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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2013. 
november 18-ai, hétfői, 11 órára meghirdetett ülésén. Az előzetes napirendet reményeim 
szerint mindenki megkapta, amelyben máris változás van, nevezetesen az, hogy a 3. számú 
napirend elmarad. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a 3. számú napirend tárgyalására azért nem 
kerül sor a mai ülésen, mert a KIM-ben módosítás történt az anyagnak a bizottsági ülésre való 
továbbítását illetően. 

Ilyen formában két napirendünk maradt: az első Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat, szavazás a bizottság feladatkörébe 
tartozó kapcsolódó módosító javaslatokról, valamint a második az egyes törvényeknek a 
gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése 
alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló törvény, mely T/13049. 
számon lett benyújtva. Itt a bizottsági általános vitája történik és az általános vitára való 
alkalmasságról döntünk. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Aki az ismertetett napirendeket 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Egyhangú. Ellenpróbát kérek! 
(Nincs jelzés.) Nincsen. 

Tehát a bizottság a mai ülés napirendjét elfogadta. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú 
törvényjavaslat 

Az első napirendi pont tárgyalására térünk rá. A benyújtó a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, képviseletében tisztelettel köszöntöm Tóbiás Tamás főosztályvezető urat. 
Minden képviselőtársam előtt ott van a kiegészítő ajánlás, ami szerint dolgozunk. Kérdezném, 
hogy kormány- vagy tárcaálláspontot hallunk-e a módosító javaslatokkal kapcsolatosan. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot, elnök úr. 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt rátérnénk a módosítók ismertetésére, kérdezem, 
hogy van-e a bizottság részéről valakinek megjegyeznivalója, kérdése, észrevétele. (Nincs 
jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen. 

Akkor elkezdjük a bizottsági módosítók tárgyalását. 
Ha jól számoltam, összesen 17 módosító javaslatról lenne szó. A 0/1. ajánlási pontban, 

összefüggésben a 0/3., 538/10., 1535/4. pontokkal – a 860. számú kapcsolódó módosító 
indítvány – Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő asszony nyújtott be javaslatot, amelynek 
tárgya az E-Alap, a Budavári Önkormányzat Rendelőintézet beruházása az Országvédelmi 
Alap terhére. Nem tudom, a Jobbik részéről van-e reflexió? (Nincs jelzés.) Nincsen. 

Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság részéről ki az, aki támogatja a módosító 
javaslatot. (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) Nincs. 

Tehát 5 igen szavazattal, 16 ellenszavazattal a bizottság nem támogatja, egyharmadot 
sem kapott. 

A 0/2. ajánlási pontban, összefüggésben a 0/4., 538/12., 1535/5. pontokkal – a 859. 
számú kapcsolódó módosító javaslat – szintén Hegedűs Lorántné nyújtott be javaslatot, a 
tárgya: az E-Alap, a Schöpf-Merei Ágost Kórház támogatása az Országvédelmi Alap terhére. 

Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. Egyharmadot sem 
kapott. 

A 0/6. ajánlási pontban, összefüggés nélkül – a 846. számú kapcsolódó módosító 
javaslat – Szili Katalin független képviselő asszony javaslata található, amelyben a parlagfű 
visszaszorításának feladataira kívánt forrást megjelölni. Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja képviselőnő módosító indítványát? (Szavazás.) 2 igen. 

Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. Köszönöm szépen. Egyharmadot sem kapott. 

A következő a 123/1. számú ajánlási pont, összefüggésben a 377/1., 379/1., 454/1., 
519/1., 519/3., 612/1., 1078/1., 1402/1., 1533/2., 1533/4., 1535/5., 1535/1., 1535/3. pontokkal 
– a 794. számú kapcsolódó módosító javaslat – Gyenes Géza és Kiss Sándor képviselők 
kapcsolódó módosító indítványa. Gyenes Géza alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez a kapcsolódó módosító 

tartalmilag nem új, csupán a forrásoldalról neveztünk meg más forrást, amivel ezt lehetne 
biztosítani. Tehát változatlanul az összevont szakellátás, az alapellátás, az OMSZ 
támogatására gondoltunk ebben az esetben más forrásból. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezt a kapcsolódó módosítót? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot 
sem kapott. 

A következő a 214/3. ajánlási pontban, az 1168/1. ponttal összefüggésben – a 902. 
számú kapcsolódó módosító javaslat – Jámbor Nándor (Jobbik) képviselő javaslata található, 
a Maros Mentőcsoport fejlesztését kívánja a kormányfői protokoll terhére. 

Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) A tárca álláspontját kérném. 
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TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja Jámbor képviselő úr kapcsolódó módosítóját? 

(Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs 
jelzés.) Nincs. Egyharmadot sem kapott. 

