
H/10131. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a kiemelt állami javadalmazásban 
részesülő vezetőknek a koronavírus-járvány elleni védekezésbe történő bevonásáról 
szóló, Bencsik János és Bana Tibor, független, képviselők által benyújtott H/10131. 
számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Bencsik János képviselő urat tisztelettel köszöntjük. Kérdezem, kívánja-e 
indokolni az előterjesztését. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné a szó. 

Bencsik János szóbeli kiegészítése 

BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság minden megjelent tagját.  

A koronavírus-járvány egészségügyi, járványügyi hatásai mellett egyre több szó 
esik a gazdasági következményekről is. Nem véletlenül hozott létre egy járvány elleni 
védekezési alapot a kormány 663 milliárd forint értékben. Nekem volt több 
kezdeményezésem is a célból, hogy hogyan lehetne ezt az összeget növelni, már csak 
azért is, mert a kormányon kívül minden egyes gazdasági szereplő arra hívja fel a 
figyelmet, hogy ezek a pénzeszközök nem lesznek elégségesek ahhoz, hogy a küszöbön 
álló gazdasági recesszió hatásait enyhíteni, ellentételezni tudják. A Gazdasági 
bizottságban egyszer már leszavazták a napirendre vételét annak a javaslatomnak, 
amelyik azt indítványozta volna, hogy az Unió által biztosított, a kohéziós alapokba 
befizetendő és most ötévnyi haladékot kapott összeget, amely így a 2020. évi 
költségvetésben megmaradt, tudjuk a járvány elleni küzdelemre átcsoportosítani.  

A bizottság előtt most fekvő másik javaslatomnak inkább szimbolikus, de 
legalább ennyire fontos oka van. Két lába van: az egyik, amit a kormányzati szereplők 
is rendszeresen hangsúlyoznak, miszerint mindenkinek ki kell venni a részét a járvány 
elleni védekezésből. Ezzel maximálisan egyet tudok érteni. Én azt gondolom, itt 
egyfajta példamutatás mindazon szereplők részéről, akik nagyfokú, kiemelt, havi több 
milliós állami javadalmazásban részesülnek, indokolt lenne. A másik, amire szeretnék 
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hivatkozni, hogy amikor Orbán Viktor miniszterelnök magára vállalta a teljes 
egyszemélyi felelősségét a járvány elleni védekezés sikerének vagy kudarcának, akkor, 
azt gondolom, ki is jelölte azt az irányt, hogy jelenleg ma Magyarországon Orbán 
Viktornál nagyobb felelősséget senki nem visel a mostani járvány elleni küzdelemben. 
Tehát nehezen tartom indokoltnak, hogy bárki többet is kereshessen nála. Orbán 
Viktor miniszterelnök, a jelenlegi miniszterelnök illetményének és képviselői 
tiszteletdíjának összege bruttó 2,8 millió forint, és szép számmal vannak olyan állami 
vezetők, illetve olyan cégek vezetői, amelyben az államnak többségi tulajdonrésze van, 
akik ennél jóval magasabb összeget keresnek. Ezért indokoltnak tartanám, 
természetesen nem a fizetésüknek az elvételét, de mondjuk, a 2,8 millió forinton felül 
eső részt, tehát mindazon összeget, amely a havi bruttó 2,8 millió forinton fölül van, 
ezt átcsoportosítani, legalább a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezésre.  

Most nem fogom felsorolni - az általános indoklásban felsoroltam, legalábbis 
kiragadtam több példát -, hogy milyen állami vezetőket, illetve milyen állami 
javadalmazásban részesülő vezetőket érintene ez, illetve melyek azok a többségi állami 
tulajdonban lévő gazdasági társaságok, amelyeket szintén érintene; ezt most nem 
sorolom fel, ezt megtalálják a határozati javaslat indoklásában. Egyetlen személyt 
emelnék csak ki: Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke mértéktartásra, 
spórolásra szólította fel a lakosságot, és azt mondta, mindenkinek ideje lenne 
megtanulni beosztani a beosztanivalóját, és a járvány időszaka alatt pénzt félretenni. 
Azt gondolom, az ő bruttó 4,4 millió forintos fizetéséből is méltányos lenne, ha ennek 
egy részét erre áldozná, és jó példával járna elöl.  

Úgyhogy összegzésként, képviselőtársaim, mind a gazdasági hatása, mind az 
erkölcsi példamutatás részéről, azt gondolnám, kívánatos és jó lenne, ha mindazon 
szereplők, akiktől egyébként ez joggal elvárható, élen járnának a közös teherviselésben. 
S ha önök járják a választókerületeket, beszélgetnek az ott élő állampolgárokkal, 
választókkal, vagy akár csak kinyitják a Facebook-oldalukat mindennap, akkor 
szembesülhetnek azzal az elementáris erejű társadalmi felzúdulással és társadalmi 
elvárással, hogy azok, akik az elmúlt éveknek a nyertesei voltak, akik számolatlanul, 
ennek a rendszernek a kegyeltjeiként, ennek a rendszernek a kivételezettjeiként, akár 
megérdemelt, akár nem megérdemelt módon, de mégiscsak nagymértékű vagyonra, 
fizetésre tettek szert, azok most is, amikor gondban és bajban van az ország, vegyék ki 
a részüket, és igenis tegyék hozzá a maguk részét. Úgyhogy bízom benne, hogy ezért 
támogatásra fog találni ez a javaslat, és bízom benne, hogy Kocsis-Cake 
képviselőtársammal ellentétben nagyobb vitára tudtam ingerelni a bizottság tagjait. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Varga-Damm képviselő asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Előterjesztő Úr! Én nagyon üdvözlöm ezt a javaslat-előterjesztést, és szeretnék 
kiemelni például egy olyan állami vállalati vezetőt, akinek a javadalmazása is igencsak 
figyelemre méltó: 37 darab postás átlagbérét kapja a Posta elnök-vezérigazgatója. Volt 
szerencsém végigjárni nagyon sok postahivatalt, szándékosan azért, hogy 
megismerjem a postások életét ebben a koronavírusos időszakban, és elképesztő 
munkaszervezetlenséget tapasztaltam. Az tény, hogy az este nyolc óráig nyitva tartó 
postákat este hatig engedik nyitva lenni, viszont, miután a 65 év feletti, igencsak nagy 
számú postásnak természetesen a munkáját felfüggesztették, hiszen nem szerették 
volna őket veszélyben tartani, és való igaz, hogy a postára belépésnek a létszámát is, 
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illetőleg a sorban állásnak a mikéntjét meghatározták, csak egyre nem gondoltak: ez 
pedig az, amennyivel a dolgozóknak az iszonyatos munkaterhe megnövekedett. Én 
most nem szeretném a bizottság tagjait untatni, de olyan szintű munkatehernek teszik 
ki őket, rendszeresen 12 órás szolgálatban vannak, mert különben ezt a rövidített 
nyitvatartást és az egyéb adminisztrációt sem tudnák elvégezni, és nem hallottuk 
egyetlen percig sem a Posta vezetőjét, hogy ő bármilyen önálló áldozatvállalást 
hajlandó lett volna azért tenni, hogy az átlagosan nettó 140-150 ezer forintot kereső 
postások, akik 12 órás szolgálatban vannak, minőségi módon tudják a feladataikat 
ellátni. (Dr. Varga László megérkezik az ülésre.) S miután az egész társadalom elég 
frusztrált, természetesen a kiszolgálás során ez náluk is lecsapódott, hiszen az emberek 
türelmetlenek, fáradtak, belefáradtak, elegük van, tehát nagyon sok olyan pszichés 
teher is érte őket, amire figyelni kellett volna. De ilyen magas, 5 millió forintos fizetés 
mellett sem volt képes például ennek a szervezetnek a vezetője semmilyen áldozatot 
hozni.  

