
 

Ikt. sz.: KVB-41/35-3/2021. 

KVB-7/2021. sz. ülés 
(KVB-67/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 
2021. április 26-án, hétfőn, 11 óra 01 perckor  

az Országház Delegációs termében (főemelet 40.) 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  
 

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

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény módosításáról, a humánegészségügyben és a 
szociális ágazatban dolgozók egyszeri bérkiegészítéséről szóló 
T/15512. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 5 

Szabó Timea szóbeli előterjesztése 5 

Hozzászólások 6 

Szabó Timea reflexiói 7 

Határozathozatal 7 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény módosításáról, a mentődolgozók egyszeri 
bérkiegészítéséről szóló T/15513. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 8 

Szabó Timea szóbeli előterjesztése 8 

Hozzászólások 9 

Szabó Timea reflexiói 11 

Határozathozatal 12 

Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás 
megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő 
törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
rendelkezésekről szóló T/15995. számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 12 

Határozathozatal 12 

Egyebek 12 

Az ülés berekesztése 13 

 



3 

Napirendi javaslat  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszöntöm a bizottság tagjait, minden 
munkatársat és minden az ülésünk iránt érdeklődőt a mai bizottsági ülésen.  

Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság ülése - ahogyan eddig is - a belső 
televíziós hálózaton is közvetítésre kerül.  

Tájékoztatom önöket, hogy a helyettesítés során dr. Tilki Attilát Szűcs Lajos 
alelnök úr, dr. Hargitai Jánost F Kovács Sándor képviselő úr, Kara Ákost pedig 
Boldog István alelnök úr fogja helyettesíteni. Köszönöm szépen.  

Kérdezem, hogy ki ért egyet a mai napirendi javaslattal. Kérem, hogy aki 
egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Van-e valaki, aki nem értett egyet? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem volt ilyen.  

Megállapítom, hogy a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadtuk.  

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény módosításáról, a humánegészségügyben és a szociális 
ágazatban dolgozók egyszeri bérkiegészítéséről szóló T/15512. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Az 1. napirendi pont tárgyalására kerül sor, Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról, a humánegészségügyben 
és a szociális ágazatban dolgozók egyszeri bérkiegészítéséről szóló T/15512. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenie a bizottságnak. A 
törvényjavaslatot Szabó Timea képviselő asszony, a Párbeszéd képviselője nyújtotta 
be.  

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. Tisztelettel köszöntöm képviselő 
asszonyt, aki körünkben van. A kormány képviselőjét nem látom, bár nem is kötelező 
nekik jelen lenni. Először a törvényjavaslat előterjesztőjének adom meg a szót. 
Parancsoljon, képviselő asszony! 

Szabó Timea szóbeli előterjesztése 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő törvényjavaslat végtelenül egyszerű; nem is 
először beszélünk erről a problémáról. A szociális ágazatban dolgozók, 
idősotthonokban, bölcsődékben dolgozók, a szüleinket, gyermekeinket ápoló 
emberek a járvány kezdete óta nem kaptak a kormánytól semmilyen anyagi 
segítséget. Az én költségvetési módosítóm most azt indítványozza, hogy minden, a 
humánegészségügyben és a szociális ágazatban dolgozó ember kapjon egyszeri 
500  ezer forintos juttatást. Nem hiszem, hogy ezt különösebben kell ecsetelni, hogy 
erre miért van szükség. Ez összesen 186 milliárd forintot jelent a költségvetésben. Ezt 
a MotoGP, a Paks II.-beruházás és a Semjén Zsolt által fémjelzett vadászati kiállítás 
forrásaiból fedeznénk. Tehát azt látjuk, hogy van pénz a költségvetésben, van pénz, 
van tartalék arra, hogy ezt azokra fordítsuk, akik a járványban a legtöbbet teszik azért, 
hogy idős szeretteinket gondozzák, vigyázzanak rájuk.  
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Szerintem pártállástól függetlenül egyetértünk abban, hogy egy 
vadászkiállítás, egy motorverseny nem lehet fontosabb, mint a saját embereink, a 
dolgozók megbecsülése. Ugye, a kormány szokta leginkább hangoztatni azt, hogy itt 
a munkaalapú társadalmat támogatja, ezek az emberek elképesztő mennyiségű 
munkát végeznek, sokszor a saját életük, egészségük kockáztatásának árán is. Én azt 
gondolom, most újra itt a lehetőség, hogy önök is átgondolják azt, hogy hova érdemes 
tenni a közös pénzünket, hogy azt nem vadászkiállításba, nem motorversenyre, 
hanem a szociális dolgozók megbecsülésére fordítsuk. Megérdemlik. Kérem ehhez a 
támogatásukat. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most pedig megnyitom a vitát. 
Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, ki kíván szólni. (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 
Hohn Krisztina alelnök asszony következik.  

