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Napirendi javaslat

1.  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2605. szám)

(László Tamás, Riz Levente, Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), Michl József (KDNP),

Gelencsér Attila és Riz Gábor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(Általános vita) 

2.   Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a)  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/2452. szám)

(Bertha Szilvia és Sneider Tamás (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

b) A Magyar Köztársaság demográfiai katasztrófájának elhárításáról szóló

határozati javaslat (H/2300. szám)

(Hegedűs Lorántné és Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

c) A szociális kártya országos és utalvány, illetve pénzhelyettesítő eszköz

bevezetéséről szóló határozati javaslat (H/2445. szám)

(Sneider Tamás, Baráth Zsolt, Z. Kárpát Dániel és Vágó Sebestyén (Jobbik)

képviselők önálló indítványa)

d)  A lakáshitel-adósok helyzetével és lakhatáshoz való joggal összefüggő alapvető

adatok felméréséről és megismeréséről szóló határozati javaslat (H/2511. szám)

(Vágó Gábor (LMP) képviselő önálló indítványa)

2.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke

Ágh Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke
Talabér Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)
Csizi Péter (Fidesz)
Prof. Iván László (Fidesz)
Kapus Krisztián (Fidesz)
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz)
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)
Dr. Stágel Bence (KDNP)
Boldvai László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Baráth Zsolt (Jobbik)
Vágó Sebestyén (Jobbik)
Vágó Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) megérkezéséig Dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz) távozása után Bábiné Szottfried Gabriellának (Fidesz)
Hirt Ferenc (Fidesz) Csizi Péternek (Fidesz)
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) Dr. Varga Lászlónak (MSZP)
Szűcs Erika (MSZP) Boldvai Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Becsey Zsolt államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Varga Attila főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Kása Karolina főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Fűrész Tünde főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Horváth Csaba titkárságvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Deli Judit referens (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Kása Karolina főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Elkezdenénk a mai bizottsági ülésünket. Köszöntöm
képviselőtársaimat, köszöntöm a megjelent vendégeket.

Külön köszöntöm bizottságunk új tagjait, akiket még nem sikerült eddig köszönteni:
Tamás Barnabás képviselő urat, illetve dr. Vas Imre képviselő urat. Bízom benne, hogy jól
együtt tudunk működni és aktívan részt vesznek a bizottsági munkában.

Tisztelt Bizottság! A helyettesítéseket felolvasom: Bábiné Szottfried Gabriella
képviselő asszonyt Vas Imre képviselő úr helyettesíti, Hirt Ferenc képviselő urat Csizi Péter
képviselő úr helyettesíti és Szűcs Erika képviselő asszonyt Boldvai László képviselő úr
helyettesíti.

A kiküldött napirendi javaslathoz két módosítást terjesztenék elő. Az első: államtitkár
úr jelezte számomra, hogy 10.30 órakor egy másik megbeszélésre kell elmennie, ezért
javaslom, hogy a lakáshitel-adósok helyzetével kapcsolatos H/2511. számú határozati
javaslatról tárgyaljunk elsőként – ez az egyik javaslatom. A másik, hogy a családok
támogatásáról szóló T/2452. számú törvényjavaslatot utolsó napirendi pontként tárgyaljuk
meg, Bertha Szilvia képviselő asszony jelezte, hogy akkor tudna előadóként megérkezni.
Ennyi változtatás lenne, tehát érdemi jellegű dolog nincs indítványozva.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy egyetértenek-e ezzel a módosítással. Aki igen, az
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e, aki nem értett egyet vagy
tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen nem volt, úgyhogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendi
módosítást. És akkor még az egész napirendről is kell szavazni, merthogy most még csak a
módosításról szavaztunk. Ezek alapján, aki a napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom egyhangú, teljes mértékben elfogadást nyert a napirend.
Köszönöm szépen.

A lakáshitel-adósok helyzetével és lakhatáshoz való joggal összefüggő alapvető
adatok felméréséről és megismeréséről szóló határozati javaslat (H/2511. szám) (Vágó
Gábor (LMP) képviselő önálló indítványa)

Soron következik a lakáshitel-adósok helyzetével és lakhatáshoz való joggal
összefüggő alapvető adatok felméréséről és megismeréséről szóló határozati javaslat.
Elsőként Vágó Gábor képviselő úrnak, mint előadónak, előterjesztőnek adom meg a szót.

Vágó Gábor (LMP) szóbeli kiegészítője

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Az
látszik, hogy az elmúlt 20 évben sem, de az új kormány politikájában sem látszódik egy
tudatos lakáspolitika kialakítása. Most így, hogy a mai bizottságunk napirendjén is fent van a
kilakoltatási moratórium meghosszabbításával kapcsolatos módosítási javaslat, még inkább
felvetődik az a kérdés, hogy milyen csoportokat is célozunk a lakáspolitikában, kik azok, akik
egyáltalán ennek a szociális katasztrófának a szélére jutottak.

Tehát amíg pontos adatokkal nem tudunk számolni, addig lehetetlen egy hatásos és
komplex lakáspolitikát megalkotni. Ennek a határozati javaslatnak a célja csupán egy
adatközlésre való felkérés a kormány részére, semmiféle politikai vagy szakpolitikai
irányultsága nincsen, csupán annyi, hogy lássunk tisztán: mekkora is a probléma valójában.
Tehát a problémafelmérést meg kell, hogy előzze az, hogy milyen komplex csomagokat talál
ki a kormány, illetve talál majd ki a parlament, merthogy az látszik sajnos, hogy október óta
körülbelül kéthetente kérdezem, interpellálom, azonnali hozzászólásban kérdezem a tisztelt
kormányzatnak a szakpolitikusait, és érdemi választ még egyszer sem kaptam, hogy milyen
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megoldásra készül a kormány a lakáspolitikai krízis elkerülésére. Ennek megelőzésére most
arra kérném a tisztelt képviselőtársakat, hogy legalább azt teremtsük meg, hogy tisztán
láthassunk a problémában, lássuk azt, hogy kik azok a társadalmi csoportok, akikre
fókuszálnunk kell, ha közösen meg akarjuk találni a megoldást. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm a kormány képviseletében Becsey Zsolt
államtitkár urat. Át is adnám a szót államtitkár úrnak.

Becsey Zsolt államtitkár (NGM) állásfoglalása

BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Elnök úr! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a meghívást, hogy itt lehetek.

Először is szeretném elmondani, hogy valóban az új kormányzati struktúrában azt
hiszem, hogy ennek a kérdéskörnek, a lakás kérdéskörnek is hamarosan gazdája lesz. Nyilván
az új strukturális felállásban olyan kollegám is születik, amely tartalmi, közgazdasági
szempontból is már megszületett, de olyan államtitkár fog jönni, aki tartalmi és strukturális
szempontból is át fogja tekinteni ezt a helyzetet. Mégis most - tekintettel az EU-elnökség
okozta különböző leterheltségekre - én, mint külgazdasági államtitkár kaptam azt a
lehetőséget, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében idejöjjek, tehát ez az egyik
nagyon fontos szempont, amit szeretnék kiemelni itt az elején.

A másik még szintén egy fontos politikai szempont, nevezetesen – és hát racionális
szempont is -, hogy mikor kerül többe a leves, mint a hús, tehát mikor indítunk el olyan
pótlólagos adatfelvételt, illetve adatfelvételi gyűjtést, ami számunkra releváns információkat
ad és több információt ad annál, mint ami egyéb különböző formákban rendelkezésre áll.

A harmadik, szintén azt hiszem, hogy alapvető politikai fontosságú információ pedig
az, hogy a kormány dolgozik azon a kérdésen, ugye itt elhangzott a moratórium ügye, hogy az
úgynevezett nemzeti eszközkezelő révén átfogóan és globálisan is kezeljük ezt a kérdéskört,
és azt a hármas szempontot, amit magunk elé tűztünk. Nevezetesen, hogy a lakásállomány
fedezetértékét megtartsuk, tehát ne jöjjön létre a fedezet oldalon óriási probléma, felzúdulás
vagy felfordulás, azt továbbra is elkerüljük, segítsük a bankokat abban, hogy tiszták
maradjanak a portfólióik és a szociális feszültségeket is el tudjuk kerülni. Tehát ez a hármas
célrendszer továbbra is érvényes a kormány részéről, és azt hiszem, a következő hetekben,
hónapokban a program is ezt fogja majd megadni. Tényleg, csak úgy megjegyzem, hogy ez
egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy ezek a feltételek együtt is teljesüljenek és működjön
a banki hitelezés is, tehát a jelzáloghitel piac egyáltalán működni tudjon, ne az legyen a
végeredmény, hogy különböző politikai szempontok alapján mindent megoldunk, csak éppen
banki hitelezés és jelzáloghitelezés nincs, tehát ezeket mindenféleképp szeretnénk elkerülni.

A gazdasági kormányzásnak vagy kormányzatnak az volt a véleménye, megköszönve
és megvizsgálva képviselő úr előterjesztését, hogy a képviselői indítvány most a kormány
részéről pillanatnyilag nem támogatható. Nem tartjuk általában indokoltnak azt a típusú
javasolt mélyreható helyzetfelmérés elkészítését, amit leírt - ezt az indoklásból sem látták a
különböző szakmai szervezetek valójában megalapozottnak -, épp ezért, pontosan azért is,
mert van egy bizonyos előkészületi munka a kormányzati politikában, másrészt az időigény
is, amit beadott képviselő úr, az április 1., az rendkívül szoros és sürgős. Tehát a rövid idő
alatt nagyon nehéz ezeket a tényezőket megoldani, nem támogattuk az előírást, és inkább a
kollegáim, akik az ügyön dolgoznak, arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy azokra az
információkra, illetve lehetséges adatszolgáltatásokra koncentráljunk és fordítsuk a
figyelmünket, amelyek már léteznek. Melyek ezek? Az első az maga a pénzintézetek
oldaláról, a PSZÁF-nak, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jelenleg is vannak
adatai, és rendszeres adatgyűjtései a 90 napon túli tartozással rendelkező adósokról:
számállomány, hitelintézetek által végrehajtásra átadott, illetve a végrehajtás során értékesített
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lakóingatlanok számáról, tehát ez a PSZÁF honlapján megtalálható. Tehát ezekhez a
kérdésekhez, amelyeket a PSZÁF ebből a szempontból vizsgál, új adatfelvétel elrendelését
nem látjuk indokoltnak, a többi esetben pedig nem látjuk célszerűnek.

Mik a problémák? Például a hitelintézet és a szociális kérdés házassága. A hitelintézet
az esetek többségében nem tudja, hogy a tartozást felhalmozó adós munkanélküli-e, mennyi
volt az elmúlt három hónapban a megszerzett jövedelme, mivel ezt számára nem jelentik.
Nagyon sok esetben magánál a hitelfelvételnél állapítják meg valakinek ezt a képességét,
folyamatos jelentés pillanatnyilag erről nincs, és az a probléma, legalábbis hitelintézeti
oldalról, hogy az adósok egy része nem is együttműködő abban, hogy folyamatosan ilyen
kérdésekre válaszoljon, nagyon sok esetben a hitelintézetek visszajelzése szerint ezt
zaklatásnak tekintik.

Az értékbecslés is egy nagyon nehéz ügy, megértve képviselő úr indítványát, ugyanis
ez egy folyamatosan változó helyzet. Az értékbecslést akkor végzik el, amikor maga a
hitelszerződés létrejön, és ha egy folyamatos értékbecslést, tehát most is akarnánk egy
értékbecslést megadni, akkor ez egy folyamatos, igen drága tevékenység volna, hiszen
hivatalos értékbecslést kellene megadni, kérni arra vonatkozóan, hogy mikor mennyi éppen az
adott ingatlan értéke, megint csak attól függően, hogy hogyan változik.

Végül a minisztériumomnak az a meglátása ennél a kérdésnél, az adatgyűjtésnél, hogy
az átlagolás, az átlagos értékek kihasználása sem mindig releváns, tehát mennyire
felhasználható egy átlagos értéknek a kiszámolása. Hiszen lakásoktól, regionális helyzetektől,
lakásminőségtől függően annyira eltérőek és eltérő mozgásúak a lakásoknak az árai, hogy
nagyon sokszor egy ilyen drága adatfelvétellel kihozott átlagos értékekkel nem igazán tudunk
releváns konklúziókat lefűzni a további törvényalkotói vagy cselekvési munkára vonatkozóan.

Ami az önkormányzati lakásokat illeti, a felvetés jogos, de a kormány megítélése
szerint itt már rendelkezünk elég sok információval. Először is az önkormányzati tulajdonú
lakások komfortfokozatáról és átlagos alapterületéről évente készül KSH statisztika, tehát ez
elérhető, elemezhető. Szintén az országos statisztikai adatgyűjtési program alapján, a pénzben
és természetben nyújtható támogatásokról szóló adatgyűjtésben is évenkénti gyakorisággal
állnak rendelkezésre adatok. A Belügyminisztérium is havonta bocsát ki adatokat az
önkormányzatok adatszolgáltatásai nyomán a normatív, vagy az adósságkezeléshez
kapcsolódó lakásfenntartási támogatás adósságcsökkentési támogatás tekintetében.

Tehát úgy látjuk, hogy a lakáscélú adósságkezelési lakásfenntartási, valamint
adósságcsökkentési támogatásban részesítettek számáról, az azoknak nyújtott támogatásról, az
egy főre jutó átlagos összegekről, tehát ezekről a statisztikai dolgokról, az egy főre jutó
jövedelemszintről régiós és népesség szerinti lebontásban is vannak már rendelkezésre álló
adatok. Egyébként ezt szívesen a bizottság rendelkezésére is állítjuk, a kollegáim itt egy
mellékletben ezt ki is mutatták, tehát ezt bármikor a képviselő úrnak és a bizottságnak
elküldjük, erre kaptunk lebontott információkat. További elemzést kíván, de úgy látjuk, hogy
jó néhány olyan kérdés, amelyet képviselő úr indítványa megfogalmazott, adatvédelmi
szempontból is aggályos lehet, ebben azt hiszem, hogy mindenféleképp további vizsgálatra
van szükség.

Ami pedig a készfizető kezesség programot és a kilakoltatási moratóriumnak a
tartozásállomány és fizetőképességre gyakorolt hatását illeti – a 3/b. pontja az ön
indítványának, képviselő úr -, az a probléma, hogy erre a jelenlegi információm szerint egzakt
adatok, tehát konkrét adatok nem állnak rendelkezésre, és pontos módszer sincs; maximum,
becsléseket lehet megadni a készfizető kezességnek és a kilakoltatási moratóriumnak a
tartozásállományra és fizetőképességre gyakorolt hatásáról. Nyilván ezt a munkát hosszabb
idő alatt el lehet végezni, elképzelhető, hogy az eszközkezelő kapcsán is erre sor kerül, de per
pillanat most erre nagyon nehéz bármilyen információt adni.
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És végül csak egy eljárásbeli kérdés, a kormányhivataloknak és az adatfelvételnek a
viszonyáról. A jelenlegi jogállás szerint nincs lehetősége a kormányhivataloknak az
adatgyűjtésbe történő közvetlen bevonására. Nyilván ahhoz, hogy ezt a kérdést, a
kormánynak, az illetékes minisztereknek az adatgyűjtésbe történő bevonását megoldjuk,
ehhez egy egységes kérdőívet kell létrehozni, meg kell teremteni a megfelelő jogi háttereket,
és annak alapján lehet elindulni azon az úton, amely naprakész, folyamatos adatszolgáltatást
létrehoz, és a kormány a kormányhivatalon keresztül ezekkel az adatokkal rendelkezik, tehát
ez is egy hosszabb távú probléma kérdése.

