
 

Ikt. sz.: IUB-41/69-5/2021. 

IUB-21/2021. sz. ülés 
(IUB-90/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának 
2021. november 29-én, hétfőn, 10 óra 35 perckor 

az Országház Felsőházi üléstermében  
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 5 

C/17553. számú országos népszavazási kezdeményezés 
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító 
kezeléseket népszerűsítsenek?” című kérdésről   
C/17597. számú országos népszavazási kezdeményezés 
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési 
intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális 
irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?” című kérdésről 
C/17598. számú országos népszavazási kezdeményezés 
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket 
befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül 
mutassanak be?” című kérdésről  
C/17694. számú országos népszavazási kezdeményezés 
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem 
megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?” 
című kérdésről  
Országos népszavazás elrendeléséről szóló H/… számú határozati 
javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 5 

Határozathozatalok 6 

Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnökének éves 
meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)
 7 

Rogán Antal expozéja 8 

Kérdések 11 

Rogán Antal válaszadása 11 

Vélemények, hozzászólások 12 

Rogán Antal reflexiói 14 

Egyebek 16 

Az ülés berekesztése 16 

 



3 

Napirendi javaslat 

 

1. a) Országos népszavazási kezdeményezés „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?” című 
kérdésről szóló népszavazás kezdeményezése (C/17553. szám) 

  (Kijelölt bizottság)  
 
b) Országos népszavazási kezdeményezés „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális 
irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?” című kérdésről szóló 
népszavazás kezdeményezése (C/17597. szám) 

  (Kijelölt bizottság)  
 
c) Országos népszavazási kezdeményezés „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás 
nélkül mutassanak be?” című kérdésről szóló népszavazás kezdeményezése 
(C/17598. szám) 

  (Kijelölt bizottság)  
 
d) Országos népszavazási kezdeményezés „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat 
jelenítsenek meg?” című kérdésről szóló népszavazás kezdeményezése 
(C/17694. szám) 
(Kijelölt bizottság)  
 
e) Országos népszavazás elrendeléséről szóló határozati javaslat (H/...) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

 
2. Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnökének éves meghallgatása  

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

 

3. Egyebek 

 



4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Vejkey Imre (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Becsó Károly (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Dr. Varga-Damm Andrea (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Bajkai István (Fidesz) dr. Becsó Károlynak (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) távozásától Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Gáborné dr. Túri Izabella bizottsági főmunkatárs  
Dr. Nagy Zoltán bizottsági munkatárs  
 

Meghívottak 

Hozzászóló 

Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke  
 

Megjelentek 

Dömötör Csaba államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda)  
Dr. Rédey Krisztina államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda)  
Hegyi Eszter helyettes államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda)  
 
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Megkezdjük a munkánkat. 
Köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság 
ülését ezennel megnyitom. Tájékoztatom képviselőtársaimat és minden érdeklődőt, 
hogy a félemeleti sajtóteremben van lehetőség a bizottsági ülést figyelemmel kísérni, a 
zártláncú közvetítések jeléhez hozzáférni. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Becsó Károly képviselőtársunk helyettesíti 
Bajkai István képviselőtársunkat és Demeter Zoltán képviselőtársunk helyettesíti Vigh 
László képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. 
Képviselőtársaim megkapták az utolsó változatú meghívót és a kapcsolódó tárgyalási 
anyagokat. A módosításra azért volt szükség, mert a bizottság a törvényi feladatait 
teljesítve eleget kell hogy tegyen a házelnök úr felkérésének a népszavazási 
kezdeményezések megtárgyalása szempontjából és az ezzel kapcsolatos határozati 
javaslat benyújtása tekintetében. A napirendi javaslat módosítására további 
kezdeményezés nem érkezett.  

Arról tájékoztatom még a bizottságot, hogy amennyiben Rogán miniszter úr 
korábban érkezik a Gazdasági bizottság üléséről, akkor a meghallgatását is korábban 
fogjuk kezdeni, mint a körülbelülre meghirdetett 11.30-as időpont.  

Kérdezem ezek után képviselőtársaimat, ki támogatja az új változatú napirend 
elfogadását azzal a kiegészítéssel, amit mondtam. (Dr. Kovács Zoltán jelentkezik.) 
Alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az lenne a javaslatom, 

elnök úr, hogy az összes népszavazási kérdést egyben tárgyaljuk, hiszen ezek 
összefüggnek. 

 
ELNÖK: Így van, így lesz. (Dr. Kovács Zoltán: Együtt tárgyalva és utána külön-

külön szavazunk.) Így van. (Dr. Kovács Zoltán: Kiváló!) Így lesz, alelnök úr.  
Tehát kérdezem még egyszer képviselőtársaimat, ki támogatja az új változatú 

napirendi javaslat elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ki 
nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az új 
változatú napirendi javaslatot elfogadta.  

C/17553. számú országos népszavazási kezdeményezés „Támogatja-
e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket 
népszerűsítsenek?” című kérdésről   
C/17597. számú országos népszavazási kezdeményezés „Támogatja-
e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő 
hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató 
foglalkozást tartsanak?” című kérdésről   
C/17598. számú országos népszavazási kezdeményezés „Támogatja-
e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális 
médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?” című 
kérdésről   
C/17694. számú országos népszavazási kezdeményezés „Támogatja-
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e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató 
médiatartalmakat jelenítsenek meg?” című kérdésről 
Országos népszavazás elrendeléséről szóló H/… számú határozati 
javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 
Soron következik első napirendi pontunk megtárgyalása, amelynek a)-d) 

pontjaiban a C/17553., a C/17597., a C/17598., és a C/17694. számú országos 
népszavazási kezdeményezések, e) pontjában pedig az országos népszavazás 
elrendeléséről szóló határozati javaslat benyújtásáról való döntés szerepel. A határozati 
házszabály 88. § (2) bekezdése alapján házelnök úr az Igazságügyi bizottságot kérte fel 
a 4 kérdés vonatkozásában az országos népszavazás elrendelésére irányuló határozati 
javaslat elkészítésére és benyújtására. A határozati javaslat tervezetét képviselőtársaim 
ma reggel megkapták és munkatársaim ki is osztották önöknek. Annak érdekében, 
hogy a bizottság az Országgyűlésről szóló törvényben foglalt feladatait határidőben 
teljesíthesse, kivételességi javaslat elfogadására is javaslatot teszek, melynek szövegét 
munkatársaim ugyancsak kiküldték és kiosztották önöknek. A bizottság a vitát a 4 
kérdésről és a határozati javaslatról együttesen folytatja le, beleértve a kivételességi 
javaslatot is.  

