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Napirendi javaslat 

Tájékoztató a koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos aktuális 
kérdésekről, különösen a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban kialakult helyzetről és a 
betegellátásban használt lélegeztetőgépek beszerzéséről  
Meghívottak: 
a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs képviselői,  
a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviselője  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Varga Zoltán (DK)  
Szabó Timea (Párbeszéd) 
Volner János (független)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Bősi Ferenc bizottsági munkatárs 
 
 
 

Meghívottak 

Megjelentek 

Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló  
Lakatos Tibor r. ezredes (Országos Rendőr-főkapitányság), az operatív 
törzs ügyeleti központjának vezetője  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm önöket. A Népjóléti bizottság 2020. május 20-ai, 13 órára 
meghirdetett ülését megnyitom. Tisztelettel köszöntöm a bizottság jelen lévő tagjait, és 
köszöntöm a Belügyminisztérium képviseletében Lakatos Tibor ezredes urat.  

Helyettesítést szerettem volna bejelenteni, de majd a végén a jegyzőkönyv 
számára a távolléteket be fogom diktálni. 

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

A határozatképesség bejelentésével kapcsolatosan: tekintettel arra, hogy a 
megjelent képviselőkkel és a helyettesítésekkel együtt bizottságunk jelenleg még nem 
határozatképes, a határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdés alapján kísérletet teszek 
a határozatképesség biztosítására. Azt gondolom, hogy egy-két percet még lehet várni, 
és akkor türelmesek is vagyunk, hátha jönnek képviselőtársaim. Volt olyan 
kormánypárti képviselő, aki megjelent itt a bizottsági ülés kezdetén, de most nem 
látom éppen a teremben. Egy perc türelmet kérek még.  

Hadd kérjem meg a munkatársaimat, hogy nézzenek ki, hogy esetleg a folyosón 
van-e még valaki. (Megtörténik. - Jelzésre:) Nincs senki. Akkor folytatjuk. 

A következő napirendi pont megtárgyalására tettem javaslatot: tájékoztató a 
koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos aktuális kérdésekről, különösen a 
Bajcsy-Zsilinszky Kórházban kialakult helyzetről és a betegellátásban használt 
lélegeztetőgépek beszerzéséről. Meghívott vendégek: a Koronavírus-járvány Elleni 
Védekezésért Felelős Operatív Törzs képviselői és a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium képviselője. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a múlt 
héten minden parlamenti bizottsági tag időben megkapta a meghívót, és személyesen 
meghívást kapott Pintér Sándor belügyminiszter úr, Kásler Miklós, az emberi 
erőforrások minisztere és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr is. 

Én nagyon sajnálom, hogy a kormánypárti képviselők nem jöttek el, mert ezt a 
két nagyon fontos ügyet tisztázni kellett volna, ahogy említettem, az egyik Bajcsy-
Zsilinszky Kórházzal kapcsolatos anomáliák, a másik pedig a betegellátásban használt 
lélegeztetőgépek beszerzésével kapcsolatosan. Hogy miért kellett volna ezt a két ügyet 
tisztázni, engedjenek meg néhány felvetést. Az elmúlt másfél-két hétben az már 
világossá vált - hiszen, aki jó barátságot ápol a statisztikával, az rendszerint böngészi is 
a statisztikákat, és úgy látszik -, hogy a fertőzések melegágya most már az állami 
kórházak és nem a bentlakásos idősotthonok. Világossá vált az is az elmúlt másfél-két 
hétben, hogy nem tesztelnek eleget, miközben folyamatosan arról szólt a kormányzati 
tájékoztató, hogy irdatlan mennyiségben vásárolnak tesztet. 