Köszönöm a figyelmüket, ennek alapján továbbra is azt mondom, hogy a kormány
nem támogatja a javaslatot, hiszen mint mondtam, az előkészületben lévő munkák, a
jogszabályi környezet, illetve a költség-érték arány és az átlagértékekből, illetve néhány
értékadatból lejövő nem túl releváns pluszinformáció mögött álló igen erőteljes költséghányad
ezt nem indokolja.

Köszönöm szépen elnök úr, a lehetőséget, ezt szerettem volna elmondani, és ígéretet
teszek arra, hogy kompetens kollegáimat a minisztériumon belül lakásügyi kérdésekben
tájékoztatni fogom mind a véleményekről, mind a kialakult konszenzusról, vagy nem
konszenzusról, tehát az itt elhangzott információkról. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr eléggé részletes álláspontját. Kérdezem a
bizottság tagjait, képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Vágó Gábor
jelentkezik.) Természetes, hogy majd adok szót Vágó Gábornak, mint előterjesztőnek, csak
először a többiek véleményét szeretném kérdezni, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.)

Amennyiben nincs, akkor, mint előterjesztőnek Vágó Gábor képviselő úrnak
megadom a szót.

Vágó Gábor (LMP) reflexiója

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót, és köszönöm államtitkár úrnak itt a
részletes választ, nagyon tanulságos volt, nagyon sok dolog kiderült belőle.

Egyrészről kiderült belőle, hogy nincs a kormányban felelős a lakáspolitikáért, ami
eléggé abszurd dolog. Lássuk be azt, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb probléma
ma az, hogy sok ember feje fölött a kilakoltatás réme lebeg, sokan nem tudják fizetni az
albérleti díjakat, az egyéb díjakat és erre a kormány annyira érzéketlen, hogy még egy felelőst
sem tudott találni majdnem egy év alatt, ez egy érdekesség.

A másik az, hogy itt az államtitkár úr is beszélt arról, hogy már folyamatban van az
eszközkezelőnek a megalkotása. Hát igen, ezt az információt körülbelül tavaly májusban,
júniusban kaptuk először, hogy folyamatban van. Mint említettem, én tényleg kéthetente
rákérdezek a parlamentben erre a kérdésre és ősz óta kéthetente azt a választ kapom, hogy
folyamatban van. Tehát az látszik ebből, hogy titkolóznak, ködbe burkolóznak és semmilyen
érdemi megoldásuk nincsen; és erre én most hoztam egy határozati javaslattervezetet, ami azt
mondja, hogy legalább a problémát lássuk komplexitásában. És erre azt mondják, hogy
egyrészt nem tudják a pontos adatokat, másrészt bizonyos adatokat tudnak, ezért irreleváns
maga a határozati tervezet, harmadrészt meg hogy vannak pontos adatok, amikre szükség is
volna - az államtitkár is utalt rá itt a készfizető kezességnél -, és ezeket fel is fogják majd
mérni, csakhogy most még nem, mert most még egy kicsit drága.

Arról van szó, kérem, hogy itt szociális katasztrófa van Magyarországon, vagy
legalábbis nagyon közel állunk hozzá, és a kormányban nincs ennek felelőse, nincsen a
kormánynak programja, és az is látszik, hogy a valós problémát sem látják mélységében, és
erre most még kísérletet se lehet tenni, hogy legalább lássuk a pontos számokat. Ha az
államtitkár úrnak az időfaktorral van a problémája, hogy ennyi idő alatt nem lehet megoldani,
a határozati javaslat vitájában a határozati javaslathoz lehetne egy módosító javaslatot
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benyújtani és akkor a parlament ezt elfogadhatja, és akkor máris az időfaktor megoldódik. Ha
azzal van problémája az államtitkár úrnak, hogy a saját adminisztrációját és a
kormányhivatalokat nem képes kezelni, akkor szerintem a kormánynak magában kellene
lejátszania, hogy a saját adminisztrációján, ami alá tartozik, akkor azon keresztül legalább egy
programot végig tudjon futtatni.

Tehát ezért én felelős nem vagyok, hogy a kormány se egy felelőst nem tudott
kitalálni, se nem tud egy érdemi valós programot adni, és még a homokba is dugja a fejét,
hogy ne is próbáljuk felmérni a problémát, mert az még drágábbá tenné az egészet. Igenis itt
egy hatalmas probléma van, amit először fel kell mérni, majd egy megoldást kell adni rá. Nem
látom, hogy miért nem foglalkozik a Fidesz kormány ezzel a problémával, mert mindig csak
handabandázás, meg halandzsázás van a parlamentben is - érdemi megoldásokat követelünk!
Nem rólam van szó, hanem arról a százezer devizahiteles családról, meg arról a több
tízezernyi emberről, aki a kilakoltatás szélén áll, ők várnak érdemi megoldásokat. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, kíván válaszolni, gondolom.

Becsey Zsolt államtitkár (NGM) válaszadása

BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, csak talán
röviden. Még egyszer köszönöm képviselő úr probléma iránti mély elkötelezettségét, csak
röviden reagálva. Azt hiszem, a lakáspolitikai felelősség megszületett, tehát azt gondolom,
hogy tulajdonképpen most már helyettesítő felelősként vagyok itt, de valóban a kormány
különböző felállása miatt, nem az első pillanattól állt elő a lakáspolitikai felelősség, de ez
most már megvan, tehát ennek kijelölt politikai felelőse és felelősei is vannak, és ez azt
hiszem, a következő hetekben látható.

Az eszközkezelővel kapcsolatban elmondtam, hogy a kormány ezzel nagyon
komolyan foglalkozik, tehát napirenden van ennek az egész problémakörnek a kezelése.
Egyébként azt hiszem, hogy a kormány érzékenységét pontosan a múlt nyáron is már
megmutatta az első akcióterv körül is, hiszen az egész problémakör kidolgozása, az, hogy egy
állami intézményrendszer segítségével hosszú távon próbáljuk megoldani elsősorban a
devizahitelesek problémáit, az akkor is felmerült, a mostani moratóriumi helyzethez való
hozzáállás is ezt talán pozitívan mutatja. És pont azért, merthogy komplexen dolgozunk a
problémán, ezért véljük úgy, hogy egyrészt - amivel most is a probléma szempontjából
találkozni lehet - a meglévő adatok feldolgozásával, kezelésével nagyon sok mindent el lehet
érni. Illetve olyan típusú adatfelvételre van szükség és kidolgozásra, ami ennek az egész
komplex adatrendszernek, az eszközkezelőnek és általában a lakáshitel problémáknak a
kezelését segíti, abból látjuk azt, hogy milyen típusú adatokra van szükség, amely
gazdaságilag is racionálisnak fog tűnni. Tehát gazdaságilag is pontosan arra annyit és úgy fog
költeni, ahogy kell, és nyilván ennek a rendjében van benne az időkeret is és a különböző
kormányhivataloknak a funkciója is.

Ennyit szerettem volna reagálni, és még egyszer mondom, az illetékes kollegáimat
szívesen tájékoztatom erről a helyzetről és a véleményéről államtitkár úr, vagy bocsánat
képviselő úr, az államtitkár én vagyok; itt már bennem ezek a freudi Európa parlamenti
szokásjogok, amikor szintén a túloldalon voltam, szólnak, de még egyszer köszönöm a
figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben
nem, én csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy valóban kár, hogy még nincsen
lakáspolitikai felelős, tíz hónap után talán már nem ártott volna, ha megtörtént volna egy ilyen
személynek a kinevezése. Mindenesetre javaslom és kérem államtitkár urat, hogy ha meglesz
az a személy, aki felelőse lesz ennek a területnek, akkor értesítse a bizottságot is, mivel
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szerintem a legégetőbb problémáról van szó jelen pillanatban; egy meghallgatásra majd
valamelyik bizottsági ülésre a lakáspolitikáért felelős személyt fogadnánk és kíváncsiak
lennénk a megoldási javaslatokra.

Amennyiben nincs több hozzászólás, észrevétel, akkor szavazás következik. A
szavazás előtt egy helyettesítést még bemondanék: Szanyi Tibor képviselő urat Varga László
képviselő úr helyettesíti.

Határozathozatal

Szavazás következik. Aki a H/2511. számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételét
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Aki nem támogatja? (Nincs
jelentkező.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 16 tartózkodással a bizottság nem vette
tárgysorozatba a határozati javaslatot.

Köszönöm szépen államtitkár úrnak a megjelenést.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2605. szám) (László Tamás, Riz Levente, Dr. Szűcs Lajos (Fidesz),
Michl József (KDNP), Gelencsér Attila és Riz Gábor (Fidesz) képviselők önálló
indítványa (Általános vita)

Soron következik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat.

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Riz Levente képviselő urat.
Tisztelt képviselő úr, át is adom a szót.

Riz Levente (Fidesz) szóbeli kiegészítője

RIZ LEVENTE (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a
meghívást, üdvözlök mindenkit. Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi és szociális
problémája a bedőlt lakáshitelesek problémája, mintegy 105 ezer család van bajban, akik nem
tudták fizetni lakáshitelük törlesztő részleteit.

A Fidesz-KDNP képviselői azzal a szándékkal nyújtották be ezt az előterjesztést, hogy
az április 15-én lejáró határidőt, a kilakoltatási moratórium határidejét, meghosszabbítsuk.
Érezzük, tapasztaljuk – én is, mintegy 87 ezres városrész polgármestere -, hogy ez egy
nagyon-nagyon súlyos probléma, szeretnénk ezt a problémát átmenetileg kezelni ezzel a
javaslattal. Hangsúlyozom, hogy a kilakoltatási moratórium egy átmeneti válságkezelő

jogintézmény, tehát a szándékunk az, hogy addig, amíg egy megoldás nem születik a
jogalkotó, a törvényalkotó részéről a parlament által, addig ez a jogszabály megakadályozza
azt, hogy embereket, családokat ebből az okból utcára tegyenek.

Maga a javaslat azokra vonatkozik, akik lakáscélú hitelt vettek fel az elmúlt
esztendőkben, olyan természetes személyek, akiknek a moratórium megszűntével el kéne
hagyniuk lakásukat, és azokra nem vonatkozik, akiket esetleg elítélt bíróság a hitelezéssel
kapcsolatos bűncselekmény miatt, nem vonatkozik önkényes lakásfoglalókra, nem vonatkozik
olyanokra, akik esetleg rendbírsággal sújtottak. Viszont még vonatkozik – és ez egy új elem
az előterjesztésben – az úgynevezett szabad felhasználású hitelt igénybevevőkre, azokra azon
belül is, akik ezeket a szabad felhasználású hiteleket lakáscélra vették fel. Nem vonatkozik
természetesen olyanokra, akik úgynevezett fogyasztási cikkekre, mondjuk autóra vagy
szórakoztató elektronikára vettek fel devizalapú hitelt.

Tehát az előterjesztés célja, hogy egy átmenetet képezzen, egy biztonságos átmenetet
addig, amíg meg nem születik az a megoldás, amit eszközkezelőnek is hívunk, illetve egy
általános jogszabálynak, ami ezt a kérdést reményeink szerint végérvényesen lezárja.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.
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A kormány képviseletében Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár asszonyt
köszöntöm, át is adom a szót önnek.

Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár (KIM) állásfoglalása

DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! A kormány támogatja a T/2605. sz.
képviselői indítványt. Azzal együtt támogatja, hogy természetesen a kormány tisztában van
azzal, hogy ez a módosítás, törvénymódosítás nem a probléma megoldására, hanem átmeneti
kezelésére irányul, a kormánynak azt kellett mérlegelnie, hogy mi lesz április 15-e után,
amikor lejár a kilakoltatási moratórium.

A kormány amellett foglalt állást, hogy a korábban elfogadott 2010. évi LIII. törvény
után, ez az újabb törvényjavaslat mindenképpen egy előrelépésnek tekinthető annyiban, hogy
nem a korábbiakban megállapított úgynevezett abszolút mértékben állapít meg moratóriumot
a jövőre nézve, hanem egy szűkítettebb formában. Ezért mindenképpen a kormány támogatja
a képviselőknek azt a szándékát, hogy ez egy olyan szűkített moratórium legyen, ami kiszűri
azokat az adósokat, akik nem a lakáshitelezéssel összefüggésben kerültek nehéz helyzetbe.

Ezzel párhuzamosan a kormány továbbra is dolgozik a probléma megoldásán. Ennek a
képviselői indítványnak a megtárgyalását és tárgysorozatba-vételét azonban mindenképpen
indokoltnak tartja az április 15-én lejáró moratóriummal összefüggésben.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki
hozzászólni.

Varga László képviselő úré a szó.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársak!
Újra előttünk van egy olyan javaslat, amelyről már nagyon sokat beszéltünk és nagyon sokat
beszélt a kormány. Eltelt kilenc hónap és április 15-ig élt a moratórium. Nagyon reméltem –
ahogy Vágó képviselőtársam is mondta egy előző előterjesztés kapcsán -, hogy valami
történik az eszközkezelővel, de nem látunk semmit, és ez szerintem nagyon nagy probléma.

Nem kezdek el egy újabb vitát arról, ami az önök társadalompolitikájáról szól.
Forrásokat nem szed be a költségvetés, egykulcsos adó van, azt hiszem, hogy az a sok
százmilliárd forint fordítható lett volna olyan célokra is idén 2011-ben, ami szűkítette volna a
szétnyíló ollót, hiszen itt nagyon komoly problémák vannak.

A hosszabbítás, ha már nincsen más megoldás, nyilvánvalóan egy támogatható dolog
is lenne önmagában, azonban képviselőtársam említett itt egy olyan kérdést, amelynek egyes
aspektusaira szeretnék rávilágítani, és szeretném a támogatását kérni adott esetben ahhoz,
hogy módosítsuk az indítványokat. Támogatják azt is, hogy a lakáscélú hitelek mellett az
olyan típusú hitelekre is moratóriumot, a végrehajtás tekintetében moratóriumot hirdessünk,
amely szabad célú hitel ebben a tekintetben, és azt mondta, hogy természetesen nem
támogatják semmi olyan tekintetben a moratóriumot, amely mondjuk szórakoztató
elektronikai cikkekre fordítódott hitelekről szól.