Kérdezem tehát képviselőtársaimat, hogy az előbb elmondottak alapján ki kíván 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Rátérünk a szavazásokra. A bizottság elsőként a négy kérdésről egyenként 
határoz, majd a népszavazás költségkeretének meghatározásával együtt a határozati 
javaslat benyújtásáról dönt.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, javasolja-e az Országgyűlésnek az országos 
népszavazás elrendelését a határozati javaslat tervezetében szereplő költségvetéssel a 
kormány által előterjesztett alábbi kérdésben: „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?” Kérem, 
szavazzanak! Aki igen? (Nyolc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs 
ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, javasolja-e az Országgyűlésnek az országos 
népszavazás elrendelését a határozati javaslat tervezetében szereplő költségvetéssel a 
kormány által előterjesztett alábbi kérdésben: „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális 
irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?” Kérem, szavazzanak! Aki igen? 
(Nyolc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, javasolja-e az Országgyűlésnek az országos 
népszavazás elrendelését a határozati javaslat tervezetében szereplő költségvetéssel a 
kormány által előterjesztett alábbi kérdésben: „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül 
mutassanak be?” Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Nyolc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És 
aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot 
elfogadta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, javasolja-e az Országgyűlésnek az országos 
népszavazás elrendelését a határozati javaslat tervezetében szereplő költségvetéssel a 
kormány által előterjesztett alábbi kérdésben: „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
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gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek 
meg?” Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Nyolc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki 
tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 
8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. 

Most a határozati javaslat benyújtásáról kell döntenünk. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki támogatja az országos népszavazás elrendeléséről szóló 
határozati javaslat benyújtását az előbbi döntéseknek megfelelően, annak kiküldött 
szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Nyolc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki 
tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 
8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslat 
benyújtásáról döntött. 

Most a kivételességi javaslatról kell határoznunk. Kérdezem képviselőtársaimat, 
ki támogatja a kivételességi javaslat benyújtását annak kiosztott szövege szerint. 
Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Nyolc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? 
(Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kivételességi javaslat benyújtásáról 
döntött. 

Az utolsó szavazásunk következik. Kérdezem a bizottságot, egyetértenek-e azzal, 
hogy az eljárás későbbi szakaszaiban képviseljem a bizottságot, és hogy gyakoroljam az 
előterjesztőt megillető jogokat, beleértve a Törvényalkotási bizottság ülésén az 
esetleges saját szándék tekintetében történő nyilatkozattételt. Kérem, szavazzanak! Aki 
egyetért ezzel? (Nyolc.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nincs ilyen.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a felhatalmazást megadta. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy amennyiben az Országgyűlés elrendeli a 
határozati javaslat kivételes eljárását és képviselői módosító javaslat érkezik, úgy 
bizottságunk az arról való előterjesztői állásfoglalás kialakítása érdekében ma, még a 
Törvényalkotási bizottság ülése előtt, körülbelül 17 óra 30-kor ülést tart. Kérem, 
figyeljék a titkárság értesítését. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Második napirendi pontunk megkezdéséig, Rogán Antal miniszter úr 
meghallgatásáig szünetet rendelek el. Köszönöm. 

 
(Szünet: 10.45-11.28 

A szünetben megérkezett dr. Gyüre Csaba és dr. Varga-Damm Andrea; dr. Vitányi 
István kiment az ülésteremből.) 

 
Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnökének éves 
meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

ELNÖK: Soron következik a második napirendi pontunk, Rogán Antal miniszter 
úrnak, a miniszterelnök kabinetfőnökének éves meghallgatása az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41.§-a alapján. Nagy tisztelettel köszöntöm ülésünkön 
Rogán Antal miniszter urat, Dömötör Csaba miniszterhelyettes urat, Rédey Krisztina 
közigazgatási államtitkár asszonyt, továbbá Hegyi Eszter helyettes államtitkár asszonyt 
a Miniszterelnöki Kabinetiroda részéről. Mielőtt elkezdjük a napirendi pont 
megvitatását, a tárgyalás menetével kapcsolatban az alábbi javaslatot kívánom tenni. 
Azt javaslom, hogy a bizottságban korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően a 
miniszteri éves meghallgatásra kétolvasatos vita keretében kerüljön sor, vagyis a 
miniszter úr nyitóbeszédét követően kérdések feltételére, majd a miniszteri válasz után 
a vélemények megfogalmazására legyen lehetőség.  
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Ezek után kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja az általam előterjesztett 
tárgyalási menetrendre tett javaslatot. Kérem, szavazzon, aki egyetért ezzel! 
(Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a tárgyalási rendet elfogadta. 

Ismét tisztelettel köszöntöm Rogán Antal miniszter urat és egyben megadom a 
szót expozéjának megtartására. Parancsoljon, miniszter úr, öné a szó. 

Rogán Antal expozéja 

ROGÁN ANTAL, a miniszterelnök kabinetfőnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Sok mindenről beszélhetnék, de most engedjék meg, hogy 
talán leszűkítsem azt, amit most legalábbis érdemes elmondani, a kérdéseknél majd 
kiderül, hogy mi az, ami még érdekli a bizottság tagjait.  

