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István Levente, Pál Tibor, dr. Varga László, Tóth Csaba, dr. Nemény András, 

dr. Sós Tamás és Lendvai Ildikó (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

  

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/11212. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  

3. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere meghallgatása 

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 
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A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Ágh Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke  
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Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz)  
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Helyettesítési megbízást adott   
 
Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig Horváth Zoltánnak (Fidesz)  
Talabér Márta (Fidesz) megérkezéséig dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz) 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Simon Gábor országgyűlési képviselő (MSZP) előterjesztőként  
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere  
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Prutkay János szakértő (Belügyminisztérium) 

Megjelentek  
 
Dr. Simicskó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Kérem, foglalják el helyüket. Megkezdjük a mai 
bizottsági ülésünket.  

Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, a helyettesítéseket majd később 
felolvasom. 

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslathoz van-e valakinek hozzáfűznivalója. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja a kiküldött napirendi javaslatot, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokat. 

A kegyeleti járandóság bevezetéséről szóló határozati javaslat (H/11499. szám) 
(Mesterházy Attila, Simon Gábor, Tóbiás József, Gúr Nándor, Pál Béla, dr. Garai István 
Levente, Pál Tibor, dr. Varga László, Tóth Csaba, dr. Nemény András, dr. Sós Tamás és 
Lendvai Ildikó (MSZP) képviselők önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Ennek értelmében soron következik a kegyeleti járandóság bevezetéséről szóló 
H/11499. számú határozati javaslat tárgyalása. Előterjesztőként Simon Gábor képviselő úrnak 
adom meg a szót. 

 

Simon Gábor szóbeli előterjesztése 

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Képviselőtársaim! Pár szó erejéig szeretnék az országgyűlési határozati javaslat 
előzményeiről és annak a tartalmáról is szólni. 

A téma különösen érint bennünket, hiszen a Ház a napokban tárgyalja a szociális 
temetésről szóló előterjesztést, aminek előzménye egyébként a temetkezés területén érzékelt, 
látott ellentmondások, problémák felismerése volt. Úgy vélem, ezt elősegítette a 
fogyasztóvédelmi bizottsági ülés, ahol többször ezt a témát megtárgyaltuk. Erre reagálásul - jó 
szándékúan mondom - a kormány egy választ próbált adni az ott tapasztalt ellentmondásos 
helyzetre, amely egyébiránt úgy vélem, hogy nem jó, nem az adott problémák megoldására 
irányuló válasz, sőt kicsit olyannak tekintem, hogy olyat akar megoldani a kormány, amit 
senki nem kért, amit viszont meg kellett volna oldani, azt meg nem oldotta meg.  

Látván ezt a helyzetet, kollegáimmal, szakértőinkkel, képviselőtársaimmal 
végiggondoltuk azt, hogy hogy lehet mégis a temetkezés területén meglévő problémákra 
egyfajta olyan választ adni, amely egyébiránt a szociális biztonságot elősegíti, az emberi 
méltósággal összeegyeztethető és a kegyeleti eljárások tiszteletben tartását is segíti. 

Ennek a gondolkodásnak a jegyében készítettük azt az országgyűlési határozati 
javaslatot, amely a kegyeleti járandóság bevezetésére irányul, amely egyébként lehetőséget 
teremt arra, hogy ennek a javaslatnak a kormány általi végiggondolásában a temetkezéshez 
kapcsolódó támogatási rendszer egészét újra lehet gondolni.  

Kormánypárti képviselőknek mondom, hogy ez a javaslat annak ad lehetőséget, hogy 
ha önök ezen a téren érdemi szakmai gondolkodást kívánnak végigvinni, akkor ez a javaslat 
utat nyit ahhoz, hogy az egész rendszert lehessen újragondolni, a rendszer újragondolásánál 
pedig fontosnak gondolom a most meglévő rendszerelemeket, amelyek megjelennek a 
köztemetésben, megjelennek a segélyezés, támogatás formájában, és egy európai uniós 
normákat figyelembe vevő új támogatási formát, a kegyeleti járandóságot is bevezeti. 
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Az előterjesztés kialakításában az alábbi szempontokat vettük figyelembe. Ez 
egyébként az előterjesztésben is benne van. (Prof. Iván János megérkezik az ülésre.) 

Minden nyugdíjasként vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőként elhunyt személy 
után járjon ez a támogatás, amely egyösszegű, vissza nem térítendő, és amelyet a temetésre 
köteles az elhunyt hozzátartozója felhasználni, és összegében legalább a mindenkori 
nyugdíjminimum háromszorosa legyen, ez a támogatás érdemi segítséget nyújtson a 
temetkezéshez, annak az anyagi terheinek az enyhítéséhez. A támogatás során annak a 
felhasználása során teljesül az az elvárás is, hogy átlátható, transzparens, világos támogatási 
forma legyen. 

Az országgyűlési határozati javaslatban a kormányt kérjük fel arra, hogy dolgozza ki 
ennek a rendszerét. Ugyancsak a kormányt kérjük fel arra, hogy a későbbiek során vizsgálja 
meg, hogy miként lehet minden elhunyt után egy egyösszegű, alanyi jogon vagy rászorultsági 
alapon járó támogatást kialakítani, ezt az egész rendszert, a temetkezés területén lévő 
támogatási rendszert egy egységes, koncepcionális rendszerré formálni. 

Ezért kérem elnök urat és a bizottságot, hogy támogassa a tárgysorozatba-vételét 
ennek az országgyűlési határozati javaslatnak, amely, mondom még egyszer, azt a lehetőséget 
teremti meg, hogy önök és a parlament egésze ezt a nagyon fájó, nagyon nehéz kérdéskört 
érdemi módon, szakmai alapon meg tudja tárgyalni. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 

Hozzászólások, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Jelzem, hogy a kormány a napirendi pont tárgyalásában 
nem vesz részt. Akkor most a vitát megnyitom. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván 
hozzászólni a határozati javaslathoz. (Jelzésre:) Horváth Zoltán képviselő úré a szó. 

 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én inkább kérdést 

fogalmaznék meg most, mint hogy érdemben vitát nyitnék, mert egyetértek Simon képviselő 
úrral, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés. Éppen ezért azt gondolom, hogy jó, ha ezt a mai 
jogszabályi környezetből vizsgáljuk meg, és kevésbé mondjuk politikai és még kevésbé 
kampánycélzattal.  

Azt szeretném megkérdezni a ma hatályban lévő szociális törvényben nevesített 
természetben nyújtott ellátásnál rögzített temetési segély, valamint a ma is a parlament előtt 
lévő szociális temetés mint egy új intézményi forma kapcsán, hogy mi az, amit - és most 
idézem a képviselő urat - nem old meg ez a két jogszabályi hely, mennyiben új az önök által 
beterjesztett elképzelés, miben hoz igazából változást. 

Az én megítélésem szerint ma a szociális törvényben nevesített temetési segély szinte 
megteremti annak a lehetőségét, hogy amennyiben egy önkormányzat a saját rendeletében 
úgy dönt, akár 100 százalékban is át tudja vállalni a rászorulótól a temetés összegét. A 
szociális temetés új intézményrendszere pedig azoknak nyújt segítséget, akik mondjuk nem 
kerülnek be abba a körbe, akit egy önkormányzati rendelet alapján a rászorultak körébe 
vonnánk, és számukra biztosít egy önkormányzat, állam és a szolgáltatást igénybevevő 
hármas részvételével egy új típusú intézményt. 

Kérdezem még egyszer, miben nyújt újat és mást, mennyiben egészíti ki a mostani 
ellátórendszer elemeit az a javaslat, amelyet önök fogalmaznak meg. Remélem, hogy ez a 
javaslat tényleg nem arról szól, hogy politikai felhangot szeretnénk adni egy olyan nehéz 
kérdésnek, amit mindannyian úgy gondolunk, hogy egy nagyon nehéz és egy nagyon 
érzékeny témakör. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Nem árulok el titkot, a kegyeleti járandóság bevezetéséről szóló határozati 
javaslatot a Magyar Szocialista Párt frakciójának támogatásával nyújtottuk be. Nem politikai 
szándékunk, hanem humanitárius szándékunk volt akkor, amikor megfogalmaztuk ezt a 
javaslatot, és nem véletlenül kérte képviselőtársam is, aki az előterjesztés indokolását 
ismertette, hogy adják meg a lehetőséget arra, hogy erről vitát folytathassunk, komoly vitát a 
bizottság szintjén és majd a parlament szintjén is. 

Kétségtelenül igaz, hogy ez a határozati javaslat sem old meg egy csapásra semmit, 
mint ahogy az a törvénytervezet sem, amelynek majd a módosító indítványairól tárgyalni 
fogunk, ez a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi törvény módosításáról szóló 
javaslat. Ellenben számos olyan nagyon érzékeny és megoldatlan területet felszínre hozott, 
amelyre valamilyen megoldást kell találnunk, én hadd fejezzem ki azt a reményemet, hogy 
közösen. 

Előbb, az imént szóló képviselőtársam szólt arról, hogy a szociális törvényben a 
temetési segély megoldja ezeket a problémákat. Nekünk az a véleményünk, hogy nem oldja 
meg ezeket a problémákat, annál inkább, mivel szűkült is azoknak a köre, akik az 
önkormányzati segélyhez - mert most már nem temetési segélynek hívják - hozzájuthatnak 
majd. 

Azt is szeretném megemlíteni, hogy annak ismeretében - mert hiszen ezt mindannyian 
tudjuk, hogy az eltemettetés költségei egyre magasabbak és egyre nagyobb terheket 
jelentenek a hozzátartozók számára is - ki kellene alakítani valamilyen olyan méltányos 
rendszert, amely egyrészt enyhíti, tehermentesíti a hozzátartozókat költségek tekintetében is, 
azokét is, akik egyébként megkísérlik megtakarítani ezeket a költségeket, ezzel természetesen 
erősíti a szociális biztonságot is, és az emberi méltóságot, a mindenkit egyaránt megillető 
méltó eltemettetést is biztosítja mindazok érdekében, akik például erre önerőből nem képesek. 
(Rónaszékiné Keresztes Monika megérkezik az ülésre.) 

Nem fogalmaztuk meg minden részterületét természetesen az elgondolásunknak. Azt 
szeretnénk, ha a kormány is részt venne ennek a javaslatnak a kidolgozásában, mivel 
természetesen elsősorban az ő feladata, hogy ennek a részleteit kidolgozza. De mivel egy 
olyan területről van szó, amelyet véleményünk szerint a következő napirenden szereplő 
törvény nem rendez megnyugtatóan sem humanitárius szempontból, sem közegészségügyi, 
sem munkabiztonsági szempontból, de nyilván ezt majd ott el lehet mondani, ezért úgy 
gondoljuk, hogy egy ilyen kegyeleti járandóság bevezetése mindenképpen segíthetne az 
elhunyt hozzátartozó méltó eltemettetésében. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs további hozzászólási szándék, viszonválaszra megadom a 
lehetőséget Simon Gábor képviselő úrnak. 

