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Napirendi javaslat  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 06 perc) 

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

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket! A Népjóléti bizottság 
2020. május 4-ei ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottsági ülés 
határozatképes. Tisztelettel köszöntöm a napirendi pontok előadóit, és szeretném a 
jegyzőkönyv számára bemondani, hogy a jelenléti ív szerint Pesti Imre képviselő urat, 
úgy látom, Kovács Sándor képviselő úr fogja helyettesíteni, ez az egy helyettesítés 
érkezett hozzám.  

A napirend megállapítására, elfogadására kerül sor. Azt hiszem, fölösleges 
ismertetnem a három napirendi pontot, mindenki megkapta a meghívóban. 
Gyakorlatilag a múlt heti bizottsági ülésen elmaradt három előterjesztést kell a mai 
nap folyamán megtárgyalnunk. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a napirendi 
pontok tárgyalását. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Ellene volt-e valaki? (Szavazás.) Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.  

A Társadalomvédelmi Akciótervről szóló H/9792. számú határozati 
javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására: a Társadalomvédelmi Akciótervről 
szóló H/9792. számú határozati javaslatra, természetesen a tárgysorozatba vételről 
kell döntenünk. Elsőként a napirendi pont előadójának, Szabó Timea képviselő 
asszonynak adom meg a szót. Képviselő asszony, tessék, parancsoljon! 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: (Hangosítás nélkül:) Köszönöm a 

szót, elnök úr… 
 
ELNÖK: Az asztal alatt van a mikrofon. (Szabó Timea előveszi a mikrofont.) 

Köszönöm szépen, képviselő asszony, tessék parancsolni! (Szabó Timea közbeszól.) 
Értelemszerűen a következő előadóknak is ugyanez a feladvány van.  

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Igyekszem 
rövid lenni, mert tudom, hogy egy óránk van az üléskezdésig. Ezt a határozati 
javaslatot egy hónappal ezelőtt nyújtottuk be a Párbeszéd nevében, azóta szerencsére 
egy-két pont már bevezetésre került, aminek örülünk, viszont a 18 pont túlnyomó 
többsége sajnos még a mai napig is nagyon aktuális a járványkezelés szempontjából.  

Először is arra szeretnénk kérni a kormányt, hogy az egészségügyi 
alapellátásban és a szakellátásban dolgozók szűrését is tegye lehetővé, illetve 
biztosítson lehetőséget arra, hogy ez megtörténjen. Sajnos látjuk, hogy akár hogyha a 
Szent Imre Kórházat nézzük, akár hogyha a tatabányai intézményt nézzük, azért a 
mai napig még mindig úgy terjed a vírus, hogy dolgozókon keresztül, dolgozók viszik 
osztályról osztályra, pont az én kérdésemre a tisztifőorvos asszony elmondta kedden, 
hogy le is záratta a tatabányai kórházat, ami sajnos azt mutatja, hogy ezek a 
tesztelések a mai napig nem történnek meg. Most, ugye, látjuk, hogy most már 
kötelező, vagy mindenki csak negatív teszttel tud bemenni egy egészségügyi 
intézménybe, de ez sajnos a dolgozókra még mindig nem biztos hogy érvényes.  
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Szintén még mindig aggodalomra ad okot a védőeszközök biztosítása főleg az 
egészségügyi intézményekben. Tudjuk azt, hogy most már 86 milliós, de, gondolom, a 
mai beszámoló után már több mint 100 milliós védőeszköz-beszerzésről fog 
beszámolni a kormány, de azt látjuk, hogy az egészségügyi intézmények még mindig 
nincsenek megfelelően ellátva, vagy hogyha el vannak látva, akkor - ugye, egy 
képviselőtársunk hozta nyilvánosságra pont azt a felvételt, amelyen ez látszik - a 
maszkokra, amelyeket eljuttattak egészségügyi intézményekbe is, kínaiul az van 
ráírva, hogy nem egészségügyi felhasználásra, ami azt jelenti, hogy ezek a maszkok 
nem is sterilek. Újra nyomatékosan szeretnénk felkérni a kormányt, hogy biztosítsa 
az egészségügyi dolgozóknak a megfelelő védelmét.  

Szintén azt gondoljuk, és szerintem pártokon átívelően egyetértünk abban, 
hogy az egészségügyben dolgozók most emberfeletti teljesítményt nyújtanak, mégis 
azt látjuk, hogy a kormány csupán egy egyszeri külön juttatással igyekszik honorálni 
ezt a helytállást, ami nettó 330 ezer forint. Azt látjuk azonban egyrészről, hogy ez még 
mindig nem érkezett meg, egy orvosnak pont a múlt heti beszámolója szerint, ugye, 
ezt még mindig nem kapták kézhez, másrészről pedig meggyőződésünk az, hogy ez 
egyáltalán nem elég arra, hogy kimutassuk az egészségügyi dolgozók iránti 
tiszteletünket, megbecsülésünket; ez az egyszeri 330 ezer forint nettó juttatás még 
arra sem elég, hogy fedezze az ő túlórapótlékukat, amit egyébként sajnos külön nem 
kapnak meg.  

Nem fogok végigmenni egyesével a pontokon, gondolom, hogy volt, aki azokat 
elolvasta, de amit szeretnék külön kiemelni, az a munkanélküliség vagy a 
munkanélkülivé váló emberek megsegítése. Tudjuk azt, hogy Európában a 
legalacsonyabb összegű és a legrövidebb ideig folyósított álláskeresési járadékot 
kapják a munka nélkül maradt emberek Magyarországon. Hiába állítja azt Orbán 
Viktor, hogy itt mindenkinek lesz munkája, egyrészről három hónapig ez egyáltalán 
nem biztos, akkor ezt az alacsony összegű, 70-80 ezer forintos összeget kapják, ami 
nem elég, másrészről meg pontosan tudjuk, hogy sajnos egyáltalán nem biztos, hogy 
három hónap múlva változik ez a helyzet. Nagyon sok olyan megkeresést kapunk, 
hogy a hó közepén szülők már azon aggódnak, hogy a hónap 20-án, 25-én nincs mit 
enni adni a gyerekeknek. Nagyon kérjük a kormánytól azt, hogy vegye komolyan, 
hogy itt igenis egy nagyon komoly munkanélküliséggel néz most szembe az ország, 
amit orvosolni kell. Azt is kérjük, hogy a családi pótlékot emeljék meg szintén a 
családok megsegítése érdekében.  

A jelenleginél sokkal nagyobb biztonságot nyújtó támogatásokat kell adni a 
mikro-, kis- és középvállalkozások számára, a mikrovállalkozások, például a cipészek 
és hasonló egyszemélyes vállalkozások gyakorlatilag semmilyen támogatást nem 
kaptak az elmúlt időszakban. A hitel, a kedvezményes hitel nem támogatás, az megint 
egy hitelfelvételre ösztönzés, amit később vissza kell fizetniük.  