Úgyhogy azt gondolom egyébként, hogy ez az egész csapat, akiket érint ez a 
javaslat, magába szállhatna, ha ezt a javaslatot nem is engedik tovább a parlament 
törvényalkotási folyamatában, de legalább szálljanak magukba, innen üzenjük, én 
üzenem nekik, és egy kicsit nagyobb áldozatot hozzanak a társadalomért, ha már ilyen 
tisztesen és nagyvonalúan fizeti őket az adófizető közösség. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Több felszólalót nem látok. A vitát lezárom. Kérdezem az 

előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Bencsik János jelzésére:) 
Nem, köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Öt.) 5 igen. Aki nem? (Nyolc.) 8 nem. 
És tartózkodás? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 5 igen és 8 nem szavazat 
mellett, tartózkodás nélkül a bizottság az indítványt nem vette tárgysorozatba. 

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. Az előterjesztő még marad a következő 
napirendi pontunkra is. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról 
a koronavírus-járvány idején elkövetett csalások és információs 
rendszer elleni egyes bűncselekmények visszaszorítása érdekében 
címmel benyújtott T/10154. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 3. napirendi pontunk: „A Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény módosításáról a koronavírus-járvány idején elkövetett csalások és 
információs rendszer elleni egyes bűncselekmények visszaszorítása érdekében” 
címmel, Bencsik János, független, képviselő által benyújtott T/10154. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Ismételten tisztelettel köszöntjük Bencsik János előterjesztő urat, s egyúttal 
megadom a szót, hogy javaslatát szóban is indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Bencsik János szóbeli kiegészítése 

BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Az 
előttünk fekvő törvénymódosító javaslatnak talán kevésbé van politikai felhangja, mint 
az előzőnek. Tehát azt szeretném kérni, hogy ha a várthoz képest ez sem fog átmenni a 
bizottságon, akkor nagyon szeretném kérni, hogy valaki a kormánypárti padsorokból 
vegye a bátorságot, álljon már föl, és mondja meg, hogy mi ezzel a probléma. Ha nincs 
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probléma, annak nagyon örülök, mert ez tényleg egy olyan javaslat, amelyben 
párthovatartozástól függetlenül szerintem nehéz bármiféle belekötnivalót találni.  

Ugye, arról van szó, hogy most a járvány idején, mint minden egyes különleges 
jogrend vagy különleges joghelyzet idején megszaporodott azoknak a csalásoknak a 
száma, amelyeknek a célpontjai azok az emberek, akik jóhiszeműen próbálják a járvány 
elleni védekezésből kivenni a részüket, illetve próbálják saját magukat is megvédeni a 
járványtól. Lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy itt főleg idős honfitársainkról van 
szó, mert a médiában talán ez kapott leginkább teret, hogy az unokázós csalásokhoz 
hasonlóan csöngetnek be idős emberekhez különféle ürügyekkel, hogy 
koronavírustesztet végezzenek az önkormányzat vagy az ÁNTSZ vagy valamelyik 
hivatal képviselőinek kiadva magukat, és így csalnak ki belőlük különböző módokon 
pénzt. De ez a jéghegynek csak a csúcsa, ugyanis a probléma ennél sokkal nagyobb és 
sokkal szerteágazóbb, mégpedig az internetes csalásra szeretnék itt utalni. Nagyon-
nagyon sok honfitársunk volt, akik, különösen a járvány első heteiben, de még most is, 
mivel nem álltak rendelkezésre kellő számban maszkok, gumikesztyűk és 
védőfelszerelések, ezeket online módon, internetes vásárlás során próbálták 
beszerezni. Sajnos egy szervezett bűnözői kör erre nagyon ügyesen rárepült, és nem 
kellett sem demensnek, sem szenilisnek lenni ahhoz, hogy valaki egy nagyon jól 
felépített online shopból megrendeljen különböző védőeszközöket, majd azzal 
szembesüljön, hogy ezek a védőeszközök soha nem érkeznek meg, mert nem léteznek. 
És akkor még nem beszéltünk azokról az esetekről, amikor különböző cégek 
helyszínein tartanak magukat az ÁNTSZ munkatársainak kiadó emberek helyszíni 
ellenőrzéseket, vagy kapnak telefonhívásokat, hogy különböző bírságok ellenében 
fizessenek be különböző vakcinákért vagy különböző vírus elleni intézkedésekért 
hozzájárulást. Nem sorolom föl, az indoklásban több konkrét példát is megneveztem; 
tömegével voltak ilyen visszaélések Budapesten és vidéken az elmúlt hetekben. Ezért is 
sajnálom, hogy közel egy hónap eltelt, mire ez a javaslat a bizottság elé került, mert így 
az a fajta visszatartó erő, amelyet ez a törvényjavaslat jelentene a megemelt büntetési 
tétellel, nem jelentkezett, így ezek a csalók továbbra is megúszhatják a kisebb büntetési 
tételekkel. Úgy gondolom, mindaddig, amíg a veszélyhelyzet fennáll, és mindaddig, 
amíg ilyen rendkívüli állapotok vannak, plusz visszatartó erőt jelentene a 
bűnelkövetőknek az, ha ezek az általuk elkövetett bűncselekmények ugyanolyan súllyal 
esnének latba, mint a bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett bűncselekmények.  