 

Simon Gábor válaszai 

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Horváth képviselő úrnak is köszönöm 
a kérdéseket. Egész biztos vagyok benne, hogy ez azt jelenti, hogy érdemi módon elindulhat 
egy gondolkodás, önök a bizottság döntésével hozzá is tudnak ehhez járulni, ezért kérem még 
egyszer önöket, hogy adják meg a lehetőséget, nem nekünk, hanem ezen kialakult helyzet 
megoldásának, hogy előbbre tudjunk lépni. 
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Mi az, amit megold, és mi az, amit nem old meg? Pál Béla nagyon helyesen mondta, 
hogy ez az előterjesztés nem arra vállalkozik, hogy a mai temetkezési anomáliák hosszú 
listájára egyöntetű, egyszerű, egy gordiuszi csomó átvágása szintű választ ad, hanem egy 
rendszerszintű gondolkodást indít el, egy rendszerszintű gondolkodást, ahol azt mondjuk, 
hogy az Európai Unió részeként olyan európai uniós megoldásokat alkalmazzunk 
Magyarországon, ami egyébként a temetkezők számára egyfajta kiinduló biztonságot nyújt. 
Ebben a támogatásban, amely egyébként a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő 
elhunytak utáni támogatás, ezt a folyamatot elindítja. Nyilvánvaló, ezt a rendszert tovább kell 
építeni, de hát valahol el kell kezdeni. 

Azért is jeleztem, hogy nem politikai vitát akarok lefolytatni, ezért is kerültem el azt a 
csapdahelyzetet, hogy ennek az előterjesztésnek az ürügyén a szociális temetkezésről 
folytassunk le egy vitát. Én önök felé mintegy gesztusként is nem ebbe az irányba tereltem a 
hozzászólásomat, hanem inkább egy szakmai, egy együttműködést ajánló irányba. Önök 
nyilvánvalóan erre tudnak lépni. 

Nem oldja meg a szociális temetkezés egyébiránt a ma létező problémákat - átlátható, 
összehasonlítható díjszabás, a temetkezéshez kapcsolódó szerződések belső tartalma -, ezekre 
nem ad választ a szociális temetés. (Talabér Márta, Vincze László és Gaal Gergely 
megérkezik az ülésre.) Olyan problémát akar megoldani a kormány, amelynek a megoldását 
ebben a pillanatban nem kérte senki. 

Ha elolvasta képviselő úr a kormányhoz kapcsolódó megjegyzéseket vagy a bizottsági 
ülésen a kormánytisztviselők által elmondott indokokat, akkor világosan látszik, hogy egy 
kormányzati gondolkodás eredményeként jutottak a szociális temetkezéshez, amelynek 
egyébként az egyik primer oka az, hogy hogy lehet költséget csökkenteni ezen a területen, 
kormányzati költséget is csökkenteni, vagy mondjuk úgy, közköltséget csökkenteni, 
miközben egyébiránt a meglévő kiinduló problémákra meg nincs megoldás. Én azt mondom, 
hogy nem ebben szeretnék vitát lefolytatni önökkel, hanem a lehetőséget megajánlani, hogy 
ennek a határozati javaslatnak az elfogadása nyomán menjen tovább az a szakmai vita, amely 
a temetési támogatások egész rendszerét újragondolja.  

Jelzem, hogy temetési segély ebben a pillanatban van még, de néhány hét múlva már 
nem lesz, hiszen beolvad egy általános önkormányzati segélybe, tehát egy más típusú 
jogcímen lehet majd a támogatáshoz hozzájutni. Ezért gondolom azt, hogy ha elkezdték a 
rendszert alakítani, ez a rendszer alakításához egy hozzálévő elem. Nem vállalnak kockázatot, 
ha elfogadják, hiszen a tárgysorozatba-vétel nem azt jelenti, hogy önök arról döntöttek, hogy 
ezt támogatják, hanem azt a lehetőséget adták meg, hogy valamikor a parlament ennek 
kapcsán egy vitát lefolytasson és esetleg egy közös, egyetértésre találó döntést hozzon. 

Köszönöm szépen, és kérem a támogatásukat az előterjesztéshez. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Akkor most felolvasnám a szavazások előtt a hiányzók 

helyettesítését. Ágh Péter képviselő urat Horváth Zoltán képviselő úr helyettesíti, Hirt Ferenc 
képviselő urat Vincze László képviselő úr helyettesíti, Kapus Krisztián képviselő urat Bábiné 
Szottfried Gabriella képviselő asszony helyettesíti, Tamás Barnabás képviselő urat 
Szemereyné Pataki Klaudia képviselő asszony helyettesíti, Bagdy Gábor képviselő urat Csizi 
Péter helyettesíti, és Varga László képviselő urat Pál Béla képviselő úr helyettesíti. Közben 
megérkezett új képviselőtársunk a bizottságban, köszöntöm Gaal Gergely képviselőtársamat, 
és további jó munkát kívánok a számára a bizottságunkban. 

Döntés a tárgysorozatba-vételről 

Akkor szavazás következik. Aki a H/11499. számú határozati javaslat tárgysorozatba-
vételét támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 



 10 

(Szavazás.) 10 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 6. A bizottság a tárgysorozatba-vételt 
elutasította. 

Akkor ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen képviselő úrnak a 
megjelenését. 

A temetőkr ől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/11212. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Soron következik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
módosításáról szóló T/11212. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
tárgyalása. A kormány képviseletében köszöntöm Farkasné Gasparics Emese helyettes 
államtitkár asszonyt a Belügyminisztérium részéről. Az ajánlástervezet 1. pontjáról kérdezem 
a kormány álláspontját. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Kormányálláspontokat fogok mondani egy módosító 
kivételével. Az 1. pontot, Baráth Zsolt, Sneider Tamás, satöbbi, nem támogatjuk. (Pál Béla 
jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Nem a kormány álláspontja iránti meglepetés 

váltotta ki a hozzászólásomat, csak azt szeretném jelezni, hogy a Magyar Szocialista Párt 
képviseletében és a később érkező képviselőtársaim nevében is azt szeretném jelezni, hogy 
nem veszünk részt a módosító indítványok szavazásában. Magatartásunknak az az oka, hogy 
alkalmatlannak tartjuk ezt a törvénytervezetet arra, hogy akár módosító indítványokkal 
formálható legyen, hiszen az a határozott véleményünk, hogy a végtisztességnek alanyi jogon 
kellene járnia.  

Hadd olvassak fel csak egy levelet, amelyet egyébként egy debreceni nyugdíjas 
eljuttatott mindannyiunkhoz. Ő azt írja, hogy „itt élned, halnod kell, énekeljük 
gyermekkorunktól halálunkig a Szózatban, de én eszerint éltem és dolgoztam, mint megannyi 
magyar állampolgár, itt éltem át a nehéz évtizedeket az elfelejtett nemzedék tagjaként. 
Gyermekeket neveltem, várom az ötödik unokámat. Tessék mondani, akik hozzám hasonlóan 
itt élnek és dolgoznak, nem kaphatnának állampolgári jogon egy térítésmentes, teljes körű 
alaptemetést, hamvasztást, esetleg 1-2 négyzetméter sírhelyet, grátisz sírásást, és 
halottöltöztetés nélkül?” Nem folytatom tovább a levelet, mindannyian megkaptuk. (Vincze 
László közbeszól.) Ezzel is szerettem volna… (Vincze László felé:) Kérjen szót, képviselő úr, 
és akkor elmondhatja a véleményét, akkor legalább hallja mindenki. Köszönöm szépen.  

Csak ezzel szerettem volna érzékeltetni azt, hogy ez a törvénytervezet nemcsak az 
ellenzék véleménye, hanem az állampolgárok jelentős részének véleménye szerint is 
alkalmatlan arra, hogy megoldja azt a kérdést, amelyet célul tűzött ki. Így tehát a Magyar 
Szocialista Párt ezt elfogadhatatlannak tartja, ezért most a módosító indítványok szavazásában 
nem veszünk részt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki az 1. ponthoz 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki a 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 
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Az ajánlástervezet 2. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Szavazás 

következik. Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 3. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Szavazás 

következik. Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 4. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Kérhetnénk egy indokolást a 

kormány részéről? 
 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni, kérdést intézni? (Nincs jelzés.) Akkor 

államtitkár asszonynak adom meg a szót. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

A 4. módosító Vágó Sebestyén, Hegedűs Lorántné, Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselők 
törvényjavaslata szerint a módosítás 16/A. §-ának elhagyását javasolja és egy új 16/A. §-t 
iktatna be. A munkavédelmi előírások tekintetében, munkavédelmi, közegészségi és 
járványügyi szabályokra vonatkozó ismeretek oktatását kívánja hangsúlyozottabban 
bevezetni. Megítélésünk szerint az a javaslat is, ami az eredeti szövegben szerepel, elegendő e 
tekintetben, nem kell ilyen típusú megfogalmazást tenni. 

 
ELNÖK: Köszönjük. További hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, akkor szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 5. pontjáról kérdezem az államtitkár asszonyt, a kormányt. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 
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igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 6. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. A bizottság a módosító javaslatot 
nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 7. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez 18 igen. Volt-e nem 
szavazat vagy tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. Tehát támogatta bizottságunk a 7. 
pontot. 

Az ajánlástervezet 9. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. (Közbeszólások.) 
Nem a 8-as jön, azt nem tárgyaljuk, a 9. pont csak, ami a bizottság hatáskörébe tartozik. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 10. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Baráth Zsolt 

képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Kérhetnénk egy indokolást? 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Akkor államtitkár 

asszonyé a szó. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Ezt a szakértő úr fogja megválaszolni. 
 