Az egyik legfontosabb pont a válságkezelő alapjövedelem bevezetése pont 
azért, hogy ezeket a bajba jutott százezreket megsegítsük. A Párbeszédnek az a 
javaslata, hogy akinek a havi jövedelme nem éri el a nettó 100 ezer forintot, annak a 
kormány egészítse ki azt 100 ezer forintra addig, amíg a válság tart vagy addig, amíg 
vissza nem szerzik a munkájukat ezek az emberek. Nem fogom még egyszer 
elmondani, hogy itt kisgyerekes családok tízezreiről beszélünk. Hogyha az Egyesült 
Államokban Trump elnök vagy más nyugat-európai, de még régiós országokban is be 
tudták ezt vezetni, akkor azt gondolom, hogy Magyarországnak sem kellene hogy ez 
gondot okozzon.  

Végül pedig szeretném kiemelni azt, hogy úgy tűnik, a kormány újra a magyar 
emberekkel és az önkormányzatokkal akarja megfizettetni a válságkezelést. Mi a 
Párbeszédben azt szorgalmazzuk, hogy igenis a leggazdagabbak is vegyék ki a 
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részüket a járványkezelés költségeiből, és a kormány vezesse be azt a szolidaritási 
járványadót, amit Mészáros Lőrinc-adónak nevezünk. Azok az emberek, akik 
kizárólag haszonélvezői voltak az elmúlt tíz év közbeszerzéseinek és uniós 
támogatásainak, azok most igenis vállaljanak szolidaritást a társadalom bajba jutott 
rétegeivel! Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Képviselőtársaim, önöké a 

lehetőség, megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Kovács Sándor 
képviselő úr! 

Hozzászólások 

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót - itt van a mikrofon, és 
hallatszik is szerintem. 

 
ELNÖK: Igen, hallatszik. 
 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Az ön által elmondottakat elismételte a 
parlamentben abban a vitában is, amelyet a vészhelyzet kihirdetésekor, illetve a 
vészhelyzet kihirdetése óta a kormány deklarál. Ezt nagyon egyszerűen úgy lehet 
összefoglalni, hogy a balliberális pártok önökkel együtt egy segélyalapú társadalmat 
szeretnének kiépíteni a járványhelyzetre való hivatkozással. A segélyalapú 
társadalmat mi 2010-ben munkaalapú társadalomra váltottuk át, és azoknak osztunk 
segélyeket, akik valóban rászorulnak, és akiknek a mindennapi életvitelhez 
minimálisan szükséges. Orbán Viktor miniszterelnök úr kijelentette, hogy három 
hónap után mindenkinek fel lesz ajánlva vagy a kormány által vagy a piaci szereplők 
által valamilyen munkalehetőség. Ön feltételezésekre hagyatkozik. Emellett azt 
gondolom, hogy a kormány a vészhelyzetre való tekintettel a szociálisan 
veszélyeztetett családoknál, gyermekes anyáknál és egyéb rászorult társadalmi 
csoportnál minden olyan juttatást meghagyott, amely a veszélyhelyzet ideje alatt 
lejárt volna, tehát automatikusan hosszabbodik a gyed, a gyes, az egyéb szociális 
alapon járó támogatások.  

Emellett nem tudok egyetérteni azzal sem, hogy az önkormányzatokkal fizetteti 
meg a kormány ennek a járványnak a kiadásait, hiszen csak és kizárólag egyedül a 
gépjárműadó elvonását jelenti, ami az összönkormányzati költségvetés 2 százaléka, de 
emellett teljesen nyitott, felülről nyitott a rendszer, és nem változtatta meg a kormány 
a költségvetési törvénynél, és nem is óhajtja megváltoztatni azt, hogy a települési 
segély a ténylegesen rászorultaknak az élethelyzetre való tekintettel bármikor adható. 
Éppen a ’93. évi III. törvény módosításánál ez volt a cél, hogy ezekben az esetekben 
nem kell vizsgálni a kliensek rászorultságát, hanem a képviselő-testület saját 
hatáskörben dönthet, és a kormány ezt az alapot felülről nyitott rendszerrel mindig 
visszatölti, nevezzük ezt szociális REKI-nek az önkormányzatok részéről! 

Olvastam még a javaslatban a nyugdíjak, a minimálnyugdíjak megemelését. 
Ön is nagyon jól tudja, hogy minimálnyugdíjat, 28 ezer forintot csak és kizárólag 
olyan kaphat, aki vagy külföldről részmunkaidőt fogadott el, vagy bármilyen más ok 
miatt más jogosultsága van nyugdíjszerű ellátásra. A 28 500 forint ma, 2020-ban 20 
éves munkaviszony után 54 ezer forint tényleges minimális nyugdíjat jelent, viszont a 
szociális rászorultság kiszámításánál, igen, körülbelül 13-16 olyan juttatás társul 
hozzá, amelynek ez a kiszámítási alapja, de ez is azt jelenti, hogy mi nem segélyalapú 
társadalmat, hanem munkaalapú társadalmat akarunk építeni.  
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Én úgy látom, hogy a kormány a helyén van, a kormány teszi a dolgát, és a 
járványügyi vészhelyzetre való tekintettel mindent megtesz, hogy minden segítségre 
szoruló társadalmi csoport és egyén pozitívan kerüljön ki ebből a szörnyű helyzetből.  

Engedjék meg - ezt a felszólalásom elején kellett volna megtennem -, hogy 
mindenféleképpen megköszönjem az egészségügyben, a szociálisügyben és minden 
társadalmi szektorban nyújtott munkát, szolgáltatást! Azt gondolom, hogy le a 
kalappal mindenki előtt, aki ebben a szörnyű helyzetben odateszi magát - hogy így 
fogalmazzak -, és mindent megtesz a magyar emberek egészségéért, a kormány pedig 
az egészség mellett a jövőre való gondolásnál a gazdasági programjában bontja ezt ki, 
és segít minden társadalmi rétegen. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Volner képviselő úr jelentkezett. Tessék, 

parancsolj! 
 
