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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 
2012. július 9-én, hétfőn, 12 óra 5 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására 

vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának 

időarányos teljesítéséről (2007-2010.) címmel benyújtott jelentés (J/7271. szám) 

(Általános vita)  

 

2. Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására 

vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának 

időarányos teljesítéséről (2007-2010.) szóló jelentés elfogadásáról szóló 

országgyűlési határozati javaslat  

 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke   
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
Lendvai Ildikó (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Csöbör Katalin (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Kővári Jánosnak (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait! Megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes. 
Bejelentem, hogy dr. Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör Katalint Demeter Zoltán, Ékes 
Ilonát Gajda Róbert, Farkas Flóriánt Kővári János, Kőszegi Zoltánt Wittner Mária, Harrach 
Pétert pedig Varga László helyettesíti. A kiküldött napirend egy ponttal egészülne ki, 
értelemszerűen amennyiben a főbizottság, a szociális bizottság elkészül az országgyűlési 
határozati javaslatával ennek kapcsán, akkor erről, az országgyűlési határozati javaslatról is 
határoznunk kell, amit a szociális bizottság készítene el. Ezért ezzel a feltétellel javaslom, 
hogy vegyük napirendre. Aki ezzel egyetért? (12 igen.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Ezzel a 
kiegészítéssel a napirendet elfogadjuk? (12 igen.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm 
szépen.  

Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó 
középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos 
teljesítéséről (2007-2010.) címmel benyújtott jelentés (J/7271. szám)   
(Általános vita) 

Hozzászólások a bizottság tagjai részéről 

Az Országos Fogyatékosügyi Program 2007 és 2010 közötti időszakos teljesítéséről 
szóló jelentés elfogadásáról van szó. (Dr. Arczt Ilona: A minisztériumot meghívtuk, tudják, 
hogy van ülés, de nem értek ide egyelőre.) És kell nekünk a minisztérium? (Dr. Arczt Ilona: 
Elméletileg kell, de nem teljesen kötelező végül is, tehát meg lehet tárgyalni nélkülük is.) 
Tehát most akkor megtárgyaljuk. (Dr. Arczt Ilona: De lehet, hogy megérkeznek valamikor.)  

Tekintettel arra, hogy az Országos Fogyatékosügyi Program olyan időszakáról van 
szó, amely nem a jelen kormányzati ciklust érinti, ennek következtében nagyon sajnálom, 
hogy a sürgős értesítés ellenére ellenzéki képviselőket nem látok, mert ez nyilván az ő 
kormányzati időszakukat érintené. Ha valaki, ha nem is teljes egészében, elolvasta, ha csak 
belepillantott ebbe az anyagba, hogy milyen arányban lettek teljesítve a kitűzött célok 
időarányosan, általában sorra meg lehet állapítani, hogy az egyes programpontokkal 
kapcsolatban a pénzügyi nehézségekre hivatkozva nem mindenben teljesültek a kitűzött célok, 
elvek. Ennek ellenére, miután nekünk nem arról a kérdésről kell döntenünk, hogy 
tárgysorozatba vesszük-e, mert ez a főbizottság kérdése, hanem hogy általános vitára 
alkalmasnak találjuk-e a beszámolót… (Dr. Arczt Ilona: Sőt nem is, mert a kormány nyújtotta 
be, úgyhogy eleve tárgysorozatba kerül.) Így van, miután a kormány nyújtotta be, eleve 
tárgysorozatban van, mi csak az általános vitára való alkalmasságról kívánunk dönteni. Nem 
minősítjük a kérdést, mert az általános vita arról szól, hogy egy beszámoló a valóságnak 
megfelelő kérdéseket tartalmaz-e, feltárja-e azokat a hiányosságokat, vagy megjelöli-e azokat 
az okokat, amelyek miatt adott esetben a kitűzött célok nem teljesültek időarányosan sem, 
ebből adódik, hogy milyen további kormányzati intézkedések szükségesek annak érdekében, 
hogy teljesüljön a program. Erről szól tehát egy beszámoló műfaja, nem pedig arról, hogy 
minden kérdésben mindenki egyetértene-e. (Jelzésre:) Igen, Kővári János, parancsolj! 

