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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KORÓZS LAJOS a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm önöket, képviselőtársaim! A Népjóléti bizottság 2020. június 17-ei ülését 
megnyitom. A jegyzőkönyv számára engedjék meg, hogy bediktáljam a 
helyettesítéseket: Selmeczi Gabriella fogja helyettesíteni Kovács József alelnök urat, 
Pesti képviselő úr Zombor Gábor képviselő urat… (Megérkezik az ülésre dr. Zombor 
Gábor. - Közbeszólás: Megérkezett!) Megérkezett, akkor pontosítok. Kovács Sándor 
képviselő urat Molnár Ágnes képviselő asszony, Révész Máriusz képviselő urat pedig 
Nacsa Lőrinc képviselő úr helyettesíti. Titkár Úr! Parancsoljon, a jelenléti ív! 
Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes.  

Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megjelent a bizottsági ülésünkön. A 
napirend megállapítására kerül sor. Egyetlen napirendi pontot javaslok megtárgyalni, 
mégpedig a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló T/10710. számú 
törvényjavaslat részletes vitájára fog sor kerülni. Köszöntöm a Pénzügyminisztérium 
képviseletében Tóbiás Tamás főosztályvezető urat és munkatársait, valamint az 
EMMI részéről Bathó Ferenc helyettes államtitkár urat és munkatársát. 

A részletes vita első szakaszát megnyitom, melynek keretében a bizottság 
megvizsgálja a törvényjavaslat házszabályszerűségét. Kérdezem az előterjesztőt, 
illetve a bizottság tagjait… (Jelzésre:)  

Elnézést kérek, szavazást kell elrendelnem a napirend elfogadásáról! Tehát egy 
napirendi pontot javaslok megtárgyalni: Magyarország központi költségvetéséről 
szóló T/10710. számú törvényjavaslat részletes vitájának lebonyolítása, illetve az 
egyebek értelemszerűen, ahogy szoktuk.  

Aki a napirend elfogadásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Én úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló T/10710. 
számú törvényjavaslat módosító javaslatainak megtárgyalása 

Tehát akkor most kérdezem az előterjesztőt, hogy megfelel-e a 
házszabályszerűségnek a tárgyalt részletes vita első szakasza. Parancsoljon! 

 
TÓBIÁS TAMÁS (Pénzügyminisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. A 

törvényjavaslat szabályszerűségét a Házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti kérdések 
alapján kell vizsgálni. Mindezek alapján az előterjesztés megfelel az Alaptörvény 
tartalmi és formai követelményeinek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a 
nemzetközi jogi és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, illetve szintén 
megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim! Hozzá kívánnak-e szólni a vita 

ezen szakaszához? (Nincs jelzés.) Úgy látom, nem. Akkor… (Dr. Selmeczi Gabriella 
jelzi, hogy ügyrendi kérdésben kíván szólni.) Alelnök Asszony! A mikrofont! Kérem 
Selmeczi Gabriella alelnök asszony mikrofonját bekapcsolni! (Megtörténik.) Igen. 
Tessék parancsolni! 

Ügyrendi javaslat 

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Elnök Úr! Hogyha a vitának ezt a szakaszát lezártuk, akkor szeretnék egy ügyrendi 
javaslatot tenni a további tárgyalásra és szavazásra. Ez a már többször bevált módszer 
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lenne, idézném a házszabályhelyet: a házszabályi rendelkezésekről szóló 14-es OGY-
határozat 45. § (2) bekezdése alapján a képviselőcsoportonként, illetve a független 
képviselők által benyújtott javaslatokat egyben és összekapcsolva tárgyaljuk.  

Kérném szépen, hogy az elnök úr először erről szavaztassa meg a bizottságot, 
és utána lenne egy olyan javaslatom, hogy ha csomagban tárgyaltunk, akkor a 
szavazás is ehhez illeszkedjen, és csomagban szavazzunk ezekről a módosító 
javaslatokról, ahogyan erre már itt is volt precedens és a többi bizottsági ülésen is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök asszony. Tehát a napirendi pontok elfogadásra 

kerültek, a házszabályszerűségét az előterjesztő megállapította. Én nem láttam egyéb 
jelentkezőt, így az ügyrendi javaslat elhangzott. Akkor nekünk egyetlen 
kötelezettségünk van, hogy arról döntsünk, hogy a képviselőcsoportok… - két 
szavazást kell elrendelnem. A módosító javaslatokról frakciónkénti csomagban 
tárgyalunk, ez az egyik szavazás, ahogy a képviselő asszony mondta. A másik pedig 
arról szól, hogy van független képviselők által benyújtott módosító javaslat, és ezt is 
összekapcsoljuk a bizottság által tárgyalt indítványokkal. Ez lesz az első szavazás. 
Akkor frakciónként egy hozzászóló indokolással, előterjesztéssel… - Bocsánat! Egy 
előterjesztéssel, csomagban, minden frakció által benyújtott indítvány. A másik 
szavazás az arról szól… Még beletartozik? Bocsánat! Úgy van a házszabály? Akkor 
ebbe beletartozik az, hogy ha független képviselők is nyújtottak be módosító 
indítványt, ezt is ebben a csomagban tárgyaljuk, és egy szavazással döntünk róla.  

Aki az alelnök asszony javaslatát elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) A helyettesítők kettőt emeljenek! 9 igen. Ki az, aki nem 
fogadta el? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nem tartózkodott 
senki.  

Megállapítom, hogy a bizottság az alelnök asszony javaslatát elfogadta, tehát 
csomagban tárgyaljuk a bizottságban a frakciónként benyújtott indítványokat.  

Mivel a bizottság az iménti döntésével a módosító javaslatok tárgyalásának 
összekapcsolását elrendelte, most arról döntünk, hogy az egy csomagba tartozó 
módosító javaslatokról egy szavazással foglaljon állást a bizottság.  

Mielőtt az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátom, a kormány képviselőjét 
kérdezem, nyilatkozzon arról, hogy van-e olyan módosító javaslat, amelyet az 
előterjesztő támogat. 