Azzal kezdeném, hogy ami leginkább lefoglalta a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
munkáját az elmúlt egy, sőt most már nyugodtan mondhatom, az elmúlt másfél 
esztendőben, az gyakorlatilag a járvány, illetve a járványkezeléssel kapcsolatos 
kérdések. A járvány kapcsán nagyon fontosnak tartottuk, hogy egyrészt legyen 
folyamatos tájékoztató kampány, hogy az emberek is minél többet tudhassanak a 
járványról, illetve ösztökéljük őket arra, hogy például felvegyék az oltást minél nagyobb 
számban. Majd erre ki is térnék, hogy ennek ma is óriási jelentősége van. A másik 
oldalról pedig nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy az embereket is bevonjuk a 
járványkezelésbe, tehát hogy ők legyenek azok, akik minél nagyobb számban véleményt 
mondanak arról, hogy a járványkezelés időszakában vagy a járvány utáni időszakban 
minek van jelentősége. Ezért a kormány nemzeti konzultációt is tartott a 
járványkezelés különféle kérdéseiről, illetve a járvány utáni életről.  

Azt gondolom, hogy Magyarországon többek között azért volt konfliktusmentes 
a járványkezelés, szemben Nyugat-Európával, ahol nagyon sokszor nagyon komoly 
tüntetések, sokszor erőszakig fajuló utcai cselekmények kísérték a járványkezelés egyes 
döntéseit, lépéseit, mert Magyarországon az embereket bevontuk a járványkezelésbe. 
Tehát követtük, figyelembe vettük a véleményüket és ennek megfelelő döntéseket is 
hoztunk. Azt gondolom, hogy a járványkezelésnek két szakaszáról lehet beszélni. Volt 
egy szakasza azelőtt, amikor még nem volt oltás. Ez volt a 2020-as időszak. 2020-ban 
oltás híján természetesen mindig arra kellett figyelni, hogy a kellő pillanatban, amikor 
a járvány terjedésnek indult, be kellett vezetni azokat a korlátozó intézkedéseket, 
amelyekkel a járvány megállítható vagy legalább jelentős mértékben visszaszorítható.  

Itt egy valamit emelnék ki: tisztában voltunk azzal, hogy a magyar emberek azt 
tartják fontosnak, hogy lehetőség szerint, ha van oltás, az oltás mellett álljunk ki, ezért 
amikor az oltás el is indult, a magyar kormány 2020 és 2021 fordulóján nem vezetett 
be olyan intézkedéseket, amelyekkel feloldotta volna az akkori korlátozásokat. (Dr. 
Varga-Damm Andrea távozik az ülésről.) Emlékezzünk vissza, 2020 karácsonya előtt 
nagyon sok európai ország ezt tette például a kijárási korlátozás feloldásával és még 
sorolhatnám. Ezek mindegyikében utána sokat erősödött is a járvány. Mi fenntartottuk 
ezeket az intézkedéseket, mert azt gondoltuk akkor is, hogy egyébként a járványra az 
oltás a megoldás. Az oltás ügyében pedig próbáltunk minél hamarabb minél több 
oltóanyagot beszerezni és talán az oltóanyagok beszerzésének is, másik oldalról pedig 
egy intenzív tájékoztató kampánynak is köszönhető, hogy Magyarország az első volt 
Európában, aki leghamarabb elérte az 50 százalék fölötti átoltottságot. Szerintem ez 
egy nagyon komoly eredmény, ezért tudtunk az elsők között nyitni 5 millió ember 
beoltása után, illetve a későbbiekben az összes intézkedést feloldani 5 és fél millió 
ember beoltása után.  
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Itt tartottunk a negyedik hullám megérkezése előtt. A negyedik hullám 
természetesen részben azért van, mert még mindig vannak beoltatlanok. Az egy 
megvitatható kérdés - a Gazdasági bizottság ülésén is szóba került az előbb, hogy 
Ausztria az egyetlen ország, amely bevezette a kötelező oltást -, hogy van-e értelme a 
kötelező oltásnak. Látszólag van értelme a kötelező oltásnak, de azt gondolom, hogy 
azokat az embereket, akiket nem lehet meggyőzni arról, hogy beoltassák magukat, 
elvinni a kötelező oltásra, nem biztos, hogy célravezető főként úgy, hogy igazából 
szankciót sem tudunk teremteni hozzá. 

A kormány ezért nem a kötelező oltást tartja a legfontosabbnak, hanem azt, hogy 
minél többet, minél több tájékoztató kampányt, személyre szabott kampányt 
folytassunk annak érdekében, hogy az emberek beoltassák magukat. És ami most 
különösen jelentős, az az, hogy a megerősítő oltást is felvegyék. Erről szeretném 
leginkább tájékoztatni a bizottságot, hogy nekünk a következő két hónapban ez lesz az 
egyik legfontosabb feladatunk, mert azt gondolom, a megerősítő oltásról személyesen 
is meg kell győzni azokat, akik egyébként az első és a második oltást felvették. Ugye, 
Magyarországon ők közel 6 millióan vannak, a kutatások szerint is ennek a 6 millió 
embernek 82-83 százaléka hajlandó arra, hogy fölvegye a megerősítő oltást. A 
megerősítő oltásnak pedig azért van jelentősége, mert a védettség szintje 4-6 hónappal 
a második oltás beadása után jelentős mértékben csökken, 6 hónappal később 
egyértelműen csökken. (Dr. Vitányi István visszatér a terembe.) S mivel 
Magyarországon a legtöbb embert beoltottuk - legalábbis a jelenleg beoltottak közül - 
június végéig, ebből az következik, hogy karácsony után a június előtt beadott oltások 
védettségi szintje jelentős mértékben zuhan, tehát a védettség csökken. Ez pedig egy 
közelgő, ötödik hullám előtt, azt gondolom, rendkívül komoly veszély, és ezért erre a 
kormány így is tekint. Ennek megfelelően több oltási akcióhetet is fogunk szervezni, 
személyre szabott kampányokat indítunk; ugye, mindazoknak, akik regisztráltak, 
oltást vettek fel, az elérhetősége rendelkezésre áll, őket meg fogja keresni a kormány 
annak érdekében, hogy a megerősítő oltást vegyék fel. Minden eszközt be fogunk vetni 
azért, hogy január végéig lehetőség szerint azoknak a jó részét, legalább 70 százalékát, 
akik fölvették az első és második oltást, meggyőzzük arról, hogy a megerősítő oltást is 
felvegyék. Ezt tekintjük olyannak, amivel az ötödik hullám vagy megelőzhető, vagy 
legalábbis annak az ereje rendkívüli mértékben csökkenthető. 