Én azonban felhívnám a figyelmét arra, hogy azért ez nem fekete-fehér ez a dolog.
Tehát elképzelhető olyan helyzet, hogy valaki jelzálogalapú hitelt mondjuk azért vett fel
néhány évvel ezelőtt, mert valamilyen egyéb, adott esetben önhibáján kívüli okból,
eladósodott a családja, ennek a rendezésére vett fel hitelt, nyilván jelzálogalapon. Egyébként
ezt nyilván adott esetben nem az ingatlan felújítására, átalakítására, ilyen típusú lakáscélra
fordította, hanem nyilvánvalóan annak a tartozásnak a rendezésére, nem feltétlenül
plazmatévére és DVD lejátszóra és sorolhatnám; adott esetben ezeknek a családoknak a
kapcsán, ha jól értem, ez az indítvány nem biztosít védelmet. Nagyon nehéz most ebben a
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teremben megítélnünk azt, hogy hány ilyen család lehet, amely valamely egyéb méltányolható
okból – hogy így mondjam, önhibáján kívül – adósodott el ilyen módon, nem szórakoztató
elektronikai cikkekre költött vagy luxusra és ez alapján, ha jól értem, akkor április 6-ával ők is
kilakoltathatóvá válnak. Nyilván, hogyha egy átfogó képünk lenne - ahogy az előbb volt egy
javaslat -, hogy lássunk tisztán itt a 105 ezres nagyságrendű problémában, akkor tudnánk,
hogy pontosan milyen csoportokat érint ez az előterjesztés.

Tehát összességében véve azt gondolom, hogy a társadalompolitikájuk olyan, amilyen,
mi ezzel nem értettünk egyet, és ha egyébként lenne lehetőség új elosztásra, akkor ezt a
problémát is meg lehetne oldani. Az önök javaslata ugyan lehet, hogy jó szándékkal született,
sőt ezt nem is vitatnám el, hiszen most azt hiszem, hogy mindannyian át kell, hogy érezzük
ennek a problémának a súlyát. Azonban van egy olyan szegmens, amelyet szerintem kihagy a
célcsoportból és ez nagyon komoly tragédiákhoz vezethet ebben az országban, úgyhogy azt
javaslom, hogy ebben legyenek nyitottak módosító javaslatokra, mert ebben a formában az
előterjesztés szerintem nem elfogadható. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Csizi Péter képviselő úré a szó.

CSIZI PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt hiszem, kevesen vagyunk
ennél az asztalnál, akik ne ismernének számos családi történetet és családi tragédiát abból a
105 ezer veszélyes család közül, akik aggódnak a lakásuk, a lakhatásuk jövőjét tekintve április
közepe után, úgyhogy a magam részéről sok pécsi történet ismeretében nagyon örömtelinek
tartom, hogy a moratórium határideje megszűnik egészen addig a pillanatig, amíg nem
érkezik majd egy végső megoldási javaslat. Egy olyan javaslat, ami segítséget nyújt majd
mindenkinek és kiszűri azokat, akik esetleges rosszindulattal a visszaélésen gondolkodnak,
úgyhogy mindenképpen támogatónak tartom, hogy a módosító javaslat meghatározza az
adóscsoportokat, és mindenképpen örömteli új elképzelésnek tartom, hogy mindenkire
kiterjed, akinek a hitele valóban a lakhatását veszélyezteti, úgyhogy az egyéb felhasználású
hitelek is most már ebbe a körbe kerülnek.

Mindannyian ismerjük ezeket a történeteket, ezzel kezdtem és ezáltal elfogadható
minden képviselőtől, hogy szorgalmazza a gyors és azonnali változtatásokat. Ugyanakkor a
Magyar Szocialista Párt képviselőitől nehezen tudom elfogadni a kritikát, hiszen hogyha
visszagondolunk az ő javaslatukra, akkor már egy éve nem lenne kilakoltatási moratórium,
már egy éve ebből a 105 ezer családból sokan az utcára kerültek volna, hiszen a Bajnai-
kormány elképzelése mindösszesen 2010. április 15-ig tartott. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván szólni.
Vágó Gábor képviselő úré a szó.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Beterjesztők!
Több probléma is van ezzel a javaslattal kapcsolatban. Az első és legnagyobb probléma, hogy
megint nem megoldást adnak, csak felületi kezelést. A második az, hogy nagyon szűk körre
céloznak, ez nagyjából – úgy képletesen szóljak – olyan, amikor a tengerben többen
fuldokolnak, és aki a csónakban van, ahelyett, hogy megpróbálná megszervezni a mentést és
mentőöveket adna, odadob egy darab deszkát, hogy most még kapálózzál ezen, majd
megpróbálom megszervezni a mentést. És csak egy embernek dobja oda, miközben a többiek
akár el is süllyedhetnek, meg is fulladhatnak. Mert itt nemcsak a hitelesekről van szó. Nagyon
sokan vannak Magyarországon, akik nem tudják fizetni a lakbérüket; nagyon sokan vannak
Magyarországon, akik a rezsihátralékuk miatt vannak kilakoltatás előtt. És most nem a piaci
szektorról beszélek, az önkormányzati lakásszektorban is előfordulnak ezek a problémák és
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rájuk – és ezt már az előző moratóriumos törvényjavaslatnál felhoztuk – akkor sem és most
sem vonatkozik a moratórium.

És az, hogy a Csizi képviselőtársunk örül annak, hogy nincsen határidő, ez már
végképp az abszurditás csúcsa. Most örülünk annak, hogy ezt a felületi kezelést akár a
végtelenségig el lehet húzni? Igenis, hogy legyen egy olyan határidő, egy kőbe vésett
határidő, amire a kormány azt vállalja, hogy én ezt a problémát meg fogom oldani, mert
látszik, hogy még fogalmuk sincs a probléma megoldásáról, irányáról sem, mert ha volna
legalább irány, akkor csöpögtetnének a sajtóban, hogy miről is szól ez a nemzeti
eszközkezelő. A nemzeti eszközkezelőről nulla információval rendelkezünk jelenleg, mert
amik jönnek, a legutóbbi információ a devizaprobléma megoldásával kapcsolatban, az egy
államilag támogatott devizaspekuláció volt, ami kiszivárgott a sajtóban. Tehát, érdemi
megoldások híján, nem tudjuk ezt a problémát megoldani, és itt lehet most moratóriumokat a
végtelenségig hozni, az nem fogja a lakásproblémát megoldani.

Tehát az LMP álláspontja szerint, ha moratóriumot is hozunk, akkor azt egy jóval
nagyobb célcsoportra hozzuk, és ne csak a devizahitelesek, hanem ugyanúgy a
rezsihátralékosok is legyenek benne. Amíg nem hozunk egy olyan, egyrészt pénzügyi
javaslatcsomagot, ami hosszú távon megoldaná a problémát, másrészről egy olyan komplex
lakáspolitikát, ami nemcsak a bajbajutott hiteleseknek segít, hanem azoknak a szociálisan
hátrányos helyzetű csoportoknak is, akik a rezsitartozásukat nem tudják egyszerűen fizetni.
Merthogy a kormány jelenleg úgy tűnik, hogy a saját programjában vállalt célját, hogy
egyetlen család sem élhet az utcán, nem tudja megvalósítani, hanem helyette ilyen felületi
kezelésekhez nyúl.

Tehát azt gondolom, hogy ezt a moratóriumot fent kell tartani, de legyen a kormány
rákényszerítve, hogy érdemi lakáspolitikába kezdjen, mert így ebben a formában, hogy csak
egy nagyon szűk csoportnál jegeljük a problémát, a többieket meg hagyjuk elsüllyedni, nem
fogunk kijönni ebből a szociális katasztrófából. Tehát arra kérem a kormányt, hogy egy kicsit
szedje össze magát, mert ez így értékelhetetlen a lakáspolitika szintjén, amit tettek.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni.
Varga László képviselő úré a szó.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Én jeleztem is az előző
hozzászólásom elején, nem kívánok most ilyen vagdalkozásba átmenni politikailag, de két
nagyon rövid megjegyzésem lenne, utána még egyszer megerősítem a javaslatomat.

Azt gondolom, hogy a probléma mélyülésében nagyon komoly szerepe volt annak,
hogy míg 2010 áprilisában 180 forint körül volt a svájci frank árfolyama, most, ha megnézik
az interneten, 210 körül van, és volt rosszabb - azt hiszem, hogy ez az egyik kérdés.

A másik pedig, említette képviselő úr ezt a 2010. április 15-ét. Valóban a Bajnai-
kormány tulajdonképpen nem kívánt távlatosan tovább előre eldönteni kérdéseket, hanem
megadta a lehetőséget a következő kormánynak, hogy megadja azt a választ, ami az ő

politikájának megfelelő, hiszen önök tettek egyébként egy javaslatot arra, hogy senkinek nem
engedik el a kezét – ez egy méltányolható javaslat -, azóta sem látunk semmit. Azt gondolom,
hogy eltelt kilenc-tíz hónap, erről a történetről kéne beszélni. Persze lehet egyébként hosszú
távon a következő kormányok kezét megkötő javaslatokat hozni, mint például, hogy
kétharmadosak legyenek az adójogszabályok, van ilyen javaslat is a parlament asztalán az
alkotmány keretében. De még egyszer mondom, a magam részéről ezt a részét lezárnám, és
arra helyeznék hangsúlyt, méltányolva az erőfeszítéseiket, úgy látom, hogy ez nem az a
védőháló, amit önök szeretnének, ez egy, hogy mondjam, lyukas háló ebben a tekintetben.

Van egy elgondolkodtató része annak, amit Vágó Gábor mond, hiszen nyilván a
lakáshiteleseken, vagy a lakáson lévő jelzáloghitelek problémáján túlmutató problémák is
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vannak szociális téren az országban. De ha nézzük azt, amire fókuszál a javaslat, akkor azt
gondolom, hogy nagyon sokan vettek fel úgy hitelt, hogy nem szórakoztató elektronikai
cikkekre költötték adott esetben, hanem már eleve egyéb okokból el volt adósodva a családjuk
és úgy vettek fel, nem lakáscélra fordított szabad felhasználású hitelt. Szerintem rajtuk nem
segít ez a javaslat, és azt gondolom, hogy ezres, tízezres nagyságrendben lehetnek ilyen
családok, akiknek most, ha jól értem, elengedjük a kezét, én csak ebben kérek megfontolást,
méltánylást. Lesz ilyen módosítónk, és szerintem mindannyiunknak elkötelezetteknek kell
lenni abban, hogy ezt a problémát ilyen módon is kezeljük - még egyszer mondom,
konstruktív igyekszem lenni ebben a kérdésben. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, még én szeretnék néhány gondolatot tenni az előttünk lévő
törvényjavaslathoz.

Én is úgy gondolom, és maga a Jobbik is így gondolja, hogy gyakorlatilag itt egy
elrontott gazdaságpolitikának a következményével nézünk szembe, hiszen valóban, amikor
egyoldalúan az egykulcsos adórendszert bevezette a mostani kormány, azzal tudjuk jól, hogy
a gazdagabb rétegeknek a jövedelmezőségét tette még jobbá. Ugyanakkor viszont, akik
komoly hitelekkel küzdenek: a középosztály, az átlagos keresetűek, illetve az alacsony
keresetűek, az egykulcsos adórendszer számukra vagy még mínuszt is hozott - hiszen ugyebár
tudjuk ezeket a dolgokat, és talán már a Fidesz is rájött, hogy mit tett ezzel az egykulcsos
adórendszerrel -, vagy legalábbis nem növekedett a bérük.

Önmagában az adókedvezmény, illetve az adócsökkentés nem lett volna egy rossz
dolog, ha ez differenciáltan ment volna végbe, és tényleg az alacsony és közepes keresetűek is
jól járhattak volna, vagy valamivel jobban járhattak volna ezzel a rendszerrel, akkor most
sokkal jobban, vagy legalábbis jobban tudnák fizetni a hiteltartozásaikat és ez az
eszközkezelőnek, a majdani valaha látható eszközkezelőnek a munkáját is megkönnyíthette
volna.

A másik. Mindenképp ez a törvényjavaslat azért egy kétélű dolog. Egyrészt ezeknek a
családoknak a feje fölött továbbra is a Damoklész kardja ott fog lógni, megoldás nincs;
másrészt viszont biztos, hogy lesznek olyan családok, akik úgy gondolják, hogy ez a
határozatlan idő azt jelenti, hogy határozatlan ideig ott lakhat, soha ki nem fogják költöztetni,
tehát minek is törné magát, hogy adott esetben visszafizesse az adósságot. Tehát szó, ami szó,
meg kell lépni ezt a mostani törvényjavaslatot, természetesen támogatjuk. De ez óriási
problémákat vethet fel ilyen szempontból is az elkövetkező időszakban, ezért mi is csak azt
tudjuk mondani, hogy amit a kormány ígért, illetve a Fidesz választási programjában benne
volt, azt ideje teljesíteni, mert lassan le fog telni a négy év és nem léptünk előbbre
egyetlenegy centit sem jelen pillanatban.

Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Amennyiben nem,
akkor Riz Levente képviselő úrnak megadom a szót.

Riz Levente (Fidesz) reflexiója

RIZ LEVENTE (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen az
észrevételeket. Hadd reagáljak egy-két gondolattal, Varga képviselőtársamnak először.

Tőlem is távol álljon a vagdalkozás, csak feltette ezt a kérdést, hogy ki mélyítette el
ezt a problémát. Azt gondolom, hogy a probléma akkor lett igazán elmélyítve, amikor a 2003-
ig működő otthontámogatási rendszer megszűnt, mert a Medgyessy-kormány azt szétverte, és
nem adott helyébe semmi mást. Gyakorlatilag a családoknak, a fiatal első lakást kereső
házaspároknak nem maradt más lehetőségük, mint a devizahitelezés felé fordulni, és nem
kapták meg a megfelelő jelzéseket, a figyelmeztetéseket sem, hogy ez egy kockázatos üzlet. A
számok tekintetében is nagyon érdekesek a fejlemények. Ugye 20 milliárd forint volt a
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devizahitel állomány 2004 előtt, ez 2010-ben 2800 milliárd forintra nőtt, tehát több mint
százszorosára nőtt a devizahitel állomány. Ezt a kérdést úgy gondolom, hogy nem vette
komolyan az akkori kormányzat.

Egy másik gondolat, hogy maga az előterjesztés mit és kinek nyújt moratóriumot és
ilyen módon kedvezményt. Egyértelmű, akik lakáscélra vettek fel hitelt, és ezt az elvet
szeretnénk mi követni képviselők. Persze, ha van módosító indítvány meg fogjuk vizsgálni és
a délután folyamán reményeink szerint, azt érdemi módon el is tudjuk bírálni.

Még egy gondolat. Az eszközkezelőt számon kérik folyamatosan, Vágó
képviselőtársam is, a kormányzaton. Egyet azért szögezzünk le, akkor lesz nemzeti
eszközkezelő, amikor a közös teherviselésben meg lehet állapodni a bankokkal. Mert az nem,
olyat nem szabad lépni, hogy egy az egyben a kormány kifizeti a bankokat, ők mennek
tovább, viszontlátásra, kalap, kabát; az ő felelősségük is ebben a helyzetben jócskán benne
van. Akkor lesz eszközkezelő, amikor ők maguk is hozzáteszik azt, ami a felelősségük, tehát
ők is vállalnak anyagi felelősséget és áldozatot, természetesen a kormány és a hitelesek
mellett. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát ezzel lezárom és szavazás következik a
törvényjavaslatról.