 
HOHN KRISZTINA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Nagyon egyetértek képviselőtársam indítványával, mi is már többször beadtuk 
hasonló tartalommal, de a lényeg ugyanaz volt.  

Szerintem nagyon fontos lenne, hogy a szociális dolgozók sokkal nagyobb 
elismertséget kapjanak, és fontos lenne az, hogy érezzék azt, igenis számítunk rájuk 
és számít a munkájuk. Valamint nagyon jó lenne az, ha többen helyezkednének el 
vagy ha szeretnének elhelyezkedni ebben a szakmában, mert félő, hogy néhány év 
múlva kiüresedik majd a szociális szektor, ami senkinek sem lenne jó. Ezért 
mindenképpen támogatni javaslom ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászóló? (Jelzésre:) Bősz Anett 

képviselő asszony jelentkezett. Tessék, öné a szó. Parancsoljon! 
 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is azt gondolom, 

kivételesen fontos, hogy különösen ezekben a válságos időkben tudjuk segíteni a 
szociális dolgozókat. Az egyszeri juttatás, azt gondolom, csak az elmúlt időszak 
többletmunkáját pótolja egy kicsit vissza, és egyúttal fizeti ki nekik azt, amit pluszban 
adtak a magyar társadalomnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a javaslat 
támogatandó. Nagyon bízom abban, hogy esetleg a kormánypárti többség is így látja 
majd. Sajnos az elmúlt időszakban nem volt ez jellemző, de szerintem itt ugyanazért 
a célért küzdünk. Úgyhogy én köszönöm ezt a javaslatot, és még egyszer mondom, 
hogy szerintem mindannyiunknak támogatni kellene. Köszönöm, képviselő asszony.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólásra… (Jelzésre:) Potocskáné 

képviselő asszony következik. Tessék, parancsoljon! 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Bizottság! Szeretném megköszönni frakcióvezető asszonynak ezt a javaslatot. 
Rávilágított a lényegre, ami az Orbán-rendszert jellemzi, hogy van pénz vadászati 
kiállításra, van pénz motorversenyre, de nincs pénz az egészségügyi és szociális 
dolgozók bérének rendezésére. Az elmúlt években erre sokkal többet kellett volna 
fordítani. Én nagyon remélem, hogy kormánypárti képviselőtársaim most először a 
szívükre hallgatnak, és valóban a megbecsülés kifejezéseként engedik, hogy 
tárgysorozatba vegyük ezt a javaslatot, és a parlament előtt vitassuk meg a 
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költségvetési törvény módosítását. Még egyszer: természetesen támogatom. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólásra jelentkező? (Nem 

érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor megkérdezem az előterjesztőt, képviselő 
asszonyt, hogy kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, öné a szó.  

Szabó Timea reflexiói 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Köszönöm ellenzéki képviselőtársaimnak a támogató hozzászólásokat. Én azt hiszem, 
hogy mi, legalábbis, akik hozzászóltunk ehhez a törvényjavaslathoz, értjük azt, hogy 
mire kellene fordítani az ország pénzét.  