 
TÓBIÁS TAMÁS (Pénzügyminisztérium): Nincsen ilyen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Megállapítom, hogy a kormány nem támogatja a bizottság által 

tárgyalt módosító javaslatokat.  
Most szavazás következik. Ki az, aki támogatja, hogy csomagonként egy 

szavazással foglaljon állást a bizottság a módosító javaslatokról? (Szavazás.) 9 igen. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 
tartózkodás nélkül elfogadta a képviselő asszony indítványát. 

A módosító javaslatok megtárgyalása 

Most a módosító javaslatok megtárgyalása következik. Engedjék meg, hogy 
elsőként a Jobbik… (Zaj.) Valami baj van? Nem? Rendben van! Akkor a módosító 
javaslatok megtárgyalása következik.  

Elsőként a Jobbik képviselőcsoportja által benyújtott indítványok vitáját 
nyitom meg. A kormány a módosító javaslatokat nem támogatja. Ki kíván a módosító 
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javaslatok ezen köréhez hozzászólni? (Jelzésre:) Lukács képviselő úr. Tessék, 
parancsoljon! 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nehéz egyébként mit mondani arra, hogy 
csomagban tárgyalunk, illetve csomagban kell szavazni a módosítókról, hiszen 
nagyon nehéz azzal a temérdek módosítóval kapcsolatban, amellyel azt céloztuk, hogy 
mind az egészségügyi, mind a szociális ellátást jobbá tegyük, tehát nagyon nehéz ezzel 
kapcsolatosan úgy egy összefoglalót tartani, hogy minden konkrétumot ki lehessen 
emelni. 

Amit én szeretnék kiemelni, az az, hogy az a koncepció, ami mentén a Jobbik 
az egészségügyi tárgyú módosítókat beadta, és ami alapján úgy gondolom, hogy 
egyébként támogatható lenne, hiszen nagy részük mértéktartó módosítás volt, olyan 
kihívásokra kívántunk reagálni, ami az egészségügynek a finanszírozásával 
kapcsolatosan, illetve helyzetével kapcsolatosan állandó probléma, és amely jobban 
segítené a hazai egészségügyet, hogy mind a technológiai nyomásnak, mind a 
társadalom elöregedésének, illetve a frissen kialakult járványhelyzetre reagálva 
alkalmasabbá tegye az egészségügyet az ellátásnak a maximális potenciáljára.  

Így a háziorvosoknak a béremelésével, illetve finanszírozási díjával 
kapcsolatosan terveztünk egy nagyobb módosítást, különös tekintettel arra, hogy a 
háziorvosi ügyeleti díjakon emelés nem történt. Ez a terület kifejezetten azért fontos, 
mert nagyon sok helyen ez az első védvonala a háziorvosi ügyeleti ellátásnak, 
egyáltalán az ellátásnak, tekintettel arra, hogy rengeteg betöltetlen praxis van. 
Pontosan ezért, segítve a háziorvosi rendszert, kiegészítve azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a kormány korábban meghozott, mint a praxisvásárlás, illetve a 
praxistámogatással kapcsolatos egyéb pénzügyi ösztönzők, szerettünk volna egy 
kiegészítő ösztönzést vagy ösztönzőt nyújtani. 

De ebbe tartozik az állandóan visszatérő és szerintem strukturális probléma, a 
kórházi adósságoknak a kérdése. Itt egy nem teljeskörű kórházi adósságrendezéssel 
számoltunk, pontosan azért, mert nem tartjuk realitásnak azt, hogy erre évente 90, 
illetve 100 milliárd forintokat lehessen fordítani. De egy olyan részleges 
adósságkiegészítés 30 milliárd forintos kerettel, amely szinte minden évben 
egyébként kötelezően fel szokott merülni és menetrend szerint bekövetkezik az év 
végén, azt reálisnak és megvalósíthatónak tartottuk, különösen úgy, hogy látjuk, hogy 
a járványügyi intézkedések alatt az egészségügyi intézmények eladósodottságán sem 
sikerült javítani. Beszédes adat, hogy márciusról áprilisra sajnos növekedett az a 
kórházi adósságállomány, amely megvan, annak ellenére, hogy egyébként a 
finanszírozása másképp történt az egészségügyi intézményeknek ebben a körben. 
Ezen túlmenően apró módosítások voltak, amelyek egy-egy intézménynek a 
hiányosságát akarták segíteni, így akár a tapolcai körzetben vagy ahol én lakom, 
Karcagon is az ahhoz tartozó intézményeknél. 

Ami pedig a szociális téren megmutatkozó jobbító szándékunk volt, az egyrészt 
a szociális civil szervezeteknek, másrészről a szociális ágazatban dolgozóknak a 
bérkérdése. Mindannyian tudjuk, hogy az egészségügyi dolgozók bérezése mellett 
talán a szociális dolgozóknak van a legrosszabb helyzete Magyarországon. Egyébként 
különösen azért fájó ez, mert a járvány időszakában komoly teherviselői voltak annak, 
amit a járvány alatt a munkával el kellett végezni. Innen szeretnénk megköszönni 
mind a szociális, mind az egészségügyi dolgozóknak, hogy az elmúlt hónapokban 
munkájukkal segítették a védekezést, és hozzájárultak a magyar állampolgárok 
védekezésének a sikeressé tételéhez. 



8 

Én nem szeretnék tovább szemezgetni belőle, úgy gondolom, hogy a 
kormányzat, illetve a kormánypárti társaink megismerték ezeket a módosítókat, volt 
lehetőségük kiismerni ezeket. Ezek általában évről évre visszatérően, mint mondtam, 
általában a strukturális hiányosságokra és magának az egészségügyi és szociális 
ellátórendszernek a hiányosságaira igyekeznek reagálni, viszonylag reális keretek 
között, tehát nem elszabadult költségvetési módosítókról van szó. Amennyiben azt a 
hiú ábrándot táplálni lehet, hogy a kormánypárti képviselőtársaim a csomagunkat 
támogatni tudják, akkor ezúton kérem őket a támogatásra. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Nacsa képviselő úr, tessék 
parancsolni! 

 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Elöljáróban általánosságban annyit hadd mondjak el a 
végignézett anyaggal kapcsolatban, hogy bár jóval kevesebbszer kerül ez elő, mint a 
tavalyi esztendőben és azelőtt, de még mindig sok ellenzéki képviselői módosítás a 
céltartalék, az Országvédelmi Alap vagy a Pénzügyminisztérium által előirányzott 
tartalék terhére próbál módosítani.  

