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Napirendi javaslat 
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LXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9304. szám)  
(Varju László, Arató Gergely, Dr. Oláh Lajos, Dr. Vadai Ágnes, Gyurcsány 
Ferenc, Hajdu László, Sebián-Petrovszki László, Varga Zoltán (DK) képviselők 
önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

2. A koronavírus megjelenésének és elterjedésének megakadályozásával 
összefüggő feladatokról szóló törvényjavaslat (T/9408. szám)  
(Dr. Oláh Lajos, Gyurcsány Ferenc, Dr. Vadai Ágnes, Arató Gergely, Hajdu 
László, Bősz Anett, Varju László, Sebián-Petrovszki László, Varga Zoltán (DK) 
képviselők önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

3. Döntés ellenőrző albizottsági tagságról 
   

4. Egyebek 
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Dr. Hargitai János (KDNP) távozása után dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz) 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél bizottsági főmunkatárs  
Dr. Birinyi Georgina bizottsági munkatárs  
 

Meghívott 

Hozzászólók 

Varga Zoltán (DK) országgyűlési képviselő  
Sebián-Petrovszki László (DK) országgyűlési képviselői  
Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása  

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a 
bizottság tagjait, a sajtó munkatársait, a munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési 
bizottság mai ülésén. Az ülést ezennel megnyitom. 

Tájékoztatom önöket, hogy Bősz Anett képviselő asszonyt az Országgyűlés 
2020. február 17-ei ülésnapján ismét a Költségvetési bizottság tagjává választotta a 
parlament, így képviselő asszonyt újból köszöntöm a bizottságunkban. Jó munkát 
kívánok és sok sikert a tevékenységhez! (Bősz Anett: Köszönöm.) 

A helyettesítések tekintetében Horváth Istvánt Boldog István alelnök úr 
helyettesíti. Így összességében akkor megállapíthatjuk, hogy a bizottság 
határozatképes, és a munkánkat megkezdhetjük. 

A napirendi javaslat elfogadására kerül sor. Képviselőtársaim a múlt héten 
megkapták az ülés napirendi javaslatát. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki ért 
egyet a kiküldött napirendi javaslattal, amely szerint: 1. Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat T/9304. szám alatt; 2. A koronavírus megjelenésének és 
elterjedésének megakadályozásával összefüggő feladatokról szóló törvényjavaslat, 
amely T/9408. szám alatt került benyújtásra; 3. Döntés ellenőrző albizottsági 
tagságról; 4. Egyebek.  

Kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy ezeket a napirendeket tárgyaljuk meg. 
Géppel tudunk szavazni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 12 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadtuk a napirendünket, és ennek megfelelően a tárgyalást meg 
tudjuk kezdeni.  

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény módosításáról szóló T/9304. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pont a korábban említett T/9304. számú törvényjavaslatról 
szól, amely a központi költségvetés módosítására tesz javaslatot. A törvényjavaslatot 
Arató Gergely, Oláh Lajos, Vadai Ágnes, Gyurcsány Ferenc, Varju László, Sebián-
Petrovszki László és Varga Zoltán képviselők együtt nyújtották be. A napirendi pont 
tárgyalását ezennel megnyitom. 

A kormány képviselője nincs jelen, de ez ebben az értelemben nem is kötelező.  
Elsőként a törvényjavaslat előterjesztőjének adom meg a szót. Tessék, 

parancsoljon, Varga Zoltán képviselő úr! 

Varga Zoltán (DK) előterjesztése 

VARGA ZOLTÁN (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az a helyzet, hogy a Demokratikus Koalíció frakciójának előttünk 
lévő törvényjavaslata egy nagy hiányosságot kíván pótolni, hiszen tudjuk azt, hogy a 
nyugdíjasok az elmúlt tíz év vesztesei. Vesztesei már csak azért is, hiszen a GDP 
3 százalékával költünk kevesebbet most a nyugdíjakra, mint költenénk akkor, ha a 
svájci indexálás szerint fizetnék ki a nyugdíjakat, és azt is tudjuk, hogy az állam 
számára közel 10 százalékos spórolást jelent az, hogy a nyugdíjba vonulás utáni 
15 évben csak a reálérték megtartását ígérik a svájci indexálás helyett.  
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De ne felejtsük el különben azt sem, hogy bár ismertek az inflációs adatok, de 
teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a nyugdíjasok azért nem fognak se 
atomerőművet vásárolni, se pedig Kecskemétről Mercedes gépkocsit, hanem 
leginkább az egészségükre költenek, illetve azokra a tartós élelmiszerekre, alapvető 
élelmiszerekre, gyógyszerre, rezsire, amelyeknek az inflációs mértéke lényegesen 
meghaladja különben a prognosztizáltat. És akkor lássunk itt tisztán: 4,7 százalékról 
beszélünk, de még a Magyar Nemzeti Bank is 4 százalékot mond.  

Tehát amikor a Demokratikus Koalíció frakciója ebben a törvényjavaslatban 
azt mondja, hogy 4 százalékot adjunk a nyugdíjasoknak, mi a Magyar Nemzeti Bank 
számaira támaszkodunk, és azt hiszem, alapvető kötelességünk, hogy a nyugdíjasok 
számára biztosítsuk ezt, már csak azért is, mert ne felejtsük el, hogy az elmúlt 
években drámaian nőttek különben az egészségügyre fordított kiadások, és ennek 
leginkább a vesztesei pontosan a nyugdíjasok. Ők azok, akik nemcsak a hálapénzt 
fizetik meg, hanem az emelkedő gyógyszerárakat is folyamatosan. 

És van egy másik megdöbbentő adat, amiről érdemes beszélni, mégpediglen 
az, amivel a kormány vissza is szokott különben sok esetben élni: egyre kevesebb a 
kisnyugdíjas. De ez nem azért van, mert a kormány többet fizet ki a nyugdíjasoknak, 
hanem egyszerűen azért, mert ezek a kisnyugdíjasok halnak el a leghamarabb 
különben, pontosan azért, mert nem tudják fizetni se azokat az egészségügyi 
ellátásokat, se az alapvető élelmiszereket, amelyek az ő életüket jobbá tudnák tenni.  

Tehát én úgy gondolom, hogy ebben a formában és ebben a tekintetben a 
Demokratikus Koalíció előttünk lévő törvényjavaslata nemhogy támogatandó, de 
kötelező módon is támogatni kell ezt mindenkinek, hiszen a parlamentnek ebben a 
tekintetben hiátusa van, ezt pótolni kell. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárgysorozatba vétel érdekében elhangzott 
érvekkel akkor a vitát megnyitom. Megkérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki 
kíván szólni. (Jelzésre:) Szűcs Lajos alelnök úr jelezte. Tessék, parancsoljon! Öné a 
szó, alelnök úr. 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Szeretettel köszöntöm képviselő urat a parlamenti padsorok között. Attól, hogy ilyen 
vehemensen mondja, még egyáltalán nem mond igazat, és néhány ténnyel el is 
szeretném oszlatni azt a ködöt, ami arról érkezett.  

A polgári kormány nyugdíjpolitikájának mindig is a lényege az volt, hogy a 
nyugdíjasok a kedvezményezettjei legyenek a hazai gazdasági folyamatok 
alakulásának, hiszen évtizedeken át dolgoztak azért, hogy az országunk jobbá váljon, 
nevelték gyermekeiket, neveltek bennünket, az aktív dolgozók sikereihez hozzájárult a 
mostani nyugdíjasok munkája, amit a polgári kormány eddig is meg ezután is 
mindenképpen el fog ismerni. 

Tisztelt Képviselő Úr! A tény mégiscsak az, hogy a polgári kormány 2010-ben 
azt az ígéretet tette, hogy évről évre megvédi a nyugdíjak reálértékét, ennek 
köszönhetően a tényadatok szerint 2011 és 2019 között a nyugdíjak 34,2 százalékkal 
nőttek, a tartósan alacsony inflációnak köszönhetően pedig vásárlóerejük közel 
10 százalékkal javult. Ha az általános fogyasztóiár-index alapján nézzük, akkor 
10,4 százalék, ha a nyugdíjas-inflációt vesszük figyelembe, akkor pedig 9,9 százalék ez 
a tényadat. Megjegyzem, hogy a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok alatt 2005 és 2010 
között pedig mintegy 10 százalékkal nem nőtt, hanem csökkent a nyugdíjak 
vásárlóereje. (Arató Gergely megérkezik az ülésre.) 
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A mai adatok alapján a nyugdíjas ellátás átlagos összege jelenleg 
Magyarországon 142 300 forint. Minden évben 2012 óta a költségvetési törvényben 
tervezett infláció mértékéhez igazodik a nyugdíjak összege. A 2020. évi költségvetési 
törvény előirányzata 135,6 milliárd forinttal magasabb a 2019. évi előirányzatnál, a 
nyugellátások várható összege pedig mintegy 5,2 százalékkal, 179,9 milliárd forinttal 
növekszik a 2019. évi előirányzathoz képest.  

