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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 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 megnyitom. Ismertetem a helyettesítések rendjét: Czunyiné 
Bertalan Judit alelnök asszony helyettesíti Vitányi István alelnök urat; Bajkai István 
képviselőtársunk helyettesíti Kovács Zoltán alelnök urat; Becsó Károly 
képviselőtársunk helyettesíti Demeter Zoltán képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy 
a bizottság határozatképes. 

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Tájékoztatom a 
tisztelt bizottságot, hogy napirend-módosítási kérelem érkezett. Az előterjesztő, 
Kocsis-Cake Olivio, Párbeszéd, képviselő úr írásban és határidőn belül kezdeményezte, 
hogy a mai ülésünkön ne kerüljön sor a lakhelyelhagyási korlátozásról szóló H/9835. 
számú határozati javaslatának tárgysorozatba vételéről való döntésre. Erre 
figyelemmel ma erről nem döntünk. 

A napirendi javaslat módosítására irányuló további kezdeményezés nem 
érkezett a bizottsághoz. 

Kérdezem tehát most képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat 
elfogadását az általam tett módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki 
igen? (Nyolc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) S aki tartózkodott? (Három.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás 
mellett a napirendi javaslatot az általam tett módosítással elfogadta. 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések 
megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről 
szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról szóló T/10528. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 
törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések 
megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. 
törvény módosításáról szóló T/10528. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása.  

Az előterjesztő kormányt Hajas Barnabás államtitkár úr képviseli, az 
Igazságügyi Minisztérium részéről, akit ezúton is tisztelettel köszöntök kollégáival 
együtt. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem e vonatkozásban elsőként az előterjesztő kormányt, hogy 
álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek.  

 
DR. HAJAS BARNABÁS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

megfelel. 
 



6 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom e vonatkozásban a vitát. 
Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vita ezen 
szakaszát lezárom, szavazás következik. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzanak! Aki egyetért ezzel? (Kilenc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? 
(Három.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Bár az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok nem érkeztek, a bizottság 
kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben hárompontos módosítójavaslat-tervezetet 
juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a pénteki napon megküldtünk önöknek. 
Elsőként kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetről. 

 
DR. HAJAS BARNABÁS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A 
vitát lezárom, szavazás következik. 

Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-tervezetet, 
mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. A kormány 
támogatja. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki egyetért? (Nyolc.) Aki nem? 
(Egy.) S aki tartózkodik? (Kettő.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 1 
nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a részletes vitát lezáró módosító javaslatot 
elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki 
igen? (Nyolc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) S aki tartózkodott? (Három.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás 
mellett a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról 
döntött. 

Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi véleményt ismertetni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem.  

Köszönjük szépen államtitkár úrnak és kollégáinak az ülésünkön való 
részvételét. További szép napot kívánunk! (Dr. Hajas Barnabás és munkatársai 
távoznak az ülésről.)  

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról szóló 
T/10298. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a Magyarország Alaptörvényének 
kilencedik módosításáról szóló, Bencsik János független képviselő úr által benyújtott 
T/10298. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. 

Tisztelettel köszöntjük ülésünkön Bencsik János képviselő urat, előterjesztőt, s 
egyúttal megadom a szót, hogy javaslatát szóban is indokolhassa. Tessék parancsolni! 
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Bencsik János szóbeli kiegészítése 

BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat. Ennek a mostani járvány elleni 
védekezésnek nagyon sok tanulsága van eddig, meg nagyon sok tanulságot fogunk 
leszűrni belőle a továbbiakban is. De az egyik legfontosabb, amivel talán mindenki 
egyetért, hogy ez a mostani vírus eléggé kiszolgáltatott, legyengült immunrendszerben 
érte nemcsak a magyar lakosságot, hanem a magyar egészségügyet is. Az látható, hogy 
bár az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozó honfitársaink erejükön felül 
teljesítettek, akik az első sorban küzdöttek, azért az ő küzdelmüket jelentősen 
gyengítette az, hogy sajnos a magyar egészségügyi ellátórendszer nem volt abban a 
formában, hogy a vírussal való küzdelmet úgy fel tudjuk venni, és ez különösen a 
kórházkiürítések kapcsán mutatkozott meg, hogy sajnos az ellátórendszer nincs olyan 
állapotban, ami lehetővé tenne egy felkészült védekezést. Úgyhogy arra tekintettel, 
hogy bármikor a jövőben megismétlődhet egy hasonló veszélyhelyzet - ugye, itt már 
őszre, szeptember-októberre jósolják ennek a járványnak a második hullámát, de 
bármikor máskor is szembetalálhatja magát az ország egy hasonló egészségügyi 
krízishelyzettel -, én azt szeretném javasolni, és arra tettem javaslatot, hogy a magyar 
emberek egészséghez való alapvető jogának, amit az Alaptörvény is kimond, teremtsük 
meg az anyagi lábát, és biztosítsuk azt, hogy a mindenkori költségvetésben legalább 15 
százalékát a költségvetésnek egészségügyi célú kiadásokra fordítsuk.  

Én visszanéztem 2010-ig visszamenőleg, hogy a magyar állam a költségvetés 
arányában mennyit fordított egészségügyre. Ez az elmúlt években némi növekedést 
mutat, tehát egy olyan 9-10 százalékról 11 százalék fölé emelkedett; tehát amikor a 
kormány azzal érvel, hogy emelkedtek az egészségügyi kiadások, akkor a legutolsó évre 
ez valóban igaz is, de én azt gondolom, hogy ezt legalább 15 százalékig kellene emelni 
ahhoz, hogy az egyik oldalról érezhető, pozitív változást, javulást hozzon az 
egészségügyi dolgozók számára és az egészségügyi ellátórendszerben, a másik oldalról 
pedig ez a fajta növekedés még nem veszélyeztetné a költségvetés stabilitását és a 
költségvetés más alrendszereinek a fenntarthatóságát.  

Úgyhogy bízom benne, hogy az ez indítványom egyetértéssel vagy támogatással 
fog találkozni. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szóban is megindokolhattam. 

 
ELNÖK: Köszönjük, előterjesztő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Jelzésre:) Bajkai István képviselő úr, tessék parancsolni! Öné a szó. 

Hozzászólások 

DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársak! Általában egy jogszabály megalkotása, 
különösképpen a hierarchia csúcsán lévő jogszabály, mint az Alaptörvényünk 
megalkotása nemcsak általános, a társadalom építését szolgáló megfontolásoknak az 
összessége, hanem részben bizony szakmaiságot is feltételez.  