VOLNER JÁNOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Itt két különböző gazdasági filozófia összeütközésének lehetünk a 
tanúi ezekben a napokban. A baloldali filozófia szerint közvetlenül az érintetteket, a 
magánembereket kell megsegélyezni, a jobboldali gazdasági filozófia - amit egyébként 
a jelenlegi kormány is továbbvisz - pedig a gazdasági struktúrák megmentésére 
koncentrál. Egy másik hasonlattal élve nagyon képletesen úgy tudnám ábrázolni ezt a 
helyzetet, hogy mit szeretnénk adni az éhezőnek: a baloldaliak halat szeretnének adni, 
a jobboldaliak pedig hálót, és megtanítják őket halászni. Én azt gondolom, hogy a két 
gazdasági filozófia közti különbségre már láttunk példát az eredményességben a 
2008-as gazdasági válság után. Én magam is egy jobboldali ember vagyok, 
természetes, hogy elsősorban a gazdasági struktúrák megmentését tartom az 
előremutató megoldásnak.  

Miről is van szó? Három hónapig álláskeresési járadékot kap valaki, majd 
pedig - hogyha hihetünk Orbán Viktor ígéretének - a három hónapot követően az 
illető vagy az államtól kap munkát, vagy a piactól kap munkát, de mindenképpen 
vissza fog térni a munka világába. Én azzal egészíteném még ki ezt a csomagot, amely 
Szabó Timea elmondásából eddig nem derült ki, illetve ez a csomag nem tartalmazza, 
hogy én nem segélyt adnék az érintetteknek, hanem aki úgy érzi, annak biztosítanék 
egy olyan állami garanciavállalással nyújtott, kamattámogatott hitelkonstrukciót egy 
új pénzügyi eszköz MNB-n keresztüli bevezetésével, amely lehetővé tenné a 
családoknak azt, hogy átmeneti likviditási zavaraikat ilyen módon, ebből a 
kölcsönösszegből tudják fedezni.  

Én magam nem vagyok annak a híve, hogy a magyar államot nyakló nélkül 
adósítsuk el. Több ellenzéki felvetésben olyanok szerepeltek, hogy a korábbi bérek 
100 százalékát kapják meg az érintettek, és ezt fizesse ki nekik az állam. A megugró 
államadósság törvényszerűen magával húzza azt, hogy megugrik az államadósság 
adósságszolgálati terhe, megugranak a kamatok, megjelennek a spekulánsok, és 
igyekeznek Magyarország vagy az érintett ország sérülékenységét kihasználni - közös 
felelőtlenség lenne, hogyha ebbe az irányba mozdulnánk. Én tehát - még egyszer - 
amellett teszem le a voksomat, hogy elsősorban a gazdasági struktúrákat mentsük 
meg. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további felszólaló? (Jelzésre:) Képviselő úr, tessék 

parancsolni, Varga Zoltán! 
 
VARGA ZOLTÁN (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Fideszes képviselőtársam Orbán Viktort idézte. Úgy gondolom, azért fontos, hogy 
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pontosan idézzük, mit is mondott a kormányfő: „Annyi munkahelyet fogunk 
létrehozni, amennyit a vírus tönkretesz.”. Nem arról van tehát szó, hogy valamilyen 
munkát fogunk adni ezeknek az embereknek, a kormányfő elég egyértelműen azt 
mondta, hogy ezek az emberek gyakorlatilag három hónap múlva vissza fogják kapni 
a munkájukat.  

Csak jelezném, hogy azok, akik a leghamarabb tönkrementek - és ezek 
jellemzően a mikro- és kisvállalkozások -, azok a családi vállalkozások különben, 
amelyek valójában azért vállalkoznak csak, hogy meg tudják kapni a fizetésüket, 
hiszen a munkavállalásuknak sok esetben feltétele az, hogy számlaképesek legyenek, 
ezek mentek a leghamarabb tönkre. Ezek az emberek egyrészt munkanélküli segélyre 
sem jogosultak sok esetben, másrészt már eltelt másfél hónap abból az orbáni 
ígéretből, amiről beszélünk, tehát másfél hónap múlva ezek az emberek joggal fogják 
elvárni, hogy visszakapják ugyanazt az élethelyzetet, ugyanazt a munkát, amit a vírus 
elvett tőlük.  

Egyetértek mindenkivel, aki azt mondja, hogy itt jobb- és baloldali ideológiáról 
beszélünk, hogy valaki halat akar adni, van, aki meg hálót adna, csak egy baj van: 
hiába adunk hálót most azoknak az embereknek, akiknek be kell fizetniük - különben 
hó eleje van - a számlákat, nincsen a tóban hal. Ott van tehát a legnagyobb probléma, 
hogy hiába beszélünk mi arról, hogy munkát kell biztosítani ezeknek az embereknek, 
nem pedig segélyeket, hogy ezek az emberek - és csak halkan jegyezném itt meg, hogy 
naponta ötezerrel nő azoknak az embereknek a száma, akik munka nélkül maradnak, 
és most már eléri különben a több százezret ez a halmaz - egyik napról a másikra 
élnek, elfogynak a tartalékaik, holnap nem lesz mit venni a gyereknek vacsorára, mi 
több, be kell fizetni az internetet is, hiszen különben a gyerek nem fog tudni részt 
venni a távoktatásban.  

Megértve tehát minden ideológiai különbséget én azt mondom, hogy ez egy 
haváriahelyzet, és látva különben azt, hogy Európában mi történik, és hogy az európai 
államok nagy része, mindenki segíteni tudja ezeket a talajvesztett, nagyrészt különben 
középosztálybeli embereket, én azt hiszem, hogy a magyar államnak is kutya 
kötelessége ezt megtenni. Én tehát minden erőmmel azon vagyok, hogy Szabó Timea 
előterjesztését támogassam. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további felszólaló? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, a képviselő asszonynak adom meg a szót, hogy reflektáljon az 
elhangzottakra. Tessék, parancsoljon! 

Szabó Timea reflexiói 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm. Azt hiszem, hogy itt egy 
félreértés van, és teljesen rossz keretezés ez a segélyalapú társadalom kontra 
munkaalapú társadalom. Egyetértek Varga Zoltánnal, hogy most egyelőre arról a 
három hónapról beszélünk, amikor biztosan nem lesz munkájuk ezeknek az 
embereknek. Utána majd meglátjuk, hogy Orbán Viktor ténylegesen betartotta-e az 
ígéretét, vagy nem, de addig önök ezek szerint azt mondják, hogy tényleg hulljon a 
férgese, azaz akinek nincs munkája, hát, az vessen magára, mert majd akkor három 
hónap múlva esetleg lesz munkája, vagy nem. Három hónapig miből etesse a 
gyerekét? Havi 80 ezer forintból fizesse a rezsit, az albérletet, a gyógyszereket, az 
ennivalót és mindent? Önök tényleg azt mondják, hogy meg lehet élni havonta 
80 ezer forintból? Csak Rogán Antal európai futballbajnokság alatti elhíresült 
levesevésére szeretném emlékeztetni önöket, ahol egymaga a leves került 60 ezer 
forintba. Én értem, hogy önök kevésbé értik meg ezeknek az embereknek az 
élethelyzetét, de most olyanokról beszélünk, azokról a százezrekről meg milliókról, 
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akiknek jelenleg havi 80 ezerből vagy mondjuk jó esetben kétszer 80 ezer forintból 
kell ellátniuk egy négytagú családot. Nem arról beszélünk, hogy mi lesz három hónap 
múlva, hanem arról, hogy mi lesz holnap. Ehhez kérjük az önök támogatását.  