Szeretném emlékeztetni a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a tavalyi vitában 
már fejben körülbelül tíz-tizenötször elköltötték a rendkívüli tartalékot, és hogyha ez 
így lett volna, és akkor engedünk ezeknek a módosító javaslatoknak, akkor idén úgy 
vágunk neki ennek a járványhelyzetnek, hogy egy fillér tartalékkal nem rendelkezik az 
ország. A járványhelyzet elején érintetlen volt ez a tartalék, hiánytalanul 
rendelkezésre állt, és önök is itt, a Népjóléti bizottságban számtalan alkalommal az 
operatív törzs tagjaitól meghallgathatták azt, hogy amikor elindult a válsághelyzet 
kezelése, Európa legmodernebb mobil járványkórházának felépítése vagy éppen a 
védőeszközök beszerzése ebből a tartalékból történt.  

Ezért én arra kérném a tisztelt képviselőtársaimat, hogy mivel csak az első 
szakaszt zártuk le sikeresen, és nem tudjuk még, hogy mi áll előttünk, a céltartalékok 
és az Országvédelmi Alap terhére ne nyújtsanak be módosítókat, hiszen ez arra van 
félretéve, hogyha az esetleges második hullám eléri az országot vagy újra lesz a 
járványnak következő hulláma, akkor éppen olyan felkészülten és pénzügyileg is 
stabilan tudja várni ezt a válsághelyzetet az ország, mint ahogy ezt tette idén 
februárban-márciusban. Tehát én arra biztatnék mindenkit, hogy ne költsük el előre 
ezt a pénzt így fejben, hiszen ez pont arra van, arra szolgál, azért rendkívüli tartalék, 
hogy a rendkívüli helyzeteknek, amelyekre nem lehet előre számítani, legyen fedezete. 
Úgyhogy ez az egyik megjegyzés.  

A másik pedig, hogy sok képviselőtársam - a Jobbik-frakcióból is, ha már arról 
a csomagról beszélünk - az infokommunikációs költségek terhére nyújtott be 
módosítót, ami, mint tudjuk, az informatikai rendszer alapjait szolgálja, és hogyha 
nem működik az önök módosítója miatt mondjuk az iskolákban az e-napló rendszer 
vagy éppen a kormányhivatalokban, kormányablakokban a digitális ügyintézés 
lehetősége, akkor, mivel ott önök nem akarnak pénzt hagyni, ez a pénz nem álvideók 
forgatására van oda félrerakva, hanem arra, hogy működjön az infokommunikációs 
rendszer és Magyarország digitális rendszere.  

Úgyhogy elöljáróban szeretném azt mondani, hogy ezek a módosítók már csak 
ezért sem támogathatók, hiszen olyan szolgáltatásokra és olyan, a koronavírus-
járvány további kezelésére félrerakott költségek, amelyeket értem, hogy önök el 
akarnak másra költeni, de én mégis arra biztatnék mindenkit, hogy ezt tartsuk meg a 
jövő évi költségvetésben, hogy ha úgy esik a járványhelyzet, akkor rendelkezésre 
álljanak ezek a források. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászóló? (Nincs jelzés.) A vitát lezárom, 

hogyha nincs több hozzászóló. 
Ki az, aki a Jobbik képviselőcsoportja által benyújtott módosító javaslatokat 

támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság tartózkodás nélkül nem támogatta a Jobbik 
módosító javaslatait. 

Most az MSZP képviselőcsoportja által benyújtott módosító javaslatok 
tárgyalása következik. Miként elhangzott, a kormány ezen módosító javaslatokat sem 
támogatja.  

A vitát megnyitom. Engedjék meg, képviselőtársaim, hogy én ismertessem - én 
is csak nagy vonalakban - az általunk benyújtott módosító javaslatokat. Ebben a 
szociális ágazatot, az önkormányzatokat, az egészségügyet, az energetikát, oktatást és 
egy bérlakásépítési programot érintő módosító javaslatok vannak.  

A szociális ágazatban mintegy 588 milliárd forintos átcsoportosítást 
kezdeményeztünk, ezek között szerepel - tényleg csak a felsorolás végett - az ápolási 
díj emelése, a közgyógyellátás havi rendszeres összegének az emelése, tekintettel arra, 
hogy már nagyon régóta ugyanazon összegben kerül folyósításra a közgyógyellátás. Itt 
azt javasoljuk, hogy tizennégy év után legalább duplázódjon meg a 12 ezer forintos 
havi keret és az évenkénti hatezer forintos keret is. Ezen túlmenően a családi pótlék, a 
gyes, a gyet és az anyasági támogatás, valamint a babakötvény megemelésére teszünk 
javaslatot. Ott is már meglehetősen régóta, közel tizenöt éve ugyanazon összegben 
került lejegyzésre a babakötvény összege. Szeretnénk javaslatot tenni a helyettes 
szülői díj legalacsonyabb összegének a megemelésére, valamint a „Biztos kezdet” 
gyerekházak működésének szeretnénk többletjuttatást biztosítani, illetve a 
gyermekvédelmi lakásalapban a jelenleginél több pénzt biztosítani.  

A javaslatunkban van egy nyugdíjakat érintő csomag is vagy a nyugdíjasokat és 
a nyugdíj jelenlegi rendszerét érintő csomag. Javasoljuk, hogy térjen vissza a 
kormány a jövő évi költségvetésben a vegyes indexálás alkalmazásához, és javaslatunk 
szerint egy 5 százalékos nyugdíjemelésre kellene hogy sor kerüljön a jövő évben, a 
jelenleg tervezett 3 százalékoshoz képest javasoljuk az 5 százalékot. Emellé a 
javaslatunk úgy szól, hogy a januári emelés összege ettől függetlenül ne legyen 
kevesebb ötezer forintnál. 