A nyugdíjas-inflációt minden évben igenis figyelembe vette a kormányzat, csak 
mondok egy példát önnek: 2018-ban az infláció 2,8 százalékos, illetve a nyugdíjas-
infláció 2,7 százalékos alakulására tekintettel valóban nem volt akkor 
nyugdíjkorrekció, hiszen 3 százalékos nyugdíjemelés valósult meg; 2019-ben a 
tervezett infláció 2,7 százalékos volt, az év végi várható fogyasztóiár-növekedés 
3,3 százalékos volt, a nyugdíjas-infláció pedig 3,4 százalék volt, így a vártnál 
magasabb infláció következtében a nyugdíjasok novemberben 0,7 százalékos mértékű 
kiegészítésben részesültek. Itt természetesen megjegyezni kívánom, hogy a 
Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok alatt a 13. havi nyugdíj megszüntetése mellett a 
nyugdíjasok inflációt követő nyugdíjemelései sem voltak biztosítottak; háromszor 
emelték a gáz árát, megduplázták az élelmiszerek áfáját.  

Azt gondolom, ezek mind-mind olyan tények, amelyeket el kell tudni ismerni 
önöknek is, és hozzáteszem még azt is, hogy 2019 őszén 2,6 millió nyugdíjas kapott 
9 ezer forint összegű, a gáz- és a villanyszámla kifizetésére fordítható utalványt, 
amelyet 2020. május 31-ig lehet felhasználni. A szeptembertől januárig tartó 
időszakban az utalványok 91,4 százalékát, mintegy 20,5 milliárd forintot beváltottak, 
a 45 százalékát áramra, 54 százalékát pedig gázra fordították. (Kara Ákos megérkezik 
az ülésre.) 

Végezetül az árak alakulása kapcsán azt is el lehet mondani, hogy bár olyan 
átmeneti hatások, mint az üzemanyag, illetve az, hogy az élelmiszerek extrém 
áremelkedése miatt az év elején megugrott a fogyasztóiár-index, az inflációs 
alapfolyamatok továbbra is kedvezőek, és nem gondoljuk, hogy a költségvetési 
törvényben prognosztizált árváltozásoknál magasabb lesz ebben az évben ezeknek a 
hatása.  

Azt gondolom, ezek tények, és arra kérem képviselő urat, hogy ezt fogadja el. A 
Fidesz és a KDNP kormánypárti frakciói nem támogatják az önök előterjesztését. 
Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt sajnálattal hallom, de szerencsére van még a 

vitában részt vevő képviselő. Potocskáné Kőrösi Anitának megadom a szót. Tessék, 
parancsoljon, képviselő asszony! 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Néha az az érzésem, hogy a tisztelt kormánypárti képviselő urak és hölgyek 
egy másik országban élnek, és nem veszik észre azokat a folyamatokat, amelyek itt 
Magyarországon zajlanak. Én ma reggel lementem vásárolni a boltba, és azt láttam, 
hogy egy kiló tv-paprika 2080 forint volt. Egy kiló! Azt, hogy a koronavírus-járvány 
kellős közepette az egyik legnagyobb C-vitamin bevételnek a kilogrammonkénti ára 
meghaladja a 2000 forintot, olyan nagy áremelkedésnek tartom, ami mindenképpen 
indokolja, hogy ennek az előttünk lévő törvényjavaslatnak legalább a tárgysorozatba 
vételét el tudják fogadni.  

Ugyanis nem kérdés - igen, ezt meghallgattuk most alelnök úrtól, hogy az 
inflációs kosárban lévő termékek alapján ez az inflációs ráta nem olyan magas, de 
nézzük azt, hogy ebben az inflációs kosárban benne vannak-e azok az élelmiszerek, 
amelyek egyébként egy tipikus nyugdíjasnak a fogyasztását kísérik. Igen, a vásárlóerő 
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10 százalékkal nőtt, de vizsgáljuk meg azt, hogy egy nyugdíjasnak milyen igényei 
vannak, mit szeretne elérni, hiszen az elmúlt évtizedeket azzal töltötték, hogy itt a 
magyar gazdaságban nagyon fontos szerepet töltöttek be, hiszen ők termelték meg 
azoknak a javaknak a nagy részét, amelyekből most mi is tudunk táplálkozni.  

És igen, 142 300 forint az átlagnyugdíj, de beszéljünk arról, hogy sokan még 
mindig 28 500 forintos minimálnyugdíjat kapnak. Ez a javaslat valóban egy 
előremutató javaslat, és a költségvetésben lenne rá fedezet, ezt önök is nagyon jól 
tudják. Nem kellene több tízmilliárd forintot elkölteni mindenféle olyan 
kommunikációs eszközre és kormánypropagandára, amire egyébként semmi szükség, 
sokkal inkább kellene segíteni azokat az embereket, akik igenis az elmúlt 
évtizedekben munkájukkal, vérükkel, verítékükkel azon dolgoztak, hogy mi most itt 
tudjunk lenni.  

Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy ez a javaslat a tárgysorozatba-
vételi vitára alkalmas, és igenis tenni kell azért, hogy a nyugdíjasoknak könnyebb 
legyen, mert ahogy elhangzott az előterjesztőtől is, sajnos olyanok az elhalálozási 
adatok, amelyek mindenképpen elborzasztóak, és ha ez ellen tudunk valamit tenni, 
akkor azt tegyük meg. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bősz Anett képviselő 

asszony következik. Tessék, parancsoljon!  
 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én magam 

is a törvényjavaslat tárgysorozatba vétele mellett tenném le a voksomat, és kérem 
önöket is, hogy ezt fontolják meg; nem pusztán azért, amit képviselőtársam az imént 
elmondott, de azért is, mert Szűcs Lajos alelnök úr felhívta a figyelmet arra, hogy a 
tervezett infláció mértékéhez igyekszik a kormány igazítani a nyugdíjak reálértékének 
növekedését. Látható az, hogy a bevásárlásiár-index jelen pillanatban az infláció 
fölött halad, és vannak olyan termékek az alapvetőjószág-kosárban, amelyeknek több 
mint 10 százalékkal növelték az árát.  

Ugye, ismerjük azt, hogy a sertéshúsár növekedésében egy externális sokk vett 
részt, de itt 23 százalékos árnövekedésről beszélünk. A déligyümölcs-, illetve a 
hazaigyümölcs- és zöldségár-növekedése 10 százalék fölött haladt az elmúlt 
12 hónapban, és a bevásárlásiár-index fölé, amely 7,6 százalék, emelkedett a 
feldolgozott tejtermékek átlagos árnövekedése, vagyis látható, hogy olyan alapvető 
élelmiszereket találunk a nyugdíjasok jószágkosarában vagy a vágyott 
jószágkosarában, amelyek alapján ők jóval nagyobb inflációs rátával szembesülnek, 
amikor bemennek egy üzletbe. 

Éppen ezért én megfontolásra javaslom önöknek is ezt a törvényjavaslatot, és 
azt gondolom, figyelnünk kell arra, amikor a valóság elmegy a tervezett infláció 
mellett. Itt ez történt, és az emberek ezt akkor is látják, amikor egyébként nem 
vágynak luxusjavakra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottságot, 

hogy a vitában ki kíván még részt venni. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  
Megkérem az előterjesztőket - közben köszöntjük Arató Gergely képviselő urat 

is -, hogy a vitát meghallgatva fejtsék ki a véleményüket. (Jelzésre:) Tessék, 
parancsoljon, képviselő úr!  

Varga Zoltán (DK) reagálása 

VARGA ZOLTÁN (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Érdeklődve hallgattam alelnök úr szavait. Az a helyzet, hogy azt 
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már megtanultam önkormányzati képviselői múltamban, hogyha valaki túl sok 
számot mond, az takaródzik valamivel. Ön túl sok számot mondott most. (Dr. Tilki 
Attila: Bősz Anett kollégája mennyit mondott? Csak számokról beszélt, képviselő 
úr!) Valójában olyan számok hangzottak el, amelyeknek a valós fordítását vagy 
értelmezését hallgassák meg most tőlem. 