Határozathozatal

Aki a T/2605-ös számú törvényjavaslatot általános vitára ajánlja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen. Aki nem? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs.
Tartózkodás! (Szavazás.) 5. A bizottság általános vitára ajánlja a parlamentnek. Köszönöm
szépen. (Vágó Gábor jelentkezik.)

Igen! Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Az lenne a kérdésem, hogy lesznek-e bizottsági
előadók ennél a témánál.

ELNÖK: Most térünk rá. Többségi és kisebbségi előadót lehet állítani a vitában.
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a többségi vélemény előadásánál kívánnak-e valakit
állítani.

Talabér Márta képviselő asszonyé a szó!

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Igen, a többségi vélemény előadójának Csizi Pétert
javasolom.

ELNÖK: Rendben, köszönöm. Kisebbségi vélemény tekintetében Vágó Gábor
képviselő úr?

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Örömmel.

ELNÖK: Akkor ön is vállalja, tehát Vágó Gábor képviselő úr lesz a kisebbségi előadó.
Köszönöm.

Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban még mindenképp el kell mondanom, hogy a
bizottságot várhatóan még, ha lesznek módosító javaslatok, össze kell hívni a délután
folyamán. Ha ez megtörténik, akkor a szünetben tervezem összehívni, tehát fél öt és
háromnegyed öt között elméletileg a parlament 37-38-as termébe. Erről mindenki SMS-t fog
kapni - arról is, ha elmarad, és természetesen akkor is kiküldjük az SMS-t, ha megtartjuk.
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A Magyar Köztársaság demográfiai katasztrófájának elhárításáról szóló
határozati javaslat (H/2300. szám) (Hegedűs Lorántné és Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)
képviselők önálló indítványa)

A következő napirendi pontra térünk át. Soron következik a Magyar Köztársaság
demográfiai katasztrófájának elhárításáról szóló határozati javaslat. Előterjesztőként Hegedűs
Lorántné képviselő asszonyt kérem meg, hogy foglalja össze az előterjesztést.

Hegedűs Lorántné (Jobbik) szóbeli kiegészítője

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Elnök Úr! Köszöntök mindenkit. Két
előterjesztője van ennek a határozati javaslatnak, úgyhogy Lenhardt Balázs képviselőtársam is
majd egy pár mondatban kiegészítene engem.

Az országgyűlési határozati javaslat mellé, most a bizottsági ülés kezdetén, minden
kedves képviselőtársamnak kiosztottam egy másik javaslatot, ami egy törvénymódosítás. Ezt
azért tettem, mert igazából ez a két dolog összefügg. A magzati élet védelméről szóló
törvényjavaslat módosítása szintén a mi beadványunk, illetve az én beadványom további
képviselőtársakkal együtt, és két mondat erejéig muszáj vagyok kitérni erre a dologra, noha
tudom, hogy ez most nem a jelenlegi bizottsági ülés tárgya, de kértük annak idején, amikor
benyújtottuk, hogy ezt mindig együtt tárgyalja az arra kijelölt illetékes bizottság – sajnálatos
módon ez nem így történt. Ugyanakkor a határozati javaslatnak az indoklása is kitér arra,
hogy azért van szükség a határozati javaslatra magára, mert benyújtottunk egy törvényjavaslat
módosítást. Maga a törvényjavaslat módosítás tehát, a magzati élet védelméről szóló törvény
módosítása arról szólna - gyakorlatilag az abortusztörvényről van szó -, hogy ne legyen válság
indukáció definiálva az abortusztörvényben. Tudjuk, hogy a tavalyi 43 ezer abortuszból
körülbelül 41 ezer abortuszt érintene; ezen kívül van orvosi indukáció is, és olyan, amikor
valaki bűncselekmény áldozatává válik.

Nyilván minden képviselőtársunk számára ismert, hogy az a mondhatjuk, hogy
szélsőségesen liberális felfogás, illetve törvényi környezet 1956. június 4-e óta van érvényben
Magyarországon, ami alapján 6 millió magzati áldozat van mind a mai napig. Úgy gondoljuk,
hogy most már itt van az ideje, hogy végre a politika iránymutató jelleggel foglaljon állást a
legvédtelenebbek mellett; és úgy gondoljuk, hogy ennek a törvényi szabályozásnak most már
itt az ideje, hogy megváltozzon, és a magzati élet minden lehetséges védelemben részesüljön.
De tudjuk természetesen, hogy éppen ezért, mert ez 55 éve meghatározza a közgondolkodást,
ezért nem lehet ezt egyik napról a másikra bevezetni, erre fel kell készíteni a magyar
társadalmat. Ezért is született az országgyűlési határozati javaslatunk, amely egyébként
önmagában is megállja a helyét. Három részből állna ez az országgyűlési határozati javaslat.
Egyrészt a Nemzeti alaptantervben kívánunk olyan változtatásokat végrehajtani, hogy legyen
ez központi eleme a Nemzeti alaptantervnek: a magzati élet védelme, a családi élet, a
felelősségteljes párkapcsolat, az emberi élet értékéről szóló tanítás legyen központi eleme a
Nemzeti alaptantervnek. Bármennyire is furcsa, ez jelenleg ma Magyarországon még nincs
így.

Továbbá a következő elem a közmédiumokról szólna. Sajnálatos módon a
közmédiumokban is rendkívüli mulasztás az, megítélésünk szerint, hogy a magzati élet
védelméről, a keresztény emberi értékekről alig-alig látunk benne bármilyen műsort is. Tessék
megnézni, hogy a Való Világ miről szól. Ezért kérjük, hogy a már meglévő, jelenleg is
kétperces időkeret, ami rendelkezésre áll közérdekű közlemények közzétételére, ez további
két perccel bővüljön ki, és ez a további két perc kizárólag erről a témáról szóljon.

A harmadik pedig az, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményhálózatot igenis
meg kell erősíteni, és emellett kiemelt állami támogatásban kell részesíteni a
magzatvédelemmel, a csecsemőgondozással, az örökbefogadással és a családtámogatással
foglalkozó civil szervezeteket és egyházakat. Sajnálatos módon ez szintén nincs így jelenleg.
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Tudjuk, hogy amíg csak az idén 400 millió forintot költ el abortuszra külön soron, addig
például az asszisztált reprodukcióra ugyanígy külön soron nem került egyetlen fillér sem.
Tudom, hogy ez a 400 millió forint ahhoz képest, hogy a megelőző években az SZDSZ-
kormány, MSZP-kormány mennyit költött, kevesebb, de azt gondolom, hogy egy fillér is sok
erre. Ugyanakkor amellett, hogy – amit említettem – például az asszisztált reprodukcióra,
magyarul: az életre, úgy külön soron nincsen pénz. Átadom neked a szót. (Lenhardt
Balázshoz fordul.)

Nagyjából erről szól a határozati javaslatunk, amely, mondom, önmagában is megállja
a helyét külön a törvényjavaslattól, ugyanakkor nagyon szeretném kérni a bizottságot, hogy
arra is térjünk ki még a vita során, hogy ha lehetséges. Köszönöm szépen, és szívesen
válaszolok bármilyen kérdése.

ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem Lenhardt Balázs képviselőt, kíván-e még
hozzászólni. (Leinhardt Balázs: Köszönöm, majd később.) Rendben, köszönöm. Amennyiben
nem, akkor megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy ki az, aki hozzá kíván szólni.

Iván László képviselő úré a szó.

Kérdések, vélemények

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Kicsit rekedt vagyok, ezért lassan,
tagoltan próbálok beszélni és röviden.

Amikor először elolvastam különösen ezt a kiegészítő pár sort, amit utólag kaptunk
meg, akkor egy nagyon egyszerű gondolat futott át rajtam. A világ globálisan gyarapodik, 7
milliárd ember. Benne lényegesen hosszabban élnek az emberek. A lényegesen hosszabban
élő emberek és a globálisan gyarapodó emberiség mellett Magyarország népességének
helyzete, jelen helyzete, múltbeli és jövőre kitekintő, előrejelző lehetőségei meglehetősen
speciálisak – egyszerre fogyatkozunk, egyszerre öregszünk.

Az első gondolat után azt is kell mondanom, hogy az úgynevezett gyarapodási
tendenciák szempontjából ma már nem beszélünk - sem szaktudományosan, sem politikailag,
szakpolitikailag - arról, hogy egyszerűen csak demográfiai robbanás zajlik a világban, hanem
azt mondjuk, hogy demográfiai forradalom zajlik, ez szakmailag elfogadható. Ha
Magyarországot nézzük, akkor ez a demográfiai forradalomhoz közeliség valamiképpen
megjelenik abban, hogy krízishelyzethez közelítő állapot alakult ki. Nyilvánvaló, nemcsak a
transzferek szempontjából, nemcsak az idősek helyzetét figyelembevevő társadalmi,
gazdasági helyzetből, hanem a nemzedékek egymást követő új nemzedékek megkerüléséből,
illetve ezek hiányából, deficitjéből származó óriási hátrányok, óriási veszteségek jelentenek
komoly problémát. Tehát a globális tendenciák mellett Magyarország helyzete mindenképpen
kiemelendő, Európában - különösen összehasonlító vizsgálatokkal ugyancsak
megállapíthatóan - speciálisan magyar ügy.

A második gondolatom, ez az általános indoklásban és a felvezetésekben is tapasztalt
különböző fogalom, alkalmazás. Azt hiszem, hogy mindannyian érezzük ma már, hogy az
áldott állapotnak nincs, nem lehet tulajdonképpen alternatívája. Itt szerepel többek között a
terhesség, szerepel az állapotosság, szerepel a várandóság, és ezek egymáshoz kapcsolódóan
egy mondaton belül is megvannak, nagyon zavaróak. Tegyük le a voksot, amikor mi népesség
gyarapodásról, demográfiai kérdésekről beszélünk - akár az abortusszal összefüggésben, akár
más vonatkozásban -, akkor fogadjuk el az áldott állapotot, vagy ennek egy még jobb
változatát, ha van ilyen.

A harmadik megjegyzésem, ha az ötvenes évek első két-három évét nézzük, akkor
indultak el a Ratkó-gyerekek, Magyarországon hatalmas szigorító intézkedés révén az
abortusz olyan tilalom alá került, amelyik súlyos büntetéseket, szankciókat rótt ki, ennek
következtében ma megjelennek a Ratkó-nemzedékek. Ezt látjuk, évi 40-50 ezer idős
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nyugdíjas várományos jelenik meg a mindennapi életben, aminek persze örülnünk kellene,
mert nagyon jó, ha a népesség gyarapodásában egy ilyen löketet kap demográfiai
vonatkozásban a nemzet, de a szigorítottságnak, a kényszerítettségnek viszont számos
problémáját láttuk, óriási gondot jelentően akkor is már, úgyhogy nyilvánvalóan nem lehet a
nemzetet demográfiai fejlődési útra állítani úgynevezett büntetőszankciók révén.

Megint más dolog természetesen az abortusz-kérdés. Az abortusz-kérdéssel
kapcsolatosan óriási viták, óriási indokok, óriási felmérések, vizsgálatok történtek jobbról-
balról, balról-jobbra. Én azt hiszem, hogy az abortusszal kapcsolatosan az a tény, hogy még
mindig 40-50 ezer magzat elvétel történik, az tarthatatlan, elfogadhatatlan és a jövőt illetően
nekünk úgy kell felelősen gondolkoznunk, hogy ami most bármilyen vonatkozásban
demográfiai címszó alatt egy ilyen nagy keretben történik, annak meg kell felelnie
mindannak, ami az emberi magzatvédelem. És hála istennek most már azért mindinkább
elfogadott, hogy a megtermékenyítés pillanatától indul el az élet és ennek a méltósága, ennek
a védelme közfelelős közkötelesség éppúgy, mint szakmai felelősségek kérdése sorozatban.
De nem jelenti azt, hogy az abortusz-kérdés rendezése önmagában elég ahhoz, hogy a magyar
nemzetnek a gyarapodása, reproduktivitása, és a jövőre nézve az úgynevezett transzfer
problémáknak a megoldása csak ettől várható.

Alapvető kérdésként magam, aki évtizedek óta oktatom is, meg képzem is ezt a
kérdést, többek között az idősüggyel összefüggésben is, azt mondom, hogy alapvető kérdés –
most mondhatnánk: a volt gazdasági problémák, az iránytévesztések, az erkölcsi hanyatlás,
stb., stb. – a motivációhiány vagy a motiváció gyengesége. Miért van az, hogy a magyar
népességnél a nemzeten belül az utódláshoz szükséges motiváció addig tart - ifjúkorúaknál
különösen kiderül ez -, hogy de szeretnék sok gyereket. Annak idején még én is, amikor még
zsúrok voltak, meg voltak ilyen kis aprók, akkor mindannyian beírtuk azt, hogy mit
szeretnénk a jövőt illetően: házasságot, a házasságon belül hány gyereket; én magam is, ma is
megvan még ez a naplóm az 1940-es évek elejéről, hat gyereket szerettem volna. De más
dolog szeretni valamit, más dolog vágyakozni, és tudjuk nagyon jól, hogy a vágyott és a
valóban megszülető gyermekek között milyen óriási hiányok vannak. Miért? Mert a
motivációban, és ez lélektani, társadalomlélektani és sok mindennel összefüggő,
nyilvánvalóan rendszerszemléletű és rendszerszervezeti kérdés.

Hogy a motivációkra hogyan tudnánk koncentráltabban olyan szempontokat és olyan
módszereket felvetni, mind társadalmi, mind kormányzási, mind pártpolitikai és mind egyed
szempontokból, ez itt az alapvető kérdés, és ennek a tulajdonképpeni megoldásához nem
jutottunk eddig igazán közel, hanem azt mondtuk, hogy vannak csoportok, akiknél ez megvan
és vannak többségben olyanok, akiknél ez a motiváltság nem működik. Tehát nyilvánvaló,
hogy itt olyan konszenzusra kell jutnunk, amiben a motiváció kérdés - nagy
társadalomlélektani, meg lélektani tömegével dolgozatoknak, tanulmányoknak,
vizsgálatoknak hatalmas könyvtárai, meg tapasztalatai állnak rendelkezésre - mindenképpen
kimaradt abból, amit mi szeretnénk politikailag, meg szakmapolitikailag, meg egyébként is
egyaránt.

Tehát nekem az a véleményem, hogy mindaz, ami itt megjelenik ebben az általános
indoklásban is, meg a módosító javaslatban is, alapvetően elvileg benne van a mindennapi
életünk úgynevezett jó szándékú tevékenységének a trendjében, benne van a kormányzásnak,
benne van a pártok gondolkodásának a trendjében és benne van a napi valóság szükségletei
szintjén rendkívül súlyos krízis közeli helyzettel, ha nemzetben gondolkozunk különösen. Na
most, itt is nyilvánvaló, hogy vannak persze fogalmak: belső népesség, meg egészséges
társadalmi korfa, meg ilyeneket nagyon jó emlegetni, de e mögé mindenképpen oda kell tenni
a valós mindennapi élet szempontjait kiemelő adatokat is, meg azokat a feltételeket is,
amelyeken keresztül módosításra, javításra, és ha kell, reformra van szükség. Ez lényegében a
kormányprogramban, mint reformgondolkodás és reformfolyamat elindult.
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Tehát szeretném megkérdezni, hogy évtizedek problémáit, évszázad problémáját
megoldani olyan egyszerűen odavágott ellenzéki gondolkodással, hogy ezt se csinálta meg a
kormány, meg azt se csinálta meg a kormány, a gyújtópontja a kérdésnek a közösen érzett
megvan, igen, nagy veszély fenyeget. De nincs meg az a gondolkodásmód, hogy mögé tegyük
a mondanivalónknak, a javaslatainknak azokat a motivációs és nem csak motivációs, hanem
eszköz, módszer, szempont, szervezeti, egyéb reformfolyamatoknak a lépéseit - a kormány ezt
megpróbálja, a stratégiáját meg is fogalmazta, meg is fogalmazza.