Javaslatot tettünk a méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra, 
a mintegy 400 millió forint méltányossági alapú nyugdíjemelésre, erre 1200 millió 
forintot javasolunk, egyszeri segélyre pedig szintén 1,2 milliárd forintot. A kivételes 
rokkantsági ellátás megemelésére is tettünk javaslatot. Az önkormányzati fejezetben 
mintegy 250 milliárd forintos többletjuttatást szeretnénk biztosítani a szolidaritási 
alapba. Mintegy 160 milliárd forintot elvont a kormány, így, ahogy látjuk, ha a 
kormány szándéka teljesülne, akkor összességében mintegy 200 milliárd forinttal 
kevesebb jutna olyan önkormányzati feladatokra, mint az óvodák, bölcsődék, terek, 
parkok felújítása és rendben tartása. Így javasoljuk, hogy a gépjárműadó teljes 
összege kerüljön vissza az önkormányzatokhoz, ezzel mintegy 50 milliárd forinttal 
jutna több az utak felújítására, amelyet az önkormányzatok saját hatáskörben 
tudnának rendezni.  

Az egészségügyi fejezetben is jó néhány olyan javaslatot tettünk, amelyet 
érdemes megfontolni. Szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy a 2021. évi 
költségvetésben a Magyar Orvosi Kamara is tett egy javaslatot. A kamara azt 
javasolta, és mi ezzel egyetértünk, hogy ez a javaslat kerüljön a költségvetésben 
megállapításra - már amit az egészségügyi kamara javasolt. 
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További javaslataink voltak a kórházak felszerelésének és modernizálásának, 
eszközparkjának a javítására, az amortizálódó felszerelések cseréjére. Ahogy látjuk, a 
jövő az orvosi együttműködéseké, a csoportpraxisoké, amihez diplomás nővérek, 
védőnők, szociális nővérek, egészségőrök által működtetett települési szintű 
egészségpontokra van szükség. A városokban és a fővárosban a háziorvosok 
társulásával létrehozott praxisközösségeket finanszírozási eszközökkel is támogatni 
kell, azt javasoljuk, hogy ezért növeljük a háziorvosi praxisok javadalmazását.  

A fogorvosi praxisok esetében is ilyen javaslatot eszközöltünk, mert úgy látjuk, 
hogy meglehetősen alulfinanszírozottak. Itt az a javaslatunk, hogy mintegy 
30 milliárd forinttal több forrást kellene biztosítani a fogorvosi praxisok 
finanszírozására. Igaz, hogy szerepel az előterjesztésben egy 10 milliárd forintos 
többlet, ahogy itt látom, de ehhez képest tettünk mi javaslatot egy 30 milliárd forintos 
többlettámogatásra. 

Javasoltunk energetikai tárgyú módosítást is a költségvetésben. Itt a 
javaslatunk az, hogy egy olyan, vissza nem térítendő támogatási konstrukciót kellene 
a kormánynak kidolgozni, amely biztosítaná az állam részéről - akár kereskedelmi 
bankok bevonásával is -, hogy családi házak, panelházak, téglaépületek és egyéb 
lakóépületek szigetelésére, nyílászárócseréjére, fűtési és energiatermelő 
rendszereinek a modernizációjára lehessen felhasználni. Itt a rendelkezésre álló 
forrásokat a települések osztanák el, illetve a települések pályázhatnának és ők is 
írhatnának ki ilyen pályázatot, így az adott település épületállományának minőségi és 
mennyiségi adatai alapján lehetne az elosztást megvalósítani. 

Bérlakásépítési programot is javaslunk a kormánynak elfogadásra. Itt egy 
250 milliárd forintos tételt állítottunk be a módosító indítványunkban, ahol szociális 
és piaci alapú bérleti programot is ki lehetne dolgozni és biztosítani. Első 
megközelítésben mi arra tettünk javaslatot, hogy mintegy 40 ezer szociális bérlakás 
megépítésére kerüljön sor, akár ütemezetten is. Itt is az önkormányzatok lennének 
tulajdonképpen jogosultak a projekt lebonyolítására, az önkormányzatok saját 
tulajdonú telkek biztosításával járulhatnának hozzá egy-egy projekthez, ez segítené a 
helyi kis- és közepes vállalkozásokat, és az önkormányzatok ingatlanvagyona is 
jelentősen gyarapodna. Ennek részeként, ahogy említettem, mintegy 250 milliárd 
forintot indítványoztunk elfogadni a módosító indítványunkban. Köszönöm szépen. 
Nagy vonalakban én ennyit kívántam elmondani a módosító javaslatok 
indoklásaként.  

(Jelzésre:) Nacsa képviselő úr! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon figyelmesen 

hallgattam az elnök úr beszámolóját a szocialista frakció módosítóiról, sőt, a jelentős 
részét már láttam is a háttéranyagban, illetve a módosítók benyújtásával. Az elnök úr 
beszámolójából egy dolog maradt ki, a bocsánatkérés az egészségügyi szakmától, a 
mentős dolgozóktól meg az egész magyar társadalomtól. Ez lett volna az első 
nyilvános megjelenés másfél hét Facebook-csend és médiacsend után, hogy az elnök 
úr bocsánatot kérjen azért a gyalázatos álvideóért. De csak ez maradt ki a 
beszámolóból - én nagyon figyeltem, tényleg nem volt benne. Értem én a módosító 
javaslatok céljait, értem én a közös gondolkodást, de szerintem azért nekünk, 
nemcsak nekünk, a magyar embereknek ez hiányzott, és ezt én gondnak tartom, hogy 
egy ilyen felszólalásban, az elnök úrnak az első nyilvános szereplésében ez nem 
hangzott el. Ezt nagyon sajnálom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Jelzésre:) Lukács képviselő úr! 
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DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én csak arra 
szeretnék reagálni, amit Nacsa képviselő úr mondott. Egyrészt ezt nem tudom, hogy 
tekintsük-e ügyrendi javaslatnak, hogy itt olyanokról kelljen az embereknek 
beszámolni, ami a napirendi ponthoz nem tartozik. Ez az egyik kérdés.  

Még az előzővel kapcsolatosan szeretnék reagálni, hogy ön azt mondta, hogy az 
infokommunikációtól elvett pénzek lényegében összefüggésben vannak itt 
bármilyenfajta olyan videóval, ami álhírgyártással vagy álhírrel kapcsolatos. Én nem 
láttam, hogy a közmédiának a költségvetési forrásait bárki is érintette volna. 
Bizonyosan erre gondolt, hogy a közmédiának az álhíreivel, illetve álhírgyártásával 
kapcsolatosan vannak bent módosító javaslatok - én ezt nem láttam. 