2010-ben a nettó átlagkereset és a nyugdíj aránya 60 százalék volt, most pedig 
55 százalék. 2002 és 2008 között a nyugdíjak nettó reálértéke 38 százalék volt, most 
pedig ön 10 százalékról beszél. Ön azt mondja, hogy az inflációs alapfolyamatok 
kedvezőek. Nem tudom, mikor járt utoljára piacon. (Dr. Szűcs Lajos: Szombaton!) A 
képviselő asszonytól hallottuk itt, ő járt, sajnos én is. Nem tudom, vásárolt-e például 
a lehető legegyszerűbb dolgot, amit egy húsleveshez venni kell, fehérrépát vagy 
fehérzöldséget. (Dr. Tilki Attila: De az nem a tv-paprika!) 1600 forint fölött van 
kilója, és most ne beszéljünk különben a sertéshús áráról, hogy milyen 
exponenciálisan emelkedik. És ez az, amire a nyugdíjasoknak szüksége van különben, 
nem magyarázatra. (Mesterházy Attila megérkezik az ülésre.) 

Tehát én azt hiszem, ha arról beszélünk, hogy mik a statisztikai adatok, ez 
nagyon-nagyon jól hangzik, el lehet mondani a sajtó előtt is, talán még el lehet 
mondani itt a bizottság előtt is, azonban statisztikával se az én anyukám nem tud a 
boltban vásárolni, de nagy valószínűség szerint itt senki sem. Tehát amikor 
bemegyünk az üzletbe, veszünk egy kiló kenyeret, és rájövünk, hogy ennek a kiló 
kenyérnek az ára éppen 30 százalékot emelkedett az elmúlt másfél-két hónapban, 
akkor el kell azon gondolkozni, hogy a statisztikáknak ebben a tekintetben mi értelme 
van.  

Nem hiszem, hogy a Demokratikus Koalíció lehetetlent kért, 4 százalékról 
beszélünk. Kérem szépen, meg kell nézni, hogy például Mészáros Lőrinc gazdagodása 
milyen fokú és milyen mértékű: a 4 százalékot lényegesen meghaladja. Azt hiszem, 
éppen itt az ideje, hogy rendbe rakjuk ezeket a dolgokat. Úgy gondolom, a 
bizottságnak elemi kötelessége, hogy támogassa a tárgysorozatba vételt. Köszönöm 
szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Amennyiben további hozzászólási 
szándék nincsen, a vitát lezárom. Most a törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való 
döntés következik.  

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a T/9304. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 5 igen, 9 nem és 1 tartózkodás 
mellett a bizottság a tárgysorozatba vételt nem támogatja. A napirendi pont 
tárgyalását ezzel lezárom. 

A koronavírus megjelenésének és elterjedésének 
megakadályozásával összefüggő feladatokról szóló T/9408. számú 
törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, a koronavírus megjelenésének és 
elterjedésének megakadályozásával összefüggő feladatokról szóló T/9408. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenie a bizottságnak. E 
törvényjavaslatot is Arató Gergely, Oláh Lajos, Vadai Ágnes, Gyurcsány Ferenc, 
Hajdu László, Sebián-Petrovszki László képviselőtársaimmal együtt nyújtottuk be, 
Bősz Anett és Varga Zoltán képviselők is ebbe a sorba tartoznak. A napirendi pont 
tárgyalását ezennel megnyitom.  
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A kormány képviselője nincs jelen. Bár nem kötelező a jelenléte, de talán a 
téma jelentőségére való tekintettel szerencsés lett volna. 

Elsőként a törvényjavaslat előterjesztőjének adom meg a szót. (Jelzésre:) Arató 
Gergely képviselő úr, tessék, parancsoljon! 

Arató Gergely (DK) előterjesztése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azt 
hiszem, nem szükséges most a bizottságot hosszasan tájékoztatni arról, hogy az 
újkoronavírus-megbetegedések milyen rendkívüli terhet okoznak és okozhatnak 
minden olyan országnak, amelyet elér ez a vírus. Teljesen nyilvánvaló, hogy 
Magyarországon már megjelent ez a vírus, és az is nyilvánvaló, hogy a továbbiakban 
ez rendkívül nagy terhet fog jelenteni az ország számára. 

Hadd említsek néhány példát ezek közül! Nyilván a legfontosabb és a 
legkritikusabb minden esetben az egészségügy felkészítése. Anélkül, hogy most erről 
hosszú elvi vitát nyitnánk, mindannyian tudjuk azt, hogy az egészségügy állapota 
milyen, tudjuk azt, hogy kórházi tartozások vannak, tudjuk azt, hogy a háziorvosok 
elégedetlenek a finanszírozással, tudjuk azt, hogy a mentőszolgálatban néhány ezer 
forintos jutalomra telt csak decemberben, és még folytathatnám tovább ezt a sort. És 
azt is látjuk, hogy mekkorák a feladatok, az operatív törzs éppen a hétvégén döntött 
arról, hogy újabb kórházi ágyakat szabadít fel a Szent László Kórházban erre a célja.  

Ha megnézzük az észak-olaszországi helyzetet, mi nagyon reménykedünk 
abban, hogy ezt el tudjuk kerülni, és az a dolgunk, hogy ezért dolgozzunk, de ennél 
még sokkal jelentősebb egészségügyi intézkedésekre is szükség lehet. Teljesen 
nyilvánvaló és mindannyian egyetértünk abban, hogy nem lehet olyan helyzet, hogy a 
pénzhiány bármilyen módon akadályozza azt, hogy az egészségügy képes legyen 
megbirkózni ezzel a fajta fertőzéssel és ezzel a fajta fenyegetéssel.  

Hasonlóan fontos a tájékoztatás kérdése. Úgy tűnik, hogy ezen a területen 
végre felébredt a kormány, ezt örömmel nyugtázzuk, hiszen végre elkezdődött egy 
olyan tájékoztató kampány, amelyik az érdemi információkról tájékoztatja a 
lakosságot, de ennek is nyilvánvalóan jelentős költségei vannak.  

Ezen túl természetesen további költségek jelentkeznek, és még egy területet 
szeretnék itt kiemelni: nem fog működni ez a védekezés akkor, ha a települési 
önkormányzatok nem kapnak jelentős segítséget ahhoz, hogy ellássák a feladataikat. 
Egy sor dologban, akár a lakosság tájékoztatásában, akár egy vesztegzár esetén az 
ellátás megszervezésében rengeteg feladat hárul nemcsak az állami szervekre, hanem 
az önkormányzati szervekre is.  

Talán ezzel a néhány példával be tudtam mutatni önöknek azt, hogy ez egy 
olyan helyzet, amikor rendkívül nagy szükség van arra, hogy többletforrásokat 
biztosítsunk erre a területre. És erre az, hogy van kormányzati tartalék, nem jó válasz, 
azt kell mondanom önöknek, hiszen a gazdasági hatásokat még csak most kezdjük el 
felmérni. Mindannyian attól tartunk, hogy a gazdasági hatások - ha megnézik azt, 
hogy mondjuk, ma hogyan alakulnak a tőzsdék, amelyek mégiscsak indikátorai a 
gazdasági folyamatoknak, akkor láthatják - rendkívül súlyosak lehetnek. Magyarán 
szólva: a kormányzati tartalékokra később is bőségesen szükség lesz egy sor folyamat 
kezelésére. 

Mi ezért javasoljuk azt, hogy nézzük meg, mi az a tétel a költségvetésben, ami a 
legkevésbé fáj a magyar polgároknak. Én azt hiszem, hogy kormányzati propaganda, 
nemzeti konzultáció, hazug óriásplakátok és hazug hirdetések nélkül valami egészen 
kiválóan meg tud lenni az ország lakossága, különösen vírusos-járványos időszakban, 
ezért mi azt javasoljuk, hogy azt az összeget, a 23 milliárd 910 ezer forintot, ami 
direktben ezekre a célokra van berakva a költségvetésbe, hozzáteszem és 
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hangsúlyozom, első lépésben csoportosítsuk át a koronavírus elleni védekezésre és 
tájékoztatásra, az egészségügyi feladatokra, a tájékoztatási feladatokra, az 
államigazgatás megnövekedett feladataira, arra, hogy kárpótlási alapot képezzünk 
azoknak a honfitársainknak, akiket akár már most is kár ér a koronavírus miatt, és 
akiket később, ha esetleg további lezárásokra, vesztegzárra van szükség, még inkább 
kár fog érni, és még folytathatnám tovább. (Dr. Hargitai János távozik az ülésről.)  