Szomorúan vettem tudomásul azt, hogy egyetlen kormánypárti képviselő sem 
nyilvánított ebben véleményt. Azt gondolom, hogy pedig biztosan nekik is vannak 
gondolataik azzal kapcsolatban, hogy mire érdemes a pénzünket költeni, vadászati 
kiállításra vagy azokra az emberekre, akik idős szeretteinkre vigyáznak többek között 
az idősotthonokban.  

Nagyon remélem, hogy a hallgatás beleegyezést jelent, és a kormánypárti 
képviselők is támogatják ezt a javaslatot. Még egyszer hangsúlyozom, van pénz erre a 
költségvetésben. A mi meggyőződésünk a Párbeszédben is, és úgy láttam, hogy 
ellenzéki képviselőtársaimmal közösen is az, hogy az emberekbe kell fektetni a 
pénzünket, a forrásainkat, nem pedig luxuskiállításokra és olyan eszement 
pénzszórásokra, amire most, a világjárvány közepén biztosan nincs szükség. Kérem 
szépen az önök támogatását. (Kara Ákos megérkezik az ülésre.)  

Ha gondolják, a forrásokon még lehet változtatni természetesen, ha egyszer 
tárgysorozatba vettük ezt, és vitázunk róla a parlamentben, de legalább azt kérem 
kormánypárti képviselőtársaimtól, hogy annak adják meg az esélyét, hogy a 
parlamentben vitázzunk erről a javaslatról. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára mondom, hogy Kara Ákos 
képviselő úr helyettesítésére már nincs szükség, megérkezett. Köszöntjük.  

A bizottság figyelmét pedig szeretném ráirányítani arra, hogy a 2021. évi 
költségvetés módosításáról fogunk most szavazni, illetve egészen pontosan az 
előterjesztő által elmondottakról, hiszen a humánegészségügyben és a szociális 
ágazatban dolgozók egyszeri bérkiegészítését mindannyian fontosnak tartjuk 
bizonyára. Ezért, aki ezt támogatja, kérem, hogy kézfelemeléssel ezt jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

A bizottság 5 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett ezt az 
előterjesztést nem támogatta.  

Képviselő asszony, köszönjük szépen a munkát, de tovább kell mennünk. A 
napirendi pont tárgyalását lezárom.  
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Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény módosításáról, a mentődolgozók egyszeri 
bérkiegészítéséről szóló T/15513. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a következő napirendi pont tárgyalására, amely Magyarország 2021. 
évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról, a 
mentődolgozók egyszeri bérkiegészítéséről szól. A T/15513. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről kell döntenie a bizottságnak. A törvényjavaslatot Szabó 
Timea képviselő asszony nyújtotta be.  

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. Elsőként a törvényjavaslat 
előterjesztőjének adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő asszony! 

Szabó Timea szóbeli előterjesztése  

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót ismét, elnök úr. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Szomorúan vettem tudomásul az előbb azt, hogy a szociális 
dolgozók egyszeri 500 ezer forintos bérkiegészítéséről szóló javaslatot a Fidesz-
KDNP képviselői nem támogatták. De nem adom fel a reményt, és most újból egy 
hasonló javaslatot szeretnék önök elé tárni, hátha a mentődolgozókon megesik a 
szívük, ha már a szociális szférában dolgozókon nem esett meg.  

Az előttünk fekvő javaslat az előzőnek egyébként a töredékébe kerül, összesen, 
4,5 milliárd forintról beszélünk, amit a Párbeszéd javaslata értelmében a 
mentődolgozók egyszeri 500 ezer forintos bérkiegészítésére fordítanánk. Pontosan 
tudjuk azt, hogy a mentődolgozók elképesztő munkát végeznek, láttuk a híradásokból 
is, hogy sokszor enni nincs idejük napközben a koronavírus-járvány harmadik 
hullámának a csúcsán. A védekezésben kulcsszerepet töltenek be, segítenek a 
tesztelésben, a betegek mielőbbi kórházba szállításában; a járványhoz nem 
kapcsolódó feladatokat is egyébként nyilvánvalóan ellátják, tehát a nem 
koronavírusos betegeket is ugyanúgy ellátják, mint a koronavírusos betegeket. 
Látjuk, halljuk azt a híradásokból, hogy milyen elképesztő kimerültség van a 
mentődolgozók körében, mennyire leterheltek fizikailag is, pszichésen is, lelkileg is.  