Mindettől függetlenül szerintem, ahogy az első részben is, és most itt a 
második etapban is sikerült megtartani azt, hogy lényegében a költségvetési 
módosítókra szorítkoztunk a politikai vitában, én azt javaslom, hogy a politikai vitát 
továbbra is a költségvetési módosítókkal kapcsolatosan folytassuk le, és ne más 
témákban és egymásnak való üzengetéssel, mert az egyrészről, bár azért vagyunk itt, 
hogy mindent kitárgyaljunk, de azért mégsem ehhez a napirendi ponthoz tartozik. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a vitát 

lezárom. 
Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a Szocialista Párt által benyújtott 

módosító javaslatokat? Kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, 
aki nem? (Szavazás.) 9 nem. Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
a bizottság a módosító indítványokat elutasította. 

Rátérünk az LMP képviselőcsoportja által benyújtott módosító javaslatok 
megtárgyalására. A kormány ezen módosító javaslatokat sem támogatja, ahogy a 
főosztályvezető úr említette.  

A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelzés.) Mivel nincs 
hozzászóló, a vitát lezárom.  

Szavazás következik. Ki az, aki az LMP képviselőcsoportja által benyújtott 
indítványokat támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 9 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság tartózkodás nélkül elutasította az LMP 
képviselőcsoportja által benyújtott indítványokat. 

Most a Párbeszéd képviselőcsoportja által benyújtott módosító indítványok 
tárgyalására térünk rá. A kormány ezen módosító javaslatokat sem támogatja.  

A vitát megnyitom. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok 
hozzászólót. A vitát lezárom.  

Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a Párbeszéd képviselőcsoportja által 
benyújtott indítványokat? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 9 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság tartózkodás nélkül elvetette az indítványokat. 

Végül a független képviselők által benyújtott módosító javaslatok 
megtárgyalása következik. A kormány ezen indítványokat sem támogatja.  

A vitát megnyitom. Kíván-e valaki felszólalni a független képviselők által 
benyújtott indítványokhoz? (Nincs jelzés.) Nem látok hozzászólót. A vitát lezárom. 

Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a független képviselők által 
benyújtott indítványokat? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság tartózkodás nélkül elutasította a 
független képviselők által benyújtott indítványokat. 

További módosító javaslat benyújtására nem érkezett javaslat. Most további 
döntéseket, szavazásokat kell megejtenünk.  
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Először a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Ki az, aki támogatja a 
részletes vita lezárását? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag lezárta a vitát, 
pontosabban a részletes vitát. 

A jelentés benyújtásáról is döntenünk kell. Ki az, aki támogatja a bizottság 
részletes vitáról szóló jelentésének benyújtását? (Szavazás.) Egyhangú. (Rövid 
konzultációs szünet.)  

Bocsánat! Azt hiszem, elkövettem egy hibát. (Dr. Molnár Ágnes: Nemcsak 
egyet!) Jó poén volt! A jelentés benyújtásánál csak akkor mondhat kisebbségi 
véleményt a bizottság, hogyha nem fogadja el a jelentést. Ki az, aki elfogadja a 
jelentést… (Dr. Selmeczi Gabriella: A Házszabály melyik részénél vagyunk…?) 
Döntés a jelentés benyújtásáról. A jelentés benyújtása után azok mondhatnak 
kisebbségi véleményt a módosító javaslatokról, akik nem fogadják el a bizottsági 
jelentés benyújtását. (Dr. Selmeczi Gabriella: Egyhangú volt a döntés!) Egyhangú 
volt a döntés. (Dr. Lukács László György: Én nem akarok kisebbségi véleményt 
mondani.) Elnézést kérek! Ezt én elvétettem. (Közbeszólás: Semmi baj!)  

Mivel a bizottság egyhangúlag elfogadta a jelentés benyújtását, így kisebbségi 
vélemény elmondására nincs lehetőség. A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Egyebek. (Jelzésre:) Varga Úr! 
 
VARGA ZOLTÁN (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem 

kívántam ünneprontó lenni az előterjesztésnél, ezért nem is szóltam bele, hiszen 
nekünk a bizottság előtt nincsen módosító javaslatunk. Azonban mégiscsak ki kell 
hogy egészítsem a vitát, és ezt az egyebekben kívánom megtenni. 

Olybá tűnik, hogy a kormánypárti képviselőtársaim, és itt nem akarok pálcát 
törni fölöttük, mert nagy valószínűség szerint a VIP-ellátás és a mikszáthi világ 
sógorság-komaság, szívesség-viszontszívesség világában ők nem érzékelik, hogy 
valójában mi is a helyzet az egészségüggyel, hogy az ellenzék miért nyújtja be 
kétségbeesetten módosító javaslatok százait, és miért támogatjuk egymás módosítóit. 

Ugye, nem árulok el azzal titkot, ha azt mondom, hogy a járványtól függetlenül 
már ez év januárjában is katasztrofális helyzetben volt az egészségügy? Engedjék meg, 
hogy ezzel kapcsolatosan egy egészen picinyke, rövid kis történetet megosszak 
önökkel! - és aztán utána elmondom azt is, hogy miért. 

A történet főszereplője egy negyvenegynéhány éves srác, egy fickó, egy 
ismerősöm, nevezzük az egyszerűség kedvéért Palinak. Palinak a járványos időszak 
megkezdése előtt egyre nagyobb hasi fájdalmai lettek. Elment az orvoshoz, az orvos 
azt mondta, hogy ő nem tudja megállapítani, mindenféleképpen szakorvosi vizsgálat 
szükséges hozzá, és nagy valószínűség szerint valami képalkotó vizsgálat is. Végigjárta 
a szakrendelőket, kórházakat, orvosokat, mindenki elutasította azzal, hogy erre 
nincsen lehetőség, iratkozzon fel, és majd valamikor az ősz derekán meg fogja kapni a 
lehetőséget, hogy megcétézzék.  