Egyszóval, most e három említett szempontra is kitérve, és aztán be is fejezném,
nyilvánvaló, hogy a szocializálás révén az oktatáspolitikának, a neveléspolitikának a
középpontjában meg kell hogy jelenjen a Nemzeti alaptanterv mellett mindazoknak a
felvilágosító, tanító, nevelő folyamatoknak a feltétele, amely lábadozik nyilvánvalóan, most
indult el.

A másik a közmédiumok kérdése. Kérem szépen, óriási problémák vannak a
közmédiumokkal kapcsolatosan, mégis, akkor, amikor egy racionális, nagyon fontos és végre
a megoldásokhoz közelítő olyan médiatörvényt sikerült összeállítani, amelyben benne vannak
ezek a szempontok is, amikről most itt beszélünk, meg az egyéb problémáink is és
konfliktusaink is, ezt minden szinten próbálják akadályozni, akadályozzák, besározzák,
támadják, stb., stb., de a közmédiumok valóban alapvető szempontok. A közmédiumokban
azokat az ellentétes tendenciákat és megnyilatkozásokat ki állítja meg, ki tudja megállítani; ha
nem tudja megállítani, mi lesz a következménye? A szabályozások szankcionálásába azonnal
beleordít a világ valamennyi liberális, valamennyi nem liberális, valamennyi egyéb
szereplője. A közmédiumok alapvetően a keresztény emberképhez kapcsolódóan
nyilvánvalóan jó gondolat, két perccel meg kell hosszabbítani, de emellett a szabályozáshoz, a
médiaszabályozáshoz hozzá kell kapcsolnunk ezt a törekvésünket, ami most megindult.

A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények megerősítése. Kérem szépen, hogy a
gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények megerősítése kell, ez alaptétel, régóta tudjuk,
ismerjük, hogy milyen nehézségek alakultak ki: a korrupciótól kezdve, a visszaéléseken át
gondolkodásbeli, erkölcsi elkötelezettségbeli és nyilvánvalóan egy motivációs azonosulási
tendenciának a súlyos deficitjével kell számolnunk.

A magam részéről ezt a néhány gondolatot azért mondtam el, mert ez megint beleillik
azokba a gondolatokba vagy azokba a felszólalásokba, jómagam állásfoglalásaiba is, ami a
rendszeren belüli - a rendszerzavarokat az alrendszerek zavarai nélkül nem tudjuk kezelni,
egy. Kettő. Mondjuk ki nyugodtan, hogy ebben a javaslatban számos olyan gondolat van, ami
mindenképpen nagyszerű gondolat, mindenképpen olyan, amire rendszerszervezésre oda kell
tennünk a megoldásokat, és az is benne van, hogy önmagában így biztosan kevés, így
önmagában toldozás-foldozgatás szintű. A magam részéről, minden elismerésem mellett, akik
emellett gondolkoztak, gondolkoznak és törekszenek arra, hogy valamiképpen megjelenjenek
azok az eszmeiségbeli, gyakorlatbeli dolgok, amelyekről tudjuk, hogy a Jobbik is, még az
MSZP is és az LMP is nyilvánvalóan sokat foglalkozott, sokat gondolkozik. De most megvan
a lehetősége Magyarországnak – és itt van a konstitúciónak a kérdése -, végre olyan
alkotmányon keresztül tudjuk ezt megtámogatni, amit a rendszeren belüli alrendszerek
úgynevezett rendezését, integrációját is elősegíti. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm képviselő úr. Mielőtt továbbfolytatnánk a vitát, megadnám a
lehetőséget a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről Varga Attila főosztályvezető úrnak,
illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Horváth Csaba titkárságvezetőnek és a
Nemzeti Erőforrás Minisztériumból dr. Deli Judit asszonynak, hogy ha gondolják, akkor
fejtsék ki az álláspontjukat. Nem tudom, hogy mind a hárman el kívánják-e mondani, vagy
van esetleg elképzelés, hogy egy ember foglalja össze.

Megadom a szót Varga Attila főosztályvezető úrnak.
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Varga Attila (NEFMI) állásfoglalása

VARGA ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselők! Köszönöm szépen a szót. Én az oktatási ágazatra vonatozóan szeretném csak
kiegészíteni, amit képviselő úr itt elmondott már.

Azzal erősíteném meg, hogy valóban az elmúlt időszak társadalompolitikája egy kicsit
ezeket a hangsúlyokat átrendezte mind az oktatásban, mind a családhoz való kapcsolatban.
Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy ezek eddig is hangsúlyos elemei voltak az oktatásnak,
tehát itt nem az elmúlt kormányzati időszakról mondanánk kritikát, hanem évtizedekről, ha
azt mondanánk, hogy ez eddig nem volt része a nevelés, az oktatás az iskoláknak, illetve a
tanárképzésben. Az viszont szemmel látható, hogy a mai fogyasztói társadalmak oktatásában
ezek igen jelentősen sérültek, tehát ezt valahogy helyre kell állítani.

Az oktatási ágazatnál nyilván lesz miből, gyakorlatilag már ily módon elébe ment
ennek a határozattervezetnek, hiszen több mint fél éve dolgozik a Nemzeti alaptanterv
munkálása révén azon, hogy ezek, amik itt a tervezetben is szerepelnek, valóban hangsúlyos
szerepet kapjanak. Az eddig is EU kompetenciákkal együtt élő fejlesztésekhez további fontos,
további jelentős kompetenciákra, illetve fogalmakra kívánja tenni a hangsúlyt az alap és
középfokú oktatásban. Ez nemcsak az osztályfőnöki órában valósul meg, ez gondolom azért
itt mindenki számára ismert, tehát a biológia órától kezdve a testnevelésen, a történelmen át,
de a hangsúlyos részek ott, ahol valóban a beszélgetés, ahol a személyesség van, azt lehet
segíteni. Kérdésként felmerül, hogy ezt segíti-e szakirodalom – természetesen segíti. Ennek a
szakirodalomnak valamelyest majd a most a Nemzeti alaptantervet felülvizsgáló időszakban,
illetve átalakítást követő időszakban is egy picit meg kell változni, és szolgálnia kell ezt a
hangsúlyt.

Mik ezek a fejlesztési feladatok? A családi életre nevelés elsősorban, a közösségi
életre és részvételre nevelés, illetve az erkölcsi nevelés. El kívánja érni a Nemzeti alaptanterv,
illetve az ennek révén elkészülő kerettantervek kapcsán az oktatási ágazat, hogy megjelenjen
az iskolában hangsúlyosabban a felelősségteljes erkölcsi szemlélet, a felelősségteljes erkölcsi
szemlélet a nemek kapcsolatában, a házastársi, apai, anyai szerepeknek a hangsúlyára a
gyermekek neveléséhez szükséges szemlélet megerősítésében. A konkrét oktatásban: a
barátság, szerelem viszonyairól tisztázandó fogalmak, a nemiség biológiai fogalmával, a
pszichoszexuális fejlődésről, a nemi higiéné és a szerelmi tabuk. Lehet, hogy elaprózottnak
tűnik, de látni, hogy ilyen mélységig kell az oktatásnak törődni ezzel. Ezeket, hogy ha nem
kapták meg a megfelelő hangsúlyt, helyre kell állítani; elképzelésünk szerint ez az
országgyűlési határozattervezetben foglaltakat ab ovo segítené, tehát hogy úgy mondjam az
ágazat elébe ment ennek egy kicsit.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem Horváth Csaba titkárságvezető urat, hogy
kíván-e szólni. (Dr. Horváth Csaba jelzi, hogy igen.)

Tessék!

Dr. Horváth Csaba (NFM) állásfoglalása

DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 2-es ponthoz, tehát kifejezetten a
médiakommunikációs tömegtájékoztatásról szóló törvény módosításához való javaslattal
kapcsolatban tárcánknak, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal egyeztetett
álláspontja az, hogy nem támogatjuk a módosítást, figyelemmel arra, hogy egyrészt a
közszolgálati médiaszolgáltatók – ahogy képviselő asszony is említette – jelenleg is kötelesek
kétóránként két percben közzétenni közérdekű közleményeket. Ennek a jogalkotó nem
határozta meg, hogy milyen tartalmat kell, hogy tulajdonítson a médiaszolgáltató, ennek
indoka az, hogy nem kívánta priorizálni a közérdekű közleményeket, illetve ennek témáit.
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A kereskedelmi médiaszolgáltatók esetében nem ír elő ugyan a jogszabály
kötelezettséget közzétételre, azonban olyan feltételeket biztosít, amelyben a kereskedelmi
médiaszolgáltatók és jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltatóknak is érdekében áll, illetve
állhat ilyen jellegű közzétételek közzétételére. Ilyenek az, hogy ellenszolgáltatást nem kérhet
a médiaszolgáltató ilyen közleményért, illetve a reklámidőbe nem számít bele.

Tehát összefoglalóan, a kereskedelmi médiaszolgáltatók esetében a szerkesztői
szabadság túlzott korlátozásának is lehetne tekinteni, ha a tartalmát tekintve meghatározná a
jogalkotó, hogy milyen kötelezettség sújtja őket, illetve a tapasztalatok alapján azt mutatják
egyébként, hogy a lehetőséggel nem élnek százszázalékosan a médiaszolgáltatók, tehát még
mindig ebben a kétóránként két percbeni lehetőséggel sem élnek maximálisan a szolgáltatók.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem dr. Deli Juditot, hogy kíván-e hozzászólni.
Amennyiben igen, akkor megadom a szót.

Dr. Deli Judit (NEFMI) állásfoglalása

DR. DELI JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Röviden
szeretnék néhány mondatot mondani a 3. pontjához a határozati javaslatnak, ami a gyermek-
és ifjúságvédelmi intézményhálózat, illetve a családvédelemmel, magzatvédelemmel,
csecsemőgondozással, örökbefogadással foglalkozó egyházak, civil szervezetek, alapítványok
kiemelt anyagi támogatását, szakmai támogatását javasolja, aminek összegét a mindenkori
költségvetés főösszegének 2 százalékában határozná meg.

A szociális tárca számára szintén kiemelt jelentőségű a családvédelem és a gyermeki
jogok, ezen belül az élethez való jog védelme természetesen. Tehát erre vonatkozóan, vagy
ennek minél jobb érvényesülése, optimalizálása céljából jelenleg folyamatban van a szociális
szolgáltatások és a gyermekvédelmi ellátórendszer átalakításának új koncepciója, elkészítése,
ami új kereteket fog némileg az intézményhálózatban, a gyermekvédelmi intézményekben
létrehozni, tehát ez finanszírozási kérdéseket is fog a jövőben érinteni, mert a tárca
szempontjából, vagy álláspontja szerint jelenleg nem időszerű ilyen finanszírozási kérdésekről
megállapodni. Ezen kívül a civil szervezetek, amik a területen dolgoznak és
örökbefogadásban - konkrétan 5 ilyen civil szervezet működik, amelynek van működési
engedélye és nem kap állami támogatást -, az ő vonatkozásukban is például az idén várhatóak
jogszabályváltozások, mivel aláírtuk az Európai Örökbefogadási Egyezményt, aminek
harmonizációjával szükségessé válik az ő tevékenységüknek is némileg a módosítása, és ez
újabb finanszírozási kérdéseket vet fel az ő vonatkozásukban.

Tehát összességében azt lehet mondani, hogy jelenleg nem időszerű az új koncepció
elkészültéig, illetve a jogszabályváltozások meghozásáig finanszírozási kérdésekről beszélni e
tekintetben. Köszönöm szépen.

További kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek után folytatnánk a vitát. Én következek soron az
felszólalók tekintetében.

Itt az eddig elhangzottak alapján is nyilván meg kell fogalmazni, hogy a demográfiai
helyzet Magyarországon valóban rendkívül kritikus, sőt nemhogy kritikus, gyakorlatilag az
ország megszűnésével párhuzamosan akár néhány évtized múlva el is tűnhet a térképről a
szép kis hazánk, tehát nagyon komoly kérdésről van szó. Viszont éppen nemrég volt egy
parlamenti vitanap, amikor ezt megpróbáltuk, amennyire csak lehetséges ebben az
időkeretben kibeszélni, tehát nem kívánok nagyon hosszan demográfiával foglalkozni, hanem
inkább csak gyakorlati jellegű kérdéseim lennének a határozati javaslat, illetve a valóban tőle
teljesen elválaszthatatlan magzati élet védelméről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban.
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Az én gyakorlati gondolataim ott kezdődnek, tudjuk jól, hogy a környező országokban
nagyjából hasonló szabályozás folyik a velünk határos országokban az abortusz-kérdés
szempontjából. Számomra felmerül, hogy adott esetben, ha egy ilyen szigorítás – bár sok
esetben jogos szigorítás – életbe lép, akkor nem-e az történne meg, hogy adott esetben azok,
akik megtehetik, hogy elmehetnek a környező országokba, akár egy abortuszra is, azok ők ezt
továbbra is meg fogják tenni. Ugyanakkor, akik valóban adott esetben – bár ez számomra nem
teljes mértékben elfogadható - szociálisan hátrányos helyzetűek, ők már nem tehetik ugyanezt
meg és ők mégis vállalják azokat a gyerekeket, akik hát legyünk őszinték, azokba a
családokba születnek meg most, akiket szeretnénk felzárkóztatni, integrálni valamilyen
szinten. Kérdéses, hogy az az arány, ami jelenleg a magyar nők termékenysége és a cigány
etnikumba tartozó nők termékenysége között fennáll, ez időintervallumnak tekintve hatszoros
különbség jelen pillanatban Magyarországon, tehát nem kevesebb, mint hatszoros, ez majd
nem-e tolódik még inkább el, ha egy ilyen jellegű szabályozás máris életbe lépne.

Ugyanakkor viszont teljes mértékben én is azt mondom, és ez nem is lehet kérdéses,
hogy óriási szerepe van a felvilágosításnak, de talán épp ezekben a családokban kellene ezt a
felvilágosítást elindítani. És valóban egy magzati élet védelméről szóló változtatáshoz idő
kell, mert azt én sem nagyon tudom elfogadni, hogy akik úgymond szingli életmódra
vágynak, és nem kívánnak gyereket adott esetben, ők elvetetik a gyermeküket, de viszont az is
felmerül, hogy egy 11 éves kislánynak mondjuk ez alapján biztos, hogy meg kellene-e szülni
adott esetben a gyermekét. Én csak erre kérnék gyakorlati jellegű választ, hogy létezik-e ezzel
kapcsolatban bármilyen elképzelés.