PRUTKAY JÁNOS (Belügyminisztérium): Jó napot kívánok. A kormány által 

elfogadott koncepció szerint az elhunyt öltöztetéséről a hozzátartozó abban az esetben 
gondoskodik, amennyiben az elhunytat egészségügyi intézménybe nem szállítják be. Tehát 
abban az esetben, ha korboncolásra kerül sor, vagy pedig a halálra egészségügyi 
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intézményben kerül sor, akkor ott természetesen az egészségügyi intézmény az öltöztetéssel, 
helyreállítással kapcsolatos feladatokat átvállalja, és a hozzátartozó már felöltöztetve kapja 
meg - bocsánat - az elhunytat. Abban az esetben viszont, és életszerűen valószínűleg idős 
betegeknél vagy pedig olyan betegségeknél, ahol az elhalálozás a család otthonában történik, 
nincs más szereplő, tehát ebben az esetben a hozzátartozónak át kell vállalnia az öltöztetést, 
de azt gondoljuk, hogy mivel itt a halált megelőzően a család egyébként is tevékenyen részt 
vett az elhunyt ápolásában, ez talán egy méltányolható kérés, úgyhogy mi is szeretnénk, ha ez 
ilyen formában megmaradna. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Valaki kíván-e még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 10. pontban szereplő módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot 
nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 11. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Szavazás következik. Aki a 

módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 12. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 13. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 14. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Miért nem támogatják ezt a módosító 

javaslatunkat? Konkrétan az okot kérném. Köszönöm. 
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ELNÖK: Más kíván-e még feltenni kérdést államtitkár asszonyhoz? (Nincs jelzés.) 

Nem? Akkor államtitkár asszonyé a szó. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Ez a javaslat a munkaviszonnyal kívánja valamilyen módon összekötni az elhunyt szociális 
temetéséhez felhasználható kellékszolgáltatások igénybevételét. Megítélésünk szerint ez 
ebben a formában, hogy ezt korlátozás nélkül megtehesse, semmiképpen nem jó. Tehát a 
kellékek pluszok egy temetésben, meghatározott szociális temetés esetén csak mondjuk a 
tényleg szükségesnek ítélt kellékeket lehessen felhasználni, és méltányosságból csak valóban 
abban az esetben javasoljuk - hogy mondjam - az elhunytra való tekintettel, hogy ha elég sok 
munkaviszonnyal rendelkezett ahhoz, hogy… Bocsánat, nagyon szerencsétlenek ezek a 
kifejezések, kvázi a megérdemli szót tudnám itt használni. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Ha nincs további hozzászólási szándék, akkor szavazás 

következik. Aki az ajánlás 14. pontját támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Végül az ajánlástervezet 20. pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) 
Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Ezzel az ajánlás végére értünk. Kíván-e esetleg más napirendi ajánlási pontot 
megtárgyalni a bizottság? (Jelzésre:) Horváth Zoltán képviselő úré a szó. 

 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Én Pál Béla képviselő úrnak 

szeretném jelezni, hogy nagyon sajnáltam a magam részéről, hogy nem vettek részt a 
szavazásban. Sajnos azt kell ezzel megállapítanom, hogy amit az előző napirendi pontnál 
jelezni szerettem volna, sajnos ez a magatartás egyértelművé tette számomra és - azt 
gondolom - a közvélemény számára is, hogy ezt a jogszabálytervezetet egyértelműen nem 
szakmai szemüvegen keresztül nézik, hanem elsősorban aktuálpolitikai szemüvegen keresztül, 
és azt gondolom, hogy ez az, ami nem jó és nem vezet sehová.  

De remélem, hogy mivel van még idő arra, hogy ezt újragondolják, a parlamentben is 
akár egy más magatartást tudnak tanúsítani, bár szerintem már idő nincs arra, hogy 
módosítóikkal tudják jobbá tenni ezt a törvényt. Azért mindenképpen azt gondolom, hogy ez 
sajnálatos, mert ahogy az előző napirendi pontnál is szinte megbeszéltük, a mostani rendszer 
biztosítja a jogszabályban ma még temetési segélyként, de rövid időn belül önkormányzati 
segélyként nevesített ellátást. De akár egy önkormányzati döntéssel egy önkormányzati 
rendeletben akár a temetés 100 százalékos költségét is a rászorulótól egy önkormányzat át 
tudja venni. Ez a mostani és általunk az előbb módosítókkal támogatott jogszabály pedig egy 
új intézményt, a szociális támogatás rendszerét vezeti be, ahol az állam, az önkormányzat és 
maga a temetést igénybe vevő hozzátartozó közösen vállalják a költségeket.  

Tehát az a levél, amit az előbb felolvasott, számomra egyértelműen azt sugallja, hogy 
a közvélemény számára az a fajta negatív politikai kommunikáció, amit önök folytatnak, 
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káros, tehát nem segíti megismerni ezt az új típusú rendszert, teljesen félreviszi és teljesen 
rossz síkra tereli ennek a kommunikációját. 

Köszönöm szépen, elnök úr, ezt csak a képviselő úrnak az 1. módosítónál hozzáfűzött 
kommentjére gondoltam válaszként. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Jelzem, hogy az általános vitája már lezajlott ennek a 

törvénytervezetnek, és ez inkább ezt érinti, de mivel megszólíttatott már Pál Béla képviselő 
úr, ezért megadom neki a szót, de kérem, hogy ne vigyük el a részletes vitáról a figyelmet. 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Nekem nem is volt szándékom, ezért 

nagyon rövid leszek, bár ismerve Horváth Zoltán képviselő úr páratlan képességeit, és ő 
gyakran minősíti az ellenzéki véleményeket, de én azt kérném nagy tisztelettel mindenkitől, 
hogy minekutána mi is tiszteletben tartjuk a kormánypárti véleményt, maximum 
megfogalmazzuk a mi véleményünket ezzel kapcsolatban, legyen ez a másik oldalon is 
szokás, ha lehet. Tartsák annyiban tiszteletben az ellenzék véleményét, hogy 
megfogalmazhassuk azt. Nem kell minősíteni, a közvélemény meg majd maga eldönti ennek a 
minősítését, úgy, ahogy már számos esetben megtette. 

Köszönöm szépen, ezzel többet nem óhajtok foglalkozni. Én is azt gondolom, hogy 
most a módosító indítványok indokolásáról volt szó. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor lezárom ezt a napirendi pontot. Köszönöm szépen a 

részvételt államtitkár asszonynak is. Viszontlátásra.  
A miniszter úr meghallgatása 10.30-kor kezdődik várhatóan, úgyhogy akkor most 

elrendelek 20 perc szünetet. (Szünet: 10.12-10.38 - Lengyel Szilvia és dr. Varga László 
megérkezik az ülésre.) 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere meghallgatása (Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves megjelent Vendégek! Folytatjuk a bizottsági 
ülésünket. Köszöntöm Balog Zoltán miniszter urat a jelenlétünkben, Soltész Miklós és 
Simicskó István államtitkár urakat. Tehát akkor most soron következik Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások miniszterének meghallgatása. A napirendi pont tárgyalását megnyitom, és 
meg is adom a szót miniszter úrnak. 

 

Balog Zoltán tájékoztatója 

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak! A meghívást is köszönöm, hogy lehetőségem van arra, 
hogy néhány szót mondjak, hiszen annyira széles a szociális, családügyi, ifjúsági ágazat 
tevékenysége, hogy valóban csak címszavakban lehet erről beszélni. Ismerve egykori 
bizottsági elnökként a tárgyalás rendjét, annyi gesztust szeretnék tenni, hogy nem leszek túl 
hosszú, hogy legyen lehetőség nyilván a kérdéseknek nemcsak a feltételére, hanem a 
kifejtésére is, úgyhogy ha valamit kihagyok, akkor ezt tudják be ezen lehetőség 
fenntartásának. 

Amivel kezdenem kell, az az, hogy milyen korrekciókra van szükség a 
társadalompolitikában, egyáltalán azokban az ellátórendszerekben, amelyek nemcsak a 
szociális területet érintik, hanem ugyanúgy érintették a köznevelés rendszerét vagy éppen az 
egészségügy rendszerét. Azok az alapvető rendszerátalakítások, amikre 20-23 év után valóban 
szükség volt, érintették a szociális ágazatot is. Ennek az oka részben - mondjuk így - a rossz 
működés, a diszfunkcionalitás, részben pedig olyan intő jelek, amik azt jelezték, hogy a 
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szociálpolitika nem éri el azt a célját, amire egyébként minden jól működő államban 
nemzetstratégiai szempontból szükség lenne.  

Itt én elsősorban a gyermekvállalás kérdését emelném ki, mint egy nagyon fontos 
alapelvet. Itt komoly intő jeleket kapunk évek, hadd ne mondjam, évtizedek óta. 
Magyarország reprodukciós képessége fokozatosan romlik. Ezért az egyik fontos elv az volt, 
hogy úgy nézzük meg a rendszert, hogy miben gátolja és miben segíthetné egyébként a 
gyermekvállalást, hogyan lehetne ezen a téren olyan döntéseket hozni, amelyek részben a 
várandós és kisgyermekes anyák egészségének a javítását szolgálják, a másik fontos 
szempontunk pedig a munkának, a munkavállalásnak és a családi életnek az 
összeegyeztethetősége, ennek az elősegítése. Ez az egyik fontos alapelv.  

A másik lényeges alapelvünk volt a munka- és értékalapú társadalom, nemzeti 
közösség megerősítése, ahol a megélhetést biztosító becsületes munkára mindenkinek 
lehetősége van. Tehát úgy próbáltuk és próbáljuk kezelni a szociális problémákat, hogy 
közben mindenki számára, ahol csak minimális esély is mutatkozik, megteremtsük a munka 
világába való visszatérés feltételeit, és ennek nyilván része a társadalmi fölzárkózás.  

Ha szabad visszaugranom az elejére, ha van értelme annak, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériumán belül ezek a tárcák, mint a család- és szociális ügy, az 
egészségügy, a kultúra, a köznevelés és a felsőoktatás ügye együtt van a társadalmi 
fölzárkózással, ami az én miniszteri időszakom elejéhez tehető, velem együtt érkezett a 
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, akkor az éppen ebben a fajta működésben, 
horizontális működésben van, hogy olyan intézkedéseket tudunk összekapcsolni és 
összehangolni egy tárcán belül, amire korábban csak korlátozottan volt lehetőség. 

Ha társadalompolitikáról beszélünk, akkor nem hagyhatom szó nélkül a korábbi 
időszaknak a gyermekes családokat is súlyosan érintő megszorító intézkedéseit, valamint azt a 
világgazdasági válságot, amely 2008 végén, 2009-ben és 2010-ben is még meghatározta és 
drámaian érintette a magyar családokat. Az elején már említettem a drámai számokat is. 10 
százalékkal kevesebb gyermek vállalásáról döntöttek ebben az időszakban, és 2010-11 
folyamán az élveszülések száma történelmi mélypontra zuhant, 88 ezerre esett vissza évente. 
Ez egy katasztrofális demográfiai helyzetet jelent, ezért van szükség azonnali és hatékony 
cselekvésre.  