A következő: a 214/4. ajánlási pontban, összefüggésben az 1175/2. ponttal – a 919. 
számú kapcsolódó módosító javaslat – Baráth Zsolt (Jobbik) képviselő úr javaslata található, a 
törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet felújítására javasol összeget a 
kormányfői protokoll terhére. Tárcaálláspontot kérnék! 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. Nem kapott egyharmadot sem. 
A következő a 214/6. ajánlási pont, az 1168/2. ponttal összefüggésben – a 926. számú 

kapcsolódó módosító javaslat – Volner János jobbikos képviselő úr javaslata, a monori 
szakorvosi rendelő fejlesztése a kormányfői protokoll terhére. 

Tárcaálláspontot kérnék! 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a kapcsolódó módosítót? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. Egyharmadot sem 
kapott. 

A 377/2. ajánlási pontban, az 1093/1. ponttal összefüggésben – a 800. számú 
kapcsolódó módosító javaslat – Tukacs képviselő úr indítványa, a fehérgyarmati fürdő 
felújítása a kormányzati kommunikáció terhére. Garai képviselő úr, kívánsz mondani valamit? 
(Dr. Garai István Levente: Nem, majd szavazok.) 

Tárcaálláspontot kérnék! 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem kapott. 
A 377/17. ajánlási pontban, összefüggésben az 1168/3. ponttal – a 876. számú 

kapcsolódó módosító javaslat – Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén javaslata a 
Jobbik részéről, amelynek tárgya: nagytérségi szintű gyermekpszichiátriai ellátás elindítása a 
kormányzati kommunikáció terhére. 

A tárca álláspontját kérném. 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a kapcsolódó módosítót? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. Egyharmadot sem 
kapott. 
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A 377/18. ajánlási pontban, az 1175/1. ponttal összefüggésben – a 901. számú 
kapcsolódó módosító javaslat – Jámbor Nándor (Jobbik) javaslata, önálló makói és 
hódmezővásárhelyi kórházak létesítése a kormányzati kommunikáció terhére. 

Ha jól értem, ez egy ilyen visszarendezése lenne a jelenlegi állapotnak. Kérdezném a 
tárca álláspontját. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezt a kapcsolódó módosítót? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot 
sem kapott. 

A 612/5. ajánlási számon, összefüggésben az 1534/1. ponttal – a 883. számú 
kapcsolódó módosító javaslat – Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén javaslata, 
amelyben forrást javasolnak az E-Alap, az otthoni szakápolás javára a BM személyi juttatások 
terhére. 

Tárcaálláspontot kérnék. 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a kapcsolódó módosítót? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem 
kapott. 

A 658/1. ajánlási számon, összefüggésben az 1533/1. ponttal – a 874. számú 
kapcsolódó módosító javaslat – Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén javaslata az 
E-Alap, gyermekápolási táppénz javára az NFM dologi kiadásainak terhére. 

Kérdezném a tárcaálláspontot. 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. Egyharmadot sem kapott. 
Az 1003/1. ajánlási számon, összefüggésben az 1514/4. ponttal – a 804. számú 

kapcsolódó módosító javaslat – Tukacs István, MSZP javaslata, mentőállomás létesítése 
Kölcsén az állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése terhére. 

Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja Tukacs képviselő úr kapcsolódó módosítóját? 

(Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja, (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs 
jelzés.) Nem volt. Egyharmadot sem kapott. 

Az 1064/4. ajánlási számon, összefüggésben az 1537/1. ponttal – a 908. számú 
kapcsolódó módosító javaslat – Z. Kárpát Dániel (Jobbik) javaslata az E-Alap, a lepsényi 
gyógyfürdő kialakítására a TÁMOP terhére. 

Tárcaálláspontot kérnék. 
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TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a kapcsolódó módosítót? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. Egyharmadot 
sem kapott. 

Az 1067/1. ajánlási számon, összefüggésben az 1147/1. ponttal – a 879. számú 
kapcsolódó módosító javaslat – Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén javaslata, 
amelynek tárgya a kábítószer-fogyasztás megelőzése az EMMI dologi kiadásainak terhére. 

Tárcaálláspontot kérnék. 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a kapcsolódó módosítót? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. Egyharmadot 
sem kapott. 

Az 1286/11. ajánlási számon, összefüggésben az 1533/1. ponttal – a 939. számú 
kapcsolódó módosító javaslat – Scheiring Gábor, független és Szilágyi László, független 
képviselők indítványa: E-Alap, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása a Nemzeti 
Stadionfejlesztési Program terhére. 

Tárcaálláspontot kérnék. 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezt a kapcsolódó módosítót? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Egyharmadot 
sem kapott. 

Az 1286/12. ajánlási számon, összefüggésben az 1535/2. ponttal – a 940. számú 
kapcsolódó módosító javaslat – Scheiring Gábor, Szilágyi László javaslata, amelyben az E-
Alap, összevont szakellátás javára fordítana forrást a Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
terhére. Tehát a kettő az ügyeleti és az összevont ellátás tartalmában tér el. 

Tárcaálláspontot kérnék. 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Egyharmadot sem 
kapott. Köszönöm szépen. 