A másik ilyen természetesen, hogy jöhetnek új vakcinák is, például az az új Pfizer 
oltóanyag, ami lehetővé teszi az 5-11 évesek oltását; ez december 20-a után megérkezik 
Magyarországra is. Tehát ezzel az oltóanyaggal a magyar kormány természetesen el 
fogja indítani az oltásokat, és ott a szokásos módon meg fogjuk keresni a szülőket is 
annak érdekében, hogy minél többen, ha lehet, oltassák be a gyerekeiket a januári-
februári időszakban, hiszen ezzel is növelhető a védettség és csökkenthető az átadás 
mértéke. 

A másik fontos feladat, ami előttünk áll, az, ami, ha jól tudom, a bizottság 
ülésének 1. napirendi pontja is volt: a népszavazás. Megtörtént az, hogy a magyar 
kormány kezdeményezett öt kérdésben népszavazást, ezek közül négy a Kúrián is 
átment, tehát ezeket a Kúria jóváhagyta: „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek 
köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat 
bemutató foglalkozást tartsanak?”, „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára 
nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”, „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül 
mutassanak be?”, és „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem 
megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”. A kormánynak 
ezekben a kérdésekben egyértelmű az álláspontja: a kormány azt gondolja, hogy ezekre 
a kérdésekre nemmel érdemes válaszolni mindenkinek. De természetesen ezt az 
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emberek fogják eldönteni a népszavazással. Viszont a kormány, mivel ő kezdeményezte 
ezt a népszavazást, ezért a kormány természetesen teljes erővel kampányolni fog 
amellett, hogy minél többen menjenek el, és minél többen mondjanak nemet ezekre a 
kérdésekre. 

Mi ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, mert azt gondoljuk, hogy a gyerekeinket 
meg kell védeni. Ha megnézzük, Nyugat-Európa jelentős részén azt látjuk, hogy egyre 
jobban terjed az az LMBTQ-lobbi, amelyik megcélozza a gyerekeket is. Mi azt 
gondoljuk, hogy természetesen mindenki maga dönt a szexuális identitásáról, attól a 
pillanattól kezdve, hogy elérte a felnőttkorát, azaz a magyar jogszabályok szerint 
betöltötte a 18. életévét. Mi nem kívánunk beleszólni senkinek az életébe, nem is lenne 
helyes, de a 18 év alattiakra, tehát a gyermekekre irányuló LMBTQ-propagandát a 
leghatározottabban visszautasítjuk. Ezért tartjuk fontosnak a népszavazást, és arra 
kérünk minden magyar embert, hogy ebben egyértelműen mondjanak nemet ezekre a 
kérdésekre. Így - nem fogok zsákbamacskát árulni - a kormány intenzív tájékoztató 
kampányt fog folytatni annak érdekében, hogy az emberek tudjanak a népszavazásról, 
menjenek el a népszavazásra, és a népszavazáson mondjanak nemet a kérdésekre.  

Akkor, amikor az Országgyűlés döntést fog hozni, azt is látni kell, hogy a 
népszavazás lebonyolítására két verzió van; ez természetesen a köztársasági elnök úr 
döntésétől függ. Az Országgyűlés a maga bölcsességében meghozta azt a döntést, hogy 
lehetővé tette, hogy népszavazás megtartására az országgyűlési választás időpontjával 
egyidejűleg is sor kerülhessen. Abban az esetben, ha a népszavazást egy időben tartjuk 
az országgyűlési választással, akkor a népszavazás költsége körülbelül 5 milliárd forint. 
Ha a népszavazás más időpontban kerül megtartásra és nem az országgyűlési választás 
időpontjában, akkor a népszavazás költsége az előzetes számítások szerint 12 milliárd 
forint. Tehát természetesen minden racionális érv amellett szólna, hogy ennek a 
népszavazásnak a megtartására az országgyűlési választással egy időben kerüljön sor. 
A kormány természetesen készen áll erre vagy arra a verzióra is, a Nemzeti Választási 
Iroda számára biztosítjuk a szükséges költségeket, és természetesen így is vagy úgy is 
le tudjuk bonyolítani a népszavazást. 

A köztársasági elnök úr fogja meghozni a végső döntést, de bízunk benne, hogy 
a köztársasági elnök úr is figyelembe veszi ezeket a racionális szempontokat, már ha az 
időbeli szempontok egyébként engedik. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy az 
Országgyűlés minél hamarabb hozzon döntést. Remélhetőleg erre a következő egy-két 
napban sor kerül, hogy ezáltal rövidüljenek a még rendelkezésre álló jogorvoslati 
időszakok, és így, ha lehet, megmaradjon a tényleges lehetősége is a jogi lehetősége 
mellett annak, hogy a köztársasági elnök úr, ha úgy dönt, kitűzhesse a népszavazást a 
választás időpontjára. Természetesen, még egyszer hangsúlyoznám, ha a köztársasági 
elnök úr másként dönt, a kormány akkor is készen áll arra, hogy a szükséges forrásokat 
biztosítsa, akkor is fontosnak tartjuk a népszavazás kérdését, tehát ugyanolyan erővel 
fogunk kampányolni mellette, pontosabban azért, hogy elmenjenek az emberek és 
szavazzanak.  

Ennyit kívántam elmondani, elnök úr, úgyhogy ezt követően a bizottság tagjaié 
a szó. Parancsoljanak! 