Már 2010 nyarán bejelentettük, hogy a gyes, a gyermekgondozási segély időtartamát, 
amit az előző kormány két évre csökkentett, visszaállítottuk három évre. Ezzel önmagában 
több mint 300 ezer forintot adtunk vissza családonként a kisgyermekes családoknak. Ennél is 
jelentősebb lépés a gyermekek után járó adókedvezmény bevezetése, amit szintén a korábbi 
időszakban az előző kormány számolt föl. Itt azért elég beszédes adataink vannak. 2011-ben, 
az előzetes adatok szerint tavaly is egyaránt mintegy 180 milliárd forint támogatást jelentett 
ez, tehát ennyi maradt az adó visszatartásából vagy visszatérítéséből a családoknál, és ez több 
mint egymillió gyermekes szülőt és családot érintett. Ezt a rendszert a továbbiakban még 
természetesen bővíteni szeretnénk, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy igen fontos előrelépés. 

Ha szabad, akkor még hadd említsem azt a harmadik kiemelt fontosságú célunkat, ami 
az idősek tiszteletét és megbecsülését jelenti. Azt tűztük ki célul, hogy a nyugdíjrendszert 
fönn fogjuk tartani, a nyugdíjak reálértékét meg fogjuk őrizni. Erre még ki fogok térni. Ennek 
a stabil és kiszámítható állami nyugdíjrendszernek, amit megpróbáltunk létrehozni, két alapja 
van: egyrészt megbízható azok számára, akik nyugdíjvárományosok, másrészt pedig nem 
termeli újra az államadósságot. Ehhez még néhány számot fogok mondani. 

A negyedik, számunkra fontos terület a fogyatékossággal élők életminőségének 
javítása volt, a fogyatékos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének 
növelése, társadalmi befogadásuk segítése és a megváltozott munkaképességűek 
visszavezetése az aktív életbe. 
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Ha mindezt összefoglalom, akkor azt tudom mondani, hogy közben szükség volt arra, 
hogy egyébként az említett diszfunkciókat, egyébként azokat a visszaéléseket szűrjük ki, amik 
az elmúlt éveknek a sajátjai voltak. Egyfajta rosszul értelmezett társadalmi 
kompromisszumként ezek az ellátórendszerek nem világos kritériumok alapján számos olyan 
kivételre adtak lehetőséget, ami nemcsak hogy finanszírozhatatlanná, hanem átláthatatlanná is 
tette a rendszert, és valójában végső soron azoknak a jogait, azoknak az ellátásait csorbította, 
akik valóban rászorultak ebben a rendszerben. Tehát nagyon fontos volt ez a típusú átalakítás, 
ami a visszaélések, a manipulatív használat ellen lépett föl. Erre majd szívesen mondok adatot 
a következőkben. 

Ahogy említettem már a családbarát fordulatot, még talán annyit hadd mondjak az 
előző adatokhoz, a 180 milliárdhoz évente, hogy végül is, ha az egész hároméves, illetve 
kétéves időszakot - hiszen 2011-től tudtuk bevezetni ezt a segítséget - nézem, akkor a 
gyermekes családoknál a nettó reáljövedelem 6,7 százalékkal nőtt az elmúlt időszakban. Az 
egyéb családtámogatási ellátások összege is jelentősen emelkedett az elmúlt három évben, a 
gyermekgondozási díj maximális összege például 43 százalékkal nőtt. 

A kisgyermekes anyák elhelyezkedésének, valamint a családi élet és a munka 
összeegyeztethetőségének elősegítése érdekében 2011-től járadékkedvezménnyel támogatjuk 
a kismamák részmunkaidős foglalkoztatását, a munkáltatóknak 25 százalékkal kevesebb 
közterhet kell utánuk fizetni, és 2012-től minden munkáltatót köteleztünk arra, hogy 
kérésükre részmunkaidőben foglalkoztassa a kisgyermekes szülőket. 

Szót kell itt ejtenünk még a munkavédelmi akciótervről, amit ebben az évben 
indítottunk. A szülés után a munkaerőpiacra visszatérő kismamákat két éven keresztül 
köztehermentesen, tehát nulla százalék járulékkal lehet foglalkoztatni, utána pedig még 
további egy évig a szokásos adómérték feléért lehet őket foglalkoztatni. Itt lehetővé tettük az 
apák számára is azt a pótszabadságot, amit gyermekenként évi két napban lehet igénybe 
venni. 

A gyermekes vagy a gyermekvállalásra készülő családok lakáshoz jutásának a 
támogatását 2012-től ismét elérhetővé tettük, sőt hamarosan bővítjük az előző kormány által 
megszüntetett szociálpolitikai kedvezményeket, a lakáshitelekhez nyújtott kamattámogatást. 

A rendszeres iskolába járás elengedhetetlenül szükséges a gyermekek jövőbeni 
munkaerő-piaci elhelyezkedéséhez. Ha lehet még valamit mondani az alapelvekről, akkor 
nyilván az intézkedésekből kihallatszik az, amit én, mondjuk így, negatív eszköznek tekintek 
abban az értelemben, hogy valamit előír és valamire kényszeríti a gyermekes családokat, a 
másik oldalon pedig a pozitív eszközök, a pozitív lehetőségek, az a döntés, hogy a rendszeres 
iskolába járást összekötjük a családtámogatással. Ezt én egy olyan kényszerítő intézkedésnek 
tartom, aminek a sikere egyértelmű, hiszen egyetlenegy tanév alatt az 50 órát meghaladó 
igazolatlan hiányzások száma 22 százalékkal csökkent az általános iskolákban. Szerintem ez 
egy elég beszédes szám. Itt próbáltunk humánusan lépni, hiszen az első körben utólag még 
meg lehetett kapni azt az összeget, amit visszatartottunk a családtámogatásból; most már 
ebben a rendszerben, a 2012-13-as tanévtől azt az összeget elvesztik a családok, amit itt 
visszatartunk, és csak akkor kapják meg újra folyamatos finanszírozásban, ha a gyermek újra 
elkezd rendszeresen iskolába járni.  

Ennek a másik oldala az, hogy ugyanakkor pedig különösen is a hátrányos helyzetű 
gyermekek és családok számára egy nagyvonalú ösztöndíjrendszert működtetünk. Egyébként 
ezt az előző kormány alakította ki, mi annyit változtattunk rajta, hogy teljesítményhez 
kötöttük. Az előző kormány alatt ez az ösztöndíj azoknak is járt, akik egyébként megbuktak 
az iskolában, ami egy elég furcsa dolog, hogy ösztöndíjnak nevezünk valamit, amiből aztán 
bukás lesz. 

Van egy új OECD-vizsgálatunk, aminek én nagyon örülök, hogy már ezt a kétéves 
időszakot tudják mérni, és kimutatják azt, hogy ahol az ösztöndíjakat nem kötöttük 
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teljesítményhez, abban a világban nem emelkedik a tanulmányi átlag, ahol pedig 
teljesítményhez kötöttük, ott pedig jelentősen megemelkedett a tanulmányi teljesítmény. 
Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy így érdemes az ösztöndíjrendszert működtetni. Ez az 
integrált pedagógiai rendszeren belül több milliárd forintot jelent a családoknak, a szülőknek. 
Egyébként a tanároknak is mostantól akkor adunk sikerdíjat - eddig automatikusan megkapták 
-, hogyha valóban a gyermek tanulmányi eredménye növekedik és természetesen nem bukik 
meg. 

A családoknak járó pénzbeli kedvezmények és támogatások terén is jelentősen 
előreléptünk. A jogrendszernek és az alkotmányos alapértékeknek a megerősítése a családok, 
a család intézményének a védelmét és a gyerekvállalást tették a középpontba. A kedvezőtlen 
korcsoportos folyamatok ellenére is kijelenthető, hogy ha a negatív demográfiai trend 
átfordulása nem is történt meg, hiszen ez ilyen rövid idő alatt nem lehetséges, a 
családvállalási politikája a családoknak alapvetően konzervatív és hosszú távra tervez, arra 
van szükség valóban, hogy kiszámítható legyen évekre előre a családtámogatási rendszer. 
Tehát itt nagy rángatásokra nem reagálnak a családok, pozitívan semmiképpen, inkább csak 
negatívan.  

Azért bízom benne, hogy ha az előző év népesedési adatait megnézzük, akkor a 
családbarát támogatás valamilyen módon visszaigazolja, hiszen azért mégiscsak 2012-ben 
jelentősen nőtt az élveszülések száma, a házasságkötések száma is nőtt. Amit különösen 
fontos eredménynek tartok - és nyilván az ember ne dicsérje az államtitkárait, de azt 
gondolom, az jó, ahogy Soltész államtitkár úr vállalta azt, hogy a terhességmegszakítások 
ellen egy pozitív családképpel lépjünk föl -, az az, hogy 11 százalékkal csökkent a 
terhességmegszakítások száma 2010 óta összességében. Azt hiszem, hogy az egy igen jelentős 
szám. 

Ahogy említettem, itt erről sokkal többet nem fogok tudni mondani, bár nyilván 
mindenkit érdekel, most van előkészület alatt, de hamarosan a kormány elé kerül, és a 
közvélemény és nyilván a képviselők is megismerhetik, az a demográfiai intézkedéscsomag, 
amit most készítünk elő. A miniszterelnök úr ezt Győrben jelentette be a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének a találkozóján. Bízom benne, hogy ez még határozottabban egy 
olyan jelentős lökést fog adni ennek a trendnek. Mindannyian, akik ebben a szakmában 
dolgoznak, tudjuk azt, hogy a Ratkó-unokák most vannak még éppen szülőkorban, tehát ha 
most radikális intézkedéseket nem hozunk a gyermekvállalás megerősítésére, hogy a hiányzó 
második vagy harmadik gyereket még vállalják a családok, akkor elveszítjük ezt a generációt, 
és mostantól sokkal alacsonyabb generációk jönnek, akik szülőképes korban lesznek. Tehát itt 
nagyon határozott és világosan célzott intézkedésekre van szükség. Bízom benne, hogy ezeket 
még a kormány idén el tudja fogadni, és fokozatosan, lépésről lépésre be tudjuk ezeket 
vezetni, és az üzenetük teljesen nyilvánvaló lesz.  