Egyébként meg az, hogy Volner János is azt mondja - teljesen félreértette -, 
hogy csak az egyénnek adnánk segélyt meg támogatást, nem. Pontosan benne van 
ebben a határozati javaslatban is, hogy a vállalkozásoknak, azoknak, akik egyébként 
dolgoznak, azoknak szeretnénk valamit adni, hogy túléljék ezt a válságot. Nem azt 
mondjuk, hogy gyerekek, persze, dőljetek hátra, innentől kezdve nektek soha az 
életben nem kell dolgozni, majd adunk pénzt, nem! Ezek az emberek önhibájukon 
kívül kerültek ilyen élethelyzetbe. Pont ma jelent meg egy cikk azzal kapcsolatban, 
hogy hónapokat kell várni csak az álláskeresési regisztrációra a hivatalnál, arra, hogy 
egyáltalán regisztrálják őket, és még újabb néhány hónap, amíg megkapják ezt a 
járadékot. Tényleg gondoljunk már egy picit a nálunk kevésbé szerencsés helyzetben 
élőkre is! Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom, szavazás következik. Ki az, aki támogatja 
a H/9792. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét? Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 
nem. Megállapítom, hogy 9 nem, 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság 
nem vette tárgysorozatba a H/9792. számú képviselői önálló indítványt.  

A magánegészségügyi szolgáltatóknak a koronavírus-járvány elleni 
küzdelembe való bevonásáról szóló H/9706. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, a magánegészségügyi szolgáltatóknak a 
koronavírus-járvány elleni küzdelembe való bevonásáról szóló H/9706. számú 
határozati javaslatra, szintén a tárgysorozatba vételről kell döntenünk. (Bencsik 
Jánosnak:) Maradhat ott a képviselő úr, ahol van. A napirendi pont előterjesztője 
Bencsik János képviselő úr. (Bencsik János előveszi a pad alatt található fülhallgatót 
és mikrofont.) Az a fülhallgató, az is jó, ha megszólal, akkor csoda is történt…. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

Bencsik János szóbeli kiegészítése 

BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: (Hangosítás nélkül:) Köszönöm a 
szót. Lehet hallani? Egy, kettő, három, négy… (Nem működik a mikrofon.) Kimehetek 
az előterjesztői helyre? 

 
ELNÖK: Akkor ide, igen. (Bencsik János elfoglalja az előterjesztőknek 

fenntartott helyet.)  
 
BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Egy, kettő, három - jó. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelettel üdvözlöm a bizottság megjelent tagjait! Köszönöm a lehetőséget, hogy 
szóban is érvelhetek a javaslatom mellett.  

Azt mondják, hogy három a magyar igazság - ebben bízom most én is. Ugye, a 
múltkori bizottsági ülésen nem engedték napirendre venni ezt a javaslatomat, a múlt 
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heti bizottsági ülésen pedig nem maradt rá idő, így most harmadjára készülök neki, 
hogy érveljek ezen javaslatok mellett, úgyhogy bízom abban, hogy talán tudunk 
szakítani a szerintem nagyon rossz és káros szokással, és akár a veszélyhelyzet idején 
is, amikor a leginkább szükség lenne az összefogásra és a politikai ellentétek 
félretételére, akkor pusztán szakmai alapon, a javaslatot magát nézve meg tudjuk 
találni azokat a javaslatokat, amelyek a magyar emberek javát szolgálnák, merthogy 
szerintem mindkét javaslatom, amelyet most fogunk tárgyalni vagy megvitatni, e célt 
szolgálja.  

A most tárgyalt napirendi pont alatt tárgyalt javaslatnak, amikor azt 
benyújtottam, az volt a célja, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy az 
önkormányzatok, hogyha szeretnék bevonni a tesztelésekbe a magánegészségügyi 
szektort, akkor ezt megtehessék, ugyanis egy hatályban lévő korábbi kormányrendelet 
erre nem ad lehetőséget, illetve ez az egész jogilag egy meglehetősen szürke zóna, 
konkrétan nem tiltja, de nem is teszi lehetővé. Én a bizottsági ülésre készülve külön 
rákerestem, és megnéztem, hogy született-e az elmúlt hetekben bármilyen olyan 
jogszabály, vagy történt-e bármilyen utasítás, amely egyértelművé tenné azt, hogy az 
önkormányzatoknak van erre lehetőségük, és ilyet nem találtam. Azt tudom, hogy 
mind a főváros, mind nagyon sok vidéki önkormányzat annak ellenére is kötött 
különböző szerződéseket, és elkezdte saját kontójára megrendelni ezeket a szűréseket, 
hogy erre kifejezett, egyértelmű jogi lehetősége lenne. Én azt gondolom, hogy ez a 
bizonytalan jogi helyzet most nem jó, és az adott önkormányzatoknak is a 
megnyugtatását, megnyugvását szolgálná, hogyha ezt rendezni tudnák. A mostani 
javaslatom ezt célozza. 

Bár nem tartozik szorosan a javaslathoz, de kihasználva a lehetőséget 
kérdezem, hogy a bizottság tagjainak - és elsősorban kormánypárti 
képviselőtársaimhoz fordulok - van-e esetleg arról információjuk, hogy azokon a 
teszteléseken túl, amelyeket az OMSZ folytat, azokon a PCR alapú teszteléseken, az 
orr- és garatváladékból végzett teszteléseken túl, amelyeket a hivatalos fertőzési 
statisztikák kapcsán használunk, van-e arra gyakorlat, hogy ezeket az 
önkormányzatok által saját kontóra végzett saját teszteléseket, saját rendeletre 
megvalósult teszteléseket beszámítják-e a hivatalos fertőzési statisztikába, mert ezzel 
kapcsolatban vannak bennem bizonytalanságok. Hogyha erre esetleg valaki válaszolni 
tudna, akkor azt megköszönném.  

Végezetül pedig annyit, hogy szerintem ez egy olyan javaslat, amely alapvetően 
egy joghézagot pótol, és kérem önöket, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaim, önöké a lehetőség, tessék parancsolni! 

Kíván-e valaki szólni? (Jelzésre:) Zombor Gábor képviselő úr, alelnök úr, tessék, 
parancsolj! 