 
ELNÖK: Miniszter úr, köszönöm az expozéját és köszönöm mindazt, amit a 

pandémia leküzdése érdekében tett, tettek, különösen a mielőbbi oltáshoz jutás 
lehetőségét, így a megelőző oltás lehetőségét is. Köszönöm a gyermekvédelmi 
népszavazási kezdeményezést is, ez fontos gyermekeink testi-lelki védelme érdekében.  

Az elfogadott tárgyalási rendünknek megfelelően most a képviselői kérdések 
következnek. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Dr. Gyüre Csaba 
jelentkezik.) Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Alelnök úr, tessék parancsolni, öné a szó. 
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Kérdések 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Miniszter Úr! Képviselőtársaim! Tulajdonképpen, ahogy 
miniszter úr elmondta, két nagyon lényeges dolog volt az elmúlt időszak munkájában, 
illetve a közeljövőben is és ebből egyikként kiemelte a népszavazást. Az elmúlt 
időszakban, 11 év alatt a népszavazás jogszabályi környezete, jogszabályi feltételei meg 
lettek változtatva, jelentősen szigorodtak a feltételek a vonatkozásban, hogy mely 
esetben lehet érvényesen Magyarországon népszavazást tartani. Erre mutatott rá 
egyébként a migrációs népszavazás is, amely egy nagyon fontos dolog volt, mégis hiába, 
hogy a magyar lakosságnak minimum a 80 százaléka, de szerintem még annál is több 
egyetért azzal, azt gondolom, hogy a migrációt meg kell akadályozni, ezzel szemben 
még az a népszavazás is eredménytelen volt. Tehát a kérdésem arra vonatkozna, hogy 
nem tervezi-e a kormány azt, hogy változtassanak azokon a jogszabályokon, amelyek a 
népszavazást gyakorlatilag szinte eredménytelenné teszik. Tehát a népszuverenitásnak 
ez a fajta jogi lehetősége gyakorlatilag megszűnt Magyarországon, mióta ez meg lett 
változtatva, az elmúlt tíz évben. 

Nyilván az országgyűlési választásra sokan fognak elmenni és nyilván, 
gondolom, a köztársasági elnök úr pontosan arra az időpontra fogja kitűzni a 
népszavazást, mert ez egy lehetőséget ad arra, hogy végre legyen egy eredményes 
népszavazás is Magyarországon, de azt gondolom, hogy jobb lenne, ha ezeken a 
feltételeken változtatva lenne, a régi jogszabályi környezet ugyanis nagyobb lehetőséget 
adott Magyarországon a népszuverenitás gyakorlására. Tehát nem gondolkodnak-e 
azon, hogy ezen legyen változás? Ennyi a kérdésem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki ebben a körben 

felszólalni. (Dr. Kovács Zoltán jelentkezik.) Igen, Kovács Zoltán alelnök úré a szó. 
Tessék parancsolni, alelnök úr! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: A dél-afrikai vírus itt van 

már Európában a hírek szerint, Magyarországon azonban még nincs. Azzal 
kapcsolatban mi a tárca álláspontja, hogy az emlékeztetőoltás, illetve az ellene való 
védekezés vonatkozásában milyen intézkedések vagy milyen jövőbeli elképzelések 
vannak esetlegesen a tárca részéről? 

 
ELNÖK: Köszönöm. További jelentkezőt nem látok, a kérdések körét lezárom. 

Válaszadásra megadom a szót miniszter úrnak. Tessék parancsolni, miniszter úr, öné 
a szó. 

Rogán Antal válaszadása 

ROGÁN ANTAL, a miniszterelnök kabinetfőnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
A két kérdés közül az egyikre azt tudom mondani Gyüre Csaba alelnök úrnak, hogy nem 
a szabályokban kell keresni a problémát adott esetben, hanem ha minden szereplő, a 
politika szereplői teljesen egyértelműen kiállnak amellett, hogy arra kérik a 
választókat, menjenek el, akkor is, ha nem értünk egyet a népszavazás ügyében, a 
válaszban, vagy adott esetben a kérdésfeltevésben, de menjenek el és mondják el a 
véleményüket, az szerintem megoldja ezt a problémát.  

Azt pedig fontosnak tartom, hogy lehetőleg a népszavazások olyan erejű 
döntések legyenek, amelyek úgy kötelezik az Országgyűlést, hogy utána az 
Országgyűlés ahhoz képest ne tudjon más álláspontot kialakítani. Ahhoz pedig 
természetesen szükség van egy magas szintű részvételre és a magas szintű érvényességi 
küszöbre is. A 2016-os népszavazás nagyon kevéssel maradt el az érvényességtől, jó lett 
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volna, ha ez sikerül, de ha jól emlékszem, a politikai élet szereplői voltak azok, többek 
között az önök mostani szövetségesei, akik arra biztatták az embereket, hogy ne 
menjenek el, mert nem merték azt mondani, hogy egyébként a népszavazáson a valós 
álláspontjukat feltárva inkább a kvótát támogassák, és ne ellenezzék. Ezért arra kérték 
az embereket, hogy ne menjenek el. Azt gondolom, az a helyes magatartás, ha egy 
népszavazáson arra biztatjuk az embereket, hogy menjenek el és mondják el a 
véleményünket és mi is elmondjuk az álláspontunkat. A politikai élet szereplői részéről 
ez a felelős magatartás, akkor nincs semmi probléma a szabályokkal. 

Kovács képviselő úr kérdésére pedig azt tudom mondani, hogy ez egy valós 
veszély, ezzel a kormány foglalkozott a hétvégén. Egyrészt pénteken… (Dr. Kovács 
Zoltán felállva a helyéről Rogán Antal miniszternek: Bocsánat, nem jó, hogy a hátad 
mögött vagyok, inkább ide jövök!) Pénteken Magyarország képviselői részt vettek azon 
a videokonferencián, amelyet európai uniós szinten rendeztek. Ezen az európai uniós 
konferencián születtek döntések arról, hogy Afrikára vonatkozóan nem engedünk be 
repülőjáratokat, szigorú karanténkötelezettséget és ellenőrzést vezetünk be. 
Magyarország ezek közül a legszigorúbbat választotta. Több olyan lehetőség is volt, 
amelyből lehetett választani, mi a legszigorúbbat választottuk, az ezzel kapcsolatos 
kormányrendeletet miniszterelnök úr aláírta a hétvégén, a szombati napon. Ha jól 
tudom, ez meg is jelent. Krisztára nézek, aki a tárca közigazgatási államtitkára. (Dr. 
Rédey Krisztina igent int.) Tehát ezeket a szabályokat mi azonnali hatállyal életbe 
léptettük. Ez az egyik dolog. 