Egy mondatot még szeretnék kérdezni a 06-osnál, illetve az 1067-esnél… (Dr. Pap-
Gaál Zsuzsanna: Szavazni kellett róluk, ezek második körös módosítók.) Tehát a 06-os és az 
1067/1-es ezek második körös módosító indítványok voltak. 

Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság tagjai közül van-e valakinek tudomása arról, 
hogy kellett volna még valamely kapcsolódó módosítóról szavaznunk, de nem került fel a 
szavazandó javaslatok listájára? (Nincs jelzés.) Nincs tudomásunk ilyenről. Ilyen formában az 
első napirendi pont végére értünk. Köszönöm szépen a figyelmet. 

Főosztályvezető urat megkérném még egy perces itt tartózkodásra, ha lehetne. A 
napirendi pont végén Gyenes Géza alelnök úrnak adom meg a szót. 
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Dr. Gyenes Géza (Jobbik) napirend utáni felvetése 

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az az indoka, hogy 
a napirend végén kértem szót, hiszen a kapcsolódó módosítókra már egyéni képviselőnek 
lehetősége nincsen, mert ma volt szerencsém – és nagyon örülök neki, hogy volt szerencsém – 
a bizottság albizottságának az ülésén részt venni, ahol a Hepatitis C betegségben szenvedő 
emberek különböző problémáiról és kezelési lehetőségeiről volt szó nagyon összefoglalóan. 
Számomra nagyon-nagyon fontos információkat tudtam szerezni, illetve szereztem ezen az 
ülésen. Nevezetesen arról van szó, hogy gyógyszergyári finanszírozásban és részben állami 
finanszírozásban mód volt körülbelül 11 milliárd forintért – vagy annyiba került ez a projekt – 
azt a gyógyszert kipróbálni, ami a Hepatitis C megbetegedéseket több mint 90 százalékban 
eredményesen és egyszeri kezelésre eredményesen gyógyítja. 

Ez azért volt fontos és figyelemre méltó szempont, mert a legtöbb betegség, krónikus 
betegség bizony, egy egész életre - hipertónia, diabétesz és még folytathatnám a sort - kívánja 
meg a kezelést, néha nem olcsó, hanem kifejezetten költséges kezelésnek a biztosítását a 
beteg számára. 

Mivel ez a betegség is, a Hepatitis C az esetek kezeletlen vagy eredménytelenül kezelt 
részében gyakorlatilag olyan betegséget okoz, ami ma Magyarországon halállal végződik, és 
elég jelentős mértékben járul hozzá a megbetegedési és halálozási statisztikáinkhoz, 
kívánnivalót hagynak maguk után ezek a statisztikák, Európában tényleg az utolsó helyen 
állunk, és többször felmerült már bennem az az igény képviselőként, hogy jó lenne, ha az 
egészségügyi költségvetésben azért olyan célokat is kitűznénk, amivel ezeket a statisztikákat 
kézzelfogható módon elkezdjük javítani.  

Tekintettel arra, hogy ezzel a módszerrel, mondom: egyszeri alkalmazással, 
kezeléssel, akár száz százalékos gyógyulás is elérhető, meggondolandó lenne, hogy erre 
nagyobb lehetőséget kapjanak. A szakemberektől megkérdeztem, hogy körülbelül hány 
milliárd forintos igény lenne arra, hogy a jelenleg az ismert várólistán szereplő betegek is 
megkapják ezt a kezelést, és a legnagyobb megdöbbenésemre közölték, hogy összesen 2 
milliárd forintról lenne szó, és akkor ezt a betegkört gyakorlatilag gyógyulttá lehetne tenni. 
Tekintettel arra, hogy körülbelül 70-90 ezerre tehető a látens Hepatitis C-sek száma 
Magyarországon, azt tudni kell, hogy ez egy olyan betegség, ami eléggé gyilkos módon és 
észrevétlenül fertőz, egy egyszerű piercing behelyezésétől kezdve, egyéb más egyszerű 
beavatkozásig, tehát nem feltétlenül egészségügyi és orvosi beavatkozással terjed, és a 
kilátásai kezeletlenül nagyon rosszak. Mi lenne, ha ezzel a 2 milliárd forintos támogatással, 
ennek a címkézett támogatásával, amit most már csak és kizárólag bizottsági módosító 
formájában lehetne beadni, megcéloznánk ezt? 

Ez azért is fontos lenne, mert ha ezek a várólistán lévő betegek ezzel eredményesen 
kezelhetők, körülbelül ebből a 2 milliárdból megszűnne a várólista ebben a kérdésben, 
mármint az ismert betegek, akik rajta vannak a várólistán. Ez ösztönzést adna arra, hogy a 
továbbiakban is erre a megbetegedés-csoportra igenis, több pénzt priorizáltan kapnának, 
hiszen megvan az esélye, hogy itt visszaadjuk az emberek egészségét teljes mértékben, és ez 
nem egy utolsó szempont. 