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Egy rövid észrevétel. Tényleg, miután elolvastuk, akkor… 

Nem tudom, az általános vitában mikor kerül erre sor… (Dr. Arczt Ilona: Ma.) Ma? 
(Közbeszólások: Ma.) 
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ELNÖK: Azért ülünk, mert ma.  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Nagyszerű! Akkor nem tudom, de ha szabad, majd 

szeretnék felszólalni, mert… 
 
ELNÖK: Sőt, bizottsági előadóként megkérhetünk.  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Akár úgy is, mert éppen a múltkor, a rokkantnyugdíj-

rendszer tárgyalásánál hallottunk olyat a mostani ellenzéktől, ami nemhogy nem fedte a 
valóságot, hanem semmilyen módon nem vitte előre, ahogy már akkor is jeleztük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a jegyzőkönyvben rögzítjük, hogy amennyiben a 

bizottság általános vitára alkalmasnak találja ennek a programnak a megvitatását, akkor a 
bizottsági előadó Kővári János. (Kővári János bólint.) Igen, elvállalta – nagyon köszönjük – 
önként jelentkezési alapon.  

Más kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik. – Varga László jelzésére:) Laci 
bátyám, jelentkeztél? (Varga László: Nem.) Nem. (Varga László: Külön kommunikáció volt. – 
Közbeszólások.) Bocsánat, nem véletlenül kérdezem. Jegyzőkönyvön kívül mondom a 
következőket. (A jegyzőkönyvvezetés rövid időre felfüggesztve.) Javaslom, hogy várjunk egy 
rövid ideig az országgyűlési határozati javaslat megérkezésére. 

 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Amíg várunk, egyebeket lehet tárgyalni?  
 
ELNÖK: Igen. Egyebek. 
 

Egyebek 

Varga László (KDNP) felvetése az új nyugdíjtörvénynek a közgyógyellátásra vonatkozó 
szabályozásáról, illetve az árvaellátásban részesülők kizárásáról 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): A kérdésem az, hogy hogyan tudna a bizottságunk, 
egyáltalán hogyan lehet pont a rokkantsággal kapcsolatban, amit a János felvetett, tárgyalni, 
mert az új nyugdíjtörvény a rokkantakra vonatkozóan kihagyta az alanyi jogú 
közgyógyellátásban részesülők közül az árvaellátásban részesülteket. Van valaki, aki 
négyéves korában kapott paralízist, azóta végül is rokkant, de mivel négyéves korában kapta, 
árvaellátást kap végig, élete végéig, nem lett rokkantnyugdíjas, és azért, mert tételesen nincs 
felsorolva az árvaellátás, ezért elvették tőle a közgyógyellátást, közben felfekvése van, 
katétere meg mindene van.  

 
ELNÖK: Pillanatnyilag erre nem tudok válaszolni, azért nem, mert az árvaellátás egy 

teljesen más jellegű dolog – János, légy szíves, segíts! –, az árvaellátás egy teljesen más 
jellegű dolog, mint a… 

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Bocsánat, nem figyeltem! 
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Arról van szó, hogy van valaki, aki paralízises volt 

négyéves korában, azóta totál rokkant. Közben, még gyermekkorában meghalt apja, anyja, 
ezért árvaellátást kap, de azt nem változtatták meg, hanem árvaellátást kap, pedig most már 
66 éves az illető. Eddig alanyi jogon kapta a közgyógyellátást. Most, mivel az alanyi jogok 
között nincs benne az árvaellátás, csak a rokkantság, ezért elvették tőle a közgyógyát, közben 
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pedig katéteres, meg felfekvése, meg mindene van. Egyáltalában hogy lehetne valamit 
csinálni? 