A másik dolog, hogy természetesen azonnal kiadtuk a vizsgálatot az NNK-nak, 
illetve a megfelelő szakértőknek. Ennek a részletes eredményére még várunk, de ami 
megnyugtatónak tűnik, az az, hogy az elsődleges adatok alapján úgy tűnik, hogy az 
oltások ez ellen a variáns ellen is védenek. De ehhez a megerősítő oltásra szükség van. 
Ennek a variánsnak az egyik alaptermészete, hogy gyorsabban, könnyebben terjed, 
amiből az következik, hogy sajnos nagyon könnyen és gyorsan megtalálja azokat az 
embereket, akik vagy nincsenek beoltva, vagy pedig a védettségi szintjük csökkent. Ez 
csak megerősíti a kormányt abban, hogy egyébként a megelőző intézkedések mellett a 
harmadik oltást minél szélesebb körben el kell juttatni az emberekhez, mert megerősítő 
oltás nélkül egy ilyen vagy valamilyen másik variáns által kiváltott ötödik hullámmal 
szemben sokkal nehezebb lesz védekezni. Tehát a megerősítő oltásra szerintünk a dél-
afrikai verzió vagy dél-afrikai mutáns nélkül is szükség van. Köszönöm szépen, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Megnyitom a vélemények körét. 

Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. Igen, Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék 
parancsolni, alelnök úr! 

Vélemények, hozzászólások 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Egy pici kritikát szeretnék megfogalmazni, miniszter úr, a kampánnyal 
kapcsolatban. Említette, hogy az egyik legfontosabb feladat a járvány elleni védekezés 
volt, illetve annak az ismertető kampánya. Az valóban igaz, hogy szinte a csapból is az 
folyt, hogy maszkot kell viselni, hogy hogyan kell védekezni. Ez mindenütt megvolt és 
ezzel nem is volt semmi probléma, azt gondolom, hogy ebben nagyon jó volt a 
kampány, amit folytattak. 

Amin viszont el kellene gondolkodni, hogy miért lett annyi kritikus ember, aki 
nem hitt ezeknek a propagandáknak és teljesen másként gondolták a megoldást, illetve 
tagadták magát a vírus létezését, tagadták a maszkviselést s a többi. Amit én 
hiányoltam ebből a kampányból, az az volt, hogy igazából nem lett elmagyarázva az 



13 

embereknek, hogy például maszkot miért kell viselni. Azt, hogy viselni kell, mindenki 
tudta és hallotta, de hogy miért, azt nem. Jó lett volna, ha erre lettek volna műsorok, 
hogy kicsit felvilágosodjanak az emberek, megértsék logikailag, hogy miért van erre 
szükség. Szerintem ez kicsit kimaradt ebből a kampányból, és ez az, amit kellett volna 
kicsit jobban tolni, azt gondolom. 

Érdekesség még az, hogy valóban jól indult Magyarországon az átoltottság, jól 
alakult. Mára viszont eljutottunk oda, hogy szinte sereghajtókká váltunk az Európai 
Unión belül, az európai uniós országok 70-80 százaléka megelőzte Magyarországot. 

Azt gondolom, ezzel valamiféle visszaesés figyelhető meg a kormány 
tevékenységében, hogy az élről hátraestünk. Ez mindenféleképpen egy olyan probléma, 
amiből valamiféle következtetést kellene levonni, és valamit másként kellene csinálni 
ezen a téren.  

S még egyetlen dolog, nyilván ez már szubjektív kérdés és vita kérdése lehet, 
visszatérve arra, amit feltettem kérdésként miniszter úrnak. Ezzel kapcsolatban azt 
gondolom, nem is annyira a politikai pártok akarata, hanem nyilván nagyon fontos az 
a kérdés, amit felteszünk, de azt gondolom, a migrációnál fontosabb kérdés nem volt, 
és még akkor sem volt eredményes a népszavazás, úgyhogy akkor mégiscsak a 
feltételeken kellene inkább változtatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszonyé a szó. Tessék parancsolni, 

alelnök asszony! 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Alelnök úr hozzászólására szeretnék néhány szóban reagálni, 
bár azt gondolom, akik itt ülünk, mind pontosan emlékszünk rá, hogy valóban, azt 
gondolom, ahogy Rogán miniszter úr beszámolójából is látszik, az elmúlt esztendő 
pandémiakezelésének kommunikációjáról elmondhatjuk, hogy kellőképpen 
tájékoztató és széles körű volt. Ha alelnök úr pedig a hibát keresi a rendszerben, akkor 
tessék a baloldali, ellenzéki padsorokban keresni a hibát, amennyiben az 
oltásellenesség, vírustagadás és az álhírgyártás, valamint a kamuvideó-gyártás 
oldaláról is megnézzük az elmúlt néhány esztendőt. Azt gondolom, az ellenzéki 
politikusok, a baloldali padsorokban ülők a most már elég érdekes összefonódásokat 
mutató ellenzéki oldalon elég sokat tettek azért, hogy az embereket elbizonytalanítsák 
mind az oltás felvételében, mind pedig abban, hogy komolyan vegyék akár a járvány 
elején is az oltást. Én készséggel elfogadom, hogy ön személyesen oltáspárti és 
személyesen támogatja a tájékoztató és felvilágosító kampányokat, ugyanakkor 
mégiscsak az tűnik ki, hogy sem a parlamenti munkájuk, sem a politikai tevékenységük 
során helyben, választókörzeteikben - ha egyáltalán néhányuknak akad ilyen - azt 
komolyan vették volna. Én csak azzal találkozom, hogy a baloldalhoz szegődött 
ellenzéki politikusok vagy oltásellenesek, vagy vírustagadók, vagy pedig oly mértékig 
bizonytalanítják el az embereket, hogy az már károkozás, és komoly felelősségi 
kérdéseket is felvet. Úgyhogy azt gondolom, a mérleget meg kell vonni így is, ha alelnök 
úr hozzászólását nézem. 