Ez a javaslat tulajdonképpen, ha jól látjuk, a költségvetés egy fejezetének vagy 
egy fő alrendszerének az alkotmányba emelését, egy megszorító értelmezés szerinti 
alkotmányba, Alaptörvénybe emelését kívánja szolgálni. Azon túlmenően, hogy nem 
értek egyet az előterjesztőnek az indoklásban foglalt megállapításaival - így nem értek 
egyet azzal, hogy nem elégséges mértékűek lennének az egészségügyben történő 
fejlesztések; nem értek egyet azzal, hogy a sérülékenysége az egészségügyi 
rendszerünknek most bebizonyosodott volna; nem értek egyet azzal, hogy sújtja az 
ágazatot a forráshiány, és sorolhatnám -, sokkal inkább azt tudnám mondani, bár ez 
nem tárgya a jelenlegi tervezetnek, hogy amikor valóban sújtotta az egészségügyet a 
forráshiány vagy éppen a közvetlen államcsődhelyzet, az éppen a szövetségesük, az 



8 

akkori Gyurcsány-kormánynak a tevékenysége. Na, az valóban sújtotta! Ugyanakkor 
szakmai értelemben egy fejezetnek, egy költségvetési előirányzat fejezetének az 
alkotmányba, Alaptörvénybe való emelése - azon túlmenően, hogy lehetne sorolni a 
különböző eseteket, milyen módon köti meg a kormány vagy éppen a parlament, az 
Országgyűlés kezét később, amikor ennek az alrendszernek a szabályozásáról van szó - 
fölvetne egy másik alkotmányos kérdést, hogy mely más alrendszereket lehetne 
hasonlóképpen az Alaptörvénybe beemelni. Mert ha szakmai értelemben ezt valaki 
vitatni szeretné - bár szerintem teljesen ellentétes az alaptörvényi és alkotmányossági 
filozófiával -, az éppen fölvethetne egy ilyen kérdést. 

Tehát meggyőződésem az, hogy ez a javaslat nem szolgálja sem az Országgyűlés, 
sem az egészségügyre vonatkozó döntéseknek a szabadságát vagy éppen a kormányzat 
felelősségét ebben az ügyben. A magam részéről tehát mind a két okból, tehát mind a 
megalapozatlansága, mind pedig a jogszabályi hierarchiával és a jogalkotással 
összefüggő kérdéseknek a meg nem felelősége kapcsán nem tudom támogatni ezt az 
előterjesztést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További felszólaló? (Jelzésre:) Varga-Damm 

Andrea képviselő asszony!  
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm szépen. Mindenképpen azt 

gondolom, hogy képviselőtársam javaslata azért indokolt, mert ha megnézzük az 
Alaptörvényt, egyébként alkotmánytól teljesen idegen szabályok vannak benne. Tehát 
ha bármikor is akár a magyar, akár bármelyik demokratikus ország, ahol van 
alkotmány vagy alaptörvény, annak a rendelkezéseit megnézzük, láthatjuk, hogy 
nálunk szokatlanul sokféle, egyébként törvényekben bőségesen szabályozható 
életviszony van benne, és például a költségvetés kérdésében is. Tehát sehol a világon 
ilyen nincs, hogy az Alaptörvényben a parlamenttől elvárt költségvetési tervezési 
metodikát vezessék be alaptörvényi rendelkezésnek! Ezért azt gondolom, ilyen alapon 
bármely parlamenti képviselő, sőt akár egy polgár is javasolhatja a képviselőknek vagy 
a kormánynak, hogy terjesszen be olyan javaslatokat, ha már ilyenfajta témát érint 
jelen esetben az Alaptörvény, akkor tegye már meg, hogy picit hatékonyabban vagy 
cizelláltabban vagy pontosabban határozzon meg akár olyan témákat, szakterületeket, 
amely vonatkozásában nem térhet el a jogalkotó a költségvetési törvény tervezése 
során.  

Az is tény, és sajnos kénytelen vagyok Bajkai képviselőtársammal vitatkozni, 
hogy azért az elmúlt években számtalan olyan esemény történt, ami arról tett 
tanúbizonyságot, hogy az egészségügyi ellátórendszerben sok hiányosság van, 
egyrészről a szakemberhiány, másrészről nagyon sokszor eszközhiány. Azért aki nyitott 
füllel és szemmel jár, látja, hogy a kórházban ellátásban részesülőknek a családtagok 
visznek gyógyszert meg egyéb egészségügyi eszközt, ami szükséges akár az 
ellátásukhoz, akár a meglévő állapotuk fenntartásához. Ily módon nem igaz, hogy nincs 
forráshiány.  

Képviselőtársam, nagyon helyesen, picit provokálja a parlamentet, hogy ha 
valóban az a kormány célja, hogy az egészségügyi ellátórendszerben, ha a jövőben 
hasonló jellegű teher érkezik, mint egy ilyen járvány, akkor legyen elegendő forrás arra, 
hogy a kezelése során ne a kapkodás, az ötletelés és például 36 ezer ágy kiürítése - ez 
azért nagyon durva volt, bocsássanak meg! - legyen az eszköz, hanem egy olyan 
kiegyensúlyozott rendszer legyen, elég forrással megtámogatva, ami a személyzetnek, 
a kórházigazgatóknak és az ellátórendszer minden vezető tisztségviselőjének olyan 
komoly felhatalmazást ad a jó ellátás kialakítására, ami, akár azt is lehet mondani, hogy 
elegendő. 
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Az, hogy képviselőtársam meghatározta ezt a 15 százalékot, ha megnézik más, 
fejlett országok egészségügyi finanszírozását, azért körülbelül ilyen nagyságrendekkel 
találkoznak. És egyébként lehet, hogy ez a 11 és 15 százalék közti különbség lenne az, 
ami akár pótolhatná a hiányt, amit mi tapasztaltunk. De hangsúlyozni kívánom, ha az 
Alaptörvény alkotói nem vezettek volna be az Alaptörvénybe egyébként alapvetően 
idegen, mint például a költségvetéssel kapcsolatos szabályokat, akkor vélhetően 
képviselőtársamnak sem az jutott volna eszébe, ha a hiányt is Alaptörvényben 
határozzák meg, hogy hogyan kell megállapítani, ha az európai uniós előírásoknak 
megfelelő teljesítményünket is ez az Alaptörvény tartalmazza, akkor egy ilyen fontos 
kérdést, mint egy társadalom egészségügyi ellátásának biztosítása, hát miért ne 
vezethetnénk be.  

Úgyhogy én nagyon örülök, hogy képviselőtársam ilyen kreatív, és szembesít 
mindannyiunkat azzal, hogy bizony kinyitották a palackot, és a szellem kiszállt, és el-
elkapja néhány képviselő, hogy akkor beszéljünk még erről-arról meg amarról, jelen 
esetben az egészségügyről. Úgyhogy én köszönöm a javaslatot.  

 
ELNÖK: További jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. Kérdezem az 

előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, tessék 
parancsolni! Öné a szó. 

Bencsik János reflexiói 

BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Köszönöm 
szépen Varga-Damm Andrea képviselőtársamnak a felszólalását. Valóban, a javaslat 
megalkotásakor európai példákat is átnéztünk és összehasonlítottunk. Jómagam is 
akartam érvelni azzal, mert számítottam rá, hogy ez egy szempont lesz, hogy egyáltalán 
az Alaptörvény szellemiségétől vagy struktúrájától idegen lenne bármiféle 
költségvetési mozzanat. Tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, önök vették bele ebbe 
az alkotmányba az államháztartási hiányhoz való kötését a mindenkori 
költségvetésnek! (Dr. Varga László megérkezik az ülésre.) Tehát azért gondolom, hogy 
ez nem érv a szakmaiság ellen, hiszen ezt a kaput önök nyitották ki.  