Nem látjuk ma, hogy hol van ennek a dolognak a vége, de szerintem abban 
mindannyian egyetértünk, nagyon fontos, hogy ezek a források rendelkezésre 
álljanak. És hadd tegyem hozzá, hogy ezt a pénzt most a kormánynak akarjuk a 
kezébe adni, mi evvel a javaslattal a kormánynak akarunk segíteni, hogy 
rendelkezésre álljon a védekezéshez minden forrás, mert ez alapvető érdeke a magyar 
állampolgároknak, és nekünk ez a legfontosabb. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ezzel a vitát megnyitom. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Köszönöm szépen. Akkor 
elsőnek megadom Bősz Anett képviselő asszonynak a szót. Tessék, parancsoljon!  

 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm az 

előterjesztőknek a részletes beszámolót.  
Én annyit szeretnék itt mondani a bizottsági szakaszban, és kérem újfent 

önöket, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, hogy fontolják meg: most a 
tárgysorozatba vételről döntünk. Azt gondolom, fontos volna, hogy az Országgyűlés 
vitázzon erről a kérdésről. Tudom, hogy sokféleképpen látunk sok mindent.  

Szeretném kiemelni egy különösen erős részét ennek a törvényjavaslatnak, ez 
pedig az önkormányzatok helyi finanszírozásának a megteremtése. Önök a 
költségvetési vitákból már ismerik a véleményemet erről, és nagyon helyesen önök a 
feladatalapú finanszírozás felé toltak el bizonyos költségvetési forrásokat az egyes 
települési önkormányzatok esetén. Ha valahol az egyes településeknek nagyon 
komoly feladatai keletkezhetnek, és nem látunk előre, hogy keletkeznek-e, akkor az 
éppen egy járványnak a megfékezése; nem akarom részletezni, hiszen Arató Gergely 
képviselőtársam részletezte ezt már. Azt gondolom, fontos lenne az, hogy közösen 
keressünk egy megoldást, és tényleg láthatjuk a különösen fertőzött országok 
példájából azt, hogy történelmi a felelősség. Azt gondolom, itt nem egymással 
szemben álló felek most kormány és ellenzék, hanem egyszerűen kötelesek vagyunk 
mint választott képviselők az országért, a társadalomért tenni.  

Szerintem fontolják meg azt is, hogy ha ebben a javaslatban találnak olyat, 
amit jónak látnak, akkor kezdjük el együtt megnézni, hogy mit rakhatunk össze 
közösen, de az szerintem egyértelmű, hogy érdekazonosság áll fenn közöttünk, és ez 
az, hogy minél kevesebb megbetegedés legyen, a betegeket pedig mihamarabb 
sikerüljön kezelni, minél kevesebb halálos áldozattal járjon az, aminek egyelőre még 
nem látjuk a következményeit. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. (Jelzésre:) Mesterházy Attila úr 

következik. 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én 

próbáltam a sajtóban követni, de nem találtam még rá végleges választ, nem tudom, 
eldőlt-e már, hogy a nemzeti konzultációt megtartja-e a kormány. Kovács Zoltán 
nyilatkozott erről, hogy még megfontolja a kormány. 
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Én tettem egy javaslatot, ugyan nem ilyen parlamenti formában, de mégis arra 
tettem én is kísérletet, hogy vagy a nemzeti konzultáció helyett egy tájékoztató levelet 
kapjon minden magyar család, vagy ha megy a nemzeti konzultáció, és erről nem 
kívánnak lemondani, akkor azzal együtt menjen ki egy levél, amely a tájékoztatást 
segíti. Ez azért lenne hasznos és fontos, mert rendkívül sok téves információ kering a 
Facebooktól kezdve mindenfelé, ami hol a pánikot, hol pedig a nemtörődömséget 
erősíti az emberekben, és talán érdemes volna egy olyan kiegyensúlyozott levelet 
küldeni minden magyar családnak, amely úgy a kettő között a középúton valóban 
elmagyarázza, hogy mi ennek a kockázata, hogyan lehetne ezt megoldani, mire kell 
odafigyelni a választópolgároknak, és mik a valós tények, minek ne dőljenek esetleg 
be.  

Tehát én igazából csak kérdezném - miközben hasznosnak gondolom 
természetesen az ilyen kezdeményezést, bár biztos az volna ebben a jó, ha közösen 
tudnának fellépni a politikai pártok, ellenzék és kormányzó párt egységesen egy ilyen 
kérdéskörben, és egészen biztosan rajtunk sem fog múlni, ha bármikor a kormány 
pluszforrásokat akar erre áldozni, akkor azt egészen biztosan mi a magunk részéről 
támogatni fogjuk.  

A kérdésem az lenne, hogy van-e tervben esetleg ilyen, hogy egy tájékoztató 
levelet is kapjanak akár a nemzeti konzultációs levéllel együtt a magyar családok, 
mert ha igen, akkor életemben először támogatni fogok egy nemzeti konzultációt. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Következik Potocskáné 

Kőrösi Anita képviselő asszony. Parancsoljon!  
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Bizottság! Az emberek biztonsága az első, ezt már nagyon sokszor hallottuk, és azt 
gondolom, ez az a helyzet most Magyarország történetében, amikor nem lehet más 
fontos nekünk, csak az, hogy az emberek biztonságban legyenek, és az egészségük 
biztonságban legyen. 

Természetesen köszönöm szépen Arató képviselőtársamnak a részletes 
ismertetést, és mindenképpen arra hívnám fel a tisztelt kormánypárti 
képviselőtársaimnak a figyelmét, hogy tegyék latba, a kormányzati kommunikáció 
vagy az emberek biztonsága a fontosabb. Mindenképpen támogatni fogom a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, köszönöm szépen. (Jelzésre:) Dr. Szűcs Lajos 

alelnök úr következik. Tessék, parancsoljon!  
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Kedves Képviselő Hölgyek és Urak! Azért az alapvető és a legfontosabb mondat az, 
hogy haváriahelyzetre az országnak megvan a felkészült és elkészített terve.  

A legfontosabb dolognak én is azt gondolom, hogy a kormánypártok és az 
ellenzéki pártok egy módon tudják segíteni ezt a dolgot: ha nem politikai célnak 
tekintik ennek a vírusnak a problémakörét. Arató Gergely képviselő úr szavait 
mindaddig elfogadtam, amíg nem kezdett el kormányzati kommunikációt ócsároló 
mondatokat mondani. Ott árulta el magát, képviselő úr, hogy ebben az egész 
helyzetben önöket csak ez az egy politikai kicsinyes cél vezérli. Ha nem így lenne, azt 
gondolom, akkor bármelyik javaslatukkal érdemben lehetne foglalkozni, így azonban 
nem. 
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Néhány tényt a kedves képviselő úrnak számokkal fogok mondani, és nem 
azért, mert a számok nem igazak, és nem azért, mert valamit el akarok vele fedni, 
hanem azért, mert a tájékoztatást igenis fontosnak tartom. 2020. január 24-én 
érkezett a WHO-tól az első jelzés Magyarországra, és egy nappal később az EMMI 
megkezdte a felkészülést az országos tiszti főorvos, a mentőszolgálat, az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ, a Dél-Pesti Centrumkórház Hematológiai Intézet 
bevonásával, és 2020. január 26-án az országos tiszti főorvos koordinálásával soron 
kívül egészségügyi felkészülési tervet dolgoztak ki. Magyarország eddig is meg ezután 
is a WHO-tól kapott jelzéseket figyelembe veszi, valamint az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szakmai iránymutatását, 
kockázatértékelését a lakossági tájékoztatókban érvényesíti. 

A kormány 1. hó 31-ei határozattal döntött a koronavírus-járvány elleni 
védekezésért felelős operatív törzs létrehozásáról, amely ugyanazon a napon meg is 
kezdte a működését, és az első ülésén 28 pontos akciótervet fogadott el. Az operatív 
törzs február 25-én 19 órától központi ügyeletet tart és működtet. Azt el se mondom, 
hogy a minisztériumok, a Külügyminisztériumtól kezdve az EMMI-n keresztül a 
Honvédelmi Minisztérium, az ITM, a Népegészségügyi Központ, a 
rendőrfőkapitányság, a Belügyminisztérium, a katasztrófavédelmi központ, a 
Terrorelhárítási Központ ettől a naptól folyamatosan tájékoztatják nemcsak a 
lakosságot, hanem minden alájuk tartozó szervet. Ezeket azóta is teszik, és azt 
gondolom, mindenki számára elérhetők a különböző médiákban, a social mediában 
az információk, ingyenes zöld számokat és ehhez kapcsolódó informatív jelenléteket 
biztosít a kormány, és a lakosság hiteles tájékoztatása folyamatosan történik.  