Az is világossá vált - hiszen több sajtótermék is foglalkozott az elmúlt három-
négy napban ezzel -, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban csak március végén kezdték 
a dolgozókat tesztelni, és azokat is csak szúrópróbaszerűen. Ha képviselőtársaim ott 
voltak tegnapelőtt az azonnali kérdések órájában, akkor hallhatták, hogy én magam 
Kásler miniszter úrhoz is több kérdést intéztem, miniszter úr viszonválaszában 
gyakorlatilag egyetlenegy képviselői kérdésre sem válaszolt. Az is nyilvánvaló volt, hogy 
nagyon sok ellátásra szoruló beteget tesztelés nélkül küldenek vissza az intézményekbe, 
és ezeknek felelőse van, és a felelősöket meg kell nevezni, erre egyetlen ember hivatott, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere.  

Ma a statisztikákból az látszik, hogy többen halnak meg kórházakban, mint 
bentlakásos intézményben, és hangsúlyozni szeretném, nemcsak idősotthonokról van 
szó, hanem egyéb bentlakásos intézményekről is. Ha megnézzük a Nemzeti 
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Népegészségügyi Központ utolsó adatát, az összes regisztrált fertőzött 31,6 százaléka 
kórházi fertőzött, és 26,1 százaléka egyéb intézményi fertőzött. Valamilyen 
magyarázatot kell arra is adni, hogy az aktív megbetegedésben szenvedők halálozási 
rátája a hozzánk hasonló kaliberű országokban - a fejlett világról beszélek - 2 százalék 
körül alakul. Mi az oka annak, hogy Magyarországon 12, sőt vannak bizonyos napok, 
amikor 13 százalékos halálozási rátával kell idehaza szembesülnünk? 

Én nem gondolom, hogy az elhallgatásban szándékosság lenne, de a 
dunaújvárosi eset - mert azt is nyilván képviselőtársaim az elmúlt két napban láthatták 
- már engem is elbizonytalanított, és csak az Isten a megmondhatója, mert mi 
információt nem kapunk, hogy mi történt a Fejér megyei Mezőszilason és a Zala megyei 
Külső-Kórház utcai idősek otthonában. Ezzel is tele volt a média az elmúlt napokban, 
sőt a mai nap folyamán is. A statisztikákból mindenesetre az is látszik, hogy már több 
fertőzött van vidéken, mint a fővárosban.  

Engedjék meg képviselőtársaim, hogy én most föltegyem azokat a kérdéseket, 
amelyekre szerettem volna, ha választ kapunk. Két részre bontom a mondandómat. 
Egyrészről a Bajcsy-Zsilinszky Kórházzal kapcsolatosan szerettem volna megkérdezni: 
a kórház miniszteri biztosa - merthogy ilyen is van neki - készített-e jelentést a kialakult 
helyzetről? Szerettem volna megkérdezni miniszter urat 2. kérdésként: a jelentését kik 
kapták meg, és milyen intézkedéseket foganatosítottak? 3. kérdésként szerettem volna 
megkérdezni: szállítanak-e koronavírus-gyanús betegeket a kórházba annak ellenére, 
hogy közel két hete már minden középsúlyos és súlyos beteget a Dél-pesti 
Centrumkórházba és a Korányiba kéne szállítani? 4. kérdésként azt szerettem volna 
megtudni: miért csak március végén kezdték el szűrni a dolgozókat? 5.-ként azt 
akartam megkérdezni: miért csak szúrópróbaszerűen szűrték a dolgozókat? 6.-ként: 
igaz-e, hogy csak kétméteres gipszkarton palánk választotta el a covidos betegeket a 
többi ellátásra szorulótól? 7.-ként megkérdeztem volna: ha a dolgozók sem látják, hogy 
miképp lehetne az osztályon teljes biztonsággal elkülöníteni a koronavírus-
fertőzötteket, akkor miért szállítják oda őket? Szerettem volna 8.-ként megkérdezni: 
igaz-e hogy sem építészetileg, sem felszerelésében, sem kialakításában - csak 
megjegyzem, 42 betegre jut két fürdő - nem alkalmas az intézmény a covidos betegek 
fogadására, mégis oda viszik őket? 9.-ként kérdeztem volna: igaz-e, hogy nincs esély 
arra, hogy az osztályra befektetett fertőzöttek ne adják tovább a vírust az osztály többi 
ágyán fekvő idős, számos krónikus betegséggel küzdő, illetve daganatos betegeknek? 
Igaz-e, hogy szemetes- és sitteszsákot szétvágva, nejlonfóliából eszkábáltak zsilipes 
beléptetőt? A 11. kérdésem: megfelel-e a valóságnak, hogy márciusban sem eljárásrend, 
sem pandémiás terv nem állt rendelkezésre az ott dolgozóknak? A 12. kérdésem lett 
volna: tisztázni kellene, hogy az úgynevezett covidos részleg semmiféle intenzív 
terápiára nem alkalmas, még központi oxigén sincs.  