Ami pedig az indoklást illeti, Bajkai képviselőtársam úgy fogalmazott, hogy az 
ellentétes az alkotmányosság filozófiájával. Tisztelt Képviselőtársaim! Mondjanak 
nekem egy annál nyomósabb vagy fennköltebb érvet, hogy a magyar embereknek az 
egészséges élethez való joga, az, hogy a magyar embereknek az egészségét, a 
biztonságát garantáljuk - ha ez ellentétes az alkotmányosság filozófiájával, akkor mi az, 
ami nem? Ha erre a célra azt mondják, hogy ez nem fér bele, túlfeszíti az Alaptörvény 
kereteit, akkor milyen olyan cél van, ami ennél jobban kötődik és elidegeníthetetlen 
joga az állampolgároknak? Tényleg, talán a saját fizikai biztonsághoz való jog, ami még 
ezen felül áll.  

Én azt gondolom, pontosan a kórházkiürítések mutatták meg azt, hogy nagyon-
nagyon komoly terhet tud jelenteni az ellátórendszerre, még békeidőben is, de főleg 
egy ilyen krízis esetén, amikor rehabilitációkat kellett elhalasztani, amikor több 
hónappal meghosszabbodtak várólisták, műtéti várólisták amiatt, mert az 
ágyfelszabadítások miatt erre nem volt kapacitás, amikor krónikus betegeket kellett 
hazaküldeni - ezekre mind nem került volna sor, ha az egészségügyi ellátórendszer erre 
fel van készülve. És semmi sem garantálja azt, hogy a jövőben nem fog ilyen helyzet 
előfordulni. 

Összességében annyit szeretnék leszögezni, hogy mind a javaslat szakmaisága, 
mind az indokolása szerintem megfelelő. És nagyon sajnálom, ha ez a javaslat nem 
találkozik a kormánypárt támogatásával. Ettől függetlenül fontosnak tartottam, hogy 
erre felhívjuk a figyelmet, és nagyon bízom benne, hogy ha ezt a javaslatot nem is 
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fogadják el, de ha jól értesültem, holnap benyújtják a jövő évi költségvetést: akkor 
legalább ennek a szellemiségében vagy ezek a szempontok legalább részben 
valamennyire érvényesülni fognak a költségvetés összeállításakor. Ha ezt holnap 
benyújtják, akkor ez ki fog derülni. Én mindenesetre egyéni képviselői módosító 
indítványokkal szorgalmazni fogom ezeknek a fejezeteknek a módosítását és növelését 
a javaslat indoklásában leírtak szellemiségének megfelelően. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Egy rövid megjegyzést teszek: fontos a magyar 

állampolgárok egészséghez való joga, ez a költségvetési törvényben megfelelőképpen 
tükröztetve is lesz. A költségvetés ágazatonkénti elosztásának az Alaptörvényben 
azonban nem lehet helye. 

Határozathozatal 

Kérdezem ezek után a tisztelt bizottságot, támogatják-e a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! Aki igen? (Négy.) Aki nem? 
(Nyolc.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 4 igen és 8 
nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság az indítványt nem vette 
tárgysorozatba. 

A határozati házszabály értelmében a bizottság házelnök urat a tárgysorozatba 
vétel kérdésében meghozott valamennyi döntésről írásban értesíti.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük Bencsik János független 
képviselő úrnak, előterjesztőnek a részvételét a bizottsági ülésünkön. További szép 
napot kívánunk! (Bencsik János: Köszönöm szépen. - Dr. Kovács Zoltán megérkezik 
az ülésre.)  

Az önálló zöld csúcsminisztérium felállításáról szóló T/8930. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 3. napirendi pontunk: az önálló zöld csúcsminisztérium 
felállításáról szóló, Szabó Timea, Párbeszéd, és képviselőtársai által benyújtott T/8930. 
számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. 

Tisztelettel köszöntöm ülésünkön Kocsis-Cake Olivio képviselő urat az 
előterjesztők képviseletében. Megadom a szót, hogy javaslatukat szóban is 
indokolhassa. Tessék parancsolni, képviselő úr! 

Kocsis-Cake Olivio szóbeli kiegészítése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igen röviden érvelnék az önálló zöld csúcsminisztérium 
bevezetése mellett.  

Nem tudom, tudják-e a bizottság tagjai, hogy mi a közös Szaúd-Arábiában, 
Tanzániában, Szomáliában és Magyarországban. Az a közös, hogy a Föld 193 elismert 
állama közül ezekben az országokban nincs környezetvédelmi minisztérium vagy 
legalább ezen a szinten működő ügynökség az állam szolgálatában. Azt gondolom, ez 
nem a legjobb ország-PR, úgyhogy már csak ezért is érdemes lenne változtatni, egy 
olyan világban, ahol a klímavédelem, környezetvédelem ügye egyre fontosabb. 

De ha ez nem győzi meg önöket, akkor mondanék egy másik számot: 15 ezer. 
15 ezer magyar hal meg évente korábban, idő előtt a káros levegő miatt, a szennyező 
gázok miatt. Az EU-ban mi vagyunk a negyedik legnagyobb légszennyezettséggel 
rendelkező ország. Ez az érv talán még erősebb az előzőnél is.  

A második Orbán-kormány szüntette meg a környezetvédelmi tárcát, és azóta 
ennek az ügynek nincs gazdája, dobálják egymás között a különböző minisztériumok; 
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nem tudjuk, hogy éppen ki az illetékes milyen kérdésben. Én az elmúlt években számos 
ilyen üggyel foglalkoztam, és azt vettem észre, hogy nincs gazdája ennek a területnek; 
amikor éppen a balatoni fakivágásokkal vagy zöldfelületirtással kapcsolatban tettem 
föl kérdéseket, érdeklődtem, akkor sem volt sosem gazdája; amikor például a Viresol 
Kft. környezetszennyezése kapcsán, a Bene-patak kapcsán érdeklődtem, akkor sem 
volt gazdája. És sorolhatnám azokat az ügyeket, amelyek az elmúlt években borzolták 
a kedélyeket, ha környezetvédelemről volt szó; pakolgatták ide-oda ezeket az ügyeket, 
és aztán elveszett a nagy semmibe. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen 
egy önálló környezetvédelmi minisztérium és egy miniszter, aki képviseli a 
kormányban ezt az ügyet, és felelős a környezetért.  

Ezeket alapul véve javasoljuk tehát a klímavédelmi, környezetvédelmi, 
közlekedési, energetikai és vízügyi minisztérium felállítását. De ha ideológiai, elvi 
vitáink vannak - hiszen tudom, hogy önök mostanában az új keresztény-konzervatív 
klímapolitika mellett érvelnek -, akkor részemről akár lehet ennek a minisztériumnak 
a neve „a teremtett világ és a környezeti örökségünk védelme minisztérium” is, tehát 
ezen ne múljon, hogy felállítsuk ezt az új intézményt.  