Bár ez néhány tized százalékot változtatna csak a megbetegedési és halálozási 
statisztikáinkon, de végre változtatna, és egy picit elkezdenénk elmozdulni az utolsó helyről. 
Tehát ez a szakmai igény, hogy egyáltalán egy kormány végre ezeken az áldatlan állapotokon 
eredményesen változtatni tudjon vagy elkezdje ennek a módját, ezért lenne fontos. 

Ezért javasoltam és kértem meg elnök urat, hogy adjon lehetőséget arra, hogy ezt a 
kérdést felvessem, hogy aztán a bizottság és a bizottságon keresztül elnök úr a tárcával - nem 
most, ebben a pillanatban, mert nyilván itt nem az egészségügyi tárca képviselője ül - ezt 
egyeztesse. Úgy gondoljuk, hogy ez a 2 milliárd forint nem egy akkora összeg, ami lehetetlen, 
jó, tudom, hogy valaminek a rovására kell ezt biztosítani, de mégis tegyük már meg azt, hogy 
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végre eredményt is fel tudjunk mutatni és több meggyógyult, esetleg véglegesen meggyógyult 
beteg lehessen ebben a betegségkörben. Köszönöm szépen. Ez a lényege. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A teljességhez az is hozzátartozik, hogy egyébként egy 6 

milliárdos keretösszeg már bevonásra került ebbe a gyógyszergyári támogatásokon 
túlmenően. Főosztályvezető úr így érti, hogy miért kértem az egy-két perces itt tartózkodását, 
amit nagyon megköszönök. 

Egyúttal Wágner Péter főosztályvezető-helyettes urat pedig megkérném arra 
tisztelettel, természetesen meg fogjuk az államtitkárságnak küldeni az ezzel kapcsolatos 
jegyzőkönyv teljes, szó szerinti szövegét, mindenféleképpen el fogjuk juttatni az 
államtitkárságra az itt elhangzottakat, ha ez így megfelelő a napirendhez kapcsolódóan. 

Kérdezem, hogy kíván-e szólni, főosztályvezető-helyettes úr. 
 
WÁGNER PÉTER főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm, nem szólnék hozzá, úgy tudom, hogy az albizottság ülésén a tárca képviselői 
kifejtették az ezzel kapcsolatos minisztériumi álláspontot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, de azért mi eljuttatjuk mindenféleképpen. 

Köszönöm szépen. Ennek keretében az első napirendet lezárom. Főosztályvezető úrnak 
köszönöm a jelenlétét. 

Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a 
szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő 
módosításáról szóló T/13049. számú törvényjavaslat 

Áttérnénk a bizottsági ülés második napirendjére, a 13049. számú törvényjavaslat 
tárgyalására. A benyújtó az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Tisztelettel köszöntöm a 
szociális ágazat képviseletében Kormosné Debreceni Zsuzsa főosztályvezető-helyettes 
asszonyt és Wágner Péter főosztályvezető-helyettes urat. A kiküldött anyaghoz a tárca 
részéről a szóbeli kiegészítést kérném főosztályvezető-helyettes asszonyt, hogy tegye meg. 

Kormosné Debreceni Zsuzsa főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) szóbeli kiegészítése 

KORMOSNÉ DEBRECENI ZSUZSA főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Először is tisztelettel köszöntöm a bizottságot, a képviselő hölgyeket és 
urakat. 

Nagyon röviden szeretném csak összefoglalni, amit nagyon-nagyon fontosnak tartunk, 
hogy ez az előterjesztés jó néhány területét próbálja kezelni annak a nagyon komoly 
társadalmi problémának, ami alapvetően a demográfiai helyzetünkből adódik. Egyszerre 
próbálja kezelni a népesedési helyzetünk javítását, a gyermeket nevelő szülőknek, elsősorban 
az édesanyáknak a foglalkoztatásba való visszavezetését, a gyermekszülések egy picit 
korábbra, előbbre hozását, amennyiben lehetséges. Ugyanakkor a gyerekek érdekeit is, és 
mindezek fölött a családoknak azt a célját, hogy minél rugalmasabban, a saját 
élethelyzetükhöz igazodóan tudják választani azokat a lehetőségeket, amelyeket számukra 
most felkínálunk, és ami az ő élethelyzetüknek, gyereküknek, foglalkoztatási helyzetüknek, 
szakmai karrierjüknek stb. a lehető legjobb. 

A sajtó is nyilvánvalóan tele van vele, és látták az előterjesztést is, de négy fő eleme 
van ennek az egész gyed extrának nevezett csomagnak. A legelső mindjárt a foglalkoztatással 
függ össze, mégpedig hogy eddig nem lehetett csak korlátozott időben a gyermekvállalási 
időszakban, a gyermekgondozási ellátások mellett dolgozni, 30 óra volt ennek a korlátja. 
Most ezt feloldottuk annak érdekében, hogy akinek olyan élethelyzete van, hogy minél előbb 
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vissza akar, szeretne térni vagy olyanfajta munkát végez, például magasan képzett diplomás 
hölgyek, akiknek nagyon fontos, hogy ne essenek ki - például orvosok, tudósok, mérnökök 
stb. - a munkából, minél előbb, ha kívánnak, vissza tudjanak menni. Itt a gyerek érdeke 
mindjárt be is lép, hogy a gyermek egyéves kora után lehet ezt megtenni. Tehát itt nem kell 
választaniuk a kettő között, mint ahogy ezt eddig tették, akinek szüksége van rá, az előbb 
visszamehet, ugyanakkor viszont nem veszíti el az ellátását. 