Így azt mondhatjuk, aki felelősen figyeli az eseményeket, láthatja, hogy a 
magyar kormány felkészült a koronavírus-helyzet okozta kihívások kezelésére, az 
ismertetett kormányzati és egészségügyi ágazati intézkedések biztos alapot jelentenek 
a megfelelő készültség biztosításához, illetve a betegség terjedésének 
megakadályozásához szükséges intézkedések meghozatalához. A március 4-én tartott 
ülésén az operatív törzs megállapította, hogy a védekezéshez minden szükséges 
személyi, tárgyi, jogi és anyagi lehetőség rendelkezésre áll - szerintem ez a 
legfontosabb, amit mindenképpen itt el kell mondani.  

A helyzet komolyságát vagy komolytalanságát pedig mi sem jelzi jobban, mint 
hogy önök a költségvetési törvény módosításához úgy nyúltak hozzá - itt egy szakmai 
álláspontot kell önöknek közvetítenem: a költségvetési törvény módosítása csak 
önálló törvénymódosításként kezelhető, más törvényben való megváltoztatása az 
Alkotmánybíróság 4/2006. számú határozata értelmében alkotmányellenesnek 
tekinthető. Tehát ebben a vonatkozásban az önök által benyújtott javaslat nem 
rendelkezik ezzel a felhatalmazással, és arról ne is beszéljünk, hogy az önök által 
forrásként megjelölt előirányzatok márciusra való tekintettel már nem teljesek, így az 
azokból való teljes elvétel is jogi nonszenszt jelent, az átcsoportosítás jogi feltételei 
tehát nem állnak fenn.  

Azt kérem önöktől, hogy egyrészt a magyar lakosság védelme érdekében ne 
keltsenek felesleges pánikot, ne okozzanak ezzel olyan károkat, amelyek az elmúlt 
napokban valóban az információk nem teljes körű eljuttatásával azért már láttuk, 
hogy nem mindig helyesek. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a 2020. évi 
költségvetés számai és a kormány lehetőségei végeredményben adottak ahhoz, hogy 
ezt a problémát lehessen kezelni. 

A végén annyit szeretnék mondani, hogy a helyzet értékelése után valóban az 
összes parlamenti párt lehetőséget kapott arra, hogy az operatív törzs intézkedéseiről 
meg a kormány terveiről információkat szerezzen be. Azt gondolom, ez a 
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továbbiakban is így fog történni, és akkor mindenki megelégedésére állunk majd helyt 
ezen a fronton. Ehhez kérem az önök segítségét is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, 

képviselő úr! 
 
VARGA ZOLTÁN (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Alelnök Úr! Érdeklődve hallgattam a szavait. Az a helyzet, 
hogy ön a szemünkre veti azt, hogy politikai kérdést csinálunk ebből az ügyből. Ez 
akkor lett politikai kérdés, amikor az operatív törzset látjuk naponta, és azt, hogy a 
miniszterelnök úr nyilatkozik olyan kérdésekben, amelyeknek nincsen meg az alapja. 
Sokkal jobban szerettük volna azt látni, ha a háziorvosok nyilatkoznak arról, hogy 
megvannak azok az eszközök, amelyek hiányoznak különben nekik, ha a kórházat 
látnánk arról nyilatkozni, hogy létezik az az ágyszám, amiről beszél többek között 
Kásler miniszter úr, de ami nyomokban sem fellelhető sehol.  

Az az őszinte nagy helyzet, hogy ha valaki politikát csinál ebből, akkor azok 
önök, és az a legnagyobb baj, hogy propagandát is gyártanak ebből, holott tudomásul 
kell venni mindnyájunknak, hogy a koronavírus nem fog válogatni, nem lesz 
jobboldali és nem lesz baloldali, nem lesz kormánypárti és ellenzéki koronavírus: 
mindnyájunkat fog sújtani. Azt kell hogy mondjam, és félre ne értsék, nem akarok 
ezzel hangulatot kelteni, de egy lottóötössel fog felérni, ha Magyarország nem fog 
szügyig gázolni ugyanabban, mint amit látunk itt Európában nagyon sok országban, 
tudniillik nem fog válogatni a koronavírus. Nyitottak a határok, mi is meg fogjuk 
kapni ugyanezt. Ne felejtsék el, hogy Ausztriában többszörösét végzik el azoknak a 
teszteknek, mint amit nálunk itt csinálnak, és többszöröse különben a koronavírusos 
fertőzöttek száma is, de nagy valószínűség szerint azért, mert ők egy picit felelősebben 
állnak ehhez a kérdéshez. És itt kevés lesz majd a Tízparancsolat, el kell hogy 
mondjam, még akkor is, ha lehet, hogy önöknek létezik egyfajta titkos, NER-
kompatibilis Tízparancsolata, ami talán a koronavírusra is jó (Dr. Szűcs Lajos: 
Hülyeségeket ne beszéljünk!), de ezt nagyon kevés lesz majd az embereknek 
elmondani egy adott pillanatban. 

Én Debrecenből jöttem, tudja. Elmondanám, hogy a debreceni emberek, pedig 
az ország második legnagyobb városáról beszélek, a közösségi médiából próbálnak 
információkat szerezni, hogy mi is a helyzet a koronavírussal kapcsolatban. Debrecen 
városában azt nem tudtuk eldönteni így közösen, 200 ezren, hogy alapvetően ki a 
nulladik számú fertőzött, hiszen egymásnak ellentmondó adatok jelennek meg. 

Tisztelt Kormánypárti Képviselők! Az ellenzék itt most egy, mondhatnám azt 
is, baráti jobbot nyújt, segíteni akartunk önöknek, mert úgy látjuk, hogy képtelenek a 
feladat megoldására. Önök a régi kerékvágásba zökkentek bele, amikor arról 
beszélnek, hogy nem fogadják meg az ellenzék tanácsát. De még egyszer mondom: 
amikor itt baj lesz, akkor baj lesz, és akkor majd kevés lesz azt mondani különben, 
hogy erről az ellenzék tehet, vagy Gyurcsány, vagy Soros, akkor ezt a bajt meg kell 
oldani.  

Sokkal jobb lett volna ezt megelőzni különben, hiszen volt lehetőségünk arra, 
hogy felkészüljön normálisan a kormány, és ne csak egy operatív törzset hozzunk 
létre, hanem felkészítsük az egészségügyben dolgozókat, a háziorvosokat, kibővítsük a 
háziorvosok védelmét, a kórházakban megteremtsük azt a lehetőséget különben, hogy 
legyenek meg azok az eszközök, amelyekkel a koronavírusos betegeket gyógyítani, 
kezelni lehet, és nem az utolsó percben próbálnánk valamilyen módon roborálni a 
mentőszolgálatot. Amikor már láttuk, hogy Kínában nagy a baj, nagyjából 60 napunk 
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volt arra, hogy felkészüljünk. Mi ezt a lehetőséget most segítettük volna, sajnos úgy 
látom, nem akarnak élni vele. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Tilki Attila alelnök úr következik. Tessék, 

parancsoljon!  
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Előterjesztő Úr! Azért a téma egy kicsit komolyabb annál, mintsem hogy ilyen 
stílusban vitázzon, még akkor sem indokolja ezt, ha ön az ország keleti feléből 
érkezett. Azt meg azért a debreceniek nevében az ember hadd kérje ki, hogy ön 
egyedül 200 ezer ember nevében nyilatkozik.  

Nos, én még keletebbről érkeztem, mint ön, az ukrán határ mellől, ahol, 
bizonyára ön azért tudja, az ország egyik legveszélyeztetettebb térsége az én térségem, 
hiszen jó pár árvízi helyzet és árvíz volt már a választókerületemben. Az 1998-as 
árvízi helyzet, a 2001-es konkrét tiszai árvíz kellő alapot és tapasztalatot adott arra az 
akkori kormánynak, amelyik jelen esetben most is kormányozza az országot, hogy 
megtanulja azt, hogyan kell vészhelyzetben eljárni, és megértse azt, hogy az ilyen 
típusú mondatok, amelyeket önök mondanak, esetlegesen milyen pánikkeltésre 
alkalmasak. Tudja, én polgármester voltam azon a településen, és pontosan tudom, 
hogy az ilyen felelőtlen mondatok mit váltanak ki a lakosság körében. És ha 
esetlegesen emlékszik rá, a dunai árvíznél kellő rutinnal és tapasztalattal kezelte a 
vészhelyzetet a kormány, támaszkodva a megfelelő szervekre.  

Sokkal intelligensebb volt Mesterházy képviselő úr, akinek innen is gratulálok 
ahhoz, hogy a NATO Parlamenti Közgyűlésének az alelnöke. (Mesterházy Attila: 
Most már az elnöke!) Most már az elnöke, bocsánat, az elnöke! Vélhetően van 
információja arról, hogy egyes európai országok milyen védekezési gyakorlatot 
folytatnak. Meggyőződésem, hogy mi nem kullogunk a sor végén.  