Persze tudom, hogy nem fogják ezt megszavazni; hozzátéve az előző vitához azt, 
hogy az, hogy nincs intézményesült garanciája a környezetvédelemnek, ez egyébként 
az Alaptörvénnyel is szembemegy, az egészséges környezethez való alkotmányos 
alapjogot szerintem nagyban sérti. De visszatérve ahhoz, hogy miért nem fogják önök 
ezt megszavazni: hát, nyilván a minisztériumok felállítása, mint egyébként minden 
ügy, a miniszterelnök döntése, és hát, önök nem fognak szembemenni a 
miniszterelnökkel, ha nem engedte meg maguknak. Másfelől az elmúlt évek politikája 
is azt mutatja, hogy az önök számára a környezetvédelem, klímavédelem nem fontos. 
Elég csak arra gondolni, hogy a napelemeket megadóztatták, a szélerőműveket 
gyakorlatilag betiltották; azt a Paks II.-t támogatják, amely amellett, hogy drága, 
adósságba taszítja az országot, veszélyes is, és oroszfüggőséget okoz hosszú távra az 
országban, tehát nem biztosítja azt, hogy az ország energiaellátása több lábon álljon, 
amit egyébként önök szoktak hangoztatni. Úgyhogy azzal, hogy ezt a javaslatunkat 
leszavazzák, azzal majd csak még egy pecsétet ütnek magukra azzal a címmel, hogy nem 
fontos a klímapolitika, nem fontos a környezetvédelem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Kovács 

Zoltán alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Értem, amit képviselőtársam a benyújtók képviseletében elmondott, de szeretnék egy 
más szempontot is elővenni. Mégpedig, hogy volt környezetvédelmi minisztérium, és 
mégis bekövetkezett a vörösiszap-katasztrófa. Tehát nem az intézményrendszer dönti 
el, hogy milyen a környezetvédelem meg a klímavédelem, hanem a tevékenység, hogy 
ki mit végez ebben az ügyben. Ráadásul az integrált államigazgatási rendszer, amit az 
Orbán-kormány 2011 óta létrehozott, pont a gyorsaság, a hatékonyság a jellemző a 
kormányhivatali rendszerben, ahol minden szervezet együtt van. Tehát amikor egy 
engedélyt kiadnak, az nemcsak környezetvédelemből áll, nemcsak építésügyi 
szabályokból áll, hanem jó néhány, nevezzük kis tárcának, az együttműködéséből. 
Ennek a bővítése természetesen a bürokráciacsökkentés ellen hat.  

Visszamehetünk még más példákra is az elmúlt harminc esztendőben, amikor 
volt környezetvédelmi tárca, akár az MDF-kormány idején, akár a Horn-kormány 
idején; emlékszünk a „piszkos tizenkettő” városra, amikor volt környezetvédelmi tárca, 
de mégis uniós szabályok alapján magyar városokat így neveztek el. Úgyhogy szerintem 
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nem ez a megoldás, hanem a feladatok ellátása, és szerintem ez a jelenlegi struktúrában 
megoldható. 

Hogy a balatoni fák kihez tartoznak: ott vannak az Agrárminisztériumhoz 
tartozó természetvédelmi területeken lévő nemzeti parkok, a Balatonnak egy külön, 
önálló hatósága, amelyik ezzel foglalkozik, az nincs benne ebben az integrált 
államigazgatási rendszerben, hanem önálló hatáskörrel és feladatkörrel rendelkezik. 
Azt gondolom, ezeket egyébként helyben kell felállítani, mert helyben lehet őket elérni. 
Az, hogy van egy központi minisztérium, kevésbé elérhető akár az állampolgárok 
számára, mint helyben egy ilyen szervezetrendszer. Úgyhogy ilyen szempontból én azt 
gondolom, ez nem vinné előbbre a környezetvédelem ügyét, ez inkább egy látványos 
elem lenne az ellenzék számára, ha ezt el tudná érni. Úgy gondolom, ez is a cél, hogy 
elmondhassa, hogy ütöttünk egy szöget a környezetvédelem koporsójába azzal, hogy 
még környezetvédelmi minisztérium sincs. Eklatáns példa erre a vörösiszap: volt 
minisztérium, mégis kiömlött.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Bajkai István képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Ugye, a balliberális kommunikációs filozófia lényege mindig az, hogy 
mutatni, hangoztatni azt, ami nincs, és tagadni azt, ami van. Jelen esetben, ha volt 
kedves tanulmányozni azt, hogy hogyan működik a közigazgatás, ahogy azt épp az 
előbb képviselőtársam fölvázolta, és mit jelent az integrált közigazgatási szemlélet, 
akkor bizonyára megállapította volna ennek az előnyeit, illetve ennek a 
hatásmechanizmusát, de úgy látom, hogy ezt a valóságelemet éppen most tagadja vagy 
nem ismeri.  

Még szomorúbb, ha adott, konkrét ügyekben nem találja az illetékes hatóságot 
vagy illetékes eljáró szervet, mert meggyőződésem, hogy olyan választ nem kapott 
egyetlen közigazgatási szervtől, eljáró hatóságtól sem, hogy nem tudjuk, hogy ki az 
illetékes, vagy nem kapott volna megfelelő tájékoztatást. De akár parlamenti 
képviselőként is mondhatom ezt önnek, hogy mint parlamenti képviselő érdemes a 
hatályos jogszabályok gyűjteményét tanulmányozni, amikor hatáskörről és 
illetékességről van szó. Higgye el, ez egy kitűnő kötet, és nagy segítség az ember 
munkájában.  

A másik: ez nyilván részben politikai alapelv, részben valahol alkotmányos 
szemléletünknek az egyik erkölcsi alapelve, hogy a kormányzó párt, kormányzó 
többség határozza meg azt, hogy a kormányt milyen minisztériumokkal állítja föl. Ez a 
jellemző, és ezt jelenti a kormányzati felelősség, és ezt jelenti az a felhatalmazás is, 
amelyet kaptunk a választópolgárok jóindulatából és nekik köszönhetően. Úgyhogy én 
azt mondom, a kormányzati struktúra megállapítása nem ellenzéki javaslatok 
tárgyköre alapvetően, és ezt az alkotmányos alapelvet eddig általában a 
politikatörténetben be is szokták tartani, nem szoktak ebben úgymond külső 
javaslatokat tenni. Az egy más dolog, ha valaki a klímapolitika vagy környezetvédelem 
kapcsán megfogalmazásokat tesz közzé vagy javaslatokat tesz, ez természetes. De azt 
gondolom, a kormányzati felelősség mégiscsak azt jelenti, hogy a kormányzat 
struktúráját mégiscsak a kormányzó pártok határozzák meg.  