Pali egy szegény melós fiú különben, a családjának sincsen igazán pénze, ezért 
először meg sem fordult a fejükben az, hogy fizetős egészségügyi szolgáltatást vesznek 
igénybe. Azonban egyre nagyobb fájdalmak után mégiscsak úgy döntöttek, hogy 
összedobják azt a százegynéhányezer forintot, és megcsináltatják ezt a vizsgálatot. Ez 
most tavasszal következett be. Kifizették a vizsgálati díjat, megcsinálták ennek a 
srácnak a CT-jét, és ahogy megvolt a vizsgálati eredmény, az orvos azt mondta, hogy 
azonnal műteni kell.  

Ez egy életmentő műtét lett a végére, a srác meghalt volna, hogyha kivárja azt 
az időt, amit neki az egészségügyben mondtak. Hozzá kell tennem, hogy jó melósként 
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ő mindig befizette különben az összes egészségügyi hozzájárulást és minden olyan 
költséget, ami egy átlagos embernek elő van írva, és nem volt ismerőse. Pali most 
lábadozik, és túl fogja élni ezt a dolgot, hiszen már jár és eszik. Ha ez nem történik 
meg, ez a fickó meghal. 

És hogy miért mondom ezt el, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim? Azért, 
mert önök úgy tesznek, mintha az egészségügyben amúgy minden rendben lenne, 
minthogyha itt mindenre lenne pénz, minthogyha ilyen esetek nem fordulnának elő. 
És itt nem akarok erre a videóra reflektálni, mert nem is akartam volna, de azért 
mégiscsak mondjuk már el, hogy lehet, hogy a videó résztvevői nem jártak teljesen az 
igazság mezsgyéjén, de a történet maga, annak a veleje, a magja az igaz. Ezzel 
naponta szembesülünk, akik nem a VIP-gyógyításban gyógyulunk. 

Hadd mondjak most itt egypár számot! Magyarországon a magánkiadások az 
összes egészségügyi kiadás mintegy 30 százalékát teszik ki. Ez tudják, mit jelent? Az, 
amiről önök beszélnek, hogy létezik ingyenes egészségügyi ellátás, ez rég nem létezik, 
mert tudjuk nagyon jól, hogy mindenért fizetni kell, mert Pali, ha nem fizeti ki a 
százötvenezer forintját, meghal! Ebben az a szörnyű, hogy önök minden módosítót 
elutasítanak, csupán azért, mert úgy gondolják, hogy ez minden egészségügy 
legjobbika. De ez nem az! Ez szörnyű, ami itt folyik! És lehet persze ezen mosolyogni! 
Önöknek könnyű, mert a VIP-részlegen, gondolom, a sokfogásos vacsorát és ebédet is 
odaadják. Én is hosszasan tudnék beszélni, hogy az én műtétem után hogy jártam. 

És ha már a számoknál tartunk: Magyarország jelenleg kevesebbet költ az 
egészségügyre, mint a legtöbb uniós ország, és ez mind fejenként, mind a GDP 
arányában igaz, és létezik egy országjelentés, ami kimondja, hogy a zsebből fizetett 
közvetlen lakossági hozzájárulásoknál a lehető legrosszabb helyen van az ország. Ezek 
után mondják azt különben az ellenzéki módosítókra, hogy ezekre a módosítókra 
nincsen szükség. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Selmeczi Gabriella! (Selmeczi Gabriella jelzésére:) Pesti Imre, 

bocsánat! 
 
DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Ha jól tudom, akkor ez a Népjóléti bizottság, és elsősorban szociális és 
egészségügyi kérdésekkel foglalkozunk. Tulajdonképpen ez egy szakbizottság. Ebben 
a szakbizottságban orvosok, szociológusok ülnek, és azok az országgyűlési képviselők, 
akik érdeklődnek az egészségügy, illetve a szociális kérdések iránt. Ezért aztán 
kifejezetten fontos, hogy ebben a bizottságban, miután ez egy szakbizottság, a 
szakkérdések kerüljenek elsősorban napirendre és ne a politikai kérdések.  

Azt nagyon szerencsétlennek tartom, ha egy szakbizottságban a politikai 
kérdések olyan mértékben eluralkodnak, hogy a szakmai megnyilatkozásoknak 
gyakorlatilag teret sem adnak. Különösen felháborítónak tartom, szeretnék 
visszamenni az időben, akkor, amikor az országos tisztifőorvosnak nekimegy egy DK-
s képviselő, és egy rendkívül alantas megnyilatkozást tesz. Felháborító! Ennek nincs 
köze sem a szociális ügyhöz, sem az egészségügyhöz. Felháborítónak tartom, amikor 
egy képviselőtársunk, Szabó Timea hivatkozik arra több alkalommal, hogy egy 
Németh Athina nevezetű hölgy milyen nyomorúságos körülményeket talált az 
egészségügyben. Utána kiderül, hogy mindez hazugság, álhírt terjesztett, és mi teret 
adunk az ehhez hasonló megnyilatkozásoknak. Itt, egy szakbizottságban szakmai 
kérdésekről kell beszélni. 

Tisztelt Elnök Úr! Én lehet, hogy nem fogok most szimpátiát kiváltani a 
Fideszben, de én mindig nagy szimpátiával tekintettem önre, és egy mérsékelt, jó 
szándékú politikusnak tartottam. De a mostani megnyilatkozása, ami a televízióban 



14 

történt, a videóban történt a Markó utcai mentőszékház előtt, az rendkívül 
szerencsétlen volt, és nemcsak szerencsétlen, hanem káros is. Én 17 évet töltöttem a 
mentők berkeiben. Nemcsak a mentőszolgálat, hanem a magyar emberek nevében is 
kérem, hogy ezt az ügyet egy tisztességes bocsánatkéréssel zárja le. Én hiszem azt, 
hogy van önben annyi bátorság és politikai érzék, hogy ezt meg fogja tenni. 

Harmadsorban itt vagyunk, részben persze politikusok, politikai vita is van 
közöttünk, de a DK-s képviselő, Varga képviselőtársam megint előjön egy olyan 
színvonaltalan, tényekben nem igaz szöveggel, ami egyszerűen fölháborít bennünket! 
Nevezetesen egy CT-vizsgálatról beszél, és több százezer forintról. Ez azért izgalmas, 
mert egy CT-vizsgálat ára 10-25 ezer forint között van. Nem igaz, amit mond! Tehát 
már az alapállítás sem igaz belőle. 