Nem kell különösebben ecsetelnem azt, szerintem megint csak pártoktól 
függetlenül egyetértünk abban, hogy ezek a dolgozók is megérdemlik az egyszeri 
500 ezer forintos juttatást. Ismétlem, ez összesen a magyar költségvetésnek 
4,5 milliárd forintjába kerül, amit szintén a MotoGP motorversenyre szánt pénzekből 
finanszíroznánk. Amit önök, kormánypártok a MotoGP motorversenyre szánnak, 
ennek ez a körülbelül huszadrésze. Én azt gondolom, hogy inkább a mentődolgozók 
juttatására fordítsuk ezt az összeget, ne ilyen teljesen felesleges, ráadásul 
környezetszennyező, a járványban senkit nem érdeklő versenyek megszervezésére.  

Kérem önöket, támogassák ezt, ne lesütött szemmel üljenek kormánypárti 
képviselők. Legalább szóljanak hozzá, hogyha nem támogatják, miért nem 
támogatják akár a szociális dolgozók, akár a mentődolgozók egyszeri bérkiegészítését. 
Önök is tudják, hogy megérdemlik ezek az emberek! Erről nem kellene vitatkoznunk. 
Én azt kérem, hogy legalább vegyük tárgysorozatba, vitassa ezt meg a parlament, és 
ha önök nem értenek ezzel egyet, akkor mondják el a plenáris ülésen, hogy inkább 
mire fordítanák azt az összeget, amely már most rendelkezésre áll a magyar 
költségvetésben arra, hogy a frontvonalban harcolókat minimálisan megjutalmazzuk. 
Kérem, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen.  
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Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Megkérdezem, kinek adhatok 
szót. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon! Hohn Krisztina alelnök asszony következik.  

 
HOHN KRISZTINA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Nagyon egyetértek ezzel az előterjesztéssel is. Szerintem az egészségügyi 
ellátórendszer, a mentősök is különösen ki vannak téve most mind a testi, mind a 
lelki fáradtságnak és mindenféle olyan dolognak, amely a mindennapjaikat akár meg 
is keserítheti. Fáradtak, kimerültek, szerintem szükség lenne arra, hogy tudjanak 
pihenni, hogy ehhez kaphassanak erre felhasználható összeget, mert különben félő, 
hogy sokan a kiégés miatt majd elhagyják a pályát, és nagyon nagy bajban leszünk. 
Úgyhogy mindenképpen támogatom. És köszönöm az előterjesztést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bősz Anett képviselő asszony kért szót. 

Tessék, parancsoljon! 
 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is köszönöm az 

előterjesztést képviselő asszonynak, és hadd mondjam el, hogy én magam is egészen 
sok olyan esetnek vagyok szemtanúja, amikor egyszerűen a mindennapi életünkben 
megsűrűsödött a járványban a mentő látványa, és összesúgó társaságokat látunk, 
hogy de, nézd, nem szirénázik, de nézd, nincsenek meg a fényei. Ez azért van, mert a 
járványkezelésben az egyik legnagyobb szolgálatot teszik a mentősök azzal, hogy 
teszteket hoznak és visznek, információt hoznak-visznek megbetegedett vagy éppen 
meg nem betegedett honfitársainkról. De ez nem azt jelenti, hogy nekik nem 
növekedett meg drámaian egyrészt a felelősségük, másrészt a munkaidejük. És 
ahogyan képviselő asszony is említette, végigjárta a magyar sajtót az a helyzet, amikor 
megpróbáltak megállni alig két percre enni ezek a mentősök, merthogy ennyi idejük 
van. Én azt hiszem, hogy nemcsak a kalapunkat kell ilyen helyzetekben emelni a 
mentősök előtt, hanem tudnunk kell, hogy ebben anyagi felelőssége van az ország 
vezetőinek. Én nagyon bízom abban, hogy ellentétben az előző törvényjavaslattal, 
most föl tudunk sorakozni valamennyien, kormány és ellenzék e mögé a 
törvényjavaslat mögé. Egészen elképesztő, amit tesznek a mentősök manapság. És 
köszönöm még egyszer.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Potocskáné képviselő asszony kért 