Ez azért is nagyon fontos, mert sajnos, még nem tudtunk odáig eljutni, hogy sokkal 
magasabbak lehetnének az ellátások, és így óriási veszteségek érték a szülőket. Így most ez 
valamivel javítja a helyzetet. 

A második eleme ennek a csomagnak az, hogy akiknek újabb gyermekük születik, 
mialatt még egy előző gyermekkel ellátásban vannak, nem fogják elveszíteni az előző 
gyermek után járó ellátásukat. Ez szintén alapvetően a családok jövedelmi helyzetének a 
javítása szempontjából nagyon fontos, hiszen eddig sajnos, azt éltük meg, hogy a 
gyermekeknek a születése automatikusan a szegényedést hozta magával. Ezen nagyon 
szeretnénk túllépni. Tehát ha tovább kapják a jogosultsági idő végéig az előző gyermek után 
járó ellátást, akkor az anyagi helyzetük jelentősen fog javulni. 

Valamelyik szülőnek lehet csak igénybe venni, tehát csak az egyik szülő, de 
választhatnak, hogy melyik, kinek a számára jobb ez a megoldás. Azt gondolom, hogy ez 
abból a szempontból is fontos, hogy a családon belüli munkamegosztást egy kicsit 
megerősítsük. 

Nagyon komoly probléma volt eddig, hogy három, három és fél év legalább eltelt két 
gyermek születése között, ami nyilvánvalóan a gyerekszám-csökkenést is egy kicsit magával 
hozta, és így közelebb is hozható talán egymáshoz a két gyermek születése, mert nem lesz az 
a gát, ami állandóan jelen volt eddig. 

Említettem az elején, hogy az is fontos, hogy egy kicsit korábban próbáljuk meg 
ösztönözni a fiatalokat, akik amúgy is szeretnének egyébként gyermeket, hogy szülhessenek. 
Miután akik például egyetemre, főiskolára járnak, azoknak az esetében nem volt jogosultsági 
idő a gyesen kívül, mint alanyi jogú ellátáson kívül ahhoz, hogy normálisabb – hogy így 
mondjam – ellátási összeget kaphassanak. Ezért most ezt feloldottuk azzal, hogy ha az első 
két félévben már beiratkoztak és járnak az egyetemre, akkor maga ez az első két félév már 
jogosultságot ad a gyedre, ami jóval magasabb ellátást jelent. Ennek két különböző szintje 
lesz ahhoz képest, hogy melyik szintjén tart valaki az egyetemnek, vagy a minimálbérhez 
vagy a garantált bérminimumhoz lesz ez kötve. Ettől azt reméljük, hogy akinek egyébként is 
vannak ilyen jellegű tervei, azok könnyebben fogják ezt megvalósítani. Nyilvánvalóan nem 
lesz hatalmas tömeg, de egy olyan 1500 körüli fiatalra azért számítunk. 

A negyedik, ami szintén nagyon fontos, az, hogy akik több gyermeket nevelnek, 
azoknak a munkaerőpiacra való visszajutása még sokkal nehezebb, mint minden más 
gyermeket nevelő szülőé. Ezért azt javasoljuk, hogy terjesszük ki a munkahelyvédelmi 
akciótervet, és az eddig meglévő ellátáson kívül, ami azt jelenti, hogy az első két évben nem 
kell szociális hozzájárulási adót fizetni, a harmadik évben pedig 50 százalékot, ezt 
kiterjesztjük további két évvel, tehát a három és több gyermeket nevelő szülők esetében 
három évig lenne nulla százalékos a szociális hozzájárulási adó, és utána két éven keresztül 
még 14,5 százalék. Abban bízunk, hogy ez ösztönözni fogja a munkaadókat arra, hogy akár a 
többgyermekes szülőket is felvegyék és hosszabb távon is foglalkoztassák. 

Így első csomagban, gyorsan ennyit gondoltam elmondani, és ha kérdés van később 
esetleg, akkor szívesen állok rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Wágner főosztályvezető-helyettes úré a 

szó. 
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Wágner Péter főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
kiegészítése 

WÁGNER PÉTER főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Annyi kiegészítést fűznék a javaslathoz, az 
előterjesztéshez talán, hogy egy kicsit pontosabban lehessen érteni, hogy itt a főiskolára, 
egyetemre járó hallgatók gyedének bevezetése tulajdonképpen egy rendkívüli kedvezményt 
jelent ennek a csoportnak a számára, hiszen ők nem biztosítottak, nincs előzetes 
járulékfizetési idejük. Éppen ezért az általános biztosítási elvek alapján ők nem is kapnának 
jogosultságot az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira. 