Még a segélyezésekről, ha lehet néhány szót mondanom. Azt hangsúlyoznunk kell, 
hogy a jövedelem biztosításának nem lehet kizárólagos eszköze a segély. Tehát azt a 
programot, amely részben átláthatóbbá tette ezt a rendszert… Pontosan tudjuk azt, hogy itt a 
visszaélések és nyilván a tisztességes adófizető állampolgárok felháborodása együtt járt ebben 
az ügyben. Ez részben az átláthatatlanságból következett. A magyar állam 23 év után nem 
volt abban a helyzetben, most is még csak ígérni tudom, hogy meg tudja mondani azt, hogy 
Magyarországon egy család milyen forrásokból, milyen jogcímen, mennyi szociális juttatást 
fog kapni. Ha ezt nem tudjuk, akkor nem vagyunk képesek egy igazságos rendszert 
fenntartani.  

Mostanra eljutottunk odáig, hogy részben a rendszer átláthatóbbá tételével, az átmeneti 
segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi segély, támogatás összevonásával 
önkormányzati segéllyé ez a rendszer egyrészt átláthatóbb lesz, másrészt elkészült és 



 19 

működés alatt van már az az informatikai rendszer, amely kimutatja azt, hogy ezen a területen 
milyen ellátások is vannak. Ez sokat fog segíteni az igazságos rendszer megteremtésében. 

Bár nem a mi tárcánk feladata, de komolyan együttműködünk ebben, itt szólnom kell 
azokról a közfoglalkoztatási programokról, arról a Start-munkaprogramról, amelyek 
eredményeként több tízezer embert sikerült bevonni, tehát több százezerre rúg a 
közfoglalkoztatásba vontak száma. De magában a Start-munkaprogramban én nagyon 
lényegesnek tartom, hogy van tízezer olyan család, ahol olyan munkavállaló van a 
közfoglalkoztatásban, aki életében még nem állt munkaviszonyban - szándékosan nem 
mondom azt, hogy nem dolgozott, hiszen ez a feketepiac, feketemunka világa -, életében 
először került az állammal olyan szerződéses viszonyba mint munkavállaló, ami egy 
civilizatorikus segítség is, nem csak egyszerűen arról szól, hogy tisztességes munkát végez és 
ezért egyébként bérjellegű juttatást kap. Én úgy gondolom, hogy ez egy igen jelentős lépés, 
különösen, ha hozzávesszük azt, és ez a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
munkája, hogy több mint húszezer emberre tehető azoknak a száma, akik ezen a programon 
belül, a Start-munkaprogramon belül pluszképzést kapnak, tehát olyan képességekre tehetnek 
szert, amikkel korábban nem rendelkeztek, mindezt egyébként munkaidőben. A munkaidejük 
terhére egy napot iskolában tudnak tölteni az állam költségén, és ezekkel a bizonyítványokkal 
előre tudnak lépni. Erre már vannak konkrét jó példák is. 

Ha a rendszer átalakításáról beszélek, úgy gondolom, az egyik legfontosabb lépés az, 
hogy 2012-ben létrejött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, ami azt jelenti, hogy a 
korábban megyei fenntartásban, illetve részben önkormányzati fenntartásban működő 
szociális intézmények jelentős részét az állam átvette ebbe a központi rendszerbe. Ez hasonló 
a köznevelésben a Klebelsberg-fenntartórendszerhez. Szociális és gyermekvédelmi 
intézményekről van szó, 164 intézményről, 710 különböző helyszínen, hiszen korábban is 
megindult már egy integráció. Itt nemcsak intézményfenntartói feladatokat látunk el, hanem 
módszertani, országos gyermekvédelmi szakértői feladatokat is, az egyházi módszertani 
feladatokat pedig az egyházaknál hagytuk. 

Ha áttérünk valamilyen módon ebben a rendszerben az idősellátásra, ahogyan 
említettem már az előbb, azt tűztük ki célul, hogy a nyugdíjak megőrizzék a reálértéküket, és 
hogy hosszú távon biztosítható legyen a nyugdíjrendszer fenntarthatósága. Ennek az egyik 
legnagyobb akadályát és a legnagyobb veszélyt jelentette az a kötelező magán-
nyugdíjbiztosítás, ami Magyarországon a teljes kiszámíthatatlanságot jelentette sokak 
számára. Ennek a rendszernek a megszűnésével a biztonság mindenképpen növekedett. 

Egyébként a jelenlegi nyugdíjellátásokat is olyan emelések érintették, amelyek 
meghaladták az infláció mértékét, még akkor is, ha csak alacsony mértékben. A 2013. januári 
nyugdíjemelés lényegesen meghaladta. 2012-ben 5,9 százalékos nyugdíjemelés volt, 
miközben az infláció 5,7 százalékos volt. 2013-ban 5,2 százalékkal emeltük a nyugdíjakat, 
míg májusban a KSH által mért infláció 1,8 százalék volt, és a nyugdíjas fogyasztói kosár 
esetében mért infláció is 1,7 százalék volt. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos 
lépés volt. 

Arra a részben kacsára, részben pedig az előző kormány által meghozott szabályokból 
következő rémhírterjesztésre, hogy majd a nyugdíjakat meg fogják adóztatni, azt gondolom, 
egy világos választ adtunk azzal, hogy 2012 júliusában az Országgyűlés elfogadta azt a 
törvénymódosítást, ami egyértelművé teszi, hogy Magyarországon a nyugdíjakat nem fogjuk 
megadóztatni. 

Fontos kérdés még, és - hogy mondjam - sokan értetlenséggel fogadták, talán jogosan 
is, talán nem mondtuk elég világosan, hogy mi is a célunk azzal, hogy a nyugdíjakat bizonyos 
jövedelempótló ellátással váltjuk ki. A célunk az volt, hogy állami forrásból kettős ellátás ne 
legyen biztosítható. A rendszer átállítása úgy, hogy egyébként azokat a munkavállalókat, 
akiknek a munkájára szükség van, kár vagy hátrány ne érje, folyik, és nyilván a tanulságait 
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levonjuk, és a tapasztalataiból mindenképpen tanulni akarunk, mert egyrészt a kettős 
finanszírozás tilalma megint egy ilyen tipikus posztkádári rendelkezés volt, hogy egyrészt 
elmentek nyugdíjba azok, akik munkavállalók voltak, másrészt pedig továbbdolgoztak 
ugyanúgy, csak éppen most kettős ellátást kaptak. Ez egy olyan szociálpolitikai intézkedés 
volt, ami megint a rendszer igazságtalanságát erősítette.  

Tehát a kettős ellátás tilalma azt jelenti, hogy ugyan ne érje kár a munkavállalókat, de 
világos legyen, hogy mi az, amit nyugdíjból fizetünk, és ha valaki nyugdíjat kap, akkor az 
állami rendszerben már ne kapjon még külön bérjellegű juttatást. Ez az egyik cél. A másik cél 
meg az, amiről megint kevesebbet beszélünk, de itt talán érdemes lesz szóba hozni, hogy 
ugyanakkor természetesen az államnak érdeke és az egyénnek is érdeke az, hogy ha valakinek 
nyugdíjasként lehetősége van arra, hogy a magánszférában elhelyezkedjen, a szabad 
munkaerő világában elhelyezkedjen, az adóbevételt jelent az államnak, tehát az 
mindenképpen támogatandó, és úgy gondolom, hogy erre a szabályok lazításával lehetőséget 
is adtunk. 

Ha már a kettős ellátás tilalmáról beszélek, akkor hadd mondjam azt, hogy a kettős 
helytállás elismerése legalább olyan fontos, én ebbe a körbe sorolom a nők számára a 40 év 
jogosultsági idő utáni lehetőséget, amit arra biztosítottunk, hogy aktív családbarát életet 
tudjanak újra élni, ez a korhatár előtti nyugdíjazás, ami kizárólag a 40 éves foglalkoztatás 
vagy munka után jár a nőknek. 2012. év végéig közel 90 ezren vették igénybe ezt a 
lehetőséget. 

Még néhány szót, ha megengednek, a megváltozott munkaképességű emberek 
ellátásáról és foglalkoztatásáról. 2012. január 1-jétől elkezdődött a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátórendszerének az átalakítása is. Ennek két célja van. Az 
egyik az egészségkárosodáson alapuló ellátások egységes, átlátható rendszerének a 
létrehozása, melyben a foglalkoztathatósági szempontok markánsabban érvényesülnek, és 
hangsúlyos szerepet kap a komplex foglalkoztatási rehabilitáció, tehát hogy akik képesek még 
a munka világába visszatérni, akár csak részben is, azoknak erre lehetősége legyen.  

A lényegesebb lépések: a komplex minősítési rendszer átdolgozása, a korábban nem 
egységes rendszer egységesítése, a rehabilitációs kártya bevezetése az egészségkárosodott 
személy foglalkoztatásának teljes időtartamára, amely teljes munkáltatói járulékmentesség 
biztosítása a kártyán keresztül, legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27 százalékáért. Ez a 
mai napig több mint 17 ezer, 17 690 ember foglalkoztatását segítette. A szociális 
foglalkoztatásban 8000 fogyatékos személy végez alkotómunkát és kenyérkereső 
tevékenységet, míg idén 30 500 fogyatékossággal élő ember foglalkoztatásához biztosítunk 
pályázati úton bér- és költségtámogatást. Erre a célra 35 milliárd forint áll rendelkezésre a 
költségvetésben. 

Gondolom, a parkolási igazolványokkal kapcsolatos jogosultságok szigorítását 
senkinek nem kell elmondani, aki az interneten látja ezeket a kiváló képeket a luxusautókról 
és a hamisított parkolási igazolványokról. Erre csak utalnék. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998-as 
törvényt módosítottuk. Ennek eredményeként 2013. június 1-jétől emelkedik a súlyos 
fogyatékossággal élő személyek fogyatékossági támogatásának összege, a jövőben pedig 
évente a mindenkori nyugdíjemelés mértékének függvényében emelkedik az ellátás. Úgy 
gondolom, hogy ez egy jelentős lépés, ami megint az igazságosság irányába mutat, hogy 
azoknak a járandósága is, akik ugyan nem nyugdíjként kapják ezt, de értelemszerűen már nem 
fognak visszatérni az aktív munka világába, a fogyatékossági támogatás is a nyugdíjemelés 
mértékével azonos mértékben emelkedik. 

Ha szabad még néhány mondatot mondanom azokról a pályázati forrásokról, 
amelyeket az új Széchenyi-terv keretében biztosítottunk ezen a területen. Talán a leginkább a 
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítését említeném. Két 
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programunk indult meg itt: az egyik a képzéssel, szakmai és informatikai fejlesztéssel 
kapcsolatos, a másik a nyílt munkaerő-piaci visszatérést támogatja. Az előbbire majdnem 
10 milliárd forintot fordítottunk, az utóbbira pedig 11,7 milliárd forintot az új Széchenyi-
tervben.  