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

Bizottság! Ezúton is szeretném megköszönni frakcióvezető asszonynak ezt a 
javaslatot is, mert nem mehetünk el amellett, hogy a mentősök az egyik legfontosabb 
szereplői a járvány elleni védekezésnek, és az egészségügyi ellátórendszer fontos 
szereplői megérdemlik azt, hogy egy egyszeri 500 ezer forintos juttatásban 
részesüljenek.  

Az, hogy erre felhívta külön a figyelmet, hogy ez mindössze 4,5 milliárd 
forintba kerülne a központi költségvetésnek, én azt gondolom, nem lehetne vita 
tárgya, hogy ezt támogassuk.  

Bízom benne, hogy képviselőtársaim kormánypárti oldalon is úgy érzik, hogy 
tényleg ez egy akkora összeg, amely eltörpül akár egy vadászati világkiállítás mellett, 
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mert ugyan a MotoGP-t jelölte meg képviselő asszony forrásként, de vannak egyéb 
más olyan luxuskiadások és olyan kormányzati költekezések, amelyekre abszolút 
nincsen szükség, de a mentősök megbecsülésére igenis van.  

Természetesen támogatom az előterjesztést. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólásra… (Jelzésre:) Szűcs Lajos 

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

A javaslat komolyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy három héttel ezelőtt a 
képviselő asszony visszavonta, mert nem volt kedve eljönni a bizottsági ülésre. (Szabó 
Timea széttárja kezeit.) Ön vonta vissza három héttel ezelőtt a bizottsági ülés 
napirendjéről ezt a két javaslatot, képviselő asszony, a jegyzőkönyv számára ezt azért 
rögzítsük. És természetesen azt is, hogy ebben az esetben azért az 500 ezer forint 
egyszeri juttatást a mentősök a tavalyi évben megkapták.  

Azt gondolom, a közállapotokat jól jellemzi az, amit önök tettek, valószínűleg 
az önökhöz kapcsolódó emberek voltak, akik elkészítették azt a videót is, amikor a két 
mentőst levideózták húsvét napján. 

Én azt gondolom, a kormány jelen pillanatban is megtesz mindent azért, hogy 
az egészségügyben dolgozók hihetetlen munkáját elismerje, és mindent megtesz 
azért, hogy ezt meg is tegye. Ráadásul, ha megnézik a parlament napirendjét, akkor 
éppen holnap lesz a 2021-es költségvetés módosítása, úgyhogy azt gondolom, hogy 
emiatt is értelmetlen ez a mai vita meg ennek a javaslatnak a napirendre vétele. 
Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez utóbbi gondolattal biztosan nem értünk egyet, 

alelnök úr, hiszen ennél jobb alkalom nincs arra, hogy előkészítsünk egy jó módosítót, 
ami egyébként ilyen értelemben egyöntetű támogatásunkról adhatna bizonyítékot.  

De, úgy látom, többen kértek szót. Akkor elsőként Potocskáné képviselő 
asszonynak adom meg a szót. Tessék, parancsoljon! 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm a szót. Alelnök úr azt 

mondta, hogy értelmetlen ez a javaslat. Ezt kikérem magamnak és a parlament itt 
jelen lévő képviselőinek nevében is! Szerintem kormánypárti képviselőtársaim sem 
értenek azzal egyet, hogy ez egy értelmetlen javaslat. Tehát el kellene azon 
gondolkozni, hogy amikor a mentőszolgálatnál dolgozókról ilyen kijelentést tesz, az 
az egész parlamentre milyen fényt vet. Egészen elképesztő, amit alelnök úr megenged 
magának! Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hohn Krisztina alelnök asszony következik. 

Parancsoljon! 
 