Ebből adódik az a speciális helyzet is, hogy terhességi gyermekágyi segélyre nem 
lesznek jogosultak, hanem közvetlenül gyedet kapnak a gyermek születését követően, és csak 
a gyermek egyéves koráig lesznek jogosultak, szemben az általános szabállyal, amikor 
főszabályként a gyermek második életévéig jogosult a biztosított szülő gyermekgondozási 
díjra. 

Szintén még hozzátenném, hogy itt az is kérdéses, mivel ez egy új jogosultság, és az 
európai uniós szabályoknak is meg kell felelnünk, hogy itt vizsgálni kellett azt a kérdést is, 
hogy nem lesz-e túl tág a jogosultsági kör, tehát a Magyarországon tanuló külföldi diákok, 
hallgatók milyen esetben lesznek erre jogosultak. 

Itt egy olyan megoldást alkalmaz az előterjesztés, hogy megfeleljünk az európai uniós 
jogszabályoknak, ugyanakkor ne is legyen túl tág ez a kör, hogy azok lesznek jogosultak, akik 
magyar nyelvű képzésben vesznek részt, és a magyaron kívül valamelyik másik európai uniós 
tagállam állampolgárságával rendelkeznek. Tehát egyrészt nem lesz állampolgárság szerinti 
megkülönböztetés, viszont magyar nyelvű képzésben kell részt venniük. 

A másik javaslati ponthoz pedig annyi kiegészítést fűznék, hogy amikor kistestvér 
születik, párhuzamos ellátás abban az esetben illeti meg a családot, ha különböző korú 
gyermekekről van szó, vagyis ez a szabály ikerszülésre nem vonatkozik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselői kérdések, észrevételek következnek. Kiss 

képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Először is azt hiszem, hogy mindenki örömmel és 
lelkesedéssel fogadja ezen új szabályok bevezetését. Én azért szeretném megkérdezni, még 
mielőtt előrebocsátanám, hogy én úgy gondolom, hogy az, hogy egy felsőfokú tanulmányokat 
folytató nő megkapja azokat a kedvezményeket, amelyeket mondjuk megkap egy 18 év alatti 
vagy egyébként is dolgozó nő… (Horváth Zoltán: Ez nem a kortól függ, hanem a 
foglalkoztatási jogviszonytól.) Igen, nyilván a foglalkoztatási jogviszonyt meg lehet oldani, ha 
tetszenek gondolni, majd ülésen kívül elmondom, tehát szerintem ez a minimum. Az a nő, aki 
felsőfokú tanulmányokat folytat Magyarországon, az az egyetem után elhelyezkedik, 
magasabban képzett, az az ország javára tanul, hogy így fogalmazzak. Ezzel is maximálisan 
egyetértünk. 

Én azt szeretném kérdezni, hogy mennyire gondolják azt, hogy ez az intézkedés a 
felelős gyermekvállalást segíti elő. Tehát még egyszer mondom: nem kötözködni szeretnék, 
nagyon helyesnek tartjuk ezt az intézkedést, csak sokakban felmerül mindenféle olyan, amit 
én nem mondhatok ki jobbikos képviselőként, mert rögtön rám sütnek mindenféle jelzőt, de 
ez mennyire segíti valóban a felelős gyermekvállalást? Tehát egy nő mennyire fog azért szülni 
egy év vagy másfél év múlva, hogy ezt az extra gyedet megkapja? Gondolom, erre vannak 
felméréseik, mint ahogy az 1500 főt említette a főiskolásoknál. Nekem erre lenne kérdésem, 
hogy milyen előzetes tanulmányokat folytattak ez ügyben. Köszönöm. 
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KORMOSNÉ DEBRECENI ZSUZSA főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Egyrészt én egy kicsit megfordítanám, tehát nem azért… 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, szedjük össze a kérdéseket, és utána kérnénk a választ. 

További kérdés, észrevétel bárki részéről a napirend kapcsán? Bábiné képviselő asszony! 
 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót. Köszönöm a 

tájékoztatást főosztályvezető-helyettes asszony és úr részéről is. 
Kiss képviselőtársamnak csak nagyon röviden reagálnék, hogy én nem hiszem, hogy 

pont az extra gyed miatt fognak szülni azok a felsőoktatásban részt vevő hölgyek, akik amúgy 
gyereket szeretnének. Ez az intézkedés azt segíti, hogy minél előbb megszülethessenek a 
kívánt gyermekek, akiket nagyon sokan a 20-as éveik elején elképzelnek, aztán mivel elég 
sokáig tanulnak, sokáig vesznek részt a felsőoktatás rendszerében, esetleg nappali tagozaton, 
éppen ezért nem születnek meg, mert nem áll rendelkezésre olyan széles körű támogatási 
rendszer jelenleg, amit a családok és az édesanyák szeretnének vagy elvárnának. Most ennek 
a lehetőségnek is eleget fogunk tudni tenni.  