Az kétségtelen tény, én elfogadom, a V4-ek, tehát a visegrádi országok között 
Magyarország többet költ egészségügyre, mint mondjuk Szlovákia vagy 
Lengyelország. (Varga Zoltán közbevetésére:) Képviselő Úr! Én végighallgattalak, és 
én tudom, hogy miről beszélek! Többet költ! Ebben természetesen benne van az 
állami hozzájárulás, illetve a magánhozzájárulás. Az igaz, hogy az állami hozzájárulás 
kevesebb, a magánhozzájárulás pedig magasabb, és ezt tudjuk finanszírozni. (Varga 
Zoltán: Ez a gond!) Sehol sem ingyenes az egészségügy a világon, ezt az ócska 
demagógiát felejtsük el! Mindenütt hozzájárulnak az emberek valamilyen százalékban 
az egészségügyi ellátáshoz, tehát nincs ingyenes ellátás sehol a világon.  

Hogy milyen a magyar egészségügy: mindenütt a világon az egészségügyben 
rengeteg probléma van, hiszen az ember számára, a beteg számára minden pénzt 
megér az egészségügy, és a szolgáltatás sehol a világon nem tudja ezt finanszírozni. 
Ha valaki megfordult mondjuk az amerikai egészségügyben vagy az angol 
egészségügyben, de akár a német egészségügyben, akkor azt kell hogy mondja, hogy a 
magyar egészségügy nem rossz egészségügy. Összevetve az amerikaival, én kezeltem 
olyan kardiológiai beteget, akit Amerikából engedtek el, és kezeltem olyan angol 
beteget, akit egy angol kórházból engedtek el. Tudom, hogy milyen szintű ellátást 
kaptak. 

Az extra ellátással, a VIP-ellátással kapcsolatban: hat orvos van a 
családomban, tehát valamilyen szinten jól látom a magyar egészségügynek a 
helyzetét.  

Ez a politikai megállapítás és ez a politikai hozzászólás, amit Varga képviselő 
úr már többedszer megtesz, ez nem más, mint politikai kútmérgezés, ennek nincs 
helye sem a közéletben, sem a politikában és még kevésbé az egészségügyi 
szakpolitikában, itt, a Népjóléti bizottságban. Ezért tisztelettel kérem az elnök urat, 
hogy a Népjóléti bizottság méltóságát megőrizve igyekezzen az ilyen teljesen vad, 
elrugaszkodott, „hazudtunk reggel, éjjel, nappal” stílusú megnyilatkozásoknak a 
számát csökkenteni. Arról nem beszélve, hogy azért az sem hiteles képviselő, aki 
mondjuk az orvosi társadalom mellett orvosexportban bizniszel, szerintem ezek 
szerencsétlen dolgok. 

Még egyszer tisztelettel kérem, igyekezzen megőrizni a Népjóléti bizottság 
méltóságát, és kérem, hogy az ön méltóságát is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Higgyék el nekem, nagyon rosszul 

érzem magam napok óta. A legtöbb politikus volt már ilyen helyzetben. Pocsék egy 
helyzet! Az ominózus történet után, azt hiszem, egy nappal én kiálltam a nyilvánosság 
elé, és megkövettem az Országos Mentőszolgálatot. Nem volt elég körültekintő az a 
forgatókönyv, amelyik mentőt a háttérbe bevágva vezette föl ezt az egészet. 

Szeretném előrebocsátani, én nem fogok itt regényt elmondani, a történelmi 
hűség kedvéért a jegyzőkönyv számára ismét bocsánatot kérek az Országos 
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Mentőszolgálattól. Nekem aztán végképp nem volt szándékomban semmilyen utalást 
sem tenni rájuk. Mi egy élethelyzetet akartunk bemutatni, erre készült egy 
forgatókönyv. Az a hölgy, aki elmesélte az édesanyja kálváriáját, minden 
dokumentumot mellékelt. Kérem, hogy mint személyes adatot, a jegyzőkönyv a nevet 
ne rögzítse! Jognyilatkozatot tett, minden kórházi dokumentumot rendelkezésünkre 
bocsátott, és őt felvállalta, azt hiszem, a Helsinki Bizottság, hogy a strasbourgi Emberi 
Jogi Bíróságon is képviselni fogja. 

Gyakorlatilag ennyi történt, én többet nem kívánok mondani. Valószínű, hogy 
ennek a történetnek nincs még itt vége, mert ahogy hallom, ennek nagy 
valószínűséggel lesz büntetőjogi vonzata is. Munkatársaim elkövették azt a hibát, 
hogy átvett… - nem tudom, mi az a pontos definíció a sajtóban, amikor egyik 
újságcikk vagy egyik sajtótermék hivatkozik a másik sajtótermékre, ebből az látszik, 
hogy akár négyszer-ötször is le kell kontrollálni egy-egy forrást. Hiszen amik 
elhangzottak, elhangzott már itt, a parlamentben is, elhangzott a Financial Times-
ban, az AFP hírügynökségnél, az Euronews-nál, a Daily Mirrornál, csak amikbe én 
belebotlottam, az Independentnél. De ez nem ment fel senkit, ebben önöknek igazuk 
van. 

Igyekszem a munkámat a lehető legjobb tudásom szerint végezni a jövőben is. 
Köszönöm szépen. Még egyszer bocsánatot kérek! Selmeczi Gabriella alelnök 
asszony! 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Ott szeretném folytatni, ahol Pesti Imre képviselőtársam abbahagyta.  
Én is szeretnék felszólítani mindenkit - és engedje meg, elnök úr, hogy önt is - 

arra, hogy tartsuk meg a parlament intézményének a méltóságát. Ez a baloldali 
kamuvideó, amiről most itt beszélünk napirend után, ez, én azt hiszem, hogy az egész 
parlamentre rossz hatással van. Az elnök úr sorolta fel azokat a külföldi orgánumokat, 
ahol megjelent ez a videó kommentárral, és az országot - benne a politikusokat, 
benne az egészségügyi dolgozókat, orvosokat, mentősöket - olyan színben tüntette fel, 
amelyet én most nem kívánok jelzőkkel illetni, de méltatlan és méltánytalan az egész 
ügy, és méltatlan az, hogy a külföld szemében hogyan próbálják feltüntetni a mi 
országunkat, az itt dolgozó egészségügyi dolgozókat és a politikusokat. 