Ugyanakkor azt az előbb kifejtette Kovács képviselőtársam, hogy egyébként 
mindenre, főleg az integrált közigazgatási szemlélettel - ezt inkább politikai 
innovációnak lehet felfogni - hatékony megoldásokat adtunk. Azt gondoljuk, ez egy 
hatékony megoldás, amelyik most a közigazgatásban érvényesül. Tehát ehhez képest a 
javaslatnak például, ha ezt vitatja, akkor inkább a vitatással kellene foglalkoznia, de 
szerintem ezt elmulasztja, hanem inkább egy kicsit politikai irányú, hogy hogyan lehet 
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egy újabb hírt generálni valamelyik rádióban vagy tévében; meggyőződésem szerint ez 
inkább ezt szolgálja. 

Zárójelben pedig, hogy a végén, nem is humorosan, hanem egy kis 
ajakbiggyesztést láttam, hogy „ha önöknek úgy tetszik, teremtett világ”. Én azt kérem, 
hogy ezzel a hitbéli kérdéssel azért ne viccelődjön! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. További felszólalót nem látok. A vitát lezárom. Kérdezem 

az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, tessék 
parancsolni! Öné a szó. 

Kocsis-Cake Olivio reflexiói 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm, csak röviden. Hát, 
elnézést kérek, hogy politizálok - végül is parlamenti képviselő vagyok, és egy 
Igazságügyi bizottságban ülünk.  

Egyfelől azt szeretném kérdezni, hogy ha ülést tart a kormány, akkor ki képviseli 
a környezetvédelem ügyét. Ki az az ember, aki ezt az ügyet a kormányban képviseli? Ki 
az egyedüli felelőse ennek?  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ez csak egy költői kérdés lehet, mert nem tud már senki… 
 
KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Hát, igen, én válaszolok is rá, 

pontosan ezért, mert költői kérdés: senki.  
Bajkai úr, én számos alkalommal kérdeztem államtitkárokat, minisztereket 

nagyon komoly környezetkárosító üggyel kapcsolatban. Vissza lehet nézni az összes 
jegyzőkönyvet a parlamentben: általában lepattintás volt, átpattintottak ehhez vagy 
ahhoz a szervezethez, ez nem az ő felelősségük, majd megvizsgálják, s a többi. Ha lenne 
egy környezetvédelmi minisztérium, legalább ezt tisztán látnánk, hogy mi a helyzet 
ebben.  

Igen, a kormányzati struktúra megállapítása. Hát, igen… Ebből látszik, hogy mi 
egy kormánynak a prioritása. Az is látszik, hogy sem egészségügyi minisztériumunk 
nincs, sem oktatási minisztériumunk, ez is valószínűleg azt mutatja, hogy az önök 
számára mennyire fontos ez a két terület. De hogy környezetvédelmi minisztériumunk 
nincs egy olyan korszakban, amikor ennek a szerepe, ennek az ügynek a jelentősége 
egyre inkább nő és felértékelődik, inkább azt mutatja, hogy önök nem a jövőbe 
tekintenek, és nem afelé tartanak, ami a világtrend. És ha régebben volt ilyen 
környezetvédelmi minisztérium, az nagyon helyes, bár nem garancia arra 
természetesen, hogy nem történik olyan, ami károsítja a környezetet, de legalább van 
egy felelőse annak az ügynek. Amikor az Európai Unióban is külön biztos foglalkozik 
már ezzel a kérdéssel, akkor egy európai uniós ország szerintem kevéssé engedheti meg 
magának, hogy ezt a kérdést ne kezelje kiemelten. De még egyszer mondom, önök 
nyilván le fogják szavazni, ami természetesen azt mutatja és bizonyítja, hogy a 
klímaváltozás, a környezetvédelem ügye az önök számára most egyáltalán nem fontos. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki igen? (Négy.) Aki 
nem? (Nyolc.) És tartózkodás? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 4 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül az indítványt nem vette 
tárgysorozatba.  
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Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen Kocsis-Cake Olivio 
képviselő úr, előterjesztő részvételét a bizottsági ülésünkön. 

A koronavírus elleni védekezésről szóló T/9865. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 4. napirendi pontunk: a koronavírus elleni védekezésről szóló, 
Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Szabó Szabolcs független képviselők által benyújtott 
T/9865. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Tisztelettel köszöntjük ülésünkön Szél Bernadett független képviselő asszonyt 
az előterjesztők képviseletében, egyúttal megadom a szót, hogy javaslatukat szóban is 
indokolhassa. Tessék parancsolni, képviselő asszony! 

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Elöljáróban azt a tételt szeretném 
evidenciává tenni, hogy ha egy országban egyetlen ember önkényes döntésétől függ az, 
hogy meddig tart egy rendeleti kormányzás, akkor az nem demokrácia.  

Amit önök most maguk előtt látnak, az egy alternatív felhatalmazási törvény, 
úgy is fogalmazhatnék, hogy mi így csinálnánk ezt, demokratikusan, jogállami keretek 
között. Ennek kapcsán most az ülésen két dologról szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy 
elvileg egy nappal vagyunk a veszélyhelyzet és a rendkívüli jogrend megszüntetéséről 
szóló törvényjavaslat benyújtása előtt, így már van lehetőségünk arra, hogy értékeljük 
az elmúlt két hónapot. Másrészt pedig hozzá szeretném tenni, hogy bár mint tudjuk 
elnök úr szíves közléséből, ez egy nagyon aktív bizottság, és volt, hogy hetente kétszer 
is ülésezett az elmúlt időszakban, mindazonáltal egy III. hó 29-én, tehát olyan két 
hónapja benyújtott törvényjavaslatról van szó. Nyilván nem véletlen, hogy miért V. hó 
25-én tárgyalja ezt a bizottság. Nagyon sajnálom, hogy hetek teltek el anélkül, hogy 
erről a kérdésről beszélhettünk volna - nyilván mindenki érti, hogy miről van szó. 

A másik, amiről beszélni szeretnék, az maga a törvényjavaslat, hogy 
álláspontunk szerint hogyan nézne ki a felhatalmazás demokratikus és jogállami 
megoldása, ami egyébként most azért is fontos, mert ha a jövőben esetleg lesznek ilyen 
válsághelyzetek, akkor mi azt javasolnánk, hogy ezt az utat válassza a magyar 
parlament. Illúzióim nincsenek, egyre kevesebb van, de mindenesetre nagyon fontos, 
már csak a saját választóink szempontjából is, hogy lássák azt, hogy van másik 
lehetőség, van másik alternatíva. 