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Ez jó kérdés, de az államtitkárotoknak kell feltenni. 
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): A Miklósnak? 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): A Miklósnak.  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Jó. 
 
ELNÖK: Bocsánat, hogyha generális kérdés, akkor azt javaslom, hogy beszéljünk 

Soltész Miklóssal, ha nem, akkor írásban is. Tehát ha ő azt mondja, hogy oké, megoldandó 
kérdés, akkor írásban… 

 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Jó. Én mondtam neki, kérte a papírjait, én elhoztam a 

papírokat, és akkor a Miklós, jó. Jó, János, köszönöm. 

Dr. Lukács Tamás (KDNP) elnök felvetése azon csoportok jogsérelméről, amelyeknek a 
házát államosították, és nem kaptak kárpótlást (egy konkrét ügy kapcsán) 

ELNÖK: Ha már az egyebeknél tartunk, akkor mondom a következőt: kaptam egy 
olyan levelet – ezt említettem neked, Laci bátyám –, amelyben azt jelzik, hogy azzal a 
csoporttal nem foglalkoztunk, akiknek úgy államosították a házát, hogy közben ők részben 
benne maradhattak, vagy egyáltalán nem maradhattak benne; most nem a kárpótlási részéről 
van szó, hanem azokról, akik ilyenfajta jogsérelmet szenvedtek el, és hogy ezzel egyáltalán 
nem foglalkoztunk. A hölggyel végül abban állapodtam meg, hogy szeptember 5-e után 
fogadom személyesen, de hogyha olyan jellegű a kérdés, akkor a bizottság elé fogom 
terjeszteni.  

Annyi csoportot, amennyit az előző rendszerben megsértettek, felsorolni nem lehet, 
mindig előkerülnek újabb dolgok. Azt gondolom, teljesen reális, hogy a kárpótlási folyamatot 
megnyitni még egyszer nem lehet, az ország jelenlegi teljesítőképességében ezt kizártnak 
tartom; azzal viszont, hogy valamifajta morális elégtételt kapjon, és ne legyen olyan, hogy az 
egyik csoport kapott, a másik nem kapott, ha ilyenek felmerülnek, akkor ezeket 
mindenképpen fel kell tudnunk karolni. Ennyi.  

Más kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Kővári Jánosnak (Fidesz) a civilekkel kapcsolatos, a költségvetési törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslata 

János, láttam a módosító indítványodat, holnap tárgyaljuk. Azt kérdezem, hogy 
sikerült-e előbbre lépni ebben az ügyben.  

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Tudomásom szerint igen, a Márk azt mondta, hogy a 

frakció befogadta. Nem tudom, hogy jól tudom-e.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jegyzőkönyvön kívüli egyeztetés.)  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Akkor ez még visszavan, a frakció befogadta. 
 
ELNÖK: De akkor honnan van a Márk információja? Majd megkérdezzük. 

(Közbeszólások.) A frakcióelnökség tehát valószínűleg támogatta, vagyis van reményünk rá. 
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Én szeretném megköszönni, mert azzal, hogy Schiffer módosító indítványának, ami 
megközelíti azt, amit szerettünk volna, zöld utat adtunk, szerintem ha megfelelő lábat sikerül 
találni, szerintem akkor ez egy teljesen reális igény, és a bizottság presztízsveszteség nélkül 
ebből nem jött volna ki, ha legalább azt a szintet nem tudjuk elérni. (Kővári János: Reméljük, 
hogy így lesz.) Tessék? 

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Reméljük, hogy így lesz.  
 
ELNÖK: Mindenki a saját illetékességi területén tegyen meg mindent! Jó lelkiismeret 

csak akkor lehet, ha mindenki a saját illetékességi területén megtesz mindent. …Akkor még 
továbbra is Márkot várjuk.  

Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó 
középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos 
teljesítéséről (2007-2010.) címmel benyújtott jelentés (J/7271. szám)   
(Általános vita) 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Közben, ha nincs más kérdés, hozzászólás (Senki nem jelentkezik.), akkor az Országos 
Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben 
foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről szóló J/7271. számú jelentés 
általános vitára való alkalmasságáról szavazhatunk. Ki az, aki általános vitára alkalmasnak 
találja? (12 igen.) Egyhangúlag alkalmasnak találjuk. Tehát az a) pontot megtárgyaltuk. 

Még maradt előttünk egy ismeretlen b) pont… (Megérkezik Lendvai Ildikó.) Kezét 
csókolom!  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Csak szemrehányó tekintettel jövök. 12 előtt pár perccel 

kaptunk egy meghívót, én most vettem kézhez… 
 
ELNÖK: Bocsánat, a háborús időszak ilyen. (Derültség.)  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Kivel háborúzunk? (Közbeszólás: Már nem forradalom 

van, már háború van.) És ki az ellenség? (Varga László: A kérdés az, hogy még két év múlva 
is itt üljünk.) 

 
ELNÖK: Bocsánat, a háborús időszakhoz nem kell ellenség (Lendvai Ildikó: Van, 

akinek nem kell…), elég, hogy rendkívüli időszaknak tekintendő. Emberi jogi szempontból is 
rendkívüli időszaknak tekintendő.  

Bocsánat, nagy dologról tetszett lemaradni, mert – ahogy a meghívóból is kiderül – az 
önök kormányzása idejére vonatkozóan a Fogyatékosügyi Program 2007 és 2010 közötti 
időarányos teljesítését tárgyaltuk, és általános vitára alkalmasnak találtuk. Ehhez biztos hozzá 
lehetett volna szólni, mondom, a 2007-2010-es időszakról van szó.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem kívánok hozzászólni. Az, hogy a mi 

kormányunkról szól a jelentés, nem változtat azon, hogy szerintem ez nem jó technika, de 
nyilván nem az elnök úr tehet róla.  

 
ELNÖK: Bocsánat, nem ez a főbizottság, mi csak… 
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Gondolom, hogy nem mi találtuk ki. (Varga László: A 
szociális bizottság a főbizottság.)  

 

Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó 
középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos 
teljesítéséről (2007-2010.) szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati 
javaslat 

ELNÖK: Közben kiosztásra került az országgyűlési határozati javaslat, amit a 
szociális bizottság készít elő, mi az országgyűlési határozati javaslatnak úgyszintén csak az 
általános vitára való alkalmasságáról döntünk. Gondolom, a képviselő asszonynak sincs 
ellenvetése azzal kapcsolatban, hogy a 2007-2010-es időszakra vonatkozóan ezt az 
országgyűlési határozati javaslatot általános vitára alkalmasnak találjuk. Kiosztásra került, 
mindenki elolvasta.  

Van-e kérdés, hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Szavazás az országgyűlési határozati javaslat általános vitára alkalmasságáról 

Ezt csak feltételes módban tudjuk elfogadni, úgy, hogy ha a szociális bizottság 
benyújtja, akkor általános vitára alkalmasnak találja az emberi jogi bizottság. A kérdésfelvetés 
tehát úgy hangzik, hogy amennyiben a szociális bizottság benyújtja, akkor az emberi jogi 
bizottság ezt az országgyűlési határozati javaslatot általános vitára alkalmasnak találja-e. Ki 
az, aki általános vitára alkalmasnak tartja? (Szavazás.) 12 igen. Nem nincs. Tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): És a jelentés már olvasható? A honlapon rajta van?  
 
ELNÖK: Igen. (Dr. Arczt Ilona: Az már nagyon régen olvasható.) Ez több mint egy 

hónapja be volt adva. (Dr. Arczt Ilona: Már Balog Zoltán adta be, az biztos, és a főbizottság 
megtárgyalta.) 

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): És mikor lesz a vitája? (Dr. Arczt Ilona: Ma, azért 

kellett megtárgyalni.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az ülést berekesztem, viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 21 perc)  
  

Dr. Lukács Tamás  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