Még külön ki szeretném emelni azt, hogy egy nagyon fontos javaslat lenne a
részünkről, vagy akár a részemről, hogy az örökbefogadásnak a körülményeit és a
lehetőségeit már könnyítette a mostani kormányzat, de ez még csak az első lépés
tulajdonképpen. Nagyon pozitív dolognak tartom, és az abortuszok számának a csökkenését
jelentené, ha adott esetben a kihordási idő alatt nagyon komoly anyagi támogatásban
részesülhetnének a magyar nők, és még inkább megkönnyítve az örökbefogadást, lehetővé
tennék azt, hogy így is gyermekekhez jussanak azok a családok, ahol valami oknál fogva
sajnos nem lehet. És csak külön megjegyzem, hogy a gyermekvállalási idő kitolódásával
kapcsolatban sajnos nagyon sokan későn ébrednek rá, hogy gyermeket kellett volna vállalniuk
és ez egyre számosabb lesz, és őelőttük egy lehetőség lenne talán az örökbefogadásnak a
lehetősége és ezzel tudnának élni - ez egyre számosabb lesz az elkövetkező időszakban.

Nos, ezek lettek volna az én véleményeim, illetve kérdéseim, és akkor át is adom a
szót Bábiné Szottfried Gabriellának.

BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): (hangosítás nélkül.) Köszönöm
szépen a szót, szerintem, ha így erre beszélek, akkor hallani fogják, nagycsaládos
édesanyaként nem okoz gondot nekem, hogy hangosan beszéljek, mert valamelyik gyerekem
mindig alkalmi nagyothalló szokott lenni.

Tehát visszatérve a napirendhez, nagyon sok érdekes hozzászólást hallottunk, és
számomra nagy örömet okozott az is, hogy a szaktárcák már rajta vannak azon, hogy a
felmerülő problémákat megoldják, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy a társadalmi
szemléletváltás bekövetkezzen, hiszen mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy amíg társadalmi
szemléletváltás nem következik be, addig nagyon nehéz a mi dolgunk. Ezt azért mondom,
mert először is a fejekben kell rendet tenni. A saját tapasztalatommal tudnám ezt illusztrálni.
Én 26 évvel ezelőtt a főiskolán még azt tanultam, illetve az volt benne a jegyzeteimben,
például a szülészet-nőgyógyászat tankönyvekben, hogy a művi abortusz a születésszabályozás
egyik eszköze. Szerencsére már akkor is voltak olyan tanáraink, akik azt mondták, hogy nem
így van. Mi sem fogadtuk el, és védőnőként mindig ezt képviseltem, a több mint 20 évben,
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amíg a családvédelemben dolgoztam, hogy nem szabad odáig eljutni, hogy nem kívánt
gyermekek művi abortusszal oldódjanak meg - csúnya szóval kifejezve ezt.

A mostani alkotmánytervezetben önök is találkoztak azzal, hogy a házasság és a
család védelme kiemelt hangsúlyt kap, hiszen ha a házasság és a család megkapja újra a
megfelelő társadalmi presztízsét, újra helyre tudjuk tenni ezeket a kérdéseket, és jól működő
házasságon alapuló, jól működő családokban fognak felnevelkedni a gyermekek. Akkor
meggyőződésem, hogy lényegesen kevésbé lesz ez a probléma, hiszen nem azt fogják látni,
hogy egy véletlen baleset megoldható műtéti úton. Visszautalnék arra, hogy védőnőként
úgynevezett felvilágosító előadásokat is tartottam elég sokszor, illetve nagyon sok olyan
bajban levő asszony fordult hozzám, akik a nem kívánt terhességüktől szerettek volna
szabadulni. Én mindig elmondtam úgy a gyerekeknek, vagy nevezzük őket fiataloknak,
ugyanúgy az ilyen végzetes lépésre készülő asszonyoknak, hogy ez egy nagyon komoly
műtét; a gyerekeknek mindig levetítettük a Néma sikoly című filmet, nagyon meg is rendítette
őket, illetve az ilyen helyzetbe került asszonyoknak igyekeztünk úgy segíteni, hogy ne a
végső lépés legyen nekik a megoldás.

Viszont 2010-ben, még a 2010-es költségvetésben beszédes az, hogy az előző
kormány művi abortuszra 1,6 milliárd forintot különített el, most 400 millió van - úgy, ahogy
képviselőtársam is mondta az előbb. De addig, amíg nincs rend a fejekben és társadalmilag
nem tudunk egy szemléletváltást elérni mindenhol, az élet minden területén és minden
korosztályban, addig csak az anyagiak teljes elvonásával nem fogjuk tudni kezelni ezt a
problémát. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor Hegedűs Lorántnénak, az előterjesztőnek adok szót.

Hegedűs Lorántné (Jobbik) reflexiója

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen. Képviselőtársamnak, akivel
együtt nyújtottuk be a határozati javaslatot, egy további bizottsági ülésre kellett elmennie,
ahol szintén előterjesztő, úgyhogy elnézést kérek a nevében is, nem tudott tovább maradni.

Nagyon sok minden felmerült, próbáltam közben jegyzetelni. Talán itt rögtön a
legutolsó megjegyzésre szeretnék reagálni legelőször. Nem az anyagiak teljes elvonásában
gondolkodunk csak és kizárólag, hiszen azért nyújtottuk be az egész határozati javaslat
csomagot, hogy próbáljuk minél tágabb keretek között ezt a kérdést rendezni, éppen ott
kezdve a dolgot, hogy rendet kell tenni a fejekben. Éppen ezért is a törvénymódosításunk,
tehát nem a határozati javaslat, hanem a törvénymódosításunk bevezetésének a hatálya 2012
lenne csak, tehát éppen ezért gondoltuk, hogy legyen felkészülési idő. Azon kívül pedig
többször hallom ezt a vádat, vagy nem is tudom micsodát, hogy nem lehet ilyen hirtelen.
Kérem, 1956 óta 55 év telt el, 55 év óta ez a kérdés aktuális; 55 év óta rendkívül sok idő eltelt,
mondom több mint 6 millió magzati áldozatról beszélünk azóta, tehát az, hogy itt lenne az
ideje, az nem kifejezés.

A minisztériumok véleménye kapcsán egyetlenegyet engedjenek meg nekem. Az
egyik előadó azt mondta, hogy a szerkesztési szabadság túlzott korlátozása lenne a
kétóránként két perc. Azért már ne tessék haragudni, de amikor az ember nézi – hát már, aki
nézi – a Való Világot, és ott a barlangkori promiszkuitással találkozik körülbelül, akkor
emellett talán beleférne az az óránként egy perc, amikor magzatvédelemről beszélünk; vagy
ezek a kereskedelmi csatornák vajon pontosan ezt a Néma sikoly című filmet hányszor
vetítették le, pedig ez a mai jelenleg hatályos magzatvédelmi törvény szerint is
kötelezettségük lenne. Ezt még egyetlenegy magyar csatornán nem láttam levetíteni, pláne
nem mondjuk főidőben, amikor meg is néznék esetleg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha már
van új médiatörvényünk, akkor ennek a dolognak igenis helyet kell találnunk. 55 évig ennek
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az ellenkezőjét hallhattuk csak, most éppen ideje lenne most már a magzatvédelemről is
beszélni.

Elképzelhető, hogy az áldott állapot helyett én többször használom a terhesség szót,
éppen azért, mert a jelenlegi törvény is terhességről beszél, tehát ha azt kívánom módosítani,
akkor kénytelen vagyok bizonyos értelemben ezekhez a fogalmakhoz ragaszkodni, illetve
azokat a fogalmakat, ha nem teljes egészében alakítjuk át a törvényt, akkor továbbra is benne
maradnak.

Végül, nem biztos, hogy mindenre szeretnék itt kitérni, ami felmerült. Azt gondolom,
háromgyerekes édesanyaként, aki ezt meg kellett, hogy tapasztalja, hogy ez ténylegesen áldott
állapot, amikor az ember kisgyermeket vár, és nem tudok különbséget tenni – hadd valljam be
– pontosan aközött, hogy mikor kezdődik az élet: vajon a születés utáni élet, az a gyermek
számít csak, vagy az, aki már bennem él és érzem, hogy él, azt nem lehet életnek jogilag
felfogni? Megmondom őszintén, nem, mint országgyűlési képviselő, hanem mint édesanya,
nem tudom elválasztani, számomra az élet igenis a fogantatással kezdődik. Úgyhogy arra
szeretném kérni kedves képviselőtársaimat, hogy ez a kérdés - mind a kettő, ami önök előtt
van, illetve a határozati javaslat van most szavazásra bocsátva önök elé - nem pártkérdés, ez
nem lehet pártkérdés, ez egyszerűen lelkiismereti kérdés és ezért kérem, hogy támogassák.
Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő asszony. A vitát ezzel lezárom. Szavazás
következik.

Aki a H/2300. számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs.
Tartózkodás? (Szavazás.) 16 tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba a határozati
javaslatot.

Köszönöm szépen képviselő asszonynak a megjelenést és köszönöm a minisztériumok
részéről is a megjelenést.

A szociális kártya és utalvány, illetve pénzhelyettesítő eszköz országos
bevezetéséről szóló határozati javaslat (H/2445. szám) (Sneider Tamás, Baráth Zsolt, Z.
Kárpát Dániel és Vágó Sebestyén (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

Soron következik a szociális kártya országos bevezetéséről szóló határozati javaslat.
Az előterjesztő képviseletében Baráth Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.

Baráth Zsolt (Jobbik) szóbeli kiegészítése

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Röviden fogok néhány
gondolatot a három képviselőtársammal együtt közösen beterjesztett önálló indítványunkhoz -
a H/2445. számú határozati javaslathoz - fűzni.

Elhangzott, azt hiszem a második előterjesztésben is a mai napon a kormány részéről
egy olyan fél mondat, hogy nem a probléma megoldása, hanem átmeneti kezelése zajlik - egy
korábbi előterjesztéssel kapcsolatban volt ez. Mi nem átmeneti kezelést javasolunk ebben az
önálló indítványunkban, a szociális kártya és utalvány, illetve pénzhelyettesítő eszköz
országos bevezetésével kapcsolatban, hanem konkrét megoldást. A konkrét megoldást
feltételekhez kötjük, az indoklási és az előterjesztési részben olvashatók ezek a feltételek.
Ezekből csak néhányat mondanék: együttműködés a szociális ellátórendszerrel, jövedéki
terméket ne lehessen vásárolni és folyamatos ellenőrzés megvalósulása a felhasználást
illetően. Itt egy olyan problémáról van szó, amire régóta próbáltak már különféle megoldási
javaslatokat és kísérleteket tenni az országban településvezetők, polgármesterek és ideje lenne
már erre is, ennek is pontot tenni a végére egy olyan megoldással, amit mi terjesztettünk be.
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Ennek a lényege, hogy átlátható, igazságos, és egy rászorultsági elven alapuló célzott
rendszert létrehozni, ami szolidaritás és igazságos újraelosztás jegyében történne meg.

Nem akarom túldramatizálni a dolgot, de képzeljenek el egy kisebb, vagy akár
nagyobb település szélén élő sajátos élethelyzetben lévő többgyermekes családot, akiknek a
segélye körülbelül egy-két hét múlva elfogy, és mellesleg erre utaló bűncselekmények a
police.hu-n vagy rendőrségi statisztikákban is fellelhetők - én is onnan szereztem be ezeket az
információkat, illetve rendőröktől közvetlenül. És egy-két hét eltelte után megáll ott a ház
előtt – érdekes módon mindig tudják, hogy hová kell menni, ezek a fekete Mercedesek vagy
BMW-k - egy ilyen fekete autó és felajánlják a családnak a segítséget. Ezek nem szociális
szakemberek természetesen, a szociális szakemberek nem járnak 10-20 milliós fekete
autókkal, ezt is tudjuk – és ez a család kénytelen igénybe venni ezt a segítséget. Ezeket hívjuk
különben uzsora-bűncselekményeknek; ezzel a szociális kártyával, mint pénzhelyettesítő
eszközzel, ezt is szeretnénk fékezni, illetve teljes mértékben szinte visszaszorítani.

Van még a javaslatunknak egy lényeges pontja, hogy a bevezetés első részeként a
juttatások 80 százalékát utalvány, illetve kártya formájában próbáljuk odaadni, a fennmaradó
20 százalékát pedig készpénzben. Ugyanis számoltunk azzal – és ez is le van írva az indoklási
részben -, hogy ezeknek a rétegeknek, akik szociális segélyből élnek, például szintén
ugyanúgy lehet igényük kulturális vagy bármilyen elképzelésű kulturális szolgáltatás
igénybevételére, gondolok itt színház, illetve mozi látogatásra. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. A minisztérium részéről dr. Kása Karolina főosztályvezető
asszonynak adnám meg a szót.

Dr. Kása Karolina (NEFMI) állásfoglalása

DR. KÁSA KAROLINA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök
úr. Köszöntöm a bizottságot. A határozati javaslatban foglalt szociális kártya abból a
feltevésből indul ki, hogy a különböző szociális juttatások felhasználása nem
rendeltetésszerűen történik. Megjegyezni kívánom, hogy a nem rendeltetésszerű felhasználás
tulajdonképpen az eseteknek mindössze 20 százalékában jellemző. Ezzel együtt hangsúlyozni
kívánom, hogy a tárca törekvése az, hogy növelje a szociális juttatások felhasználásának,
tervezésének a célzottságát, növelje a hatékonyságot a rendeltetésszerű felhasználás
tekintetében, illetve további törekvés az is, hogy az ellátásra való jogosultság
megállapításának a folyamata egyszerűsödjék. Ennek érdekében vizsgálja a tárca annak
lehetőségét egy úgynevezett egységes szociális nyilvántartás kialakításának a lehetőségét,
amely alkalmas lenne arra, hogy egyrészt egyszerűbbé váljon a különböző szociális ellátások
jogosultsági feltételeinek a megállapítása, másfelől átláthatóbbá váljék ez a rendszer, és
kiszűrhetőek legyenek azok a párhuzamosságok, amelyekkel esetlegesen az ellátórendszer a
napjainkban küzd.

További célja lenne egy ilyen egységes nyilvántartó rendszer kialakításának, hogy ne
legyen szükséges minden esetben maguktól a kérelmezőtől különböző adatokat az esetleges
folyósított ellátások vonatkozásában: jövedelmi helyzet, vagyonvizsgálat tekintetében
bekérni, hanem tulajdonképpen az elképzelések szerint egy online rendszeren keresztül
lehessen ezeket az adatokat a különböző állami szervektől begyűjteni. Tulajdonképpen egy
ilyen egységes adatbázisnak a létrehozása egyrészt az ágazaton belüli adatbázisok
összekapcsolását jelentené, másfelől pedig a társágazatok adatbázisaihoz való hozzáférést.
Egy ilyen adatbázis működése biztosítaná azt, hogy mindenképpen átlátható legyen a szociális
transzferekhez való hozzáférés biztosítása, és adott esetben ehhez kapcsolódhatna egy
úgynevezett pénzhelyettesítő számlafunkció is, amelyet itt a szociális kártya javaslat
tartalmaz.
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Ahhoz, hogy egy ilyen egységes nyilvántartási rendszert, amelynek egyébként az
alapelemei bizonyos tekintetben már megvannak, de abban a formában, amelyben mi
célszerűnek gondoljuk, illetve a tárca célszerűnek gondolja működtetni, abban a formában
még mindenképpen további informatikai fejlesztéseket és jogszabályi feltételeket is igényel.
Tehát azt gondoljuk, hogy mindenképpen – hogy is mondjam – további lépések szükségesek
ahhoz, hogy egyáltalán ez az egységes szociális nyilvántartás, rövidebb nevén: szociális
számla létrejöhessen, és majdan, amikor ez a szociális számla már működik, akkor
esetlegesen ehhez kapcsolódhatnának pénzhelyettesítő funkciók is, amelyek részben a
szociális kártyában megfogalmazott elképzelések egyes elemeivel összhangban állnának.