Én személy szerint üdvözlöm ezt a lehetőséget, és látom benne azt a potenciált, hogy 
valóban a csökkenő születésszám megállításának az egyik alternatíváját kínáljuk ezzel, és azt, 
hogy a kívánt, az eltervezett gyermekek megszülethessenek a jövőben. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth képviselő úr! 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha most a kérdéseknél vagyunk, 

akkor én azt szeretném megkérdezni, hogy egyáltalán ezeknek az intézkedéseknek a 
költségvetési vonzatát tetszenek-e már belőni, hogy körülbelül mekkora lesz annak a 
kedvezménynek az értéke, amelyek ezekkel a programokkal elindulnak. És ha már nem 
kérdeznék, hanem véleményt is megfogalmazhatnék… 

 
ELNÖK: Egyben lehet. 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz):… akkor részben csatlakoznék képviselő asszonyhoz 

abban a tekintetben, hogy egy furcsa kettősséggel állunk szemben Magyarországon. Kopp 
Máriáék kutatásai óta pontosan tudjuk, és ezt a Három Királyfi, Három Királylány elindult 
mozgalom kutatásai alapján állíthatjuk, hogy Magyarországon szeretnének a nők leginkább 
gyereket, és a gyerekvállalási hajlandóság még az Európai Közösségben is az első helyre datál 
bennünket, viszont már a produkciónál – ha szabad így mondanom – a másik fertályában 
vagyunk ezeknek az eredményeknek. Évről évre azt látjuk a statisztikák tükrében, hogy egyre 
kevesebb a megszületett gyerekek száma. 

Jómagam is kistelepülésen élek, és azt látom, hogy minden kistelepülés foggal-
körömmel ragaszkodik az óvodájához, iskolájához, szeretnék ezeket az intézményeket 
megtartani, de ilyenkor mindig egyvalamit elfelejtünk, hogy gyerekek nélkül ezeket az 
intézményeket nem nagyon tudjuk megtölteni. 

Ezért a magam részéről minden ilyen típusú kezdeményezést, amely arra ösztökéli a 
fiatalokat, hogy merjenek gyereket vállalni és szülessenek is gyermekek, második és 
harmadik gyermek, és nagyon érdekes a statisztikák függvényében, hogy elsősorban a meg 
nem született harmadik gyermekek száma egy nagyon érdekes dolog. Amikor a 2010-ben 
hivatalba lépő kormány elismerte ezt a gyermekvállalást és ennek a terhének a központi 
költségvetésben való kompenzációját, akkor meg kell említenünk azt a fontos változást, amely 
arról szól, hogy a következő esztendőben a családi adókedvezmény részét ki fogjuk 
terjeszteni, és azokat a gyermekvállaló szülőket is, akik eddig nem tudták maximalizálni a 
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jövedelmükből leírható adókedvezményt, a KDNP-sek javaslatát befogadva, a kormány 2014. 
január 1-jétől inkább járulékkedvezmény oldaláról is maximálisan tudja támogatni, a 
gyermeket vállaló családokat. 

Azt gondolom, hogy az irány jó. Végig kell majd gondolni, és persze, ez majd 
költségvetési lehetőség kérdése is, hogy a sokat emlegetett lakástámogatási programok közül, 
itt gondolok elsősorban a félszocpol vagy a szocpol újbóli megnyitására, majd az elkövetkező 
időszakban tudja-e támogatni ezeknek a megszületendő gyermekeknek a családi 
életkörülményeit is. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Elnézést kérek, elnök úr, hogy újra szólok. Lehet, hogy 

félreérthető voltam a képviselő asszony megszólalása okán. 
Tehát először is: teljes mértékben helyeslem azt, hogy a főiskolás és egyetemista 

hölgyek megkapják ezt a gyedet. A hozzászólásom másik részében arra hívnám fel képviselő 
asszony figyelmét, tehát akkor rákérdeznék direktben: önök melyik társadalmi csoporttól 
várják azt, hogy a születési szám nagyban emelkedik majd az extra gyed bevezetésével? Így 
talán világos volt, ugye? Tehát a hozzászólásom két részét ne mossuk össze, de biztosan én 
voltam félreérthető. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, mind a kétszer világos volt a kérdés feltétele, csak most 

aláhúzta az előbbi mondatot, egy satírozás történt. 
További kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, akkor a 

viszontválaszt kérném főosztályvezető-helyettes asszonytól és úrtól. 

Kormosné Debreceni Zsuzsa főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) válaszai 

KORMOSNÉ DEBRECENI ZSUZSA főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Egyrészt a képviselő asszony, illetve képviselő úr itt az előttem szólók között 
nagyon sok mindent megválaszolt abból, hogy mit is gondolunk erről az egész kérdésről. 