HOHN KRISZTINA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Először azt hittem, hogy rosszul hallok, amikor értelmetlennek nevezte 
képviselőtársam ezt a javaslatot. Alelnök úr, semmilyen javaslat nem értelmetlen, 
hiszen ehhez még eddig jogunk van, hogy ellenzékiként is tegyünk javaslatokat. És 
ezentúl is fogunk, hátha gondolatot ébresztünk önökben, hogy ezeket magukévá 
tegyék. Lehet, hogy az ön számára ennek semmi értelme, de mi igenis fontosnak 
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tartjuk, és ezentúl is addig fogjuk ezt mondogatni, amíg nem történik ebben az 
ügyben valami. Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bősz Anett képviselő asszony kért szót. Tessék, 

parancsoljon! 
 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak annyit szeretnék 

önöknek elmondani, tenni fogok arról a Szűcs Lajos alelnök úr által elmondottak 
kapcsán, hogy a nyilvánosság minél szélesebb köre megismerhesse azt a hozzáállást 
és azt az aljasságot, azt a cinizmust, amellyel önök hozzáállnak a honfitársainkhoz. És 
köszönöm, hogy önmagát minősítette.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitában további hozzászólásra készül-e valaki? 

(Nem érkezik jelzés.) Nem látok ilyet. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni.  

Szabó Timea reflexiói 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Igen, kívánok reagálni.  
 
ELNÖK: Tessék, parancsoljon! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Szűcs Lajos alelnöknek tényleg van bőr a képén a Fidesz részéről egy ilyen állítást 
megfogalmazni, hogy az általam benyújtott javaslat, amely a mentődolgozóknak egy 
egyszeri 500 ezer forintos pluszjuttatást adott volna, az szerinte teljesen értelmetlen. 
Szeretném megkérdezni Szűcs Lajost, hogy vajon, amikor ő a Tenisz Szövetség 
elnökeként 3,5 milliárd forintos hiányt halmozott fel a szövetségben, azt vajon 
értelmetlennek nyilvánította-e, vagy csak a mentődolgozóknak szánt jutalmat tartja 
ő értelmetlennek. Nem nagyon hallottam ezzel kapcsolatban megnyilvánulni.  

Azt is szeretném megkérdezni, ha már a 2021-es költségvetési módosításra 
hivatkozik, amit állítólag holnap tárgyalnak, azért mondja azt, hogy értelmetlen, mert 
abban benne van már a mentődolgozóknak az egyszeri 500 ezer forintos juttatása. 
Mert akkor felteszem a kezem, és azt mondom, akkor most vonom vissza ezt a 
javaslatot, hiszen milyen rendes a Fidesz-KDNP-kormány, máris beletette a 2021-es 
módosításba ezt a juttatást. De sajnos ezt nem látom.  

Tehát akkor kérdezem újra, amikor az ön ismerőseit, szeretteit viszi be egy 
mentődolgozó a kórházba, és menti meg, mondjuk, a koronavírus-betegségtől, akkor 
ön azt értelmetlennek nyilvánítja. Tényleg, én nem is értem, hogy ilyeneket hogy mer 
mondani egy kormánypárti képviselő! Meg azt, hogy visszavontam. Ha visszavontam 
volna, akkor nem ülnénk itt, tényleg! Ennél azért jobb hazugságokat találjon ki a 
Fidesz-KDNP részéről Szűcs Lajos, mert elképesztő ez!  

És az, hogy tavaly kaptak a mentődolgozók egy egyszeri kiegészítést, az kizárja 
azt, hogy idén is kaphassanak? Miért, elmúlt a járvány a tavalyi év végével? Idén nem 
dolgoznak? Idén nem dolgozzák halálra magukat, teszik ki magukat a különböző 
mentális és fizikai megbetegedésnek? Hát, tényleg, hol él ez a kormány?  