Ki akartam még térni, de nem húzom most már az időt, de külön lehetne szót 
ejteni a hackertámadásokról, az információsrendszer- vagy adatsértésekről, amelyek 
egyébként a koronavirus.gov.hu kormányzati portált is érték, amelyek legalább ennyire 
veszélyesek. Aki olvasta az indoklást, ezeket úgyis látta, ezzel most nem húznám az időt.  

Nagyon bízom benne, hogy ez a javaslat, amelynek nincs politikai felhangja, és 
amely érdemi segítséget, visszatartó erőt jelentene és érdemi védelmet jelentene 
honfitársaink számára, a bizottság egyetértésével és támogatásával fog találkozni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét.  
 
BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Bocsánat, zárszót mondhatok? 
 
ELNÖK: Csak akkor adhatnék lehetőséget zárszóra, ha vita lett volna a 

kérdésben, de vita nem volt.  
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BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Jó. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem tehát a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Öt.) 5 igen. Aki 
nem? (Nyolc.) 8 nem. És tartózkodás? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 5 
igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság az indítványt nem vette 
tárgysorozatba. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük Bencsik János független 
képviselő úrnak a részvételét az ülésünkön. 

A végrehajtási eljárások szüneteltetéséről szóló T/9952. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 4. napirendi pontunk: a végrehajtási eljárások 
szüneteltetéséről szóló, Tordai Bence, Párbeszéd, képviselő által benyújtott T/9952. 
számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. 

Tisztelettel köszöntjük az előterjesztő urat, s egyidejűleg megadom a szót, hogy 
javaslatát szóban is indokolhassa. Tessék parancsolni, képviselő úr! 

Tordai Bence szóbeli kiegészítése 

TORDAI BENCE (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Üdvözlöm a bizottság tagjait. A Párbeszéd azért nyújtotta be a végrehajtási eljárások 
szüneteltetéséről szóló törvényjavaslatot, mert úgy látjuk, hogy a kormány vonatkozó 
rendelete nagyon szűken szabta meg azoknak a körét, akik ebben a moratóriumban 
részesülhettek, miközben a kevés támogatandó kormányzati válságkezelő intézkedés 
egyike volt valóban az adóvégrehajtási eljárásoknak a felfüggesztése vagy az ehhez 
lazán kapcsolódó hiteltörlesztési moratórium. Azt látjuk, hogy éppen a 
legkiszolgáltatottabbak, a legszegényebbek, akiknek jelenleg is levonnak végrehajtás 
okán a fizetésükből vagy a nyugdíjukból 33 vagy akár 50 százalékot, azok nem 
részesültek ebből a segítségből, és itt a legnagyobb a baj, úgyhogy itt kell, hogy a 
legközelebb legyen a segítség. 

A legfrissebb, tavaly év végi adatok szerint 1,2 millió hitelmulasztás van; nyilván 
ezeknek nem mindegyike került még végrehajtási szakaszba, de az biztos, hogy több 
százezer embert, több százezer családot érint ez a kérdés. Úgyhogy azt javasoljuk az 
Országgyűlésnek, illetve most jelen esetben az Igazságügyi bizottságnak, hogy 
támogassa a tárgysorozatba vételét annak a törvényjavaslatnak, amely megoldja ezt az 
áldatlan helyzetet, tehát terjesszük ki az egyébként helyes irányú kormányzati 
intézkedést az összes végrehajtási eljárás alá vont emberre. Amíg a veszélyhelyzet van, 
amíg a gazdasági válság tart, addig ne hajtsák be ne csak az adótartozásokat, hanem az 
egyéb tartozásokat sem az érintetteken. Ehhez kérem a bizottság támogatását, hogy 
legalább a tárgysorozatba vétel megtörténhessen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Bajkai István képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Amikor valaki egy jogszabályt kíván megfogalmazni vagy jogszabályt 
kíván alkotni, akkor mindig vizsgálni kell nemcsak az alanyi kört, hanem a tárgyi kört 
is, és annak a hatásait is - nota bene, ez egy bonyolult tudomány -, az egész 
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jogrendszerhez való illeszkedését, és a jogszabályi hierarchiában elfoglalt helye 
kapcsán az alkotmányos elveket vagy a hierarchikus jogszabályoknak a hatását vagy 
egymásra utaltságát.  

Most nyilván nem fogunk erről hosszasabban vitatkozni, hogy ez a 
jogszabálytervezet ennek megfelel-e, egy dolgot azonban szeretnék hangsúlyozni. 
Valószínűleg mindenki számára ismert: végrehajtási eljárásra akkor kerül sor, amikor 
valaki valakinek tartozik, tehát már vagy egy hatóság - kevesebb esetben fordul elő ilyen 
eset -, vagy nagyrészt bíróság elbírált egy jogvitát vagy egy esetet vagy egy problémát, 
és annak megfelelően döntött. Tehát ebben a helyzetben már nem egyensúlyi helyzetről 
van szó, hanem valaki valaki felé tartozik vagy valamilyen cselekményt el kell hogy 
végezzen valakinek a javára. S ebben az esetben, amikor egy ilyen jogszabálytervezettel 
állunk szemben, akkor óhatatlanul megfogalmazódik az emberben a kérdés, hogy vajon 
azon kívül, hogy néhány adatot Tordai képviselő úr elmondott - bár konkrét adatokat 
igazából nem tett hozzá -, valójában a végrehajtás, a végrehajtási eljárásoknak az ilyen 
generális szüneteltetése milyen hatással bír a végrehajtáskérői pozícióra.  