Hozzászólás 

DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Én úgy gondolom, hogy a jó szándékot érezzük ebben a javaslatban, és az aggódást is, 
de igazából okafogyott ez a javaslat, hiszen az önkormányzatok köthetnek szerződést, 
a vállalatok is köthetnek szerződést, az egyén is köthet szerződést 
magánszolgáltatóval, tehát semmi nem tiltja ezt. Itt arról van szó, hogy egységes 
legyen a vizsgálati metódus, és ugyanazt a technikát és ugyanazt az eljárást 
használják.  

Ez ugyanúgy vonatkozik a második javaslatra is, hogy egy ilyen szituációban 
azért az a célszerű, hogyha egységes irányítás alatt és egységes eljárásrend szerint és 
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egy központi terv végrehajtásaképp történnek ezek a dolgok - ez a betegszállításra 
vonatkozik. Azért az egy nagyon necces terület, képviselő úr, hogy a magán-
betegszállítók hogy szállnak be mondjuk a vírusfertőzött betegek kórházba 
szállításába. Ez egyébként normál esetben sem feladatuk, és a képességeik sincsenek 
meg nagy valószínűséggel, kivétel egy-két sürgősségi ellátást végző magánvállalkozás, 
de itt az OMSZ a feladat gazdája, tehát ha ők úgy érzik, hogy kevés a kapacitásuk, 
akkor, én úgy gondolom, tudnak szerződéseket kötni, és ők pontosan tudják, hogy 
milyen képességekkel rendelkeznek a többiek. Úgyhogy igazából ezért gondoljuk azt, 
hogy erről most külön törvényjavaslatot beterjeszteni teljesen fölösleges, hiszen az 
egyik oldalról megvan ennek a feladatnak a kijelölt gazdája, aki eldönti majd, hogy 
kell-e, vagy nem kell pluszkapacitást bevonni, itt szerintem az önkormányzatoknak, 
hogy ők szállítsanak, hogy az ő megrendelésükre szállítsanak ki tudja, milyen 
eljárásrend szerint, milyen védőeszközökben, milyen betegeket, szerintem ez 
szakmailag sem felel meg. A másikra pedig elmondtam, hogy véleményem szerint 
semmi nem akadályozza a szerződéskötést. 

Arra a kérdésre, hogy beszámít-e a statisztikákba az elvégzett teszt, én úgy 
gondolom, hogy igen, hiszen valószínű, hogy eljutnak az Operatív Törzs felé ezek az 
adatok, legalábbis a múltkori bizottsági ülésen például Budapest részéről én ezt 
hallottam, és például, amikor a Mol vagy az OTP is letesztelte a dolgozóit, azok az 
adatok is bekerültek a központi rendszerbe. De szerintem ezt, az eljárásrendet inkább 
az Operatív Törzstől érdemes megkérdezni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászóló? (Senki nem jelentkezik.) Ha 

nincs jelentkező, akkor az előterjesztőnek adom meg a szót. Bencsik képviselő úr, 
parancsoljon! 

Bencsik János reflexiói 

BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr, és 
köszönöm Zombor képviselőtársamnak a választ. Nekem az az alapvető problémám 
az egységes eljárásrend kapcsán, hogy azért látjuk, milyen kapacitáshiánnyal küzd az 
ellátórendszer, és én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, amikor ilyen 
kapacitáshiány van, akkor adott esetben egy nem egységes eljárásrend szerint 
megvalósult tesztelés is jobb, mint ha nem történne, vagy nem történne elég gyorsan 
vagy kellő időben szűrés. Az adott önkormányzatok ismerik a saját területükön 
működő, ott elérhető magánegészségügyi szolgáltatókat, nyilván tisztában vannak 
azzal, felmérték vagy felmérik, hogy mennyire pontos, megbízható szolgáltatást 
tudnak nyújtani, és ennek tudatában döntenek vagy nem döntenek.  

Hogy mennyire kockázatos? Szerintem semmivel nem kockázatosabb, mint 
amikor a vírusra hivatkozva felülről a minisztérium elrendel az ellátórendszerben, a 
fekvőbeteg-ellátásban egy 60 százalékos ágyfelszabadítási kvótát, és afölött mindenkit 
haza kell küldeni, aki éppen nem olyan krónikus betegséggel küzd, amelyet úgy ítél 
meg a kórházvezetés, hogy nem szorul sürgős ellátásra. Ehhez képest tehát - és az 
ember olvassa és látja a híreket, hogy milyen betegséggel küzdő embereket küldenek 
haza, meg hogy milyen emberi tragédiák is keletkeztek, meg várhatóan sajnos fognak 
is ebből keletkezni -, én azt gondolom, hogy ennél biztos hogy nem kockázatosabb ez 
a mostani javaslatom.  

Úgyhogy köszönöm szépen a választ, de én fenntartom azt az álláspontomat, 
hogy ez a javaslat senki számára nem jelent hátrányt, viszont megnyitja a lehetőségét 
annak, hogy aki szeretne ezzel élni, az az önkormányzat tudjon vele élni. Úgyhogy 
kérem, hogy támogassák. Köszönöm.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szavazás következik. Ki az, aki 
támogatja a H/9706. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 4 
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság 
9… (Volner János jelentkezik.) Pardon! Bocsánat, 1 tartózkodás van, akkor 8 nem… 
(Az elnök a bizottság munkatársával egyeztet.) A jegyzőkönyv számára mondom: 
volt 4 igen szavazat, volt 9 nem szavazat, és volt 1 tartózkodás.  

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben Magyarországra érkező 
európai uniós források elosztását figyelemmel követő eseti 
bizottság létrehozásáról szóló H/9740. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 3. napirendi pontra: a koronavírus-járvánnyal összefüggésben 
Magyarországra érkező európai uniós források elosztását… (Az elnök a bizottság 
munkatársával egyeztet.) Pardon! 4:9:1 volt a szavazás eredménye. Tehát következik 
a koronavírus-járvánnyal összefüggésben Magyarországra érkező európai uniós 
források elosztását figyelemmel követő eseti bizottság létrehozásáról szóló H/9740. 
számú határozati javaslat, amelynek szintén a tárgysorozatba vételéről döntünk. 
Bencsik képviselő úrnak adom meg elsőként a szót mint a napirendi pont 
előterjesztőjének. Tessék, képviselő úr, parancsoljon! 

Bencsik János szóbeli kiegészítése 

BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom 
ezt a vitát szakmai mederben tartani, és nem politikai síkra terelni, de ez a javaslat 
jellegéből fakadóan nehéz lesz, mert az én javaslatom arról szól, hogy azoknak a 
forrásoknak, amelyeket jelenleg az Európai Unió a védekezésre biztosít, a 
felhasználását, ennek útját-módját legyen lehetőség egy eseti bizottságon keresztül 
nyomon követni.  