De csak a populizmusról: az általános indokolást kellene elolvasni a tisztelt 
előterjesztő, Debrecenből jövő képviselő úrnak. Az általános indokolás a következőt 
mondja: „A kormányzati szervek késlekednek azoknak az intézkedéseknek a 
kidolgozásával és közreadásával, amelyekkel garantálni lehet, hogy Magyarországon 
nem alakul ki járványhelyzet.” Ezek szerint a normaszövegben olyan intézkedések 
vannak, amelyekkel garantálni lehet, hogy ne alakuljon ki, tehát önök tudják a 
lottóötöst, mert önök olyan törvényeket és olyan szabályozásokat hoznak, amelyekkel 
garantálni lehet. 

Aztán elbizonytalanodik az előterjesztő, mert egy fél mondattal később viszont 
már azt írja, hogy: „A törvényjavaslat meghatározza azokat a halaszthatatlan 
intézkedéseket, amelyek megtartásával - nagy valószínűséggel - meg lehet előzni 
koronavírus megjelenését, terjedését.” Tehát egy fél mondattal korábban garantálják, 
ha mi elfogadjuk ezt a jogszabályt, akkor nem lesz koronavírus, aztán 
elbizonytalanodnak, és fél mondattal később már a „nagy valószínűséggel” kifejezést 
használják; ez is a kellő komolytalanságát jelzi az előterjesztésnek. 

A nagy szavak helyett operatív munkára van szükség, és megnyugtatom önt, 
tisztelt debreceni előterjesztő úr, hogy a kormány pontosan tudja, hogy mit csinál. 
Arra meg határozottan kérem, hogy Debrecen nevében ön ne nyilatkozzon, egyedül a 
200 ezres város nevében. 

 
ELNÖK: Alelnök úr, köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bősz Anett képviselő 

asszony következik. Tessék, parancsoljon!  
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BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Szűcs Lajos alelnök úr szavait 
hallgatva azt olvastam ki a felszólalásából, minekután azt mondta, hogy egészen addig 
érdeklődéssel és konstruktivitással figyelte az előterjesztőket, ameddig nem 
kritizálták a kormányzati kommunikációt - évek óta kritizáljuk a kormányzati 
kommunikációt, és nem is fogunk nyugvópontra jutni ebben a vitában. Én ehhez a 
vitához jelen pillanatban nem kívánok hozzászólni.  

Azonban a mondatának az első fele arról tanúskodik, hogy alapvetően a 
törvényjavaslat felvetéseivel egyetért. Én magam kiemeltem azt, amit a 
legfontosabbnak tartok, és az az, hogy a lehető legkisebb területi egységeken elegendő 
forrás legyen arra, hogy a vírus terjedését minél hatékonyabban tudjuk akadályozni 
ebben az országban.  

Alelnök úr azt is említette, hogy a személyi, a tárgyi, illetve a jogi feltételei 
megvannak annak, hogy megfelelő védettséget nyújtsanak hazánknak. Én nem 
vitatom el a kormánytól, hogy a jogi feltételeket rendkívül gyorsan tudja módosítani, 
ezt számos területen bizonyították már az elmúlt tíz évben, azonban a tárgyi feltételek 
megléte már csak a tesztek számossága miatt is erősen kérdőjeles. Tudjuk azt, hogy 
nagyon kevés ilyen teszt van Magyarországon, tehát ilyen értelemben azt gondolom, 
hogy a tárgyi feltételek megléte mellett nemigen lehet érvelni.  

A személyi feltételek megléte mellett azért nehéz érvelni, mert ismerjük azt a 
folyamatot a magyar egészségügyben, ahol komplett kórházi osztályok mondanak fel 
vagy a körülmények, vagy a javadalmazás, vagy az ellehetetlenülés okán. Tudjuk azt, 
hogy ápolónők tömegével kerülnek át frissen nyitott bútorboltokba dolgozni 
egyszerűen azért, mert az eredetileg gyakorolni szándékozott hivatásukat otthagyják, 
amit feltehetően egyébként szeretnek, azért, mert a magyar egészségügy nem biztosít 
számukra megfelelő munkakörülményeket. Tehát én jelen pillanatban vitatnám 
ezeknek a feltételeknek a meglétét.  

Azt is gondolom, és tiszteletteljes kérésem van önök felé, hogyha valóban úgy 
van, hogy pusztán a kormányzati kommunikáció kritizálása okán nem tartják 
érdemesnek ezt a törvényjavaslatot vitára bocsátani és javítani adott esetben, hogy 
közösen keressük a megoldást arra, hogy minél nagyobb biztonságban legyenek a 
magyar polgárok a koronavírus idején, akkor azt gondolom, hogy ez egészen 
egyszerűen csak valamifajta dac, és ez nem megengedhető a jelenlegi helyzetben. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Mesterházy Attila képviselő úr 

következik. 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Én pusztán próbálom azt 

javasolni magunknak, kormánypártnak és ellenzéknek, hogy ne az „ahogy ezt szoktuk 
csinálni” kerékvágásban haladjunk ebben a kérdéskörben, mert abból egészen 
biztosan nem fog kijönni semmi sem. Tehát szerintem az az állítás sem igaz, hogy a 
kormány semmit nem tett annak érdekében (Dr. Szűcs Lajos: Ezt mondta az 
előterjesztő!), hogy ezt a vírust valamilyen formában kordában tartsuk, de talán az az 
állítás is túlzó, hogy a kormány teljesen felkészült ennek a vírusnak a kezelésére. Azt 
gondolom, azt el tudom képzelni, hogy amennyire lehet egy ilyen helyzetre 
felkészülni, megtettek mindent ezeknek az információknak a birtokában, ilyeneket 
talán lehet mondani, de azt, hogy teljesen felkészült, azt egészen biztosan nem.  

Arra próbálom felhívni a figyelmet, nehogy úgy járjunk, mint a hóeséssel, hogy 
mindig addig vagyunk rá felkészülve, ameddig nem kezd esni a hó, mert addig nagyon 
fel vagyunk rá készülve, és amikor leesik az első hó, akkor kiderül, hogy valahogy 
mégsem sikerült, hiába volt meg ez az eszköz, az az ember meg aki felül az autóra, 



17 

hogy eltolja a havat, hanem azt látják a budapestiek adott esetben, hogy nem tudnak 
közlekedni Budapesten. 

Én valóban a NATO Parlamenti Közgyűlésének elnökeként kénytelen vagyok 
ezt szélesebb körben figyelemmel kísérni, hiszen rendkívül sok programunk van, 
amelyeket mérgelni kell, hogy hol és hogyan, mikor szabad megrendezni. Több 
programunkat kellett már törölni, és ezért valóban folyamatosan kapcsolatban vagyok 
a többi ország delegációvezetőjével, hogy milyen lépéseket tesznek és mire 
kényszerülnek. 

Én azt látom, hogy azokban az országokban, ahol valódi, komoly probléma van, 
hiába gondolták azt, hogy felkészültek, utólag kiderült, hogy mégsem voltak eléggé 
felkészültek erre a kérdésre. Éppen ezért szerintem az lenne a helyes magatartás, ha 
mindannyian közösen keresnénk a megoldást. Ezért én nem azt kritizáltam, hogy mit 
tett már a kormány, hanem azt javasoltam, hogy mit tehetne még a kormány ebben az 
ügyben, a történetben. (Dr. Szűcs Lajos: Továbbítjuk a javaslatait!) Szerintem, ha 
ebben a szellemben teszik az ellenzéki pártok is a javaslatot, akkor nem feltétlen kell 
egymást ledorongolni, hanem inkább oda kell figyelni, vagy azt a részét kivenni egy-
egy javaslatból, ami egészen biztosan szolgálhatja a magyar állampolgárok 
biztonságát a következő időszakban. 

Százszázalékos biztonság nincsen, ahogy a terrorizmussal szemben, úgy a 
vírussal szemben sincsen sajnos, bárcsak lenne, de nagyon nem mindegy 
természetesen, hogy hogyan kommunikálunk. Ha például az jelenik meg a magyar 
sajtóban - nem tudom, hogy így van vagy nem, de ebből tudok én csak kiindulni -, 
hogy mondjuk, a külföldi diákok nem mernek a magyar hatóságokkal beszélni, nem 
tudom, akármi miatt, mert valaki megijesztette őket, akkor biztos, hogy az nem jó 
kommunikációs irány, hiszen ha ők éppen vírushordozók, akkor nehezebb ennek a 
felderítése és a különböző kontaktusok feltárása. Tehát egészen biztosan van 
félreértés. 