Nem szükséges itt most említeni, hiszen maga az előterjesztő képviselő úr is 
elmondta, hogy a kormány számos intézkedést tett ebben az egészségügyi 
veszélyhelyzetben az adósok helyzetének vagy éppen hiteltartozásokkal rendelkező 
személyek és családok helyzetének a megkönnyebbítésére, a helyzetük javítására. Ilyen 
lehet, ilyen egyéb szabályokat már egyébként a hagyományos végrehajtási jogszabályok 
is megemlítenek, a részletfizetés lehetősége, vagy hasonlóképpen az ingatlan 
kiürítésével kapcsolatos eljárásoknak a felfüggesztése, vagy hasonlóképpen, ahogy 
szintén részben talán említette korábban előterjesztő úr, az ingatlannal kapcsolatos 
árverési szabályok helyes alkalmazása vagy ilyen árveréseknek a szüneteltetése, vagy a 
gépjárművek változatlan továbbhasználatának a biztosítása, ha erre irányult a 
végrehajtási cselekmény, és sorolhatnánk. Mint ahogy önmagában, amikor 
végrehajtási eljárás felfüggesztését kérheti az adós, akkor különös okként hivatkozhat 
az egészségügyi veszélyhelyzetre is. De általában a végrehajtási jogszabályok szintén, 
ha ennek a különleges, kormány által hozott intézkedésekről nem beszélnénk, 
korábban is biztosították, csak egy szűkebb körben a részletfizetés lehetőségét, illetve 
átmeneti felfüggesztését a végrehajtásnak. Ezt most kitágította, szélesebb körben teszi 
alkalmazhatóvá a kormányzat, illetve a jelenlegi jogszabályok. 

Ugyanakkor - a bevezető gondolatom is ez volt - a végrehajtási eljárások nem 
egyensúlyi helyzetek, hanem valaki valaki felé tartozik, és ebben az esetben, amikor 
generálisan minden típusú végrehajtás szüneteltetéséről lenne szó, akkor a 
végrehajtást kérőknek az érdeke úgymond sem mérlegelésre nem kerül, sem 
megvizsgálásra nem került a mostani javaslat kapcsán. Gondoljuk végig azt, hogy akik 
joggal követelik a követelésüket, vajon az ő élethelyzetüket nem kellene-e méltányolni, 
vagy kinek a felelőssége, kinek az elbírálása alá vagy hatáskörébe tartozik, hogy az adós 
helyzetét is megvizsgálja. És ebben az esetben az adós helyzetét, például a 
fizetőképességét meg sem vizsgálja adott esetben ez a tervezet; aki tartozik, függetlenül 
attól, hogy tehetős vagy nem tehetős, képes-e a teljesítésre vagy nem képes, ő is egyfajta 
kedvezményben részesül; hasonlóképpen a végrehajtást kérőnek pedig lehet, hogy 
éppen nehéz a helyzete, vagy éppen ő az, aki rászorul a végrehajtás alá vonttal szemben 
meghatározott teljesítésre, az ő helyzetét sem mérlegeli ez a jogszabálytervezet. Azt 
gondolom, amikor a részletfizetés lehetőségének a biztosításáról van szó például, akkor 
kifejezetten a végrehajtást elrendelő bíróságnak ott van a lehetősége, hogy ezt 
mérlegelje. S azt gondolom, hogy ennek, ahogy ezt az előbb is kifejtettem, az 
egészségügyi veszélyhelyzettel összhangban kell állnia. Ilyen példát mondok, és nem is 
biztos, hogy erre választ kérnék a tisztelt előterjesztőtől, csak gondolja végig, hogy ha 
meghatározott cselekmény elvégzéséről van szó, például gyermeket egyik szülőtől a 



14 

másik szülőhöz kell a bíróság ítélete alapján elhelyezni - mert így szól a döntés, a 
gyermek érdeke az elsődleges -, ezt nem lehet végrehajtani. Tartásdíjaknak, tartási 
kötelezettségeknek a teljes szüneteltetését jelenti ez; magának a tartásra szorulónak az 
élete vagy családja kerülhet ezáltal veszélybe. Ezt a típusú végrehajtást is 
megakadályozza ez a tervezet. És még lehetne sorolni vég nélkül, amikor a végrehajtást 
kérőknek igenis méltányolható az érdeke, hogy hozzájussanak ahhoz a megítélt 
összeghez, vagy meghatározott cselekmény elvégzésre kerüljön, ami egyébként az 
ítéletben vagy a határozathozatalban szerepel.  

Tehát azt gondolom, amikor végrehajtási eljárás generális szüneteltetéséről van 
szó vagy ilyen szüneteltetésnek a kimondásáról, akkor egy, nem is egyensúlyi helyzetet 
hoz létre valójában ez a tervezet, hanem kifejezetten és csak és kizárólag az adósoknak 
úgymond pártjára áll, és azok, akik egyébként az adósokkal szemben állnak, és bírósági 
ítélet vagy hatósági határozat alapján nyertes, jogosult felek, az ő érdekeiket egyáltalán 
nem méltányolja, pedig ők is egyébként az egészségügyi veszélyhelyzet által éppen 
sújtottak.  

Úgyhogy a magam részéről éppen ezért nem javasolom ezt a generális 
szüneteltetésre vonatkozó javaslatot. Én azt gondolom, az eddigi intézkedések, az 
eddigi javaslatok kellőképpen figyelembe veszik a lehetséges megoldásokat, és 
figyelembe veszik azt is, hogy az adósoknak van lehetősége, tehát a mostani, hatályos 
jogszabályi keretben is van lehetősége úgymond könnyebbséget kérni vagy átmeneti 
időre lehetőséget kapni, hogy ne teljesítsenek. Ezt azonban mérlegelésre kell bízni, a 
végrehajtási lapot kiállító, illetve a végrehajtási ügyben eljáró hatóság, illetve bíróság 
számára. Azt gondolom, ez a leghelyesebb. S amit az előbb említettem, kifejezetten a 
most hatályos jogszabályi környezetben és jogszabályi rendelkezések alapján az 
egészségügyi veszélyhelyzet miatt elnehezült életkörülményekre kifejezetten lehet 
hivatkozni akkor, amikor a végrehajtási eljárás felfüggesztéséről vagy részletfizetésről 
van szó. Úgyhogy ez az intézmény, amely az egészségügyi veszélyhelyzetre vonatkozik 
és ezzel összefüggésben áll, az most adott. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) További felszólalni kívánó Varga-Damm 

Andrea képviselő asszony. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Előterjesztő Úr! Hosszú éves vita tárgya ez a kérdés, és ha korábban, az elmúlt 
hat-hét évben, amikor ez felmerült, hajlandó lett volna a kormányzat a végrehajtási 
eljárásról szóló törvényt akként módosítani, hogy végrehajtás alá nem vonható az a 
jövedelem, amely a megélhetést szolgálja, akkor ebben a koronavírus-helyzetben nem 
került volna sor még nagyobb tragédiákra, egyéni tragédiákra. Nincs az a végrehajtást 
kérő, akinek érdekében azt kellene tenni, hogy valakitől a mindennapi létfenntartását, 
a biológiai lénye alapján a napi újratermelését szolgáló pénzösszeget is elvegyék, mert 
a végrehajtási eljárás nem a polgár elpusztítását, hanem a tartozása beszedését 
szolgálja.  