Ugye, itt a politikai vita gyökere az, hogy a kormánypárti képviselők szerint 
nem is kapunk pénzt az Európai Uniótól, ami egyébként pro forma, formailag igaz, de 
ettől függetlenül még egy óriási csúsztatás, azt is megmondom, hogy miért: bár a 
jelen állás szerint tudomásunk szerint külön forrást az Uniótól nem kapunk, de 
mégiscsak van azért egy 8 milliárd eurós alap azokból az összegekből, amelyeket az 
EU-tagországoknak eredetileg júniusig be kellett volna fizetniük a közös kasszába, és 
most nem kell. Ebből a Magyarországra eső összeg 861 millió euró, ez - most az 
euróárfolyammal nyilván nem vagyok pontosan tisztában - rengeteg, forintosítva is 
egy hatalmas összeg, tehát ez az a pénz, amit bár nem kapunk, de nem kell 
befizetnünk, tehát mégis ott marad pluszban a magyar költségvetésben, ez tehát egy 
olyan összeg, amellyel a magyar költségvetés a 2020. évre nem számolt, de most ez 
mégis itt marad kvázi talált pénzként. Ezért mondom azt, hogy amikor önök azt 
mondják, hogy nem kapunk pénzt az EU-tól, akkor önök nem hazudnak formailag, de 
mégsem igaz, amit mondanak, és ez az egyik lába a dolognak. Aztán ott van egy 
29 milliárd eurós alap, amely a strukturális alapnak a része. Ebből Magyarországra 
4748 milliárdnyi euró jut, ez a mostani euróárfolyamon körülbelül 1700 milliárd 
forint. Ugye, ez az a pénz, amit szintén nem pluszban kaptunk, de amit 
felszabadíthatunk, és átcsatornázhatunk, Magyarország átcsatornázhat az 
infrastrukturális projektekről olyan projektekre, amelyekkel konkrétan most a vírus 
elleni küzdelemnek a gazdasági oldalát lehet megtámogatni.  

Én azzal tisztában vagyok, hogy ennek a pénznek egy része már el lett költve, 
azt hiszem, hogy körülbelül, nagyjából a 44 százaléka vagy közel a fele, és azzal is 
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tisztában vagyok, hogy vannak kötelezettségvállalások a magyar állam részéről 
ezeknek a projekteknek a megvalósítására. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy ha 
keresnénk, akkor biztosan találnánk - egy óriási összegről van szó, ennek az 
összegnek akár az 5-10 százaléka is hatalmas, nominálisan hatalmas összeg -, biztos 
vagyok benne, hogy találnánk felszabadítható forrásokat, amelyeket be lehetne 
csatornázni arra, hogy a munkájukat a mostani válságban elvesztett embereknek és 
azoknak a cégeknek, amelyek óriási kihívással szembesülnek, főleg a szolgáltató 
szektorban, biztosítsuk azt, hogy a válságból való kilábalást, a talpra állásukat a 
magyar állam konkrét anyagi segítséggel, kedvezményes hitelek formájában vagy 
bármi más formában segíteni tudja. A magyar kormányfő bejelentett egy járvány 
elleni alapot, illetve egy gazdasági alapot erre, tehát ezek az alapok jórészt olyan 
szektorokból vannak finanszírozva, olyan átcsoportosításokból vannak, amelyek 
szakértők eléggé egybehangzó megállapítása szerint nem lesznek elégségesek a vírus 
elleni küzdelemhez, és ezek a pénzeszközök és ezek a forrásátcsoportosítások nem 
lesznek elégségesek arra, hogy azokat a gazdasági károkat, amelyeket a gazdasági 
szektornak a vírus nyomán és a kijárási korlátozások miatt megvalósult leállása 
okozott, mérsékeljék.  

Úgyhogy bár tudom, hogy itt a Népjóléti bizottság nem gazdasági ügyekkel és 
pénzügyekkel foglalkozó bizottság - ebből a szempontból lehet, hogy talán ennek a 
javaslatnak a megtárgyalása nem ebben a bizottságban a legszerencsésebb, de, ugye, 
arról nem én döntöttem, hogy melyik bizottsághoz kerül ez a javaslat -, azt szeretném 
kérni önöktől, hogy amikor erről a javaslatról döntenek, akkor azt is vegyék 
figyelembe, hogy amennyiben nem sikerül ezt a küszöbön álló gazdasági válságot 
mérsékelni, annak milyen népjóléti kárai lesznek, és azt, hogy a magyar emberek 
egészsége, szociális ellátása és a mindennapi élete kapcsán milyen károkat fog ez 
okozni. Úgyhogy ezért kérem, hogy ezt a javaslatot lehetőség szerint támogassák, 
illetve vitassuk meg, hogyha van közöttünk ezzel kapcsolatban politikai, 
gazdaságfilozófiai, bármilyen vita, akkor azt folytassuk le. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Kovács Sándor 

képviselő úr, tessék, parancsoljon! 

Hozzászólások 

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. Azt 
gondolom, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése, a gazdasági akcióterv olyan 
intézkedések, illetve a május 3-a olyan határidő, amelyek kapcsán képviselőtársam 
előterjesztéséből leszűrhető, hogy a magyar kormány a helyén van, és végzi a dolgát, 
és deklarálta az első pillanattól kezdve, hogy az egyének egészsége mellett 
Magyarország gazdaságának a talpon tartása és talpra állítása a legfőbb feladat.  

Az önök vagy ön által előterjesztett csúsztatásban önök a legnagyobb ludasok, 
hiszen el akarják hitetni a közvéleménnyel azt, hogy az Európai Unió a topon volt, 
talpon volt, és európai uniós forrásokkal segíteni akarja a nemzeteket a védekezésben. 
Ez nem igaz, Bencsik úr, az, amit ön elmondott, éppen az a csúsztatás, mert valóban 
nem kell visszafizetni, a költségvetés módosításakor azok a költségvetési adatok, 
amelyekről ön beszél, azok fel vannak használva vagy fel lehetnek használva azokban 
a módosítási javaslatokban, amelyeket még sem ön, sem én nem látok, hogy a 
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2020., illetve a ’21. költségvetési évben 
milyen mozgásteret ad a kormánynak. Tessék tehát megnyugodni, hogy a kormány 
látja azt a visszafizetési kötelezettséget, amire elhalasztás van, és nem ajándékba van, 
2025-ig van elhalasztva annak a visszafizetése, nem ajándékba kaptuk, per pillanat 
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van elhalasztva, és ennek a gazdasági intézkedésnek sem most lesz vége, hanem 
remélhetőleg egy-másfél éven belül sikerül ezt a problémát megoldani.  

