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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, kérdést kívánunk benyújtani a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.§ 1., 11.
pontja szerinti feladatkörében eljáró Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztériumát
vezető miniszterhez,

,,Mikor törli el a Kormány egyes higiéniai termékek adóját?" 
címmel. A választ írásban kérjük.

Tisztelt Miniszter Úr!

Augusztus végi hír, hogy Skóciában ingyenessé válnak a női higiéniai termékek a diákok
számára (Forrás: Khomami, The Guardian). Az intézkedésre nagy szükség volt, hiszen
felmérésekből kiderült, hogy minden ötödik nőnek gondot okozott a menstruáció alatt
használatos termékek beszerzése.
Magyarországon sem jobb a helyzet a problémát tekintve, hiszen a jövedelmi szegénység 1,3
millió főtt érint, de szakértői számítások szerint legalább kétszer ennyien élnek a létminimum
alatt. Ebből következően több százezren lehetnek azok a nők és háztartások, ahol a havi
menstruációs termékek megvétele anyagi kihívást jelent.
Jelenleg egy átlagos dupla csomag betét ára 750 Ft körül mozog, és nem is biztos, hogy fedezi a
havi szükségletet. Egy többgyerekes családban a kiadások akár néhány ezer forintra is rúghatnak
havonta, amire nincs feltétlen fedezet.
Bár számos civil szervezet, köztük a Vöröskereszt oszt ingyen betétet és tampont az iskolákban a
felső tagozatos lányoknak, de ez generálisan nem oldja meg a problémát.
A megoldás irányába mutató helyes lépés lenne a higiéniás termékek áfájának a csökkentése,
illetve eltörlése. Ez történt például Kanadában, Írországban pedig sosem volt ÁFA a női
higiéniás termékeken. Magyarországon - ahogy más termékeknek is - a női higiéniai termékek
áfája az egyik legmagasabb az Unióban, s ez tovább súlyosbítja számos család anyagi terheit.

A fentiek miatt kérdezzük Miniszter Urat:
• Mikor tervezi a Kormány a menstruációhoz kapcsolódó higiéniai termékek ÁFÁ

jának csökkentését, illetve eltörlését?



• A védőnői hálózat a kötelező általános és középiskolai iskola-egészségügyi
tájékoztatáson túl foglalkozik-e a fent leírt problémával?

Várjuk megtisztelő és teljes körű válaszát!
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