A szociális kártya vonatkozásában fontosnak tartja a tárca azt megjegyezni, hogy
magának a szociális kártyának a határozati javaslatban foglalt formája nem zárja ki a
visszaélések lehetőségét, hiszen a szociális kártyán vásárolt javakat úgyszintén – hogy is
mondjam – értékesíteni lehet, tehát ily módon ez a fajta rendeltetésszerű használat nem
feltétlenül ellenőrizhető a továbbiakban. Másfelől fontos egy ilyen pénzhelyettesítő eszköz
vonatkozásában egy olyan megoldásban is gondolkodni, ahol a versenyjogi szempontoknak is
megfelelhet egy szabályozás.

Összegezve a tárca álláspontját, a szociális kártya bevezetését elsősorban az
informatika, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozási szempontokra tekintettel, illetve azt
hangsúlyozva, hogy ennek az egységes szociális adatbázisnak a kialakítása előkészítés alatt
áll, nem tartjuk időszerűnek a határozati javaslatban foglalt szociális kártya bevezetését.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni.
Vágó Sebestyén képviselő úrnak adom meg a szót.

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Kérdezni szeretnék valamit,
hogy ez a 20 százalékos szám - tehát két kérdést és egy hozzászólást szeretnék tenni. A kérdés
az az, hogy ez a 20 százalék honnan van ez az eredmény, hogy a cél a felhasználása a
kiosztott segélyeknek, volt az előadásban egy ilyen.

A másik dolog pedig, amit mondani szeretnék, az az, hogy most az, hogy megvan-e ez
az adatnyilvántartás vagy nincs, szerintem ez független, hogy most ettől be lehet-e vezetni a
pénzpótló támogatási rendszert, vagy nem lehet.

Amikor Monokon és más településeken a szociális kártyát a polgármester bevezette,
akkor ez tulajdonképpen megosztotta, kettéosztotta a szakmát, ezt nagyon jól tudjuk, rengeteg
vita volt. Az ideológiai vitán kívül és az ideológiai érdeken kívül egyetlenegy jogi érvet
tudtak felsorolni, azt, hogy a jelenlegi jogszabályok nem teszik azt lehetővé, hogy pénzbeli
juttatásokat ekkora százalékban természetbeli juttatásként folyósítsanak.

Az indítványa a Jobbik frakciónak és köztük nekem is, mert előterjesztőként
szerepelek, arra irányul, hogy változtassuk meg ezeket a jogszabályokat olyan formában,
hogy ekkora mértékben a pénzbeli juttatásokat természetbeni juttatás formájában is lehessen
adni, és annak nincs köze a nyilvántartáshoz, ugyanis ezt majd esetlegesen a helyi
önkormányzatok fogják kezelni, akik eddig is kezelték a pénzalapú segélyekkel kapcsolatban
is. Tehát szerintem nem függ össze ez a két probléma. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Majd, ha lehet, akkor a végén kellene összegezni a kormány
részéről.

Lakatosné Sira Magdolna képviselő asszonynak adok szót.



- 28 -

LAKATOSNÉ SIRA MAGDOLNA (Fidesz): (hangosítás nélkül.) Megpróbálom
hangosan mondani, ötgyermekes anyaként én is azért gyakran kerültem abba a helyzetbe,
hogy alkalmi süketeknek kellett beszélni.

Én egy kistelepülés polgármestereként azt gondolom, hogy a jelenlegi szociális
szabályozás lehetővé teszi különböző segélyeknek a természetbeni nyújtását. Amire önök
valószínűleg gondolnak, az a munkanélküli ellátás helyett kapott rendszeres szociális segély,
amit így kellene kiváltani. Azt gondolom, hogy egyrészt a 20 százalék rendeltetésszerű nem
felhasználó miatt egy kártya bevezetése bünteti a 80 százalékot, szerintem nem jogos.
Másrészről pedig azt is gondolom, hogy nem nekünk kellene az emberek helyett gondolkozni,
tehát nem nekünk kellene az ő pénzüket beosztani, hanem meg kellene tanítani őket arra,
hogy próbálják meg ezt a jövedelmet jól felhasználni.

Tehát nem hiszem azt, hogy ha valaki munkabérből él és azt rosszul használja fel,
jogunk lenne azt mondani, hogy ezen túl természetben kapja a fizetését. (Közbeszólás:
Megdolgozik érte.) Ez pedig egy munkanélküli állapot kezelésére nyújtott juttatás, amiben
nem lehet egységesen kezelni mindenkit, az önkormányzatoknak van arra lehetősége, hogy
természetbeni juttatásként állapítsanak meg egyébként más jellegű szociális juttatásokat.

ELNÖK: Köszönöm. Baráth Zsolt képviselő úré a szó.

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tulajdonképpen a kormány részéről
a hölgy, aki itt elmondta az ellenérveit, ezek nem voltak számomra ellenérvek. Örömmel
tapasztaltam, hogy itt az előterjesztésünkben az indoklási részben lévő mondatokat vagy
szavaimat hallottam vissza, és ebből kifolyólag csodálkozással töltött el az, hogy nem tartja a
kormány pillanatnyilag időszerűnek. Ez akut probléma. És én is megkérdeztem volna ezt,
hogy honnan jön ez a 20 százalékos arány, amit Vágó Sebestyén képviselőtársam
megkérdezett, roppant kíváncsiak vagyunk erre, hogy ezt hogyan lehet kiszámolni vagy
statisztikát ebből készíteni.

Azon kívül azért csak fel kell tennem ebből kifolyólag azt a kérdésemet, hogy habár
nem is tartja a kormány pillanatnyilag időszerűnek a szociális kártya pénzhelyettesítő eszköz
bevezetését, és azt is azért szögezzük már le, hogy akik eddig a pénzt elvitték ezektől a
szegény családoktól, a lisztet már, meg a szalonnát valószínű nehezebben fogják elvinni
értékesítés céljából. Akkor elképzelhető, mondjuk, gyanítom, hogy a fideszes bizottsági tagok
ezt most nem fogják ugyanúgy támogatni, vagy legjobb esetben is tartózkodnak, ami ugyanaz;
hogy akkor a jövő héten vagy a jövő hónapban ugyanezt a szociális kártyát valamilyen más
formában az informatikai rendszer felállítása után majd beterjesztik, mert akkor csak ebben
tudunk reménykedni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni.
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó.

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Lakatosné Sira Magdolna
hozzászólására mindenképpen reagálnom kell. Először is azt mondanám, nem akarom
megsérteni, csak azért kicsit viccesnek tűnik egy kormánypárti képviselő szájából az, hogy
nem akarják beosztani azt, hogy ki hogyan osztja be a pénzét, mert nem akarnak senki
pénztárcájában turkálni, az elmúlt fél év intézkedései nem ezt bizonyítják.

A másik dolog pedig az, hogy attól még, hogy a törvény lehetőséget ad több segély
formájának a megváltoztatására, kérdezem, hány jegyző, hány önkormányzat, hány helyi
vezetés él ezzel a lehetőséggel, mert a szám az szerintem a nullához közelít, ugyanis egyik
sem vállalja fel ezt a macerát. Ugyanúgy, mint ahogy a gyermekvédelmi törvény
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megváltoztatásánál, nem hiszem, hogy tucat számban indultak volna jegyzőknél eljárások a
családi pótlék természetbeni juttatásával kapcsolatban az iskolakerülés következtében.

Tehát azért kell egy ilyen határozatot hozni, és azért kell ezeket a törvényeket átírni
ebben a formában, hogy ez kiküszöbölésre kerüljön. És én nem hiszem azt, hogy egy
egészséges szellemben élő magyar állampolgár, aki olyan helyzetbe kerül, hogy erre a
formára, erre a segélyezési formára utalódjon, illetve erre hagyatkozzon, nem hiszem, hogy ő

büntetésnek vagy sértésnek venné ezt az intézkedést. Én például, ha ilyen helyzetben lennék,
nem kérdezném meg, hogy miért nem készpénzben kapom, miért szociális kártyán, örülök,
hogy kapok és azokat a dolgokat vásárolnám meg, amit amúgy is abból a kis pénzből
megvásárolnék a gyermekemnek, a családomnak, a lakhatásomnak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Amennyiben nem,
akkor nagyon röviden szeretnék én is egy néhány gondolatot elmondani.

Először is mindenképp megjegyezném, hogy ez a szociális kártya gondolat a
Jobbiknak az alapprogramja, amivel kampányolt és már gyakorlatilag öt éve hangoztatja ezt a
gondolatot. Számomra kicsit szomorkás a dolog, hogy ezt a Felvidéken már bevezetik,
viszont a magyar kormány ezt nem tudja megtenni, a Felvidéken át tudják venni ezt a
gondolatot, viszont itt még láthatóan nincsen igazából előrelépés. Bár azért hozzáteszem
halkan, hogy valami előrelépést én hallottam jelen pillanatban Kása Karolina asszonytól, ami
kis örömmel tölt el, hogy talán ez az egységes adatbázis létrehozása elindul, csak hát nagyon
lassúak ezek a folyamatok, valóban ez egy rendkívül akut probléma az uzsorabűnözés
Magyarországon annak a rétegnek, amit szeretnénk valahogy konszolidálni, a rákfenéje. Ha
megnézzük, én magam is észak-magyarországiként és jó páran ülünk itt, látjuk: százak, ezrek
élnek ebből a bűnözési életformából, hogy oda állnak, és amikor megvan a rát-nak a kiosztása
vagy segélyosztás, vagy bármilyen jövedelemhez jutnak ezek a családok, akkor azonnal el is
veszik ezeket a pénzeket.

Teljesen igaz egyébként, hogy ez a szociális kártya önmagában nem szűri ki a
visszaélés lehetőségét, de megint csak azt mondom, személyes tapasztalatból is, hogy ezek a
bűnözők, ezres nagyságrendben lévő bűnözők nem kiskereskedőkké akarnak válni. Tehát
hogy ha csak azzal megnehezítjük az ő helyzetüket, hogy nem készpénzt kapnak, hanem
mondjuk, rúd szalámikat vinnének oda nekik, vagy kiló cukrokat azok, akiktől beszedik
ezeket az uzsorakamatokat, higgyék el, hogy megszűnne gyakorlatilag ez a bűnözési forma és
valamilyen más bűnözésre próbálnának áttérni, ha hagyja természetesen az éppen aktuális
kormány és állam.

Tehát én mindenesetre ürülök annak, hogy most előkerült ennek a szociális kártyának
a gondolata, és legalább beszélhettünk róla. Jó lett volna, ha nagyobb hatással tudtunk volna
lenni a kormányzatra, de mi mindenképp amellett vagyunk, hogy megsürgessük ennek a
bevezetését és hisszük és valljuk, hogy ez egy nagyon pozitív és jó intézkedés lenne, ráadásul
egy olyan, ami nem is kerül pénzbe igazából a magyar államnak. Tehát nem olyan javaslatot
teszünk le, ami százmilliárd forintos kiadást jelentene adott esetben, hanem ez csak politikai
akarat kérdése, hogy Magyarországon megvalósuljon a szociális kártya.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak és kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni.
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor megadom a szót Kása Karolina asszonynak a
lehetőséget a viszontválaszra.

Dr. Kása Karolina (NEFMI) válaszadása

DR. KÁSA KAROLINA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen, csak
nagyon röviden szeretném még kiegészíteni az előbb elmondott tárcaálláspontot. Egyfelől
csatlakoznék képviselő asszonyhoz, amikor arról beszélt, hogy számos szociális ellátás
esetében erősödött a természetbeni folyósítás jellege, tehát az ellátások természetbeni jellege.
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Azt gondolom, hogy ez alapvetően az egyik olyan megoldás, ami végképp kizárja azt, hogy a
természetben folyósított ellátások esetén esetleg ilyen uzsoratényezők bekerülhessenek és
rombolhassák egy család életét. Itt említeném akár a rendszeres szociális segélynek, akár a 60
százalékának a természetben való folyósíthatóságát, akár a lakásfenntartási támogatás,
átmeneti segély, temetési segély. Mindemellett a tárca vizsgálja annak lehetőségét és
elkötelezett amellett, hogy a szociális ellátások természetbeni jellege erősödjön, ezt szerettem
volna még kiegészítésül hozzátenni.

Másfelől még azt szerettem volna a szociális kártyához, mint intézményhez
hozzátenni, hogy a finanszírozás nemcsak az informatikai feltételek kialakítása és az ehhez
kapcsolódó járulékos finanszírozási költségek szempontjából merül fel, hanem nagyon fontos,
hogy amennyiben egy ilyen megoldásban gondolkodna valaki, akkor egy országosan egységes
ellátó – hogy is mondjam – olyan ellátó hálózat kialakítása történjen meg, amely egy
kistelepülésen és egy nagyvárosban is egységes. Tehát hogy azok a területi egyenlőtlenségek,
amelyek jelen pillanatban is fennállnak a szociális ellátásokhoz való hozzáférés tekintetében,
adott esetben egy ilyen kártya ezeket az egyenlőtlenségeket ne fokozza, hanem egységes
szempontok alatt történjen, de hangsúlyozom, hogy jelen pillanatban a tárca ennek a
bevezetését nem tartja időszerűnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Volt egy kérdés itt a 20 százalékkal kapcsolatban, esetleg
még erre, ha lehetne válaszolni.

DR. KÁSA KAROLINA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 20 százalék, elnézést,
az egy pontatlan megfogalmazás volt a részemről, ezt nem tudom vizsgálati adatokkal
alátámasztani, az lett volna a helyes, ha azt mondom, hogy a döntő többsége, tehát elnézést
kérek.

Határozathozatal

ELNÖK: Rendben. Köszönjük szépen. Lezárom a vitát és szavazás következik.
Aki a H/2445. számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, kérem,

kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem.
Tartózkodás nem volt. A bizottság nem támogatta a tárgysorozatba-vételét a határozati
javaslatnak. Köszönöm a megjelenést Kása Karolina asszonynak.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2452. szám) (Bertha Szilvia és SneiderTamás (Jobbik) képviselők
önálló indítványa)

Soron következik a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat.

Köszöntöm Bertha Szilvia képviselő asszonyt, akinek előterjesztőként megadom a
szót.

Bertha Szilvia (Jobbik) szóbeli kiegészítése

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm szépen. Először egy technikai jellegű
közlemény, tehát nem neveletlenségből van fenn a lábam, hanem átmeneti orvosi előírás.