Ugyancsak ebből a forrásból fordítunk 5,2 milliárd forintot a legnagyobb érintett 
ügyfélforgalmat bonyolító kormányablakok és szakigazgatási szervek, valamint az azokban 
nyújtott közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételére. Az infokommunikációs 
rendszer akadálymentesítése vagy a jelnyelvitolmács-szolgáltatás fejlesztésével a hallássérült 
személyek számára tesszük teljesebbé a közszolgáltatáshoz való hozzáférést. Erre mintegy 
540 millió forintot fordítunk. A 2 milliárd forrást az autizmussal élők foglalkoztatásának a 
segítésére éppen az elmúlt hónapban jelentettük be államtitkár úrral. Gondolom, a kitagolásról 
többször volt már szó ebben a körben. Erre 7 milliárd forint összeget biztosítunk, és azon 
kívül is infrastrukturális fejlesztéseket látássérült személyek számára. A gyermekvédelmi 
szakellátás területén a bentlakásos intézmények korszerűsítésére 2,25 milliárd forint értékű 
támogatást biztosítunk. Nagykanizsán létrejön egy újabb, 106 férőhelyes javítóintézet fiúk 
részére, mely tervezetten 2014 januárjától kezdi meg a működését. Végül kiemelném azt az 
egyébként kiemelt kormányzati támogatásból megvalósuló fejlesztést, amelynek 
eredményeként közel 1 milliárd forintból újul meg a Vakok Állami Intézete. 

Ezzel megköszönve a figyelmüket be is fejezem. Köszönöm szépe. 
 
ELNÖK: Köszönöm miniszter úrnak a beszámolóját. A vitát megnyitom. 

(Jelentkezések.) Varga László képviselő úrnak adom meg elsőként a szót. 
 

Vélemények, kérdések 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszter Úr! 
Örülök, hogy személyesen is van alkalmam kérdezni önt, hiszen képviselőtársaimmal sok 
kérdést teszünk föl a parlamentben, sokszor az államtitkárai válaszolnak rá, nyilván nem baj 
ez, hiszen azért a mélységekbe is elmegyünk, még ha nagyon sok mindenben nem értünk 
egyet. Azonban igyekszem most a kérdő hangsúlyokra fektetni a hangsúlyt, hiszen nagyon 
sok mindent érintett, és azért szinte minden egyes területhez szeretnék egy-egy kérdést 
feltenni, úgyhogy belehúzok. 

Először is méltatlanul kevés szó esik talán a szociális szférában dolgozókról és az ő 
bérezésükről. Ön az előző meghallgatásán a bizottság előtt azt mondta tavaly, hogy 
indokoltnak tartja a béremelést a szférában. Nem is oly régen keletkezett, megíródott egy 
szakszervezeti nyílt levél is az ön számára. Mi a véleménye most, lát-e esélyt ebben a 
ciklusban a béremelésre, hiszen három éve a reálpozíciója a szférában dolgozók túlnyomó 
többségének drasztikusan romlott, nagyon sokan minimálbéren vagy a közeli állapotban 
vannak. Itt a minimálbér megadóztatása is sújtotta őket. 

A második kérdésem a szociális temetésre vonatkozna, és most nem ismételném meg 
azokat a vitákat, amik hetek óta zajlanak a közéletben. Ismert az ön kollegáinak az 
álláspontja, a kormánypárti álláspont, szerintem ismert az ön számára a miénk is. 
Vállalhatatlannak tartjuk az előterjesztésüket. Egyetért-e a felvázolt rendszerrel? Lát-e 
lehetőséget arra, hogy módosuljon ez az előterjesztés, és valamilyen formában legalább egy 
közel elfogadható szintet érjen el? Ebben a formában nyilvánvalóan vállalhatatlan az 
előterjesztés. 

A harmadik gyors kérdésem a vasúti pótjegyekre vonatkozna. Itt a közösségi 
közlekedésben a pótjegy bevezetésével gyakorlatilag a 65 év felettiek ingyenes utazása 
megszűnt. Mondom ezt úgy is önnek, hiszen ön is borsodi származású, és a mi területi 
listánkról jutott be, Borsod megyéből, én is miskolci vagyok, azért mondom így. 
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Tájékoztatnám önt, ha nem tudná, hogy például a Miskolc és Budapest közötti viszonylaton 
vasúton gyakorlatilag 7-10 órába telik eljutni olyan személyvonatokkal egyik városból a 
másikba, amelyeken nem kötelező a pótjegy fizetése vagy nem IC az adott vonat. Ezt milyen 
szociális intézkedésnek tartja? Lehet-e ezzel még valamit kezdeni? 

Az idős munkavállalókról nem sok szó esett, tehát azokról, akiknek szűkültek a 
lehetőségei vagy megszűntek a kedvezményes nyugdíjba vonulásra, viszont elhelyezkedniük 
is nehéz. Mi a helyzet velük? 

Drasztikusan nőtt az ellátás nélkül maradott munkanélküliek száma, hiszen 
csökkentették 3 hónapra a munkanélküli ellátást, európai uniós minimumra, tehát ennél kisebb 
nincs gyakorlatilag. Mi lesz az ő sorsuk, hogyan fogják az ő számukat csökkenteni? 

Következő kérdésem röviden. A szociális segélyezés rendszerében terveznek-e még 
bármilyen változtatást a következő időszakban? 

Beszélt a demográfiai problémákról Magyarországon. Én azt hiszem, hogy ez egy 
olyan terület lehetne, amiben ciklusokon átívelő és mindenkori ellenzék és mindenkori 
kormánypárt között kompromisszumos javaslatokra lenne igazán szükség. Említette, ebben én 
is hiszek, hogy a családok a biztonságos tervezés esetén, jövőtervezhetőség esetén vállalnak 
gyermeket. 

Kritizáltuk az adókedvezmény-rendszerüket annyiban, hogy bár a magasabb 
decilisekben nagyon komoly forrásokhoz juttatta a családokat, tehát a felső decilisekben, a 
legszegényebbek körében azonban nem igazán. Akinek nincs munkája, az nem is tudja ezt 
igénybe venni, de egyébként nem is tudja kimeríteni az sem, aki mondjuk ezen dolgozói 
szegény körben éli a mindennapjait, minimálbéren vagy alig afölött. Akkor is javasoltuk, 
hogy vagy egyfajta negatív adóval, vagy a járulékok terhére való igénybevétel lehetőségével 
próbáljanak valahogy segíteni rajtuk is. Aztán most halljuk kormányzati körökből is és 
kormánypárti képviselők köréből is, hogy valami ilyesmit terveznek, vagy a nyugdíjjárulékok 
körére vagy szélesebb körre. Csak a választási évben tervezik ezt, vagy mi a sorsa ennek a 
kérdésnek? 

A családi pótlékot tervezik-e emelni, miniszter úr? Nem emelték azóta, hogy 
kormányon vannak, míg a korábbi szocialista kormányok idejében megháromszorozódott az 
értéke a családi pótléknak. Míg most arról is hallunk, és nagyon sokan eljutottak hozzánk 
ezzel a kritikával, hogy tartósan beteg gyermekektől, egyébként asztmás gyermekektől vették 
el az emelt összegű családi pótlékot. Több ezer családot érint ez a dolog. Mellette a 
közgyógyellátást, ingyen tankönyvet, kedvezményes étkeztetést, utazási kedvezményt is 
érintőlegesen és indirekt módon, de elvették ezektől a családoktól. Tervezik-e visszavonni ezt 
az intézkedést? 

Érinti a gyermekvállalást elég egyértelműen a bölcsődei gondozási díj ilyen mértékű 
és drasztikus bevezetése. Sok kritikát kapott ez akkor, amikor ezt eldöntötték. Terveznek-e 
ebben változtatni? 

A következő kérdésem röviden. Mintegy 10 milliárd forinttal csökkentették az 
önkormányzatok méltányossági segélyre adható keretét, ez nyilván érinti a legnehezebb 
helyzetben élők mindennapjait, és az egyedül élő időseket pedig az is érinti, hogy összevonták 
az önkormányzati segélyek körének egy részét, tehát itt átalakították a rendszert. Terveznek-e 
ebben a rendszerben még további korrekciót? 

Tervezik-e felülvizsgálni azt a gyakorlatot, amely a segélyek jelentős részét, illetve 
magát a közmunkát 20 százalékkal csökkentett juttatással honorálja, vagy egyébként magukra 
nézve is kötelezőnek gondolják az „egyenlő munkáért egyenlő bért” mint olyat, hiszen a 
közmunka kapcsán itt a 47 ezer, azóta elhíresült szám egy nagyon picit ugyan nőtt, de 
mindenki tudja, hogy ennyiből nem lehet megélni tisztességgel. Terveznek-e ebben 
változtatni? 



 23 

Sok szociális szolgáltatás állami támogatása csökkent. Lesz-e lehetőség ezek 
növelésére? Például az emelt színvonalú bentlakásos intézményben élők támogatása több mint 
50 százalékkal csökkent, a házi segítségnyújtás esetében 25 százalékkal csökkent a normatíva 
összege. Terveznek-e változást? 

A nyugdíjrendszerről annyi mindent mondhatnék. Csak nagyon röviden, hiszen beszélt 
a magánnyugdíjrendszerről, úgyhogy nem állhatom meg. Itt több mint 3000 milliárd forint 
volt, amit tulajdonképpen államosítottak ilyen módon, terminológia és megközelítés kérdése 
persze, de hát elég egyértelműen a jövő nyugdíjasait sújtó lépés volt ez, hiszen ezt az összeget 
elköltötték. Nem arról van szó tehát, hogy ezek fölött a lehetőségek, vagyonok, jövőbeni 
nyugdíjak fölött önök rendelkeznek ebben a pillanatban, hanem az állam hatókörébe vonták 
ezeket, és gyakorlatilag minimális összegek elérhetők vagy láthatók ma ebből. Hol vannak a 
jövő nyugdíjai? Erről nem esett szó. 

Csak említés szintjén. Én a korhatár előtti nyugdíjasok jogfosztását semmiképpen nem 
nevezném sikertörténetnek, mint ahogy a rokkantnyugdíjasok vegzálását sem. 

A kettős ellátás tilalma kapcsán azért annak örültem, hogy nagyon picit önkritikus 
mondatok is voltak ebben. Azt gondolom, hogy ezt nem vártam; örültem neki, hiszen ebben 
sok olyan hiba történt, például egészségügyi és sorolhatnám, milyen területeken, ahol igenis 
szükség van azokra az idős munkavállalókra, akik objektíve fontosak ma az országnak. 