S azt is hozzátenném, hogy ne felejtsük el az elmúlt hetet sem. Szeretném 
megköszönni azt a kommunikációs és egyéb tevékenységet is a minisztérium és a 
kormányzat részéről, hogy az elmúlt heti oltási kampányhéten rekordszámú 
oltásfelvételre került sor. Ami számomra fontos, és higgyék el, vidéken ez jelent 
valamit, nagyon sokan felvették a harmadik, megerősítő oltást, ami, azt gondolom, 
figyelve egyébként a kormányzat tájékoztatási fórumait, egyértelműen kiderül, hogy a 
szakmai álláspontok, a virológusok álláspontja szerint az egyik legfontosabb út ahhoz, 
hogy a következő járványhullámokat megelőzzük. 
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Úgyhogy, miniszter úr, én azt gondolom, a tájékoztatási kampány mindig 
lehetne több, mindig lehetne jobb, de úgy gondolom, teljes körű és alapos volt. 
Ugyanakkor felhívnám arra a figyelmet, hogy ami hozzászólás érkezett, annak a 
felelőssége az ellenzék oldalán, a baloldalon keresendő. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

választ, miniszter úr, amelyet az imént kaptam. Én a múlt héten vettem fel a harmadik, 
emlékeztető oltást. Ahol én lakom, azon a környéken nagyon sok kis, aprófalvas terület 
van, és sok az idős ember. Nagyon sok ember jött be az oltási akcióhét keretében, 
akikkel ott beszélgettem. Ráadásul a múlt héten telefonos fogadóórát is tartottam, ahol 
az volt a kívánság, ami ma már megtörtént, hogy meghosszabbításra került az oltási 
akcióhét. Lehet, hogy már nagyon belemegyünk az ádventbe meg a karácsonyba, de 
lehet, hogy még egyre is szükség lenne. Megmondom, mit kifogásoltak alapvetően az 
idős emberek: hogy nekik nincs netjük, a gyerekeknek kell szólni, az ő netjükön kell 
próbálkozni; ha ott valaki már jelentkezett, akkor nem tud azon keresztül, új lapot kell 
készíteni. Tehát az adminisztráció miatt, látni a számokból, millió felett jöttek el 
egyébként oltakozni a harmadik oltás felvételére, illetve a regisztráció nélküli - ami 
egyébként ott helyben megtörténik, az oltási regisztráció, de egyszerűbb az emberek 
számára. Tehát ha lehetséges, lehet, hogy még egy hetet rá lehet tenni erre a hétre, ha 
úgy látják. Ez a hét vízválasztó lesz: ha ugyanolyan sikeres lesz, mint az előző hét, akkor 
érdemes még elgondolkozni ezen. 

Ami pedig a népszavazást illeti, amit Gyüre alelnök úr mondott, a népszavazási 
kérdésekben eddig két teljesen ellentétes álláspontot képviseltek. Az ellenzék mindig 
arra hajtott, hogy amikor kormányon volt, amikor volt a nemzettestvéreink 
elárulásának népszavazása, ellene buzdítottak a népszavazásnak. Nehéz feladat úgy, 
egyébként pozitív ügyek mellett kiállni, miközben komoly és nagy nagyságrendű 
ellenzéki propaganda zajlik ellene, van, amelyik finomított változatban, de van, 
amelyik direkt változatban, és ezért az eredményessége a küszöbhatáron van. 
Gondoljunk vissza arra, hogy volt viszont eredményes népszavazás, ha jól emlékszem, 
2008-ban az egészségügyi kérdésekkel és a tandíjjal kapcsolatos népszavazás, amelyik 
egyébként eredményes volt, és… (Dr. Gyüre Csaba: Más nem.) Jó. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. További jelentkezőt nem látok. A vélemények körét és a vita 

egészét lezárom. 
Kérdezem miniszter urat, szeretne-e válaszolni a vélemények körében 

elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné a szó. 

Rogán Antal reflexiói 

ROGÁN ANTAL, a miniszterelnök kabinetfőnöke: Csak nagyon röviden, elnök 
úr, köszönöm szépen. 

Szerintem a népszavazás ügyében ezt megbeszéltük - az álláspontomat 
fenntartom.  

Amit viszont szeretnék elmondani: az oltási kampánynál egyik oldalról mi 
valóban mindent megtettünk annak érdekében, hogy minden eljusson az emberekhez 
az oltással és a járvánnyal kapcsolatosan is. Amit ön említ, alelnök úr, arra vonatkozóan 
a Magyar Tudományos Akadémiával készítettünk egy kisfilmet, amelyet egyébként elég 
nagy számban levetítettünk a televíziókban, terjesztettünk az interneten, és így tovább. 
Ez a maszkhasználatot éppúgy magyarázza, mint egyébként a vakcinák működését és 
minden egyebet; sőt műsoridőket vásároltunk a televíziókban, ezt hívják 
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miniprogramnak, és azokon keresztül is folyamatosan vittünk az oltással, a 
védekezéssel, a vakcinával kapcsolatos információkat. Mindig lehet azt mondani, hogy 
még több még jobb lett volna, de azt gondolom, ez egy elég széles körű kampány volt. 