Tisztázni szerettem volna a lélegeztetőgépek beszerzése kapcsán a következőket. 
1. A botrányt keltő, Magyarországra behozott gépek invazív vagy noninvazív gépek-e? 
2. Ki adott utasítást az otthoni használtra kifejlesztett gépek beszerzésére? 3. Alkalmas-
e ez a gép a fertőzéses megbetegedések kezelésére? 4. Van-e magyar tanúsítványa a 
gépeknek? 5. Milyen szakértői grémium javasolta ennek a gépnek a beszerzését? 6. 
Megismerhető-e a szakértők névsora és foglalkozása? 7. Használatba helyezték-e ezen 
gépeket? 8. Mely intézmények kértek ezen gépekből? 9. Mely intézmények kapták meg 
ezeket a gépeket? 10. Milyen áron szerezték be ezeket a gépeket? 11. Megismerhetők-e 
az árajánlatok? 12. Nyilvánosságra hozzák-e a közbeszerzési jegyzőkönyveket, 
amennyiben volt közbeszerzés?  

A két kérdéskör kapcsán nagy vonalakban ezeket kellett volna tisztázni a 
miniszterekkel. Bízom benne, hogy csak más fontos elfoglaltságuk miatt nem jöttek el 
a bizottsági ülésre a kormánypárti képviselőtársaim.  
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Tisztelettel bejelentem, hogy a jövő héten hétfőre ismét összehívom a 
bizottságot ugyanezzel a napirenddel, számítsanak rá képviselőtársaim, természetesen 
kiegészítve a kormány által benyújtott és a bizottság részére kiszignált napirendi 
pontokkal, hiszen most is tárgyal a Ház 2-3 olyan indítványt, törvénytervezetet - lásd 
az Erzsébet-táborokkal kapcsolatos törvénytervezetet és az örökbefogadással 
kapcsolatos tervezeteket -, amelyeket nekünk jövő héten le kell tárgyalni. Meghívást 
kapnak a jövő heti bizottsági ülésre: Pintér Sándor, Kásler Miklós és Szijjártó Péter 
miniszter urak, valamint az operatív törzs delegáltjai.  

A távol maradó tagok névsorának megállapítása 

A határozatképesség megállapítására kell hogy sort kerítsek. Megállapítom, 
hogy a határozatképességet nem sikerült biztosítani, így a bizottsági ülés nem 
határozatképes.  

Szeretném önöknek azt is bejelenteni, hogy érkezett hozzám két hivatalos 
megkeresés Selmeczi Gabriella alelnök asszony és Nacsa képviselő úr aláírásával - 
(Jelzésre:) így van, ez van nekem is felírva, nagyon szépen köszönöm, titkár úr -, mely 
szerint a távol maradó tagok névsorának megállapítását kérik. A határozati házszabály 
113/A. § (2) bekezdésének megfelelően megállapítom a bizottsági ülésről távol 
maradók névsorát. Tájékoztatom önöket, hogy Selmeczi Gabriella alelnök asszony, 
illetve - ahogy említettem - Nacsa Lőrinc képviselő úr a frakciótársaik nevében is 
előzetesen jelezték, hogy az ülésről távol maradnak: dr. Selmeczi Gabriella, dr. Kovács 
József, dr. Zombor Gábor, Kovács Sándor, dr. Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, Révész 
Máriusz - bár ő megjelent itt a bizottsági ülés kezdetén, de távozott a teremből -, dr. 
Tapolczai Gergely és Nacsa Lőrinc. Távolmaradását előzetesen bejelentette továbbá 
Rig Lajos képviselő úr, ezt írásban megtette. Megállapítom, hogy valamennyi távol 
maradó képviselő előzetesen bejelentette az ülésről való távolmaradását. Az ülést 
berekesztem. A bizottság határozatképtelen.  