Utolsó. Kicsit hosszúra nyúltam, elnézést, csak tényleg sok kérdés vetődött fel 
bennem. Ellenőrző albizottságot tartottunk a pénteki nap folyamán, és ott az államosított 
intézmények kapcsán kérdezhettek a bizottság tagjai, meg a főbizottságból is érkezett 
képviselő, aki kérdezett. Ha jól értettem, ezt egy sikertörténetnek tartják a minisztériumi 
kollegák. Meg szeretném kérdezni, hogy mi a sikertörténet benne, ha az ellátás színvonala 
nem növekedett, tehát nem javult semmilyen módon és tetten érhetően, illetve a bérpozíció, 
amivel kezdtem - akkor ez egy kerete tulajdonképpen a kérdéseimnek, mert azzal kezdtem, 
hogy milyen rossz bérpozícióik vannak a szociális szférában és ezek romlanak -, itt is tetten 
érhető, hiszen a kafetériajuttatások, egyéb plusz ellátások tekintetében, amelyeket az egyes 
önkormányzatok adott esetben biztosítottak, több helyről kaptunk jelzéseket, hogy az állam 
ezeket nem biztosítja. Ez is része egy egzisztenciának, egy jövedelemnek. Tehát itt, miniszter 
úr, csökkentek a bérek, és több mint 20 ezer munkavállalót érint ez a kérdés. Mi a véleménye 
erről a kérdésről? 

És akkor, hogy bekeretezzem: mikor fog nőni a szociális szférában dolgozók 
bérezése? 

Egyelőre ennyi. Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Iván László professzor úré a szó. 
 
PROF. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Megjelentek! Az első 

mondatom tulajdonképpen az, hogy boldog vagyok, hogy megérhettem ezeket a napokat, 
amikor sok-sok évtized tapasztalata alapján és ismeretem alapján azt merem kijelenteni, hogy 
a szociális rendszerek és a szociális rendszereken belüli esélyek és kockázatok tisztázása és 
mérlegelése szempontjából az ezekkel kapcsolatos ellátási, gondolkodásbeli és törvénykezési 
folyamatokban úgy tűnik, hogy egy lényeges előrelépés történt fogalmak tisztázásában, a 
módszerek bevezetésének a sokféleségében, tisztázó, mérhető, követhető formájában. 

Három nagy robbanás zajlik a földi űrbárkánkon, ezt gyakorta elmondtam. Az egyik 
az, hogy a népességrobbanás, a népesség kérdése a demográfia szintjén is meg mindenre 
gyakorlatilag kihat, egyértelműen itt van. A második a hosszabb életűség világviszonylatban, 
és ez meghatározó jelentőségű rendkívül sokféle dologban. Azt, hogy nálunk Magyarországon 
ezekben vannak elmaradások, inkongruenciák, deficitek, nagyon jól tudjuk. A harmadik 
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dolog, és most globális szempontok szerint mondom, az információrobbanás. Ez mind a 
három meghatározza a mindennapi életünket. 

Amikor 2001-ben az első Orbán-kormány idején az Idősügyi Tanácsban 
megfogalmaztuk és le is írtuk Magyarország idősügyi chartáját, a négy nagyon fontos 
szempontját, akkor követni próbáltuk és szerettük volna folytatásában a következő 
kormányzati ciklusokban biztosítani, hogy ennek a négy szempontnak az érvényessége 
törvényi szinten, végrehajtási szinten egyaránt megvalósulhasson. Sok-sok bakugrás után 
viszont ott tartunk, hogy a mostani tiszta, világos információközlés alapján, amit miniszter úr 
elmondott, úgy tűnik, hogy kezdenek kikristályosodni, és valószínűsítem, úgy néz ki, hogy ez 
a négy szempont - most nem kívánom részletezni, a parlamentben is elmondtam többször és a 
bizottsági üléseken is - megvan, kialakul, és megteremtettük az alapjait, hogy ezek 
megvalósuljanak. 

A kérdés, és kétségtelen tény, hogy vannak ügyek, amelyek rendszerben, állami 
szinten, emberszinten egyaránt pártok fölötti ügyek. Nyilvánvaló, hogy a pártok által 
képviselt, a pártok mögött álló civiliák befolyása érvényesül. Most az a kérdés csak, hogy 
abba az irányba, ahol az élet megélhetési és az élet úgynevezett emberszintű vonatkozásában 
az esélyek és kockázatok között milyen arányokat tudunk elérni. Nincs sima és lineárisan csak 
jó és nincs lineárisan csak rossz.  

Egy biztos, hogy ha az esélyeket nézzük és a kockázatokat, akkor az utóbbi évek, 
különösen az új kormányzási szemlélet, az új kormányzási megközelítés a szociális 
rendszeren belül - azt a bizonyos 1993-as szociális törvénnyel kapcsolatos vázlatot nagyon 
sokszor, százszor, nem is tudom, hányszor, módosítani kellett - úgy tűnik, hogy mégis adott 
egy lehetőséget, hogy ebből kiforrjon egy, a szociális ellátórendszereknek és a szociális 
gondolkodásnak kormányzati szinten, civil szinten, pártok szintjén egyaránt az a lehetősége, 
hogy ne a gondoskodó állam, amiről oly sokszor beszéltünk és beszélünk, hanem a 
mindenkori közköteles, közfelelős állam és kormányzás tudja biztosítani azokat a feltételeket, 
hogy az esélyeket növelje és a kockázatokat csökkentse. Ennek a felmérése és ellenőrzése 
természetesen fontos. 

Az idősödés - részemre különösen - szakmailag is, tapasztalatilag is minden 
szempontjából egy modellje, egy képe annak, hogy egy társadalmon belül, egy államon belül, 
kormányzáson belül milyen súllyal szerepel. Nagyon fontos volt, hogy a demográfiai 
viszonyok figyelembevételével a csökkenő népességen belül a népességgyarapodást segítsük 
elő, és nyilvánvaló, hogy az ifjúságra, a fiatalokra, a magzatra és a többire egy nagyobb súlyú 
figyelmet kellett szánni. Úgy tűnik, hogy ez megvalósulóban van.  

Az kétségtelen, hogy ezzel nem egészen arányosan gondolkoztunk, jóllehet a 
nyugdíjrendszerben, jóllehet az idősödésben számtalan olyan csíráját elvetettük és 
megpróbáljuk biztosítani, hogy az idősödés tömegességénél fogva is meg az idősödés a 
problémái szempontjából is, az egészségügy szempontjából, szociális szempontjából és 
számos egyéb, foglalkoztatási vonatkozásában megkapja a támaszt. De az idősödés 
rendszerének bevezetése és gondolkodásunkon túl a szakmákban, a minisztériumon belüli 
államtitkárságon belül arányosságában feltétlenül támogatást és tán fejlesztést igényel. Ennek 
is megvannak a jelei.  

Nyilvánvaló, az idősödés egészségével, az idősödés megélhetési viszonyaival, az 
idősödésnek a foglalkoztatáson belüli, az úgynevezett idősekkel kapcsolatos magatartásokkal, 
például az idősödéssel kapcsolatos előítéletekkel kapcsolatos lebontásnak számos jele van és 
számos jelét tapasztaljuk, ami mindenképpen pozitívnak tartható. Az is biztos, hogy a 
nyugdíjakkal kapcsolatosan az a lehetőség, hogy most a nyugdíjaskosárban az az 1,7 
százalékos csökkent kockázat, végül is az infláció és a 3 százalékos reálérték-növekedés 
feltétlenül kifejez egy olyan változás, amiben a jólétség, a megélhetés és az emberi, 
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társadalmon belüli pozíció, az idősödés pozíciója, megítélése és biztonsága feltétlenül pozitív 
növekedésre utal. 

Befejezésképpen, én azt hiszem, azt kell elmondanom, hogy van néhány olyan dolog, 
amelyben a miniszter úr által elmondott és közvetlenül az egész minisztérium és kormányzás 
szempontjából számos fontos törekvés most egyértelműen rendszerbe igazodik, és a rendszer 
a legfontosabb. Mindenütt, amerre körülnézünk, a rendszergondolkodásnak, a 
rendszergondolkodás fogalmának és a rendszergondolkodáson belül a 
rendszerintézkedéseknek a törvénykezéstől a végrehajtásig… Itt nagyon fontos, kitűnő 
törvényeket lehet hozni, rossz törvényeket is, de a kitűnő törvények mellett a végrehajtásban 
kell nekünk átütően, következetesen biztosítani azoknak a törvényeknek a megvalósulását, 
megvalósítását is. 

Az idősödéssel kapcsolatosan még egy nagyon komoly fogalmat szeretnék fölvetni, és 
kérem ebben a minisztériumnak és a kormánynak is a támogatását. A nyugdíjasság nagyon 
fontos része a mindennapi életnek nemzedékek szintjén, gazdasági szinten és egyéb 
vonatkozásban, megélhetés szintjén is, de a nyugdíjasság nem azonos az idősödéssel. Az 
idősödés és a nyugdíjasság között óriási különbség van. Kérem, hogy ebben a miniszter úr, a 
minisztérium is és a kormány is a jövőben - többször fölvetettem - kicsit többlethangsúllyal, 
nagyobb hangsúllyal próbáljon arra figyelmet fordítani, hogy a szakterületeken, a 
szakterületeken belül az idősödés folyamatai, azoknak az ismerete, azoknak a megvalósítása 
és azoknak a módszertana megkapja a megfelelő támaszt, a megfelelő ösztönzést és a 
megfelelő ellenőrzést is. Ezért azt hiszem, hogy ezek a referátumból kihangzó nagyon fontos 
tételek biztatóak, az esélyek és kockázatok szempontjából úgy tűnik, hogy az esélyek 
növeléséhez megvan a feltétel, a kockázatok csökkenését pedig nyilvánvalóan szakmailag és 
szakmák szerint is biztosítanunk kell. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Ügyrendben szerettem volna 

javasolni, hogy szabjunk időhatárt miniszter úr félórás beszámolójához képest, úgyhogy én 
most szeretnék példát mutatni, hogy konkrét kérdéseket teszek föl. Elnézést a 
képviselőtársaimtól, akik előttem szóltak, de ezt mindenképpen el kellett mondanom egyfajta 
kritikaként saját magunk bizottságával kapcsolatban. 

Tisztelt Miniszter Úr! Szokásomhoz híven én is fölteszem azt a kérdést, ami már 
egyszer itt elhangzott. A szociális szférában, de beleértve az egészségügyi szolgáltatási 
rendszert is, lesz-e ebben a ciklusban bérkompenzáció vagy béremelés, tekintettel arra, hogy 
évek óta ez nagyon mostohagyereke volt, mondhatnám azt, hogy a mindenkori 
kormányoknak. Tehát 2014-ig lesz-e bérkompenzáció a szociális szférában, vagy 2014-ben 
kampányfogásként fog ez érvényesülni? 