Az a baj, hogy mindkét oldal hosszú évek óta elbeszél egymás mellett. Bajkai 
képviselőtársam azt hangsúlyozza - nagyon helyesen -, hogy egy végrehajtást állami 
kényszerrel végre kell hajtani, meg kell tenni, elő kell segíteni, hogy a végrehajtást kérő 
megkapja azt, ami neki jár; ez viszont nem járhat azzal, hogy valaki ne tudja a 
létfenntartását finanszírozni. Ilyen nem létezik, ilyen elvrendszer sehol a világban, 
hogy például a 28 500 forintos minimálnyugdíjból is képesek a végrehajtók levonni a 
33 vagy akár 50 százalékot, ha több végrehajtás van.  

Azt se felejtsük el, és Bajkai képviselőtársam felszólalása alapvetően egy 
olyanfajta végrehajtást kérő társadalomról szól, akikről azt gondoljuk, hogy nagy 
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részben magánszemélyek vagy cégek. Nem. A végrehajtást kérők nagy része valamifajta 
szolgáltató vagy pénzügyi intézmény, amelyek nem voltak képesek hosszú éveken át az 
adósokkal egy megegyezést létrehozni, hanem a számukra adott és természetesen a 
gazdasági erejük és kapcsolatrendszerük alapján adott eszközökkel, illetőleg a peren 
kívüli végrehajtások eszközével élve gyakorlatilag rázúdultak a társadalomra. És akkor 
még nem beszéltünk az elévült követelések közjegyző előtti fizetési meghagyásos 
eljárásáról, ami tömegével van. Tehát a mai végrehajtásoknak legalább 20 százaléka 
elévült követelésről szól, csak miután az egyszerű emberek nem ismerik a szabályokat, 
csak azt látják, hogy egy hivatalos levél jön, megijednek - ez sajnos tény; ez persze az ő 
hibájuk, hogy nem érvényesítik a jogaikat. 

De amiért én felszólaltam, az az, hogy ha mi felelősek vagyunk a társadalomért, 
ha nem is ezzel a javaslattal, de a közeljövőben azt rendezzük már, hogy nem vonható 
végrehajtás alá egy-egy embernek azon pénzösszege, azon meglévő aktívuma akár 
bankszámlán vagy más formában, ami az ő mindennapi megélhetését szolgálja. Ha 
ugyanis ez a fajta kifosztó rendszer fog működni, akkor egy biztos: a magyar emberek, 
a populációnk létszáma nem fog növekedni; azok az emberek, akiknek amúgy sem 
könnyű az élethelyzete, akár azért, mert egy leszakadó régióban élnek, akár azért, mert 
nincs olyan tudás, ismeret és képzettség a fejükben, ami egy minőségibb életet tudna 
biztosítani, ezeket az embereket végképp magukra hagyjuk. Ezért én azt kérem a 
kormánypárti képviselőtársaimtól, hogy ezzel az elvvel, ezzel a felhanggal kezdjék kérni 
az igazságügyi kormányzatot arra, hogy dolgozzon ki egy olyan javaslatot, amellyel ezt 
a célt el lehet érni. És akkor nagy eséllyel ilyenfajta előterjesztések nem fognak érkezni 
a Házba. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További felszólalni szándékozót nem látok. A vitát lezárom. Kérdezem 

Tordai Bence előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. 
(Jelzésre:) Úgy látom, igen. Tessék parancsolni! Öné a szó. 

Tordai Bence reflexiói 

TORDAI BENCE (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr, és köszönöm dr. 
Varga-Damm Andrea képviselőtársunknak a felszólalását, már csak azért is, mert ő a 
képviselők közül talán a leginkább szakértője ennek a témának. Minden szavával 
egyetértek, és azt hiszem, ezek akár az előterjesztés indoklásának kiegészítéseként is 
tekinthetők.  

Köszönöm dr. Bajkai István hozzászólását is, bár úgy látom, hogy ő is inkább 
azoknak az embereknek a sorába tartozik, akik ha találkoznak egy lapra szerelt 
bútorral, akkor nem összeszerelik, hanem áthívják a szomszédot. Jelzem, hogy a 
törvényalkotás eredetileg a kormányzat feladata; nyilván az ellenzéki képviselőknek is 
lehetősége, de örülnék, ha az ilyen típusú észrevételeit erre a miniszterelnöki intelemre 
tekintettel tenné meg.  

Az az elméleti természetű eszmefuttatás, ami itt elhangzott, nyilván tartalmaz 
megfontolandó igazságokat, de azért alapvetően a hitelezői érdekek képviseletéről szól, 
mint ahogy megszoktuk öntől és a Fidesz-kormánytól is, hogy általában a bankok, 
pénzügyi szolgáltatók oldalára áll az emberek helyett. Egy ilyen válságban pedig 
különösen arcpirító, ha azt látjuk, hogy nem a kiszolgáltatott, a válságban sokszor 
tényleg kilátástalan helyzetbe került családok mellett áll ki egy politikai párt 
képviselője, hanem a hitelezők, a bankok, a pénzügyi szervezetek, szolgáltatók oldalára 
áll ebben a kérdésben.  

Azt mondta, hogy itt egy egyensúlytalan helyzet alakul ki, nem egyensúlyi 
helyzet. Hát, az a helyzet, hogy amikor itt javasolunk egy generális felfüggesztést, az 
pontosan ugyanaz, mint amikor az adóvégrehajtásoknál vagy általában a 
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hiteltörlesztéseknél önök nemcsak javasoltak, de elfogadtak egy generális 
felfüggesztést. Érdekes módon akkor a végrehajtást kérők pozíciójára nem voltak 
tekintettel, vagy valahogy, egy különalkuban megegyeztek, hogy kárpótolják őket. 
Abban valóban igaza van képviselőtársamnak, hogy az adós kérheti a végrehajtás 
felfüggesztését egy bírósági eljárás keretében. Mindezt a rendelet akkor szabályozta 
így, amikor a bíróságokon ítélkezési szünet volt, úgyhogy ez különösen pikánssá teszi a 
dolgot, de egyébként is hónapokig, évekig kellene várni arra, hogy egy akut 
válsághelyzetet oldjon meg a bíróság. Ez nyilvánvalóan nem járható út.  