A másik pedig, hogy emlékeztetnék arra, hogy 2010-ben, amikor az Orbán-
kormány átvette az irányítást, akkor harmincegynéhány százalékon állt a Gyurcsány-
kormány európaiuniósforrás-felhasználásának az allokációja, illetve lehetősége. Ezt 
az Orbán-kormány 2014-re 101 százalékra teljesítette, azaz előre lekötötte azokat a 
forrásokat, mint ahogy jól tette most is, ugyanis - ebben is vitatkozom azzal, amit ön 
mond - beruházásról nem lehet szociális kiadásra átcsoportosítani, beruházásokkal 
munkát kell biztosítani, amely beruházások az elmúlt tíz évben meghozták a 
gyümölcseiket, és ezeket a forrásokat ezeknek a beruházásoknak a felgyorsítására, 
ezeknek a beruházásoknak a növelésére kell fordítani.  

Tévúton jár, és ön egy bizottságot akar felállítani, ahol a vészhelyzetre való 
tekintettel nem a gyors döntések, hanem az ellaposítása, az elsumákolása, avagy az 
ilyen kettős értelmű dolgok elkenése lenne a feladat. Azt gondolom, hogy tévúton jár 
az, aki megszavazza ezt az előterjesztést, jómagam ezt nem tudom támogatni, és arra 
kérem a képviselőket, hogy ne támogassák. A vészhelyzet kihirdetése éppen arról szól, 
hogy gyors, felelősségteljes döntéseket kell hozni az emberek egészsége és a magyar 
gazdaság érdekében. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Volner János képviselő úr következik. Tessék 

parancsolni! 
 
VOLNER JÁNOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy a 

mostani előterjesztés alkalmat ad arra, hogy beszéljünk arról a 2 ezer milliárdos 
hazugságról, amely bejárta a sajtót. Számtalan ellenzéki újságban, tévéhíradókban azt 
láttam, hogy 2 ezer milliárd forintot kap Magyarország az Európai Uniótól, ezt 
nagyon sokan el is hitték, egyébként az én Facebook-oldalamat is azzal a biztos 
tudattal rohanták meg az emberek, hogy az Európai Unió átutalt 2 ezer milliárd 
forintot, de valaki azt ellopta, mert nem találják ennek a pénznek a nyomát. Én tehát 
nagyon fontosnak tartom azt, hogy képviselőtársaim, ellenzékiek és kormánypártiak 
egyaránt akár csak a tisztesség jegyében is tegyék tisztába ezt a kérdést a saját 
szavazótáborukban: nincs ilyen jellegű pluszforrás, amit Magyarország ezen a kereten 
belül fel tudna használni. 

A másik nagyon fontos kérdés az, hogy a válság kezelése milyen módon valósul 
meg, szükséges-e ennek a parlamentáris ellenőrzése. Hát, képviselőtársaim, 
tekintettel arra, hogy az Országgyűlésnek különböző bizottságai - a Népjóléti, a 
Költségvetési és a Gazdasági bizottság elsősorban - jogosultak, sőt kötelesek az 
aktuális kormányhatalom ellenőrzésére pénzügyi, egészségügyi és egyéb szakmai 
területeken, ezért én nem látom az indokoltságát annak, hogy erre egy külön 
bizottságot hozzunk létre. Ha valakinek valamilyen kifogása van a kormány 
válságkezelésével kapcsolatban, természetesen ugyanúgy elmondhatja a véleményét, 
mint ha erre egy külön bizottságot hoztunk volna létre, ugyanúgy lehet erről 
sajtótájékoztatót tartani, és meg lehet osztani minden olyan információt a 
közvéleménnyel, amely az adott képviselő vagy az adott párt számára fontos. Én tehát 
már ilyen szempontból sem tartom ezt az egészet indokoltnak.  

Még egy nagyon rövid kitérő, hogy miért kell, jellemzően miért kell gyorsan 
elkölteni ezeket a pénzeket. Hát, azért, mert ha bekövetkezik egy, a brexithez hasonló 
jelenség, akkor nagyon könnyen elképzelhető, hogy az Európai Unió megvonja a 
tagállamoktól a le nem kötött támogatások egy részét. Mindenkinek a jól felfogott 
érdeke az, hogy ne úgy működjön az európai uniós pénzek lehívása, mint mondjuk a 
Gyurcsány-Bajnai-korszakban, ahol egyébként nagyon döcögött ez a folyamat, hanem 
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gyorsítsuk fel, és minél hamarabb kössük le ezeket a pénzeket. Én magam egyébként 
nem tartanám jónak azt, hogyha mondjuk óvodák, bölcsődék, iskolák vagy egyéb 
intézmények építése azért maradna el, mert ezt a pénzt most elköltjük a 
koronavírusra. Termeljük meg a gazdaságunkon belül, és ne fogjuk vissza a gazdaság 
teljesítményét, ne fogjuk vissza adott esetben ezzel az építőipar teljesítményét! Nem 
egyszer láttuk már azt - akár a Bokros-csomagra, akár a 2008 utáni gazdasági válság 
helytelen kezelésére gondolok - Magyarországon, hogy a restrikciós, megszorításokon 
alapuló gazdaságpolitika hova vezet, nem kívánnám azt még egyszer. Köszönöm 
szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Van-e még jelentkező? (Senki nem jelentkezik.) Köszönöm, nincs több 

jelentkező. A vitát lezárom. Megadom a szót Bencsik képviselő úrnak. Parancsoljon, 
képviselő úr! 

Bencsik János reflexiói 

BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Kovács 
képviselőtársam figyelmét szeretném felhívni arra, hogy olyan ország, hogy Európai 
Unió, nincs, tehát az Európai Unió tagállamok összességéből létrehozott 
szupranacionális, nemzetek felett álló szerv, tehát az Európai Unió nem tud a saját 
pénzéből adni, az Európai Uniónak az a pénz, az a forrás, amivel gazdálkodik, az a 
tagállamok által befizetett befizetésekből van. Az Európai Unió tehát nem tud a saját 
pénzéből adni, hanem azt tudja csinálni, hogy az általa alkotott tagállami 
hozzájárulásokból a befizetéseket tudja különböző módszerek szerint meg projektek 
szerint újraosztani - és pontosan ez történik. Nem tudom tehát, hogy ha azt mondja, 
hogy az Unió nem segített, akkor, képviselőtársam, mi lenne a segítség? Tehát mit 
tudna csinálni az Európai Unió, ami több annál, mint hogy azt mondja, hogy amit be 
kellene fizetni, azt nem kell befizetni, ami meg már le van kötve, azzal meg szabadon 
azt csináltok, amit akartok - ennél több segítséget hogy tudna adni? Én nem vagyok, 
nem tudom, elvakult Európai Unió-párti vagy, nem tudom, Brüsszel-hívő akármi, 
tehát én (Kovács Sándor közbeszól.) egyszerűen pusztán kíváncsi vagyok arra, hogy 
önök milyen segítséget vártak volna az Európai Uniótól, ami ezen túlterjeszkedik.  