Kiss képviselő úrnak azt tudnám mondani, hogy azt gondoljuk, hogy például az 
egyetemista korosztályra visszatérve, éppen hogy a felelős gyermekvállalásra fogja indítani ez 
a fiatalokat, és nem pedig a meggondolatlan lépésekre. Hivatkozott itt képviselő úr például a 
Népesedési Kerekasztalban zajló kutatásokra is, ahol az derült ki, hogy nagyon sok esetben a 
karrierépítés, a jövőbeni munkavállalás szempontjából sokkal célszerűbbnek látszik sokszor, 
hogy ha akkor születnek meg a gyermekek, amikor még valaki az egyetemi tanulmányait 
folytatja. A tanulás mellett viszonylag könnyen tudja megoldani a gyermeknevelést is, és 
amikor viszont már elkezd dolgozni, akkor el tud indulni a karrierépítés útján is, és jó néhány 
példával tudtunk az életből találkozni erre vonatkozóan. 

Hogy melyik társadalmi csoporttól várjuk? Lényegében mindenkitől, azt lehetne 
mondani, de nyilvánvalóan elsősorban most azokat szeretnénk megcélozni, akiknek van egy 
aktív életük, tehát akik dolgoznak, akik emellett szeretnének gyermekeket is vállalni. Tehát az 
egész életünk gyakorlatilag az elmúlt években erről szólt, hogy a családot és a munkát hogyan 
tudjuk összeegyeztetni. Tehát talán érthető, ha azt mondom, hogy a húzóréteget, aki 
egyébként is nagyon sokat letesz, elsősorban azokat szeretnénk. 

Az, hogy ne ösztönözzön csak a jövedelem-maximalizálásra ez a dolog, mert nyilván 
ha az ember végiggondolja, akkor el lehet képzelni, hogy valaki ilyen stratégiát felállít, hogy 
akkor sorban szülöm a gyerekeket, stb., ezért vannak benne korlátok. Például az, hogy 
kettőnél több ellátást egyszerre nem lehet igénybe venni, vagy hogy nem lehet az, hogy egyik 
szülő is igénybe veszi és a másik is, és akkor folyamatosan az egész család gyakorlatilag 
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gyermekneveléssel otthon van, hanem vagy az egyik, vagy a másik szülő választhatja, és a 
másik nyilván kell, hogy emellett megpróbálja ő is hozzátenni a magáét. 

Vagy az, hogy aki alanyi jogon kapja a gyest, az se kaphat két gyesnél többet például. 
Tehát ezért bele vannak építve ilyen kis fékek ebbe a dologba, de alapvetően azt szeretnénk, 
hogy ha mindenki, akinek van célja, vágya arra, hogy gyermeket szeretne, az 
megvalósíthassa, és lehetőleg azok, akik dolgoznak mellette, azok minden segítséget 
megkapjanak ahhoz, hogy gyereket tudjanak vállalni. 

A költségeket természetesen felmértük, amennyire lehetséges. Ez nem egy egyszerű 
dolog, mert teljesen új intézkedésekről van szó, és nem hajszálpontosan kiszámítható, bár 
bizonyos demográfiai törvényszerűségeket figyelembe lehet venni, de nem pontosan 
kiszámítható, hogy mennyien fogják az egyes ellátásokat igénybe venni. Azonban a teljes 
összege ennek a csomagnak most olyan 18-20 milliárd között van belőve, ebből az 
egyetemistákat érintően 4,3 milliárd körüli összeget jelent. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 

Wágner Péter főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
válaszai 

WÁGNER PÉTER főosztályvezető-helyette (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Én 
esetleg annyit tennék hozzá, hogy nyilvánvalóan, mivel az a szabály van, hogy akkor kaphatja 
meg az egyetemista jogosult a gyedet, hogy ha legalább két lezárt féléve van, nyilván még ez 
sem garancia arra, hogy elvégzi az egyetemet, diplomája lesz, de mégis alapvetően a leendő 
diplomások a célcsoportja ennek az intézkedésnek. És az is eléggé nyilvánvaló azért, hogy ez 
az intézkedés nem célozza azokat a fiatalokat, akik 16 éves korukban még az általános iskolát 
sem tudták befejezni. Talán ennyit. (Bábiné Szottfried Gabriella: Virágnyelven.) 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Választ kaptunk részben mindenre. (Dr. Kiss Sándor: 
Részben.) Igen. Kérdezném, hogy van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, akkor szavazásra teszem fel a második napirendet, a törvényjavaslat általános vitára 
bocsátása a mai feladatunk. Aki ezt a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, 
kérem, igen szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A parlamenti vitához előadót kell állítani. A bizottság véleményét, nem tudom, bírja-e 
a javaslatom, Bábiné Szottfried Gabriella miniszteri biztos képviselő asszonyt javasolnám a 
napirendi pont előadójának az általános vitában. Aki ezzel egyetért, ezt is erősítse meg a 
szavazatával! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.  

A második napirendi pontot lezárom. 
Noha nem volt hirdetve, kérdezném, hogy az egyebek vonatkozásában van-e valakinek 

kérdése, észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, köszönöm az albizottságon, illetve a 
bizottságon való részvételt, aki tehette, mindenkinek. További szép napot kívánok! A 
bizottsági ülést bezárom. 

  
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc) 

 
 
 
 
 

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 
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