Azt is jelezném alelnök úrnak, hogy sajnos ez nem olyan, mint az árvíz, mert 
olyan már volt sokszor, és tudjuk, hogy nagyjából hogyan szokott lenni (Dr. Tilki 
Attila: Nyilván tudom!), de ennél nem tudjuk, hogyan szokott lenni, tehát ez 
ennyiben nehezebb. Higgyék el, hogy szerintem mindannyian itt az ellenzéki oldalon 
ebben a kérdéskörben úgy vagyunk, hogy azért szurkolunk, hogy sikerüljön a 
kormánynak az intézkedéseit véghez vinni, és azok hatékonyak legyenek, mert a saját 
családunkról is gondolkodunk a történetben. (Dr. Tilki Attila: Csak nem ilyen 
stílusban!) Bocsánat, én abszolút megengedőbb vagyok ebben a helyzetben jóval, 
mint amilyen lennék más kérdéskörben ellenzéki politikusként. Itt én azt gondolom, 
hogy nagyon-nagyon óvatosan kell eljárni kormányzati oldalról is a 
kommunikációban meg ellenzéki oldalról is, mert az, hogy felkészült-e a kormány, 
majd utólag fog eldőlni, amikor túlvagyunk rajta, a másik oldalról meg feleslegesen 
pánikot sem kell természetesen kelteni, ez egészen biztos. 

A jó szándékú javaslatokat, én azt javaslom, legalább fontolja meg a kormány, 
mert olyannal állunk szemben, amit még nem láttunk, nem tudjuk, hogyan kell 
kezelni, és látható módon máshol sem sikerül. Én azért figyelmükbe ajánlom, hogy 
Észak-Olaszországban mi történik. Magyarországnak rendkívül sok szállal van 
kötődése Észak-Olaszországhoz, tehát ilyen értelemben még szerintem 
Magyarországon se biztos, hogy pontosan tudjuk, hány vírusfertőzött van. Most a 
hírek kilenc főről szólnak, ami még egy abszolút belátható szám, bár ez se jó, de azt 
gondolom, ez a szám is növekedni fog egészen biztos, mert egyszerűen ilyen a 
természete ennek a problémának. Úgyhogy én egy picit önmérsékletre szólítanám fel 
magunkat mind a két oldalról. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Sebián képviselő úr, 
tessék, parancsoljon! Öné a szó. 

 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK) előterjesztő: Köszönöm. Sebián-

Petrovszki László vagyok, a társelőterjesztője ennek az előterjesztésnek.  
Miről szól ez a sztori? Valójában itt arról beszélgetünk, hogy vészhelyzet van, 

arról beszélünk, hogy rengeteg olyan kiadás várható, amit az államnak kell fedeznie, 
vagy legalábbis részt kell vennie benne, és hogy honnan csoportosítsunk át 
tulajdonképpen pénzt. Igen, mi a DK-ban azt mondjuk, hogy ezt a 
kormányzatipropaganda-költségekből lehet átcsoportosítani mindenféle nagyobb 
sérelem és baj nélkül. Igen, erről nekünk politikai véleményünk van, ezt vállaljuk is 
természetesen. Azt nem lehet megkérdőjelezni, hogy itt most sokkal több pénzt kell 
elkölteni majd erre a dologra a kármentesítéstől kezdve a mindenféle egyéb 
problémák megoldására, amit még nem is látunk, hogy mi áll előttünk 
tulajdonképpen. Igen, látjuk, hogy Észak-Olaszországban mi történik. Na, ha itt 
hasonló dolgok történnek, annak a költségeit megbecsülni sem tudjuk, és 
valószínűleg ilyenkor pénzt kell elvenni valahonnan. Vegyünk el onnan, a javaslat 
erről szól. 

És két megjegyzésem hadd legyen Szűcs Lajos alelnök úr mondataihoz, aki azt 
mondta, lejegyzeteltem itt, hogy aki felelősen figyeli az eseményeket, akkor az 
nyugodt az iránt, hogy a kormány miket tesz. Hát, akkor itt most a lakosság nagy 
része valószínűleg nem felelősen figyeli az eseményeket, képviselő úr, ugyanis széles 
tömegek, a lakosság egy jelentős része láthatóan aggódik, láthatóan felvásárol, 
láthatóan pánikol, egy bizonyos körben egész biztosan. Mindegy, hogy ez racionális 
vagy irracionális alapokon nyugszik, de hogy valami a kommunikációban, a 
tájékoztatásban, az intézkedésekben feléjük nem jól sikerült, az egészen biztos, hát 
látható, máskülönben nem lennének ezek a helyzetek. Tehát ez a mondat önmagában 
problémás volt az én véleményem szerint. 

A másik pedig az, amikor azt mondta, hogy minden tárgyi, személyi és egyéb 
lehetőség vagy szükséglet rendelkezésre áll. Egészen biztosan tudjuk, ebben a 
teremben tudjuk, szerintem a többség biztosan tudna olyanokat mondani akár az 
elvándorolt orvosoktól kezdve a hiányzó segédápolókon át egy csomó mindent, ami 
nem áll rendelkezésre, képviselő úr, az a helyzet, bármennyire ingatja a fejét. A sztori 
mégiscsak az, hogy nem áll rendelkezésre, ahogy ön fogalmazott, minden tárgyi és 
személyi és egyéb lehetőség. (Dr. Szűcs Lajos közbeszólása.) Egy nagy fenét, nem áll 
rendelkezésre!  

Végül: lehet ugyanis, hogy jogi kifogásokat próbált találni, alkotmányügyi és 
hasonló problémákat, de számos esetet tudunk az elmúlt tíz évből, amikor hogy-hogy 
nem sikerült ilyen-olyan-amolyan alkotmányügyi, jogi és egyéb trükköket bevetni 
azért, hogy egy jó cél érdekében vagy nem jó cél érdekében valahogy megvalósuljon 
egy kormányzati szándék. No, akkor itt is lehet. Tehát mi arra nyitottak vagyunk, ha 
erre bármilyen olyan kormányzati szándék van, hogy akkor ez más módon, más 
formai követelménnyel valósuljon meg. Akkor valósuljon meg, a cél az, hogy bizony 
ám, pénzt kell áldozni ezekre a dolgokra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, köszönöm szépen. (Jelzésre:) Boldog István alelnök úr 

kért szót. Tessék, parancsoljon!  
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Képviselőtársaim! 

Először is hadd fejezzem ki örömömet, hogy kilenc éve vagyok képviselő, és 
Mesterházy képviselőtársammal még soha nem értettünk egyet semmiben 
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(Mesterházy Attila: Ez így van!), de most sok mindenben egyet tudnánk érteni, főleg 
ami itt a nyugodt hangvételt illeti.  

Először is szeretném elmondani az előterjesztőknek, hogy ezek szerint 
mégiscsak jól szavazott a kormánypárt az ország költségvetéséről tavaly júniusban, 
amikor az ország védelmére, úgymond, ilyen rendkívüli helyzetekre igen jelentős 
összeget különített el, tehát rendelkezésre áll az a pénz, amit önök szeretnének 
elkölteni, mert van egy ilyen sora, sőt két ilyen sora is van a költségvetésnek, javaslom 
megnézni, ahol a rendkívüli helyzetekre való tekintettel van tartalék elkülönítve. 

Azt gondolom, bár nem ismerem mindenkinek a szakmáját, de itt közöttünk 
nem sok virológus van, én nem vagyok az, én egy egyszerű szakmunkás ember 
vagyok, illetve szakképzett, de szakember vagyok. Azt gondolom, nekünk, 
politikusoknak nem az a dolgunk, hogy pánikot keltsünk, és nem is az, hogy 
elbagatellizáljuk ezt a történetet, mert ez a két dolog a legveszélyesebb, illetve van egy 
harmadik, ami nagyon veszélyes, ami már megjelent ebben az országban: az pedig az, 
amikor valakik nyerészkednek ezzel a sajnos tragédiával. Azt gondolom, nekünk, 
politikusoknak erre a három dologra kell nagyon odafigyelni, magát ennek a 
betegségnek a megfékezését a szakemberekre kell bízzuk, és oda tudunk figyelni arra, 
hogy ne keltsünk pánikot, de ne is bagatellizáljuk el, és megfékezzük azokat, akik meg 
nyerészkednek ezen a tragédián; akkor azt gondolom, elvégeztük a feladatunkat.  