Az értékelés kapcsán három dolgot tudok elmondani. Az egyik az, hogy az elmúlt 
két hónap bebizonyította, hogy igazunk volt: nem volt szükség korlátlan idejű 
felhatalmazásra. Azt is bebizonyította, hogy a kormány visszaélt a hatalmával; és azt is 
bebizonyította, hogy nem volt valódi garancia a visszaélések ellen. Nyilván ez is volt a 
cél. Hogy miért nem volt szükség korlátlan felhatalmazásra? A kormánynak, ugye, két 
érve volt, mind a kettő érvénytelen. Az egyik érv az volt, hogy a parlament 
működőképességének fenntartása miatt kell a felhatalmazás. Na most, ha ez lett volna 
a valódi problémájuk, akkor ez a bizottság utat adott volna annak a javaslatnak, 
amelyik az Alaptörvény szintjén garantálta volna a parlament digitális vagy 
elektronikus működését, aminek egyébként a szellemi atyja Gulyás Gergely, és én 
nyújtottam be magát a javaslatot. Azt hiszem, ez egy - hogy mondják ezt? - 
önbeismerés, hogy nem adtak zöld utat ennek a javaslatnak. S egyébként a 
felhatalmazási törvény meghatalmazásának a pillanatában pont hogy nem a parlament 
lekapcsolása volt, ami a valóságban megtörtént, hanem csúcsra járatták, őrült tempójú 
parlamenti üzemmód ment, ami szintén azt bizonyítja, hogy önök egyáltalán nem azzal 
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számoltak, hogy lekapcsolják a parlamentet, hanem pont azzal, hogy olyan törvényeket 
tudnak átvinni a válság időszaka alatt, ami az önök számára fontos, viszont mivel a 
társadalom jelentős része a járvány elleni védekezéssel van elfoglalva, kevésbé 
figyelnek erre. Hát, így lett törvény a Budapest-Belgrád vasútvonalból, amit én a Fidesz 
és a Kínai Kommunista Párt nászajándékának gondolok; így lett törvény a transznemű 
emberek jogfosztásából; így lett egy csomó jogfosztás, például a munkájukat végző 
emberekkel, a kulturális közalkalmazottakkal kapcsolatban; rengeteg korrupciós, 
jogfosztó intézkedést vittek át ez alatt a két hónap alatt.  

De ott van egy másik érvénytelen érv, amit úgy fogalmaztak meg, hogy a 
hatékony és gyors cselekvés miatt kell a felhatalmazás. Szeretném idézni a 
miniszterelnök legutóbbi rádióinterjúját, amikor is elmondta - nem azt a részt, egy 
másikat -, hogy „a rendkívüli jogrend a legjobb döntéseink közé tartozik, mert időben 
tudtuk meghozni a döntéseket; azért volt fontos, hogy egy órán belül is lépni tudjunk, 
ha a helyzet úgy kívánta”. Csakhogy a rendkívüli jogrend nem azért rendkívüli jogrend, 
mert mielőtt a döntést meghozzák rendeleti szinten, nekiállnak a parlamenttel 
konzultálni, hanem 15 nap elteltével kell a parlamentnek a véleményét kikérni az adott 
kérdésben. Tehát egy rendkívüli joghelyzetben definíció szerint a parlament nem tudja 
akadályozni a rendeleti kormányzást, csak 15 nap elteltével tudja a véleményét 
elmondani. Önöknek ez sem fért bele. 

A másik érvem, amelyet kritikaként tudok megfogalmazni az elmúlt időszakkal 
kapcsolatban, az a kőkemény visszaéléseknek a sorozata, amit rendeleti szinten 
követtek el. Sem szükséges, sem arányos nem volt az a mérték, amivel használták a 
jogkörüket. A legdurvább visszaélésük közül én hármat szeretnék említeni. Az egyik a 
különleges gazdasági övezetek létrehozása és Göd kisemmizése, mondvacsinált 
okokkal, a járványhoz semmilyen szinten nem kapcsolódva. A másik az információs 
jogok korlátozása, a közérdekű információs jog kiüresítése. Szeretném önöknek 
elmondani, hogy miután aláírták a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a 
hitelszerződését, én rögtön kikértem közérdekűadat-kérésben, pár nap múlva jött a 
válasz, hogy majd 45 nap múlva foglalkoznak a kérdésemmel. Szóval, akkor mi a 
helyzet ezzel?  

A harmadik és nagyon fontos korlátozás a munkajogok teljes lenullázása, a 
munka törvénykönyvének a felfüggesztése; a kétéves munkaidőkeret egyoldalú 
bevezethetősége, amit rabszolgatörvény 2.0-nak is hívnak - még a válságban nem 
érintett szektorokban is bevezették ezt. Na most, ezek mind túlterjeszkednek a 
felhatalmazáson.  

És egy nagyon fontos visszaélés az, hogy a felhatalmazási törvény egy 
rémhírterjesztéssel kapcsolatos Btk.-módosítást is tartalmazott. Mindannyian 
emlékszünk azokra a megrázó képsorokra, amikor facebookozó magyar 
állampolgárokat vitt be reggel hatkor a rendőrség, mondván, hogy szerintük 
rémhíreket terjesztenek. Még az igazságügyi miniszter is exkuzálta magát, de ez nem 
teszi nem megtörténtté ezeket az eseményeket.  

És az is bebizonyosodott, hogy nem volt valódi garancia a hatalmi túlkapásokkal 
szemben. Ha itt valódi garancia lett volna, akkor a parlamenti kormánytöbbséggel 
szemben az ellenzék vagy a parlament egésze, mondjuk úgy, hogy az első visszaélés 
után visszavette volna a felhatalmazást. De hogy nem fordulhattunk 
Alkotmánybírósághoz közvetlenül, hanem maradt a rendkívül időigényes és 
körülményes eljárás, amivel egyébként él is az ellenzék, de a villámgyors reakciót, hogy 
az Alkotmánybíróságnak három napon belül kell döntenie, és akár egy képviselő is 
odafordulhat, ezt a garanciát nem kapta meg az ellenzék. Innentől kezdve valódi 
garancia e hatalmi túlkapásokkal szemben nem volt.  
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S milyen az alternatíva? Mi az, amit mi kínálunk a magyar állampolgároknak? 
Én azt gondolom, alap az, hogy semmiképpen nem korlátlan egy felhatalmazás, hanem 
maximum 30 napig szól, és legkésőbb a 30. napon kell dönteni arról, hogy mi lesz a 
sorsa ennek a felhatalmazásnak. Az is alap ebben a században, hogy az elektronikus 
működést és a digitális működést garantálni kell. Egyébként nemcsak 
veszélyhelyzetben hasznos ez; azt gondolom, egy olyan korban, amikor most is minden 
kormánypárti képviselő kényelmesen használja a ParLexet, ugyanúgy tudja használni 
ennek egy kiterjesztett modulját, amely adott esetben a szavazásokról szól.  