Tényleg, amikor azt nézzük, hogy mi az indokolt eset, mi a legkiszolgáltatottabb 
rétegeknek az aktuális helyzete, akkor talán érdemes abból a felmérésből kiindulni, 
miszerint a nyolc általánost vagy kevesebbet végzett emberek 25 százaléka veszítette el 
az elmúlt hetekben a jövedelmének nagy részét vagy egészét a válság miatt. Tehát egy 
ilyen általános társadalmi válsághelyzetben, amit lehet, hogy önök a gazdasági-
pénzügyi elit köreiben forogva nem érzékelnek még, vagy ha érzékelnek is, akkor nem 
tartják olyan fontosnak, hogy reagáljanak rá, de egy ilyen helyzetben, azt hiszem, igenis 
az adósok oldalára kell állni, és nem a bankok, szolgáltatók érdekeit nézni, hiszen 
ezeknek a pénzügyi stabilitása nyilvánvalóan sokkal erősebb, mint a családoknak, 
háztartásoknak a helyzete. Tudjuk, hogy a magyar családok kétharmada legfeljebb két 
hónapig tudja fedezni a kiadásait, ha kiesnek a jövedelmei. A magyar bankok ennél 
ütésállóbbak; a magyar bankokon stresszteszteket végeznek folyamatosan, a magyar 
bankokat a kormány nem hagyja bedőlni, vagy akár a Nemzeti Bank vagy az Európai 
Központi Bank különböző csomagjai mentik meg őket. Attól nem kell félni, hogy a 
bankok néhány hónapnyi moratórium miatt csődbe mennek. Attól kell félni, hogy 
emberek nélkülözni fognak, éhezni fognak, hogy kétségbeesésükben öngyilkosságot 
fognak elkövetni. Ezek a társadalmi következményei annak, hogy önök több százezer 
ember tartozásainak, illetve a végrehajtásuknak a felfüggesztését nem hajlandóak 
támogatni - ha jól értem ebből a felszólalásból. 

Én azt javaslom, fontolják meg mégiscsak, hogy kinek az érdeke az első: önök az 
embereket képviselik vagy a bankokat képviselik? Továbbmegyek: önök az emberek 
szavazataira számítanak, az emberek bizalmát kérik vagy a bankok bizalmát kérik? S 
ha egyébként azt látják, hogy valóban lehetnek olyan helyzetek, ahol problémát okoz 
jelen gazdasági válságban az embereknek ezeknek az összegeknek a levonása, vagy 
ennek egyáltalán a léte, hiszen arról beszélünk, hogy 60-80-100-150 ezer forintos 
nyugdíjakból és fizetésekből vonják le a felét-harmadát, vagy ahogy Varga-Damm 
képviselőtársunk mondta, akár a 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumnak is 
elvihetik a felét; szóval, ha az ilyen helyzeteket mégiscsak kezelésre érdemesnek látják, 
akkor kérem, adjanak be módosító javaslatokat. Tehát támogassák a tárgysorozatba 
vételt, és nagyon örülök, ha pontosító javaslatokkal áll elő a Fidesz- vagy a KDNP-
frakció. De természetesen azt is üdvözölni fogom, ha egy teljesen önálló 
törvényjavaslatban vagy akár rendeletben kezelik ezt a helyzetet. A lényeg az, hogy 
hallgassák meg a bajba jutott emberek százezreinek a segélykiáltását. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Muszáj annyit elmondanom, hogy nem volt még egy olyan kormány az 

Unióban, amelyik ennyit tett volna az emberekért, mint a Fidesz-KDNP-kormány. 
(Derültség és felzúdulás az ellenzéki sorokban.)  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Aki 
ezzel egyetért? (Öt.) 5 igen. Aki nem? (Nyolc.) 8 nem. És tartózkodás? (Nincs ilyen.) 
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Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba.  

Köszönjük szépen Tordai Bence képviselő úrnak a bizottsági ülésünkön való 
részvételét. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. (Dr. Varga László kimegy a 
teremből.)  

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek az 
országgyűlési képviselők javadalmazásának veszélyhelyzettel 
összefüggő eltérő szabályaival kapcsolatos módosításáról szóló 
T/10148. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 5. napirendi pontunk: az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvénynek az országgyűlési képviselők javadalmazásának veszélyhelyzettel 
összefüggő eltérő szabályaival kapcsolatos módosításáról szóló, Szél Bernadett, 
Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs, független, képviselők által benyújtott T/10148. 
számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. 

Úgy látom, az előterjesztők képviseletében mind a hárman jelen vannak. 
Kérdezem az előterjesztőket, hogy a képviseletükben ki akar felszólalni. (Dr. Szél 
Bernadett: Mind a hárman.) Mind a hárman szeretnének fölszólalni, van erre 
lehetőség. Először, ha jól láttam, Hadházy Ákos képviselő úr szól. Öné a szó, képviselő 
úr, tessék parancsolni! 

Dr. Hadházy Ákos szóbeli kiegészítése 

DR. HADHÁZY ÁKOS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Azzal szeretném kezdeni, hogy az előbb elhangzott egy mondat az ön szájából, ott az 
volt, hogy az Európai Unióban egyetlenegy kormány nem tett annyit az emberekért, 
mint a mi kormányunk. Ezzel én vitatkoznék. Azonban ez a javaslat arra is lehetőséget 
ad, hogy ne csak a mi kormányunk, hanem a képviselőink is tegyenek az emberekért, 
érezzenek együtt azokkal, akiket a járvány sújt, érezzenek együtt az egészségügyi 
dolgozókkal, és érezzenek együtt azokkal a százezrekkel, akik pillanatok alatt 
elveszítették szó szerint a megélhetésüket.  

A javaslatnak az a lényege, hogy azt a fizetésemelést, amit az elmúlt hónapokban 
a képviselők kaptak, illetve azt az összeget, amit az alapdíjukon felül keresnek - ezek 
néha nagyon sok pénzek -, utalják át automatikusan a járványvédelmi alapba.  