Azt én sem tartom szerencsésnek, jobb lett volna, ha egyébként a baloldali 
padsorokból nem indul egy olyan típusú támadás a járványkezelés első részében, ami 
arról szól, hogy a keleti vakcina nem jó, azokat be kell tiltani, csak a nyugati vakcinák 
jók. A keleti vakcinák rengeteg ember életét megmentették Magyarországon. Volt itt 
országgyűlési határozat benyújtása, petíció indítása a keleti vakcinák ellen; voltak 
olyan polgármesterek, akik azt mondták, hogy márpedig az ő kerületükben itt 
Budapesten keleti vakcinákat nem fognak beadni. Szerintem ezek mind szerencsétlen 
dolgok voltak, helytelen dolgok voltak, és erősítették az oltáselleneseket. Mert 
oltásellenesség mindig van, volt és valószínűleg a jövőben is lesz. Erre szerintem ne 
keressünk racionális magyarázatot, mert ez nem racionális, hanem irracionális 
természetű, és meggyőzni őket csak akkor lehet - vagy legalábbis a rájuk hallgatók egy 
jó részét meggyőzni akkor lehet -, ha egyébként egységes a vélemény. S azt én nagyon 
sajnálom, hogy a válságkezelés első szakaszában, komoly első szakaszában láthatóan 
az ellenzéki pártok, a baloldal pártjai abban voltak érdekeltek, hogy a kormány 
sikertelen legyen vagy ne tudjon gyorsabban haladni a nyugat-európai átlagnál. 
Szerintem ez helytelen volt. És azt gondolom, minden beadott kínai vakcina, minden 
beadott orosz vakcina megmentette adott esetben egy ember életét. Az önök 
képviselőtársai között is van olyan ember, aki kampányolt a keleti vakcina ellen, 
beadatta magának a keleti vakcinát, elkapta a vírust, és aztán a végén ennek köszönheti 
az életét. Úgyhogy szerintem jobban jártunk volna, ha egységesen arra biztatjuk az 
embereket minden szakaszban, hogy mindannyian vegyék fel az oltást. 

Most a harmadik oltáshoz rendelkezésre áll egyébként a kellő mennyiségű 
vakcina, mindenféle típusból. Tízmillió adag vakcina van, ezek túlnyomó többsége 
nyugati vakcina; ezeket mind be tudjuk vetni, és folyamatosan használni is fogjuk. 

Készen állunk arra, hogy ha kell, az oltási akciót meghosszabbítjuk, de egy 
valamit elmondanék. A mostani oltási akciót 110 oltóponton szerveztük meg. 
Nyilvánvaló, ami most folytatódik, az is 110 oltópontra vonatkozik. Annak lesz majd 
még nagyobb jelentősége egy későbbi időszakban, hogy a háziorvosokat is be kell vetni, 
tehát együttműködve velük, a rendelkezésünkre álló adatokból kiderül, hogy ki nincs 
abban a körzetben beoltva, ki az, aki nem vette fel a harmadik oltását, de az első kettőt 
már felvette. Őket közvetlenül meg fogja keresni a kormány, ami azt jelenti, hogy 
személyre szabott üzenetet fognak kapni, idősebbek levelet, nem e-mailt, de mindenkit 
megkeresünk kivétel nélkül, időpontot javaslunk nekik, ajánlunk, elmondjuk, hogy kell 
megkeresni a háziorvost, a legközelebbi oltópontot és így tovább, mert az a célunk, hogy 
január végére, ahogy mondtam, 70 százalék fölé emeljük az arányát azoknak az 
oltásoknak, amelyeket megerősítő oltásként beadunk a most beadottakhoz képest. 

Ami pedig a magyar arányokat illeti, itt csak egy dolgot szeretnék elmondani. 
Szerintem Magyarországon - és ez a legfontosabb - egy dologban megint élen járunk: a 
beadott megerősítő, harmadik oltások tekintetében, ami háromszorosa az uniós 
átlagnak. Magyarország az első helyen van és háromszorosa az uniós átlagnak. Higgyék 
el, ennek lesz a legnagyobb jelentősége az ötödik hullám szempontjából. A másik fontos 
dolog, hogy én minden statisztikával óvatosan bánok, mert azt látom, hogy Nyugat-
Európában például a statisztikákból a bevándorlókat és a vendégmunkásokat gálánsan 
kifelejtik. Ezért ők ugyan ott vannak, de úgy csinálnak, mintha nem lennének ott és 
ezzel az oltatlanok táborát növelik, amit viszont statisztikailag nem vesznek figyelembe. 
Ezzel nem tisztem Romániát védeni, de pont Romániának ártanak a legtöbbet. 
Románia nagyon sok vendégmunkást bocsát ki, akiket Nyugaton nem oltanak be, 
Romániában nem tudnak beoltani, és Romániában rontják az oltási statisztikát, pedig 



16 

valójában Nyugat-Európában vannak. Ez egy óriási különbség. Tehát ezekkel a 
statisztikákkal ebből a szempontból óvatosan bánnék. Magyarország az oltottság 
tekintetében Közép-Európában, ahol hasonló a népességi szerkezet, a munkaerőpiac 
és így tovább, az élenjáró országok között van és ez szerintem a mi szempontunkból 
megnyugtató, a harmadik oltásban pedig, ahogy említettem, ismét az elsők vagyunk 
Európában. Nagyon bízom benne, hogy ezt a helyet meg is tudjuk tartani, mert mi most 
mindenképpen erre fogunk koncentrálni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr részvételét az ülésünkön, a bizottságnak adott 

részletes tájékoztatását és tárgyszerű válaszait. Munkájához további egészséget és sok 
sikert kívánnak önnek és valamennyi munkatársának is! Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom és egy perc technikai szünetet rendelek el. (Rogán Antal és munkatársai 
távoznak.) 

Egyebek 

Rátérünk az utolsó napirendi pontunkra, az egyebek megtárgyalására. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Ahogyan korábban is jeleztem, amennyiben az Országgyűlés 
elrendeli a határozati javaslat kivételes eljárását és képviselői módosító javaslat 
érkezik, úgy bizottságunknak az arról való előterjesztői állásfoglalás kialakítása 
érdekében ma még a Törvényalkotási bizottság ülése előtt, körülbelül 17.30 órakor 
ülést kell tartania.  

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, 
észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Nincs, köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

Akkor az ülést berekesztem. Köszönöm a megjelenésüket, további szép napot 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 04 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 