Úgy látom, hogy a szakemberek jól dolgoznak, teszik a dolgukat, mi is tehetünk 
érte, hiszen a kormány tájékoztató kampánya, amit önök hiányoltak, elindult még a 
múlt héten. Kíváncsi lennék, de meg fogom nézni, hogy az előterjesztők közül hányan 
osztották meg azt a videót, amelyen egy szakember beszél arról az úgymond 
kormányzati propagandában, de a kormányzati tájékoztató kampány keretén belül, 
hogy mit kell tenni azért, hogy megóvjuk magunkat ettől a vírustól. Legyenek 
szívesek, osszák meg önök is, mert minél több emberhez el kell jutnia. Ez egy szakmai 
dolog, én azt gondolom, hogy ezzel a szakmának kell foglalkozni, mi, politikusok 
pedig vigyázzunk arra, hogy ne legyen pánik, ne is bagatellizáljuk el, és azokat, akik 
nyerészkednek, állítsuk meg. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Körbenézek, de egyelőre több 

jelentkezőt nem látok. Akkor az előterjesztőnek megadom a szót. Tessék, 
parancsoljon, képviselő úr! 

Arató Gergely (DK) reagálása 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Szigorúan az 
előterjesztésről szeretnék beszélni, ha megengedik, már csak a lehetséges 
kompromisszum megteremtése érdekében is. Egyetlen megjegyzést azért, Boldog 
István képviselő úr, engedjen meg: a Demokratikus Koalíció három héttel korábban 
hozta nyilvánosságra a saját, egyébként nagyon hasonló tartalmú videóját, mert bár 
nem a mi dolgunk, hogy tájékoztassuk a lakosságot, de fontosnak gondoltuk, hogy 
egyébként rendelkezésre álljanak ezek az információk. 

Szűcs alelnök úr említi az alkotmányossági aggályait. Mindenképpen új 
fejlemény, hogy ezek ennyire fontosak lettek, de azt szeretném mondani, hogy arról, 
hogy az Országgyűlés milyen javaslatokat tárgyalhat alkotmányosan és 
szabályszerűen, egyébként születik egy döntés a házelnöknél. Ez a döntés 
megszületett: ez a javaslat azért kerülhetett ide, mert a Ház vezetése szerint ez egy 
tárgyalható javaslat. 

Ami az indokolással kapcsolatos vitát illeti, én annyit szeretnék csak jelezni, 
hogy február 28-án, amikor ezt befogadta a Ház, egyébként nyilván korábban 
dolgoztuk ki, akkor még csak arról beszélhettünk, hogy nem vagyunk nyugodtak 
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afelől, hogy a megelőzés kellően alapos volt, és hogy nem fog Magyarországra 
bekerülni a koronavírus. Legyen világos: lehetséges, hogy határozottabb kormányzati 
intézkedéseknél sem lett volna erre garancia természetesen. Azóta már tudjuk 
egyébként, hogy az aggodalmunk alapos volt, mert bekerült, éppen ezért javasoltuk 
ezt a költségvetési módosítást. 

Ami a tartalékokat illeti, ezt említettem már az előterjesztésben is, csak 
megismételni szeretném: vannak a költségvetésnek tartalékai, de a mostani gazdasági 
helyzetben ezekre a tartalékokra szükség lesz, nem az lesz a problémánk egyébként, 
hogy túl sok pénze van a kormánynak a koronavírus-járvány hatásainak kezelésére, 
hanem abban a helyzetben leszünk néhány hét vagy néhány hónap múlva, hogy újabb 
összegeket kell majd felszabadítanunk a költségvetésben. Amit most javaslunk, az 
csak az első lépés, hogy biztosan rendelkezésre álljon ez a forrás. Félő, hogy a 
kormányzati tartalékok egy igazán súlyos helyzet esetében erre nem elégségesek. 

És én azt szeretném önöktől kérni, hogy most felejtsünk el mindent, és tényleg 
én is elnézést is kérek azért, hogy itt szóba hoztam a kormányzati propaganda 
minőségét az elején; nem azért, mert a véleményem változott róla, hanem azért, mert 
ez sem tartozik ide a tárgykörbe. Ma lényegében a bizottságnak egyetlen kérdésről 
kell döntenie: mi a fontosabb? Az, hogy rendelkezésre álljanak a források, a 
koronavírus elleni védekezésre és a hatások csökkentésére, vagy az a fontosabb, hogy 
rendelkezésre álljanak a források a kormányzati propagandára? Ilyen egyszerű a 
döntés ma a bizottság előtt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Körbenézek, hogy van-e valakinek még 

hozzászólási szándéka. (Senki sem jelentkezik.) Egyelőre nem látok ilyet.  
Én csak azt tudom mondani önöknek, hogy nekem ebből a vitából az tűnik ki, 

hogy egyik félnek sincs, senkinek sincs pánikkeltési szándéka, éppen ellenkezőleg: 
ezek jó szándékú javaslatok, amelyek annak irányában vannak, hogy felkészültségünk 
tovább javuljon, és a rendelkezésre álló eszközök pedig meglegyenek, még akkor is, ha 
láthatóan ez vitatott.  

Éppen ezért én a magam részéről tisztelettel azt javaslom, hogy a 
tárgysorozatba vételt támogassa a tisztelt bizottság, (Jelzésre:) és tegye meg ezt úgy, 
hogy eközben Hargitai Jánost helyettesíti Szűcs Lajos képviselő úr. Köszönöm szépen 
a megjegyzést.  

Határozathozatal 

És akkor a szavazás következik. Kérem, hogy aki a véleményét ki akarja fejteni, 
akkor az most tegye meg! (Szavazás.) Meg kell állapítanom, hogy a tárgysorozatba 
vételt 5 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság sajnos nem támogatta.  

Köszönöm szépen az előterjesztőknek a munkát. A napirendi pont tárgyalását 
ezzel lezárom. (Dr. Tilki Attila távozik az ülésről.) 

Döntés ellenőrző albizottsági tagságról 

A 3. napirendi pont következik. A Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozó 
törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs 
folyamatokat figyelemmel kísérő albizottságban Bősz Anett képviselő asszonynak a 
DK-frakcióhoz történő csatlakozásával megszűnt a tagsága. Javaslom, hogy az így 
megüresedett helyre a képviselő asszonyt újból válasszuk meg.  

Kérem, szavazzanak! Aki egyetért ezzel, az jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy 14-en egyhangúlag úgy gondoltuk, hogy ez helyes döntés.  
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Egyebek 

A következő napirendi pont az egyebek. A napirendi pont tárgyalását ezzel 
megnyitom. Az egyebek között tájékoztatom önöket, hogy február 18-19-én 
Brüsszelben az európai parlamenti év keretében a gazdasági és monetáris unióbeli 
stabilitásról, koordinációról, kormányzásról szóló parlamentközi konferencia volt. Az 
eseményen az Országgyűlést Barcza Attila képviselő úr és jómagam képviseltük. 
Amennyiben a képviselő úr erről szólni kíván, akkor természetesen megadom a szót. 
(Barcza Attila: Nem.) Erre most külön nem kerül sor. 

Tájékoztatom továbbá önöket, ahogyan ezt már a múlt héten emailben is 
jeleztük, hogy Magyarországra látogat az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi 
főigazgatóságának igazgatója, Manfred Bergmann. Bergmann igazgató úr az Európai 
ügyek bizottsága, a Gazdasági bizottság és a Költségvetési bizottság képviselőivel 
kíván nem nyilvános eszmecserét folytatni az úgynevezett jelentős eltérés eljárásról és 
gazdaságpolitikai kérdésekről. Az eszmecsere időpontja március 26-a lesz. Az e-
mailben jelzettekhez képest van egy változás: ez egy órával későbbre került, tehát 
10 órakor kezdődik. Kérem, hogy akik erre jelentkeztek, azok ezt vegyék figyelembe, 
és kérem, hogy ennek megfelelően jöjjenek a találkozóra.  

Végezetül tájékoztatom önöket, hogy Varga Mihály miniszter úrnak az 
Országgyűlésről szóló törvény szerinti kötelező éves meghallgatására április 9-én 
10 órai kezdettel, Bárfai-Mager Andrea miniszter asszony meghallgatására pedig 
előreláthatólag május 12-én 10 órai kezdettel kerül sor. 

Kérdezem, hogy bárkinek van-e észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatosan. 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Megkérdezem, hogy van-e további bejelentése valakinek az egyebek között. 
(Senki sem jelentkezik.) Ez sincs. 

Az ülés berekesztése 

Akkor ennek megfelelően az ülést berekesztem a napirendi pont lezárásával 
egyidejűleg. Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok önöknek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 08 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 