Nagyon érdekes volt számomra ez a bizottsági ülés, még nem tart egy órája, de 
gyakorlatilag szinte a végéhez is értünk, nem volt egyetlenegy kérdés sem, illetve 
egyetlenegy kérdés volt az öt napirendi ponthoz. Ez azt jelenti, hogy aki itt egy sima 
bizottsági tag, az 200 ezer forintot kap az alapdíján felül. Ha azt mondjuk, hogy egy 
hónapban van két ilyen bizottsági ülés, akkor tulajdonképpen ez egy nagyon jó óradíj, 
100 ezer forint/óra óradíj. Jól tudom azt, hogy a képviselői munka nemcsak azt jelenti, 
amikor itt tetszenek ülni, azonban az aktivitásból megítélve ez körülbelül mégis ennyi 
munkát jelent, ez egy 100 ezer forintos óradíjat jelent. Az az emelés pedig, amit 
kaptunk alapdíjként, körülbelül az is egy 100 ezer forintos alapdíj. Össze kell ezt vetni 
azzal, hogy több százezer embernek a járvány után gyakorlatilag nulla forintos 
jövedelme lesz, és össze kell vetni azt, hogy nagyon sok ember harmincegynéhány ezer 
forint megélhetési támogatást kap csak, mivel a kormány nem hajlandó valódi 
segítséget adni, vagy csak néhány hónapig hajlandó valódi segítséget adni embereknek. 
Vessük össze ezeket a pénzeket! (Dr. Varga László visszatér a terembe.) 

Én azt gondolom, jó lehetőség ez a javaslat arra, hogy megmutassuk az 
embereknek, hogy valóban szolidárisak vagyunk velük, megmutassuk azt, hogy 
együttérzünk velük; jó lehetőség arra, hogy érezzék az emberek, hogy velük vagyunk és 
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értük vagyunk képviselők. Sajnálnám azt, ha véletlenül leszavaznák ezt a javaslatot, 
sajnálnám azt, hogyha önök is csak abban bíznának, hogy majd a milliárdokból 
folytatott kormánypropaganda gyakorlatilag elfeledteti az emberekkel, hogy mi történt 
velük, és megpróbálják majd egymás ellen heccelni vagy bírók ellen, képviselők ellen, 
romák ellen heccelni az embereket. Nem ez a jó válasz. A jó válasz az, hogy szolidárisak 
vagyunk az emberekkel, és erre ez a javaslat mindenképpen lehetőséget ad.  

Kiemelném azt, hogy a javaslat lényege, hogy az egészségügyi dolgozók 
béremelésére fordítsák azt a pénzt, amiről önök és mi lemondanánk ezzel a 
törvénytervezettel. Az egészségügyi dolgozók eddig ott tartanak, hogy jóval kevesebbet 
visznek haza a járvány óta, mivel nem lehet túlórájuk, nagyon sokan fizetés nélküli 
szabadságra voltak kötelezve; ez egy egészen elképesztő részlete az úgynevezett járvány 
elleni védekezésnek, és annak, amire elnök úr azt mondta, hogy Európában nincs olyan 
kormány, amelyik többet tett volna a magyar emberekért. 

Azt is jól tudjuk, tessék érzékelni, és elmondjuk, hogy nem megoldás ez a 
javaslat, hiszen ez százmilliós nagyságrendű pénzt jelent csak. A megoldás ennél jóval 
kézenfekvőbb összegeknek, hatalmas összegeknek az átcsoportosítása lehetne. Le 
kellene mondani a kínai vasútról, 1800 milliárd forintról van szó, az 1,8 milliószor 
1 millió forint. Le kellene mondani az atlétikai vb-ről, 200 milliárd forint, 200 ezer 
embernek adhatnánk 1 millió forintos segítséget vagy 2 millió embernek 100 ezer 
forintos segítséget. És le kellene mondani a propagandagépezet 150 milliárdjáról. Ezek 
lennének az igazi lemondások. De ha elfogadják ezt a javaslatot, akkor jelezhetik a 
magyaroknak, a magyar állampolgároknak, magyar honfitársainknak, hogy igenis 
hajlandóak valóban segíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Az Igazságügyi bizottság munkájára vonatkozó tényállásszerűség 

érdekében szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az Igazságügyi bizottság a 
pandémiás időszakban is hetenként legalább egyszer, de van, hogy kétszer ülésezik. 
Köszönöm szépen. 

Kérdezem, az előterjesztők közül másodikként ki szeretne felszólalni. (Jelzésre:) 
Úgy látom, hogy Szél Bernadett képviselő asszony. Tessék parancsolni! Öné a szó. 

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Pár mondattal szeretném kiegészíteni a Hadházy Ákos által 
elmondott tényeket. Egyrészt én nagyon sajnálom, hogy egy hónapjába került a 
láthatóan igen sokat ülésező Igazságügyi bizottságnak - hiszen az elnök úr az előbb 
mondta, hogy volt, hogy hetente kétszer üléseztek - az, hogy ezt a javaslatot napirendre 
vegye. Itt van előttem maga a törvényjavaslat: a benyújtás dátuma 2020. IV. hó 19., 14 
óra. Most pedig 2020. V. hó 18., hétfő van. Innentől kezdve nem igazán értem, hogy 
egy hónapig mire vártak. Én azt gondolom, ez egy olyan javaslat volt, amit abban a 
percben napirendre kellett volna venni, és ahogy elnök úr el is mondta, lehetett is volna 
napirendre venni. Tehát akkor tisztelettel kérdezem, hogy mire vártak egy hónapot.  

A második megjegyzés, amit szeretnék hozzáfűzni, hogy szerintem a 
példamutatás abszolút elvárható a képviselők részéről, megjegyzem, minden 
tekintetben. Utánanézve a számoknak, azt látom, hogy aki most képviselő és 
kormánytag egyszerre - például Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Gulyás Gergely -, 
bruttó 3 308 600 forintot keres, ebből a nettó az olyan 2 millió forint fölött van, és 
folytathatnám ezt a sort. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek, akik itt a 
parlamentben dolgoznak, beleértve saját magamat is, mindenkinek a törvény erejénél 
fogva kellett volna átcsoportosítani a fizetéséből a járvány elleni védekezési alapba, 
amihez hozzáteszem, hogy abba pedig a szociális dolgozókat bele kellett volna venni, 
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merthogy most nincsenek benne, márpedig az idősek otthonában egy csomó helyen ők 
voltak terepen, ők vannak terepen, hiszen a járványnak még nincs vége. Innentől 
kezdve én érthetetlennek tartom, hogy miért kellett egy hónapot várni arra, hogy ez a 
törvényjavaslat idekerüljön napirendre vételre. Már csak azért is, merthogy a világban 
önök is rengeteg jó példát láthattak arra, hogy milyen módon mutatják ki 
szolidaritásukat a törvényhozásban dolgozó emberek a néppel. Új-Zélandon például 
hat hónapig 20 százalékról mondtak le; a bolgár képviselők a teljes fizetésükről 
lemondtak; Szlovéniában, miközben kétszeresére emelték az egészségügyi dolgozók 
bérét, 30 százalékról mondtak le; az albán miniszterek 50 százalékos fizetéscsökkentést 
kaptak - egész egyszerűen abból a megfontolásból, hogy miközben a nép számára egy 
lehetetlen helyzet állt elő, amit nagyon nehezen tudnak anyagilag, emberileg, minden 
téren megoldani, így fejezi ki az együttérzését az őket képviselő politikai gárda vagy 
csapat ilyen tekintetben a néppel. Magyarországon semmi ilyen nem történt. Önkéntes 
fölajánlások vannak, folyamatosan, mint tudjuk, az MSZP- és a Párbeszéd-frakció 
részéről is, mi magunk is, tehát biztos vagyok benne, hogy mások is, akikről nem 
tudunk, különböző módon átcsoportosítottak a fizetésükből. De én borzasztóan 
hiányolom azt, hogy a törvény erejénél fogva nem történt egy egységes rendelkezés, 
amely a patkó mindkét oldalára, úgy a kormány-, mint az ellenzéki oldalra érvényes. 