(Szabó Timea jelzi, hogy szólni kíván.) Nem tudunk napirendet elfogadni, de 
Szabó Timea képviselő asszony jelentkezett. 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm. Nekem napirenden kívüli kérdésem 

lenne.  
 
ELNÖK: Engedelmet, képviselő asszony, akkor megköszönöm ezredes úrnak a 

jelenlétet. 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Illetve a napirendhez kapcsolódik, csak nem 

tartalmi kérdésben… 
 
ELNÖK: Nincs napirend, bocsánatot kérek… 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Ezredes úrhoz nincsen kérdés, úgyhogy köszönjük 

szépen, hogy egyedüliként befáradt. (Lakatos Tibor: Köszönöm szépen. Minden jót, jó 
munkát kívánok!) 

 
ELNÖK: Jó napot, viszontlátásra, ezredes úr! (Lakatos Tibor távozik az 

ülésről.) Lakatos Tibor távozik az ülésteremből, ezt csak a jegyzőkönyv számára 
mondom. 
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SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Én annyit szeretnék kérdezni, hogy a tiszti főorvos 
asszony kapott-e meghívást, mert mintha az ő nevét nem hallottam volna, illetve hogy 
a hétfői ülésre kap-e vagy kapott-e meghívást. 

 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy ő tagja az operatív törzsnek, automatikus, hogy 

ő meghívást kap erre.  
(Volner János jelzi, hogy szólni kíván.) Képviselő úr! 
 
VOLNER JÁNOS (független): Elnök úr, ügyrendben szeretném kérdezni… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, nincs ügyrend, mert nincs napirend. 
 
VOLNER JÁNOS (független): Akkor napirenden kívül. 
 
ELNÖK: Úgy igen.  
 
VOLNER JÁNOS (független): Elnézést, hogy ilyen lányos zavarban vagyok ezzel 

kapcsolatban… 
 
ELNÖK: Igen, nem voltunk még ilyen helyzetben. 
 
VOLNER JÁNOS (független): … mert én sem tudom teljesen követni ezt a 

bizottsági ülést, ami tulajdonképpen nem is az. Azt szeretném csak megkérdezni, elnök 
úr, hogy tekintettel arra, hogy a bizottságunk az a szerv, amelynek joga és kötelessége 
ellenőrizni az egészségügyi rendszer működését Magyarországon, hiszen parlamenti 
kötelezettségünk ez, van-e lehetőség arra, hogy elnök úr ezeket a kérdéseket a bizottság 
nevében elküldje az operatív törzs részére megválaszolásra, mert ezek a kérdések 
tényleg olyanok, amelyekre joggal kíváncsiak nemcsak a képviselők, hanem az egész 
ország. Úgyhogy én azt javasolom, hogy küldjük el hivatalos levél formájában, és ön, 
elnök úr, bizottsági elnökként ezt tegye meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a felvetését. Meg fogom tenni. A jegyzőkönyv számára 

mondom: Volner János képviselő úrnak adtam meg a szót, mert nem konferáltam föl, 
hogy ki következik, és nem feltétlenül látja a jegyzőkönyvvezető. 

Igen, meg fogom tenni. Jövő héten hétfőn találkozunk.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm. A bizottsági ülést bezárom. Szép napot! Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 25 perc) 
  

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