Amikor az elnök úr ezekben a kérdésekben nyilatkozik, ráadásul nem az van 
odatéve, hogy az MSZP országgyűlési képviselője, hanem ezt én többször láttam, az 
van feliratozva, hogy az Országgyűlés Népjóléti bizottságának az elnöke. Nemcsak 
országgyűlési képviselőnek lenni egy nagy dolog és egy tiszteletreméltó dolog, hanem 
egy parlamenti bizottság elnökének lenni is tiszteletreméltó dolog. Amikor az ember 
megszólal a médiában, és az van aláírva, hogy egy bizottság elnöke, akkor 
feltételezheti mindenki, hogy a bizottság elnökeként szólal meg. Én erre is szeretném 
mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy ha politizál, és valahol elszakad a cérna, akkor 
legyen szíves a saját maga pártjának a nevében megtenni ezeket a nyilatkozatokat. 
Egyfelől ezt szerettem volna hangsúlyozni. 

A másik pedig, hogy köszönjük szépen az elnök úrnak a szavait és a 
bocsánatkérését. De azért zárójelben hadd tegyem hozzá azt is, hogy nem ez volt az 
első olyan eset, amikor szerintem direkt módon, előre eltervezve megbántott az elnök 
úr másokat az emberi méltóságukban, mivoltukban. Itt van például Horváth László 
képviselőtársunk, akit jó pár hónappal ezelőtt méltatlan jelzőkkel illetett a tisztelt 
elnök úr. Itt van az a győri eset, amikor az elnök úr kiállt a győri kórház elé, és ott a 
kórház méltóságára, az ott dolgozó, az onkológiai osztályon dolgozó orvosokra, 
egészségügyi dolgozókra tett méltatlan megjegyzést azért, mert épp kampány volt. 
Vagy beszéltünk már többször erről, és tegyünk aztán a végén pontot rá, de előhozom 
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azt is, amikor a felülvizsgáló szakorvosokat és az egész folyamatot Mengeléhez 
hasonlította az elnök úr. 

Azért tartom szükségesnek elmondani ezt, mert mindannyian politikusként 
ülünk itt, és mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a politika az milyen terep. De 
azzal is tisztában kell lennünk, hogy más egy politikai vitát lefolytatni, más az, amikor 
valakinek a politikai tevékenységéről alkotunk véleményt, azzal nem értünk egyet és 
kritizáljuk, és más az, amikor egy embert az önérzetében, mivoltában, tisztességében 
kérdőjelezünk meg és támadunk meg. Ilyen például Kásler Miklós miniszter úr, aki 
egy professzor, aki egy intézetet vezet, és többször szembesülnie kell azzal, hogy őt 
személyi méltóságában és mivoltában bántják meg. Szerintem sohasem lehet késő 
elkezdeni! 

Ezt itt most állítsuk meg, fejezzük be, legyenek komoly szakmai és 
szakmapolitikai, nívós viták, az rendben van, állunk elébe. Sőt, szerintem ennek a 
bizottságnak az is feladata, meg a parlamentben a parlamenti vitáknak a feladata, 
hogy vitassuk meg ezeket a kérdéseket, de ez nem érhet el, nem mehet egy bizonyos 
szint alá, mert mindannyiunk… - önbecsülését nem, de nem mindegy senkinek, sem 
az ellenzéki képviselőknek, sem a kormánypárti képviselőknek, hogy egyébként a 
társadalom hogyan tekint a politikusokra és mekkora a bizodalma bennük. Főleg 
akkor, amikor van egy olyan járványhelyzet, amikor a társadalom java része aggódik, 
jogosan fél és figyeli, nézi, hogy azok a hivatalok, azok a politikai rendszerek hogyan 
védik meg őket. Főleg ilyen időszakban nagyon fontos az, hogy ne ássuk alá a 
bizalmat! Ha vége van - tegnap megszavazta a parlament, a veszélyhelyzetnek vége 
van, a járványügyi helyzet fennmarad -, lehet újra durván vitatkozni. Ezt nem DK-s 
képviselőtársamnak mondom, mert őt nem kell felszólítani, ő ugye képes volt arra is, 
hogy Müller Cecília országos tisztifőorvos asszony női és szakmai mivoltát ne vegye 
figyelembe - én remélem, hogy ez itt nem lesz szokásos. (Közbeszólás a hátsó 
padsorokból.) 

A végére engedjék meg még, képviselőtársaim, Török Zsolt egykori 
képviselőtársamnak mondom, hogy ne dünnyögjön be hátulról, és ne szóljon be itt a 
bizottsági ülés alatt! Nagyon szépen köszönöm. Semmi alapja nincsen! Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim… (Jelzésre:) Varga képviselő úr 

kíván még szólni? (Varga Zoltán: Két mondatot.) Igen. Tessék parancsolni! 
 
VARGA ZOLTÁN (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Pesti Képviselő Úr! Az a helyzet, hogy én hiszek önnek. Ön mégiscsak egy 
felelős orvos, amit ön mond, az valószínűleg így van. Ön azt mondta, és ezt a 
jegyzőkönyv kedvéért fontos tisztázni, azt mondta, hogy Magyarországon a V4-ek 
között az egészségügyben a magánkiadások összege nagyobb, mint a többi országban. 
Pont erről beszélek. Én hiszek önnek. Hogyha ez így van, ez azt jelenti, hogy szó 
sincsen arról, amit önök mondtak, ez egy őszinte beismerő vallomás volt. Ilyenekre 
várunk a kormánypárttól! Mondják meg, hogy ez egy fizetős egészségügy, aki nem 
fizet, az meghal! Ilyen egyszerű a dolog. Köszönöm szépen. Ezt csak a jegyzőkönyv 
kedvéért. 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Hogyha nincs több hozzászóló, akkor szeretném 

önöket tájékoztatni arról, hogy nem tervezem jövő hétre összehívni a bizottsági ülést, 
mert nincs olyan napirend, amivel foglalkoznunk kéne. Hogyha bejön valamilyen 
kormányzati kérés, akkor természetesen időben meg fogják kapni a meghívókat. 
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Elnöki zárszó 

A bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra! Szép napot önöknek! 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 01 perc) 

 

 

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 
 