Úgyhogy amellett, hogy tisztelettel szeretném kifejezni azt a szándékomat, hogy 
minden egyéb követelésünket fenntartjuk, úgy az antikorrupciós intézkedéseinket, az 
itt, ebben a teremben leszavazott Mészáros-adótól kezdve a béremelési javaslatainkat 
és a szociális biztonság magyarországi megteremtésére vonatkozó összes javaslatunkat, 
az álláskeresési támogatásnak a kilenc hónapra való emelésén át például a 
gyermekekkel otthon maradó szülők számára nyújtandó támogatásig az összes 
javaslatot fenntartjuk, tisztelettel kérem önöket, hogy ha már egy hónapot vártak arra, 
hogy ezt a törvényjavaslatot napirendre vegyék, akkor ne úgy menjünk innen haza, 
hogy önök a parlamenti erőfölénnyel visszaélve ezt leszavazzák.  

Ez most tárgysorozatba vétel, ez nagyon fontos. Innentől kezdve, ha a konkrét 
tartalmára vonatkozóan vannak is egyéb megjegyzéseik, azt tudjuk rendezni a 
parlamenti vita során. Úgyhogy legyenek kedvesek, vegyék ezt tárgysorozatba, és ha 
módosító javaslatokat akarnak benyújtani, arra lenne lehetőség, ha a plenáris 
szakaszba továbbengedik a javaslatunkat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az Igazságügyi bizottság munkájára vonatkozó jogszerűség érdekében 

szükséges fölhívnom a HHSZ 58. § (2) bekezdését, mely szerint a tárgysorozatba 
vételre kijelölt bizottság a jelölést követő 30 napon belül határoz az indítvány 
tárgysorozatba vételéről. A 30 napos határidő számításánál a rendes ülésszakok közötti 
időtartamot figyelmen kívül kell hagyni. Az iromány előterjesztésének, benyújtásának 
dátuma 2020. IV. hó 19-e volt, azaz április 19-e, ezzel egyidejűleg nem történt 
előterjesztés a vonatkozásban, hogy az Igazságügyi bizottság ezt tárgyalja, ezt követően 
két nappal történt ez az előterjesztés. Tehát mindenképpen megállapítható, hogy az 
Igazságügyi bizottság jogszerűen járt el. 

Kérdezem Szabó Szabolcs független képviselő urat, előterjesztőt, szeretne-e 
szólni. (Jelzésre:) Úgy látom, hogy igen. Tessék parancsolni, képviselő úr! Öné a szó. 

Szabó Szabolcs szóbeli kiegészítése 

SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm. Én csak 
röviden szólnék hozzá, képviselőtársaim már mindent elmondtak.  

Egy konkrét adatot említenék. Nem tudom, olvasták-e a képviselőtársaim a 
Tárki legfrissebb felmérését, a múlt héten jött ki; ez egy országos, reprezentatív minta. 
A megkérdezettek 18 százaléka számolt be arról, hogy a felmérést megelőző egy 
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hónapban jelentősen csökkent a jövedelme. Ez persze területileg és iskolai végzettség 
tekintetében is nagy egyenlőtlenséget mutat, hiszen van olyan megye, ahol jóval 20 
százalék fölötti ez az érték, van olyan végzettségi kategória, ahol jóval 20 százalék fölötti 
ez az érték. Tehát lehet azt mondani, hogy nagyjából minden ötödik ember és így 
vélelmezhetően nagyjából minden ötödik család esetében igen jelentős 
jövedelemcsökkenés történt. Ugye, ehhez képest disszonáns az a mechanizmus, 
amelyet az én szavazatom ellenére a parlament elfogadott a ’18-as választás után, hogy 
egy ilyen folyamatos és automatikus fizetésemelést iktatott be a képviselők esetében a 
magyar jogrendbe; én azt gondolnám - mondom, csatlakozva a képviselőtársaim által 
elmondottakhoz -, hogy az lenne az erkölcsös meg felelős magatartás, ha a járvány 
idejére ettől eltekintenénk.  

S természetesen én is megerősíteném, hogy tudom nagyon jól, hogy vannak 
olyan képviselők ellenzéki oldalon, de kormánypárti oldalon is, akik a fizetésükből 
szoktak rendszeresen, saját vagyonukból szoktak rendszeresen jótékonykodni; ez 
teljesen rendben is van. Ez a javaslat a törvény erejénél fogva ezt mindenkire 
kiterjesztené, azokra is, akik erre nem szoktak gondolni. Mert láttunk már rá példát, 
hogy valaki tíz láda almával próbálja ezt a problémát rendezni, míg vannak olyanok, 
mondjuk, én magam is, aki az elmúlt két hónapban egyhavi fizetésének megfelelő 
összegből vásárolt élelmiszert meg maszkot. Tehát hogy azért mindenkit 
figyelmeztessünk arra, hogy van felelőssége a képviselőnek ilyen szempontból is. 
Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. Mivel vita nem volt, ezért a vitában 
elhangzottakra az előterjesztők nem tudnak válaszolni. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Aki 
igen? (Öt.) 5 igen. Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodik? (Nyolc.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 8 tartózkodás 
mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba.  

Köszönjük szépen Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs előterjesztők 
részvételét a bizottsági ülésünkön. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülését a jövő héten, várhatóan május 
25-én, hétfőn fogja tartani. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, 
észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 
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Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését ezennel berekesztem. Köszönöm megjelenésüket. További 
szép napot kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 02 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