A tartalmi és eljárási garanciák a harmadik elem, amit szeretnék kiemelni. Az 
Alaptörvényben olyan területeket jelöltünk ki, amire a kormány felhatalmazása 
egyszerűen nem terjed ki. És azért is lett volna szükség a tartalmi megszorításra, mert 
a járványra hivatkozva, mint az előbb említettem, a kormány több, oda egyáltalán nem 
kapcsolódó döntést hozott, ami egyértelműen hatalmi visszaélés, és teljes mértékben 
elfogadhatatlan. Az eljárási garancia pedig az Alkotmánybíróság könnyített és 
gyorsított eljárása lett volna. Az Alkotmánybíróság még a mostani állapotában is 
valamilyenfajta kontrollszerepet kell hogy betöltsön. Három napon belül kellett volna 
az Alkotmánybíróságnak döntenie egy adott kérdésben, és mi lehetővé tettük volna, 
hogy egy képviselő odafordulhasson. S az egyik legfontosabb garancia a 
rémhírterjesztés gumiszabályokkal való szigorítása helyett a védekezés 
akadályozásának visszaélésre lehetőséget nem adó szabályozása lett volna, amit mi 
ebben a törvényjavaslatban kiemeltünk. 

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ahol egy ember önkényes döntésétől 
függ az, hogy meddig tart egy rendeleti kormányzás, ott nem lehet demokráciáról 
beszélni, az egy teljesen más rendszer. Ugye, akkor egy ilyen rendszerben arról is kell 
még beszélnünk, hogy milyen a demokratikus és jogállami megoldása egy adott 
felhatalmazásnak. Már csak azért is, mert ez egy járványveszélyhelyzet volt, de önök 
nagy lendülettel leszavazták itt az előző napirendi pontban az önálló környezetvédelmi 
minisztériumot, ez viszont nem teszi semmissé zöldpolitikusoknak azt az évtizedek óta 
tartó figyelmeztetését, ami arra vonatkozik, hogy a klímaválság korában számolnunk 
kell azzal, hogy korábban nem ismert kihívásokkal néz szembe az emberiség. És e 
kihívások egyike pontosan olyan vírusoknak a megjelenése globális szinten, amihez 
fogható egészségügyi katasztrófa az elmúlt időszakban nem sújtotta ezt a bolygót. 
Úgyhogy azt gondolom, vita kell hogy legyen arról, szerte a világon, hogy egy ilyen 
helyzettel hogyan tudunk megbirkózni. Magyarországon, amely sajnos már nem 
tartozik a demokráciák közé, nem teljesíti azokat a szabályokat, amivel egy 
demokráciában élni tudunk, nekünk viszont arról kell beszélnünk, hogy ha még egyszer 
egy ilyen helyzet van, akkor a mindenkori kormánynak milyen felhatalmazása legyen 
és milyen ne.  

Az Orbán-kormány elmúlt két hónapját röviden értékeltem itt a felvezetésben. 
Mindazonáltal arra kérem ellenzéki képviselőtársaimat, hogy mindenképpen adjanak 
zöld utat ennek a javaslatnak, már csak azért is, mert ha fordul a kocka, akkor lesz 
mihez nyúlnunk, és tudni fogjuk azt, hogy hogyan tudunk úgy együttműködni a 
parlament egészével, hogy ne az ellenzéknek a pályáról való leszorítása, hanem sokkal 
inkább a lakosság melletti teljes mértékű kiállás tudjon érvényesülni.  

A kormánypárti képviselőknek pedig azt tudom üzenni, hogy nagyon sajnálom, 
hogy ilyen későn tudunk erről a javaslatról beszélni. Mindazonáltal szeretném, ha a 
tükörbe néznének; így is lehetne kormányozni, így is lehetne politikát csinálni 
Magyarországon. Sajnálom, hogy önöknek már más szempontok fontosak, és nem az, 
hogy egy válsághelyzetben összefogva a parlament egységesen tudjon fellépni. 
Sajnálom, hogy mindig és minden körülmények között az ellenzéknek a partvonalra 
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szorítása és leradírozása az önök célja. Nyilván ennek meglesz a maga következménye. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mielőtt megkérdezném a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni, 

két rövid reakciót tennék.  
1. Akár tetszik, akár nem a független képviselőknek és az ellenzéki 

képviselőknek, Magyarország igenis demokratikus jogállam.  
2. Az a kifogás, amit az előterjesztők képviseletében előterjesztett az idő 

vonatkozásában, teljességgel alaptalan. Elfelejtett a képviselő asszony a saját felróható 
magatartásukra hivatkozni. A tényállás az, hogy március 29-én bár benyújtották ezt a 
törvényjavaslatot, de csak április 27-én kérték a tárgysorozatba vételét a T/9865. 
számú törvényjavaslatnak. Így figyelemmel a HHSZ 58. § (2) bekezdésére, miszerint a 
tárgysorozatba vételre kijelölt bizottság a kijelölést követő 30 napon belül határoz az 
indítvány tárgysorozatba vételéről, tehát május 27-éig joghatályosan tudunk dönteni 
ebben a kérdésben. 

Kérdezem tehát a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Bajkai 
István képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Végül is elnök úr rövid reakciójában megfelelően megfogta a lényeget, teljes mértékben 
ezt szerettem volna mondani. Az előző napirendi pontnál is igyekeztem kifejteni azt, és 
elnézést, hogy önmagamat ismétlem, valóban, a liberálisok folyamatosan szemben 
állnak a valósággal, és ahogy szokták mondani, valahogy mindig mutatják vagy 
hazudják azt, ami nincs, és tagadják azt, ami van.  

Az, hogy Magyarországot nem sorolják a demokráciák közé, azt gondolom, 
mindenképpen egy súlyos és megalapozatlan megállapítás, ezt tehát a magam részéről 
visszautasítom.  

Ugyanakkor nem kérdés az, hogy a különleges jogalkotásunk időszakában az 
egészségügyi veszélyhelyzet ténye, maga az egészségügyi veszélyhelyzet ténye fennállt. 
Azt gondolom, azt megjósolni, hogy egy járványügyi helyzet hogyan súlyosbodik vagy 
nem súlyosbodik, egyáltalán hogyan alakul a járványügyi helyzet, ezt akkor nem 
lehetett tudni; mint ahogy ma sem lehet valójában ennek a teljes volumenét látni. A 
mindezzel összefüggő jogalkotási programunk pedig kifejezetten a társadalmunk és az 
ország működtetését szolgálta. Én úgy gondolom, hogy minden ezzel ellentétes, a 
valóságot tagadó kijelentés, álláspont teljes mértékben megalapozatlan; talán egy-két 
percre, ahogy az előbb kifejtettem, hírekre vagy felszólalásokra lehetőséget ad tisztelt 
ellenzéki képviselő asszonynak. S miután az utóbbi időben javaslataival rendszeresen 
jön az Igazságügyi bizottság elé, egy haszna mindenképpen van a javaslatainak: a jogi 
egyetemen ezt egyszer majd tanítani fogják, hogy hogyan kell egy jogrendszert esetleg 
indítványokkal, megalapozatlan, téves előterjesztésekkel szétzilálni, vagy hogyan lehet 
erre kísérletet tenni. Ez mindenképpen hasznos lesz majd a későbbi joghallgatók 
számára. 