Másrészt hadd hívjam fel a figyelmét, képviselőtársaim, hogy Kovács 
képviselőtársam elég nagy ellentmondásba keveredett, amikor azt mondta, hogy 
igazából az, hogy később kell befizetni, meg az elhalasztás, az nem számít. Hát, a 
magyar kormány pontosan ezt csinálja a saját alapja kapcsán: a multiknak és a 
bankoknak a hozzájárulása, mint kiderült, nem azt jelenti, hogy be kell fizetni, csak 
haladékot kapnak, hogy most előre be kell fizetni, amit később fizettek volna be - 
tehát nominálisan ugyanott vagyunk. Akkor ilyen alapon, képviselőtársam, hogyha 
elfogadjuk az ön érvelését, akkor nem történt meg a bankszektornak és a multiknak a 
bevonása a járvány elleni védekezésbe, hiszen csak halasztást kaptak, hogy… (Nacsa 
Lőrinc közbeszól.) Hamarabb kell befizetni, igen, tehát gyakorlatilag ugyanazt az 
összeget, amit be kell fizetni, most időben hamarabb kell befizetni, egyébként később 
meg nem kell befizetni, tehát ugyanott vagyunk.  

A beruházások leállítása kapcsán én azt gondolom, bár akkor ez valószínűleg 
egy feloldhatatlan vita lesz közöttünk, hogy most, jelenleg szerintem annál fontosabb 
gazdasági prioritás - és sajnálom, hogy Volner képviselőtársam is arra a vágányra állt 
rá, mint kormánypárti képviselőtársaim -, tehát most annál fontosabb cél, mint az, 
hogy azokat az embereket és azokat a vállalatokat, amelyek ennek az országnak a 
GDP-jét megtermelik, talpra állítsuk, és hogy azokat az embereket a teljes szociális, 
egzisztenciális szorongatottságból kiszedjük, annál fontosabb most nincs. Mi az, ami 
ennél fontosabb cél? Ezek az emberek… Tehát lehet építeni… (Révész Máriusz 
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közbeszól.) Tessék? (Révész Máriusz közbeszól.) Én értem, csak azt tudjuk, hogy ezek 
a strukturális alapokból finanszírozott, főleg infrastrukturális beruházások, ezek a 
projektek alapvetően egy olyan gazdasági növekedésben lévő országra lettek kitalálva, 
amelyek egy működő, virágzó gazdasághoz passzolnak. Most nem ezt a korszakot 
éljük, és a következő hónapokban, de lehet, hogy talán években nem ezt a korszakot 
fogjuk élni, hanem a teljes újragondolása és újraszervezése szükséges a már most, 
korábban megtervezett beruházásoknak, és hogyha önök ezt nem látják, vagy azt 
gondolják, hogy az az összeg, amelyet a kormányfő bejelentett, elég lesz, akkor 
szerintem súlyosan csalódniuk kell majd - és ezt nem én mondom, mert én nem 
vagyok gazdasági szakember, hanem azok a szakemberek mondják, azok az 
érdekvédő szervezetek mondják, amelyek alapvetően az ebben az ágazatban dolgozó 
embereket és vállalkozásokat fogják össze, tehát ők mondják azt, hogy az erre nem 
lesz elég. Úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy ez ügyben sem… 

Ja, és zárásként meg csak annyi, hogy ha mindent elfogadok is, amit önök most 
mondanak, azért adódik a kérdés, hogy én nem arra tettem javaslatot, hogy egy 
bizottság döntsön arról, hogy ezek a pénzek hova menjenek, ez ugyanúgy a magyar 
kormány szuverén joga, ahogy eddig is, úgy ezután is a költségvetés összeállításakor, a 
szükséges törvények meghozásakor. Én tehát pusztán arra tettem egy javaslatot, hogy 
az e célra fordított forrásoknak még csak nem is az ellenőrzését - még csak nem is az 
ellenőrzését! -, hanem legalább a nyomon követését meg tudjuk valósítani. Ez az, 
amire önök nemet mondanak most, és az, hogy önök nemet mondanak arra, hogy 
lássuk, hogy egy pénznek az útja A-ból B-be hogy vezet át, az nagyon - hogy is 
mondjam? - rossz előérzettel tölt el, és sajnos erősíti azokat a véleményeket vagy 
feltevéseket, hogy önöknek ezeknek a pénzeknek az elköltésével, átcsoportosításával 
nem elsősorban és nem kizárólag az lesz a céljuk, hogy a válságot csökkentsék, hanem 
az, hogy a saját klientúrájuknak, a saját politikai és gazdasági holdudvaruknak a 
feltőkésítését megtegyék, mint ahogy az történt most az Orbán Ráhelhez közel álló 
turisztikai cégek 5 milliárdos támogatásával. Ezek nagyon-nagyon rossz előjelek, 
képviselőtársaim, és amikor ilyen javaslatokat szavaznak le, akkor ezt a gyanút sajnos 
csak erősítik. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, szavazás következik. Ki az, aki 
támogatja a H/9740. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 3 
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 3 igennel, 10 nemmel, 
tartózkodás nélkül a bizottság nem vette tárgysorozatba a H/9740. számú indítványt.  

Dr. Kovács József ügyrendi felvetése 

Egy ügyrendi kérdésben Kovács József alelnök úr.  
 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nagyon röviden. Elnézést 

kérek, az én meglátásom szerint - Lőrinc, ne haragudj már! - az 1. napirendi pontnál a 
szavazatok száma nem pontosan lett összesítve. Én 9 nemre emlékszem, és valójában 
10-en szavaztunk nemmel. (Nacsa Lőrinc: Így van!) Az igenek száma változatlan. 
(Nacsa Lőrinc: Így van!) Köszönöm. (Nacsa Lőrinc: Igen, mert az alelnök úr is 
szavazott.) 4 igen és 10 nem. Bocsánat! 

 
ELNÖK: Merthogy a Sándor pedig helyettesít. 
 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen, ő kettő, kettő 

szavazat. Már bocsánat! 
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ELNÖK: Kérem, a jegyzőkönyv számára így pontosítsák a szavazást. (Nacsa 

Lőrinc: Így van!) Köszönöm. (Dr. Kovács József: Köszönöm.) Köszönöm.  

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontban van-e valakinek közérdekű bejelentése? (Senki 
nem jelentkezik.) Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Jó napot, szép napot, viszontlátásra, a bizottsági ülést bezárom. Köszönöm. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 58 perc)  

 

 

Korózs Lajos  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