És azt mondja, hogy egy motorverseny fontosabb, mint a mentődolgozók 
egyszeri fizetése? Ne haragudjon, képviselő úr, szerintem jobban tette volna, ha 
inkább meg se szólal ezzel az egésszel kapcsolatban, mert egészen vérlázító ez a 
kijelentése! És valóban, Bősz Anett képviselőtársamhoz hasonlóan tenni fogunk 
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arról, hogy mindenkihez eljusson az a mondat, hogy ön értelmetlen javaslatnak 
titulálta a mentődolgozók egyszeri bérkiegészítését. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? (Nem érkezik jelzés.) 
Nem látok ilyet. Akkor a vitát lezárom.  

Most a törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés következik. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a T/15513. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Köszönöm. Aki nem? (Szavazás.) Köszönöm. És 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm.  

A bizottság kormánypárti többsége 5 igen szavazattal, 8 nem ellenében és 2 
tartózkodás mellett elutasította ezt a kezdeményezést.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom. Képviselő asszonynak köszönjük szépen 
a közreműködést a munkában. (Szabó Timea távozik az ülésről.)  

Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése 
érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények 
módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
rendelkezésekről szóló T/15995. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Rátérünk a következő napirendi pontra. A 3. számú napirendi pont döntés 
részletes vita lefolytatásáról az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás 
megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, 
valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről szóló T/15995. számú 
törvényjavaslat vonatkozásában. A napirendi pont tárgyalását megnyitom.  

Házelnök úr a részletes vita lefolytatására a Gazdasági bizottságot jelölte ki, 
azonban mivel a nemzeti vagyont és az államháztartást érinti, én úgy ítélem meg, 
hogy a Költségvetési bizottságnak is foglalkoznia kell a törvényjavaslattal, és le 
kellene folytatni a részletes vitát. Erről azonban a bizottságnak döntenie kell. A 
törvényjavaslat általános vitája várhatóan e hét csütörtökön lesz egyébként a 
parlament plenáris ülésén. A vitát megnyitom, és mivel úgy ítélem meg, hogy a teljes 
törvényjavaslat a Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozik, ezért azt javaslom, 
hogy a bizottság a törvényjavaslat egészére vonatkozóan folytassa le majd a vitát. 
Ezzel kapcsolatosan bárkinek van-e észrevétele? (Nem érkezik jelzés.) Nincs ilyen. 
Amennyiben nem is kívánnak szólni, akkor szavazásra kerül sor. Kérem, aki egyetért 
azzal a javaslattal, hogy ezt a vitát lefolytassuk, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Van-e valaki, aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

A bizottság 5 igen szavazattal, 9 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem 
tartotta fontosnak, hogy a hatáskörébe tartozó és nemsokára meghallgatandó 
miniszter előterjesztését megvitassa a jelen körülmények között. Nagyon sajnálom. A 
napirendi pont tárgyalását viszont lezárom.  

Egyebek 

A 4. napirendi pont következik, amely egyben az utolsó napirendi pontunk is. 
Tájékoztatom önöket, hogy a kormány benyújtotta a Magyarország 2021. évi központi 
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költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló T/15974. számú 
törvényjavaslatot, melynek általános vitája a holnapi napon várható a plenáris 
ülésen. (Dr. Tilki Attila megérkezik az ülésre.) A Költségvetési Tanács a 
törvényjavaslat tervezetéről alkotott véleményét múlt héten megküldtem önöknek. 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a módosítók beadásának határideje e héten 
csütörtökön 16 órakor jár le.  

Tájékoztatom önöket, hogy jövő héten kedden, május 4-én 11 órai kezdettel 
tervezem összehívni a következő bizottsági ülésünket, melyen a törvényjavaslat 
részletes vitája mellett Mager Andrea miniszter asszony Országgyűlésről szóló 
törvény szerinti éves meghallgatása várható. A napirendi javaslatot tartalmazó 
meghívót a szokásoknak megfelelően küldöm önöknek.  

Kérdezem, van-e valakinek az egyebek napirendi pont keretében közérdekű 
bejelentenivalója. (Nem érkezik jelzés.) Nem látok ilyet. Akkor ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom.  

Az ülés berekesztése  

Egyben az ülést berekesztem. További szép napot és jó munkát kívánok 
mindannyiuknak! Köszönöm szépen, viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 29 perc) 

  Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  