Attól pedig tényleg Isten őrizzen meg bennünket, amit képviselő asszony az 
előbb elmondott, hogy van más alternatíva is, amit önök tudnak fölmutatni. A Jóisten 
mentsen meg bennünket ettől! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Vigh László képviselőtársunk, tessék 

parancsolni! 
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VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem első alkalommal, 
folyamatosan sérteget bennünket a képviselő asszony. Én továbbra sem fogom 
megsérteni őt. De az a kérésem, hogy tartsa tiszteletben mindazokat, akik önnel 
szemben ülnek. Azt mondta, hogy tudunk-e tükörbe nézni. Igen, tudunk tükörbe nézni. 
Én azt gondolom, hogy a vírus kapcsán nagyon sok ország irigyel bennünket. Az 
egymillió főre jutó halottak száma Magyarországon az egyik legkevesebb a világon. Úgy 
gondolom, a kormány és a miniszterelnök úr mindent megtett ezért, és nem sok ilyen 
miniszterelnököt tudok, aki reggel hat órától éjfélig irányította az országot, és úgy 
vezényelte az egészségügyi és a logisztikai dolgokat, ami példa egész Európa és a világ 
számára. És ezek után azt mondja, hogy tudunk-e tükörbe nézni.  

Az a kérésem, hogy ne sértegessen bennünket. Azt a stílust, amelyet ön 
megenged, nem sok képviselő engedi meg magának a parlamentben és a bizottsági 
üléseken. Én továbbra sem szeretném önt megsérteni, csak az a kérésem, hogy tartsa 
tiszteletben a többi képviselőtársát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük. További hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. Kérdezem 

az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, tessék 
parancsolni! Öné a szó. 

Dr. Szél Bernadett reflexiói 

DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: Köszönöm. Hát, látom, hogy 
mindenbe kétségbeesetten belekapaszkodnak, hogy a saját antidemokratikus 
döntéseiket megalapozzák. Mindazonáltal én egy dolgot szeretnék nyilvánvalóvá tenni: 
én jóslást nem vártam önöktől. De szakértelmet és demokratikus elköteleződést igen.  

A szégyenletes Kásler-terv, amikor is 32 917 ágyat ürítettek ki ebben az 
országban, és ezrek maradtak ellátás nélkül; az elmaradó védőfelszerelések, amire 
Szijjártó Péter meg Gulyás Gergely azt mondta, hogy elhúzódó járványra készülnek, 
ezért nem adják ki ezekből a raktárakból olyan ütemben, mint ahogy kellett volna; a 
rendőrök által elvitt emberek - ezek tények, tisztelt uraim! A százezer forintért 
életveszélyben, a frontvonalban dolgozó ápolók - ezek tények. És tényekkel nem lehet 
vitatkozni. 

Köszönet illet mindenkit, aki ilyen körülmények között és ilyen válságkezelés 
mellett helytállt ebben az országban, viselte a maszkokat, betartotta az alapvető 
járványügyi korlátozásokat, és ott a frontvonalban értünk dolgozott. Szociális dolgozók 
- a nemzetgazdaság legrosszabbul fizetett embereiről beszélek. Ők voltak az 
idősotthonokban, ők mentek ki a rászorult családokhoz - ezeknek az embereknek önök, 
tíz éve kormányoznak, és még mindig nem tudták megadni azt a bérnövekedést, amit 
ők kértek! Ezekre az emberekre, a legrosszabbul fizetett emberekre kellett most 
leginkább támaszkodni. És az egészségügyi dolgozók? Még csökkent is a fizetése 
többeknek a válság alatt! Miről beszélnek, urak?! Miről beszélnek?!  

És igen, a miniszterelnök fölkel reggel hatkor, és elmegy dolgozni? Így van! Ezt 
kell csinálni válsághelyzetben! De mellette meg kell adni azokat a követeléseket, amiket 
emberek követelnek! Ugyanis az, ami itt most történt, az nem két perc alatt állt elő, az 
tízéves kormányzásnak a mérlege! Mit hanyagoltak el önök? Az oktatást, az 
egészségügyet és a szociális területet. Ez három olyan terület volt, amit az elmúlt 
években önök semmibe nem vettek. Plusz a környezetvédelem. Mi lesz ennek a 
századnak a legnagyobb kihívása? A klímaválság. Nézzék meg az agrárszektort, milyen 
problémák jönnek nagyon hamarosan! Önök ezekről nem vesznek tudomást.  

A propagandamédia legyalulhat minket naponta ötször, naponta tízszer is, 
megpróbálhatják itt játszani az érzékenyt, hogy én önöket sértegetem. Ez mind nem 
igaz. Ez mind álomvilág. Ami a tény, ami a faktum, azok az elmaradt béremelések, a 
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visszaélés a felhatalmazással és a semmibe vett klímaválság és a semmibe vett valódi 
problémáknak a sora.  

Úgyhogy, tisztelt uraim, én nagyon sajnálom, hogy önöknek a vita ennyi volt, 
hogy megint elmondták nekem, hogy én sorosista vagyok és baloldali és liberális és 
nem tudom, micsoda. De van egy rossz hírem önöknek: ebben a században olyan 
alapvető kérdések lesznek, amiben az egész emberiségnek egy oldalra kell állni. És nem 
segíti ezt a küzdelmet, ha valaki a kormányhatalommal visszaélve folyamatosan az 
ellenzék legyalulására törekszik. Ezt a kormányzati magatartást a választók nem fogják 
hosszú távon díjazni, mert ők is pontosan látják, hogy a politikusoknak egy ilyen 
helyzetben nem veszekedni kell, hanem együttműködni, és önök ezt az együttműködést 
tették lehetetlenné. Ezzel, egy ilyen javaslattal lehetséges lett volna az együttműködés. 
Azzal, amit önök csináltak, azzal nem volt lehetséges.  

Én egyet kérek önöktől: ha most már elmondták itt, hogy mennyire szuperül 
csináltak mindent, akkor a reggel hatkor felkelő miniszterelnök legyen kedves, menjen 
oda, és emelje meg a béreket az egészségügyi dolgozóknál és a szociális dolgozóknál. 
Tegye meg! Lobbizzanak ezért! Önök ezt most le fogják szavazni, én is tudom, önök is 
tudják. De akkor álljanak oda, és mondják azt, hogy legalább a béremelést adják meg 
ezeknek az embereknek! (Dr. Varga-Damm Andrea távozik az ülésről.) Ha már a 
demokrácia nem barátjuk, akkor legalább ezek az emberek kapják meg azt, amit 
megérdemelnek! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, a tények makacs dolgok, de ön azt mondja, hogy 

akkor annyi a tényeknek. Mi viszont továbbra is a tények mellett maradunk, és a fals 
információkat, kérjük, a jövőben ne a mi bizottságunkkal közölje. 

Határozathozatal 

A fentiek után kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Három.) Aki nem? (Nyolc.) S aki tartózkodott? 
(Nincs ilyen.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen és 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük Szél Bernadett képviselő 
asszonynak az előterjesztők képviseletében való részvételét a bizottsági ülésünkön. 

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Kérdezem a 
bizottság tagjait, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, észrevételük. (Nincs 
ilyen jelzés.) Nincs. Köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést berekesztem. Mindenkinek további szép napot kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 01 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