Ez a törvénymódosító javaslat, amit benyújtottunk elnök úrral közösen, ez egy nagyon
komoly problémát hivatott orvosolni, ugyanis jelen pillanatban 20 éves korig ad jogosultságot
a törvény egészséges gyermek esetén a családi pótlékra. Annak idején feltettem ezt kérdésként
a kormánynak, hogy nem kívánják-e ezt megváltoztatni, ugyanis a mai iskolarendszerben
gyakran előfordul, hogy 20 éves korára, tehát mire betölti a 20 éves kort, addigra még a
középiskolát sem fejezi be az adott gyermek. Tudjuk, hogy a gyermek felnevelése nem 18
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éves korig tart, nem 20 éves korig, hanem addig, amíg nem kap egy használható szakmát a
kezébe, és minden felelős szülő úgy gondolkodik, hogy akkor akarja kiengedni a családból a
gyermeket, amikor képessé válik saját magát eltartani. Most ez a 20 éves korig járó családi
pótlék eleve nagyon hátrányosan érinti azokat, akik mondjuk gimnáziumban tanultak és utána
még felsőoktatási intézménybe kívánnának menni nappali tagozatra, hiszen pont a legnagyobb
költségek idejére megvonja ezt a támogatást a családtól.

Akkor az államtitkár úr azt a választ adta, hogy nemsokára új családtámogatási
rendszer lesz, mindenféle reformok és majd meglátjuk, hogy mennyire jó lesz, és mennyire
támogatni fogják a gyermekes családokat. Azóta ez a csomag már ismert, és ez így is van,
tényleg nagyon jó, a gyermekek után járó adókedvezmény, már aki igénybe tudja venni –
ebbe a részébe most nem mennék bele. Csakhogy mivel ezt is a családi pótlékra történő
jogosultsághoz kötötték, ezért aztán, akinek 20 év feletti gyermeke van és felsőoktatási
intézménybe, vagy adott esetben még középiskolába jár, az ugyanúgy nem tudja igénybe
venni – most már családi pótlékot sem kap és az adókedvezményt sem tudja érvényesíteni.
Ezért nyújtottuk be ezt a módosító javaslatot, amiben szeretnénk ismét 23 éves korig
kiterjeszteni egészséges gyermekek esetén a családi pótlékban való jogosultságot, mert ebben
az esetben automatikusan az adókedvezményt is igénybe tudnák venni.

Jelenleg egy kontraszelekció fog elindulni a felsőoktatásban, azok fognak
továbbtanulni, akiknek a szülei olyan anyagi helyzetben vannak, hogy ezt meg tudják
engedni, hogy egyrészt eltartsák őket, másrészt finanszírozzák a tanulmányaikat.

Amennyiben minőségi szakembergárdát akarunk, akkor igenis támogatni kell azt,
hogy az első diplomát, ha kell, akkor csak főiskolai szintig, de igenis el tudják végezni állami
támogatással úgy, hogy a családot is támogatjuk abban, hogy gyakorlatilag egy felnőtt embert
el tudjon tartani még a család és a nappali tagozatos oktatását finanszírozni tudja. Ez a
módosító javaslat ezt lenne hivatott elősegíteni.

ELNÖK: Köszönjük. A kormány képviseletében köszöntöm Fűrész Tünde
főosztályvezető asszonyt, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről, átadnám önnek a szót.

Fűrész Tünde (NEFMI) állásfoglalása

FŰRÉSZ TÜNDE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm elnök úr, a szót.
Tisztelt Bizottság! Tehát a törvényjavaslat szerint a családi pótlék jogosultsági korhatárát a
Jobbik felemelné 23 évre. Igazából költségvetési indokok és szakmai indokok miatt jelen
pillanatban el kell, hogy utasítsuk ezt a javaslatot. Mielőtt elmondanám, hogy pontosan mik
ezek az indokok, szeretném ismertetni, hogy az előző Orbán-kormány idejében, tehát az előző
polgári kormány alatt hasonló rendszer működött, akkor is 20 éves korig járt az iskoláztatási
támogatás, és ezzel gyakorlatilag az akkori kormány, mint ahogy a mostani is, elismerte azt,
hogy a nagykorúság, tehát a 18. életév betöltésével nem történik meg a középiskolai
tanulmányok lezárása. Ezt követően 2002 év végén a Medgyessy-kormány volt az, aki egy
törvénymódosítást megszavazott, ami egy ilyen fokozatos bevezetését, illetve növelését
jelentette a családi pótlékra való jogosultságnak és 2004 óta működött ez, hogy 23 éves korig
igénybe lehetett venni az iskoláztatási támogatást, amennyiben a gyermek középfokú, illetve
közintézményben tanult. Aztán 2009 júliusában a Bajnai-kormány ezt a volt szocialista
kormány által hozott intézkedést eltörölte és 2010-től megint 20 éves korig jár csak a családi
pótlék.

Most nézzük, hogy mik a szakmai indokok, illetve a költségvetési indokok jelen
pillanatban az elutasításunk mögött. Egyrészt a költségvetési indok az az, hogy ez a módosítás
önmagában 6,6 milliárd forintos többletkiadást jelentene, ami a jelenlegi helyzetben és az
örökölt költségvetési helyzetünkben bizony sajnos egy jelentős összegnek számít. Ez
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egyébként 36700 fiatalt érint, tehát összesen a családi pótlékra jogosultaknak a 2 százaléka az,
aki után igénybe vették ezt a fajta ellátást.

A szakmai indokunk pedig az, hogy úgy gondoljuk, hogy nem hozhatjuk hátrányos
helyzetbe azokat - én inkább fiataloknak nevezném, mint gyermekeknek - a 21, 22, 23 éves
fiatalokat, akik mondjuk már felsőfokú oktatási intézményben tanulnak, vagy akár már
elkezdtek dolgozni a munkaerőpiacon azokkal szemben, akik eddig az életkorig még nem
tudták befejezni a középiskolában zajló tanulmányokat.

Azt gondolom, hogy amikor többek között a Jobbik is arról beszél, hogy jó lenne a
fiatalokat minél előbb a családalapításra ösztökélni, jó lenne, ha nemcsak 30 éves kor fölött
vállalnának gyerekeket, akkor 23 éves korig gyakorlatilag még gyerekekként kezelvén őket,
családi pótlékot, illetve iskoláztatási támogatást folyósítani utánuk, ez valamilyen szinten
ellentmondásban van. És nem szeretnénk késleltetni azt sem, hogy egy fiatal minél előbb
felsőfokú oktatási intézményben kezdjen tanulmányokat, illetve hogy minél előbb ki tudjon
lépni a munkaerőpiacra. Köszönöm szépen.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni.
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó.

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. Akkor innen már egy lépés a
munkásököl vasököl, meg a dolgozz már 16 évesen, ezzel építsd a hazádat, ne tanulj tovább,
ha szüleid nem tudják fizetni, majd jó proli lesz belőled. Nekem valahogy a fiatalok
továbbtanulása, meg a szülők lehetetlen helyzetének megszüntetése például sokkal többet ér,
mint Orbán Viktor elit testőrsége, ott nem voltak ilyen költségvetési aggályok, hogy a
terrorelhárító szervezetet létre kell hozni és annyi milliárdot kell neki adni, vagy nem, illetve,
hogy meg kell-e még pótolni egy kicsit a költségvetését. Tehát én ezeket az indokokat nem
tudom elfogadni és felháborítónak tartom még azt is, hogy párhuzamot kíván vonni a
Medgyessy-kormány és a Jobbik frakció között. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Amennyiben nem,
akkor röviden én is szeretnék néhány gondolatot hozzátenni.

Először azt mindenképp megköszönöm, hogy részletezte az eddigi történetét ennek az
egész rendszernek. Viszont annak is nagyon örülök, hogy konkrét számadatokat is kaptunk,
tehát hogy ez a 6,6 milliárdos plusz költségvetési kiadást jelentene. Megmondom őszintén
engem megkönnyebbített, mert nem az az összeg, amire én elsőre gondoltam, hogy elérheti,
tehát nem egy lehetetlen célról van szó. Ugyanakkor, hogy ha az igazságosságot nézzük és
azt, hogy mennyire lényeges szempont az, hogy ez újból működjön, életbe lépjen, azért
mindenképp meg kell jegyezni, hogy amikor valaki 21 évesen fejezi be a középiskolai
tanulmányait, az nem azért van, mert bukdácsol adott esetben, hanem, mert ilyen az oktatási
rendszerünk. Az oktatási rendszerünk alapján van, aki 8 évesen megy az első osztályba,
elvégzi 16 éves korára a 8 általánost, majd jön a nulladik évfolyam – szinte már mindenhol a
középiskolában –, és erre jön rá még a 4 év tanulmány, és bizony ezt akárhogy nézzük, 21
évre jön ki és az teljesen természetszerű. És akkor azért megjegyzem, hogy amikor erről már
beszélgettünk a parlamentben, akkor éppen az oktatással foglalkozó fideszes szakemberek,
parlamenti képviselők is igen határozottan bólogattak ezzel kapcsolatban.

Tehát én mindenképp úgy gondolom, hogy nem kellene ezeket az embereket, ezeket a
fiatalokat és ezeknek a családjait büntetni. Ráadásul tényleg azért egy lényeges dolog, hogy
ezzel párhuzamos az, hogy adókedvezményből sem részesülhetnek majd ezek a családok, ami
óriási érvágást jelent egyszerre mind a két támogatási forma, illetve adó-visszaigénylés
megszűnése ebben az életkorban.
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Tehát azt kérem csak a kormánytól, a képviselő uraktól, mindenkitől, hogy
gondolkodjanak el azon, hogy lépünk ebbe ezen a területen, mert ennek igenis pozitív hatása
van. És mint látszik talán, ha nem most, de egy jövő évi költségvetésbe talán bele is férhet ez
és akkor egy pozitív szociálpolitikai intézkedés is születik, mert sajnos a társadalom
kettészakadása zajlik, ezt akárhogy is meg kell vallani az eddigi kormányzás szempontjából.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak – és akkor kérdezem, hogy van-e még, aki
kíván hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor az előterjesztőnk adom meg a
szót a reflektálásra.

Bartha Szilvia (Jobbik) reflexiója

BARTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót. Én is reagálnék ezekre az érvekre.
Ezt a 6,6 milliárdot én sem tartom kizáró oknak, főleg annak fényében, hogy itt ezek szerint
több éven keresztül nagyon sok ember életéről döntünk. Mert hiszen az, aki most nem tud a
felsőfokú oktatásba bekerülni és aztán elkezd dolgozni és családot alapít, az már utána nagyon
kis eséllyel fog tudni elvégezni egy főiskolát vagy egyetemet, ezt mindenki tapasztalhatja a
környezetében, vagy amit elvégez, az egy alacsony színvonalú képzés, aminek igazán nem
fogja utána a hasznát látni. Tehát egyszerűen vannak dolgok, amiket nem lehet a pénzzel
magyarázni.

Azt is meg kell nézni, hogy ezek a fiatalok, akik adott esetben normális szakma nélkül
kerülnek ki a munkaerőpiacra, azok majd mennyi pénzbe fognak utána kerülni az államnak - a
mindenféle szociális ellátás, munkanélküli segély, illetve a plusz felnőttképzések -, tehát még
mindig olcsóbb, ha akkor kezdetben adunk egy normális szakmát annak a fiatalnak a kezébe
és lehetőséget adunk neki, hogy megszerezze.

Az sem elhanyagolandó, ez tény, hogy minél magasabb végzettsége van egy
embernek, annál könnyebben talál munkát, tehát ilyen szempontból is támogatni kellene azt,
hogy aki arra rátermett, az igenis mehessen felsőoktatási intézménybe, és ne a pénz legyen az,
ami meghatározza, hogy a család már nem tudja tovább eltartani és menjen el dolgozni. És
akkor megint itt jön a következő kérdés, hogy jó, hogy a családalapításra akarjuk ösztönözni,
de egy 20 éves gimnáziumot végzett valaki, aki egyébként tehetséges és megérdemelné, hogy
felsőoktatási intézménybe mehessen, az milyen munkát fog tudni vállalni, és abból fog-e
tudni majd vajon családot alapítani, vagy pedig egy olyan jövő elé néz, amikor gyakorlatilag a
nyomor szinten kell élnie, nem tud otthonról elköltözni, nemhogy családalapításra, de önálló
életre nem tud gondolni. Ez egy nagyon összetett probléma, és mivel úgy tűnik, hogy ezt
hosszú távra is így tervezik, ezért gyakorlatilag generációk nőhetnek fel úgy, hogy a
tehetséges embereknek nem lesz lehetőségük felsőoktatásba menni azért, mert a mostani
gazdasági viszonyok között a szüleik nem tudták ezt megengedni.

És összehasonlításképp, lehet, hogy az előző Orbán-kormány időszakában is ez volt a
rendszer, csakhogy akkor nem voltunk egy hatalmas nagy válságban, mint most vagyunk,
tehát akkor megengedhették a szülők, hogy egy kicsit összehúzzák magukat és
kigazdálkodják azt, hogy az a gyerek elmehessen felsőoktatási intézménybe, most nem tehetik
meg, tehát most ez egy nagyon komoly mentőöv lenne, hogy aki arra érdemes, az mehessen.
És még mindig van rajtuk egy nagyon komoly presszió, hiszen 23 éves korig jár, tehát annak
a gyereknek össze kell kapnia magát, hogy ne halasszon félévet vagy évet, ne bukjon meg,
igenis tanuljon, mert 23 éves korig van lehetősége, ez mindenképpen egy méltányos dolog
lenne, és még mindig elsősorban a törekvő diákokat és szülőket támogatná az adókedvezmény
révén.

Még előjön az a kérdés, hogy itt mennyire hosszú távra tervez akkor a kormány, mert
ez egy hosszú távú befektetés, ha a mostani végzős diákokat próbáljuk segíteni, hogy
továbbtanuljanak. Tehát itt most akkor ezek szerint csak négy évre, vagy háromra terveznek,
valahogy ezt túl kell élni, vagy pedig az ország számára egy hosszú távú stratégiát próbálnak
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felépíteni, amiben igenis minden évben végzett 80 ezer diák számit, ez itt egy nagyon komoly
kérdés.

Az iskolarendszer, azt már elnök úr elmondta, nem ismételnél el, hogy itt rendesen
megbolygatták az iskolarendszert, most már az, hogy 18 éves korban lezárul a középiskola, az
nem így van; onnantól kezdve, hogy 8 évesen lehet elkezdeni az óvodát, és most már 6 éves
középiskolák vannak, ez már nem egy alaptézis. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy
elmondtam mindent, amit akartam.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönjük szépen. Lezárom ezzel a vitát. Szavazás következik. Aki a
T/2452. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 16
tartózkodással a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba-vételét a törvényjavaslatnak.

Köszönöm szépen a részvételt és amennyiben az egyebekben nincsen senkinek
semmilyen közölnivalója vagy felvetése, akkor ezzel le is zárom a bizottsági munkát, nagyon
szépen köszönöm mindenkinek a kitartást és a mai munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc)

Sneider Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