A második kérdésem az, hogy a Jobbik által és általam is felvetett és szorgalmazott 
bentlakásosiskola-rendszer országos kiépítésének a szakmai alapon való megítélése ön szerint 
jelen pillanatban mennyire reális, tekintettel arra, hogy ezt a Jobbik és jómagam is 2010 óta 
interpelláció, illetve napirend előtti felszólalásomban elmondtam, kimondottan szakmai 
alapon, politikamentesen, és Hoffmann Rózsa államtitkár asszonytól kaptam is egy igen 
pozitív választ ezzel kapcsolatban. Én ott fölvázoltam ennek a szakmai hátterét, és ezzel 
kapcsolatban várnám az ön véleményét. 

A harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy megítélésem szerint Magyarországon 
2013-ra, de lehet, hogy már jóval korábban, megvalósult az úgynevezett demográfiai 
szegregáció. Tekintettel arra, hogy különben is önnek ez a szakterülete, és tudomásom szerint 
kapott is most külföldről ezzel kapcsolatban is egy díjat vagy érdemrendet, hogyan ítéli meg 
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azt a helyzetet, ami 2013-ra kialakult Magyarországon. Sorolhatnám a közíróktól kezdve, 
Pokol Bélától kezdve, aki mellesleg most alkotmánybíró, sorolhatnám Bogár Lászlót, Bayer 
Zsoltot, aztán mondhatnék olyan szakértőket önöktől, akik tudomásom szerint önöknél 
dolgoznak, mint Németh György vagy Forgács István. Hogyan ítéli meg a cigányság jelenlegi 
valós helyzetét a kormány, amire föl tudja építeni azt az integrációs politikát, ami jelenleg 
Magyarországon nem abban a helyzetben van, ahogy azt kommunikálják megítélésem szerint, 
illetve milyen konkrét elképzeléseik vannak, és megkérdezték-e a cigány embereket, hogy 
akarnak-e integrálódni, és mi erről az önök véleménye, túl azon, hogy nagyon súlyos 
helyzetben van az ország, és azt gondolom, hogy ezt önök is érzékelik. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Vincze László képviselő úré a szó. 
 
VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget. Engedjék meg, tisztelt 

bizottság, tisztelt miniszter úr, államtitkár urak, hölgyeim és uraim, hogy egy nagyon nagy 
örömömnek adjak itt hangot tulajdonképpen és tolmácsoljam. Nem csak a kollégáim, de a 
szülők nagy része is üdvözli és köszönettel veszi a mindennapos testedzés, testnevelés 
bevezetését. Mi ’78-tól ’97-ig Csongrádon ezt csináltuk kőkeményen, és mindenféle 
felméréseink azt bizonyították, hogy bizony az egészségmegőrzésben, -megszilárdításban, a 
prevencióban óriási dolog lesz ez, hogy nem heti egy-két vagy akárhány testnevelésóra lesz, 
hanem naponta.  

Nyilván, mint mindennek a bevezetésével, újraindításával, lehetnek gondok és 
problémák. Én a létesítményhelyzetet mint testnevelő tanár nem ítélem rossznak, közepesnél 
jobb minősítést adnék ehhez. Viszont egy kérdést kapcsolok ehhez az egészhez, hiszen évről 
évre terebélyesedik majd az a létszám és szaporodik, akik bekapcsolásra kerülnek ebbe a 
folyamatba - szerencsére, hogy ez így fog megtörténni -, hogy olyat, mint uszodaépítés vagy -
felújítás, és itt most nem wellnessre meg mit tudom én, milyen megamániás dolgokra 
gondolok, tervezünk-e. Lesz-e mód és lehetőség, ha nem is azonnal, de elérhető időn belül, 
amikor már több évfolyamon menni fog a mindennapos testedzés, pont azért, hogy egy 
nagyon fontos feladatban, az úszásoktatásban, a gyermekeink úszásra való megtanításában 
jeleskedjünk, hiszen vizek partján élünk, nem mindegy, hogy a gyerekek tudnak úszni, nem 
tudnak, és az egészségmegőrzés és -megszilárdítás egyik fontos terepe a víz. 

Kérdezném tehát uszodával kapcsolatosan, mint ahogy volt már ebben az országban 
ezer tornaterem fölépítésére akció, igaz, hogy néhány száz darab történt meg, tehát valami 
hasonlóra gondolok, hogy elérhető távolságon belül van-e ilyen elgondolás. Én magam a 
sportbizottságban is ezt fölvetettem, többen ezt pártolták. Szent meggyőződésem, hogy ha 
utánanézünk, körbejárjuk, ez nem kidobott pénz lesz, hiszen azok a gyerekek, akik itt 
megjelennek, lényegesen komolyabb egészségtartalommal fognak rendelkezni, és kevesebbet 
járnak orvoshoz, kevesebbet fognak az iskolából hiányozni, és így tovább, és így tovább. 

Köszönöm szépen a kérdés lehetőségét. 
 
ELNÖK: Lengyel Szilvia képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
LENGYEL SZILVIA (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Először is én is szeretnék csatlakozni a már előttem szóló ellenzéki 
képviselőtársaim azon kérdéséhez, amelyben azt kérdezték öntől, hogy a szociális szférában 
dolgozók bérfejlesztésével kapcsolatosan milyen lépéseket terveznek. 

Második kérdésem pedig egy LMP-s számára kiemelten szívügyként kezelt területre 
irányul, méghozzá ez a közétkeztetés és a szociális nyári gyermekétkeztetés, ugyanis ezzel a 
kérdéssel mi elég gyakran és azt gondolom, hogy elég hangosan foglalkozunk, és nagyon sok 
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helyen elmondjuk azt, hogy 550 ezer erre jogosult gyermek van, ennyien részesülnek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Az ismereteink szerint ezeknek a gyerekeknek 
csupán az egyötöde, nagyjából 110-120 ezer gyermek jut nyáron állami segítség révén 
étkezési lehetőséghez. Erre egyébként mi többször tettünk javaslatokat is, és föl is hívtuk a 
figyelmet, de az elmúlt időszakban azzal szembesültünk, hogy önök nyilatkozatháborút vívtak 
az MSZP-vel, hogy ki mit tett ebben a témában, ki alatt milyen volt a helyzet. Igazából nem 
ez érdekel minket, hanem tulajdonképpen az, hogy mikor fogja végre biztosítani az állam 
annak a lehetőségét, hogy az összes rászoruló gyermek hozzájuthasson ehhez a lehetőséghez, 
tehát a nyári gyermekétkeztetéshez, mikor fogják ezt a 2,4 milliárd forint keretösszeget úgy 
felemelni, hogy gyakorlatilag beférjen ebbe a keretbe mindenki, mert ahogy említettem, ez 
még mindig csak a gyermekek egyötödének az ellátására elég. Tehát ez, ami nagyon-nagyon 
fontos kérdés lenne. 

Még egy. Egy nagyon rövid kérdést szeretnék föltenni azzal kapcsolatosan, hogy az 
elmúlt hetekben több LMP-s módosító javaslat, határozati vagy törvényjavaslat megjárta itt a 
bizottságot, és tulajdonképpen azzal szembesültünk, hogy a tárca nem képviseltette magát 
ezeknek a tárgyalásánál. Érdekelne minket, hogy nem tudnak vagy nem akarnak részt venni a 
velünk szemben folytatott vitában. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Csizi Péter képviselő úré a szó. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Először is 

elnézést kell hogy kérjek öntől, mert én elsősorban nem önnek fogok kérdést föltenni, és 
mondanivalómat sem önhöz intézem, hiszen az eddig felszólaló ellenzéki kritikákra szeretnék 
azért pár mondatban a tekintetben reagálni. Miniszter úr elegáns módon nem tért ki arra az 
örökségre, arra a teherre, ahonnan 2010-ben a kormányzás elindult, Varga László képviselő úr 
udvariatlan módon pedig próbálta úgy beállítani azt az időszakot, az elmúlt nyolc évet, mintha 
egy idilli, tiszta, jól működő országot vett volna át a kormány.  

Úgyhogy, tisztelt képviselőtársaim, ahhoz, hogy méltó módon megítéljük miniszter úr 
és a minisztérium munkáját a mában, igenis ennél a miniszteri meghallgatásnál is végig kell 
nézni, hogy mit örököltünk a múlttól és mi történt 2006-2010 között, amikor is az egy- és 
kétgyermekes családoknál megszűnt a családi adókedvezmény, a három- és 
többgyermekeseknél pedig a korábbi 10 ezer forintos gyermekenkénti összeg 4000 forintos 
gyermekenkénti összegre csökkent. Ne felejtsük el azt sem mindezen túlmenően, hogy 
jövedelemarányhoz is kötötték, így az átlagnál valamelyest jobban keresők részben vagy 
egészében kiestek a támogatás ezen formájából. Emellett óriási eredmény, amit miniszter úr 
mondott, hogy havi 182 milliárd forint marad a családoknál 2010 óta. 

Ne felejtsük el azt sem, hogy 2008-tól nem emelték a béreket a közszférában, és ez 
leginkább a 2009-ben válság sújtotta Magyarországnál óriási társadalmi problémákat jelentett. 
A nyugdíjrendszerbe újonnan belépők számára már nem folyósították az állami 13. havi 
nyugdíjat, és a közszférában dolgozók sem kapták meg a 13. havi juttatásukat. A már 
nyugdíjban részesülők pedig ekkor még csak a 80 ezer forintos 13. havi juttatási plafonban 
kapták meg azt a juttatást, amit később a Bajnai Gordon által vezetett Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztérium már megvont. Megszüntette a forinthiteles lakásvásárlások 
kamattámogatását, az új és használt lakás vásárlásakor a gyermekek után járó lakásvásárlási 
kedvezményeket, a családi pótlék és a gyes pedig befagyasztásra került. 

Ha már Bajnai Gordonnál maradunk, akkor 2009-ben, már kormányra kerülését 
követően előrehozta a nyugdíjkorhatár 65 évre emelését, és 2010-ben elmaradt a 
nyugdíjkorrekció is, amit előtte éveken keresztül ígértek. 
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Ne felejtsük el azt sem, hogy 10 százalékkal csökkent ebben az évben a táppénz, két 
évre rögzítették a családi pótlék összegét, a korhatár 23-ról 20 évre csökkent, és a 
gyermekgondozási segély 3 éves kor helyett csak 3 éves korig lett volna finanszírozható, 
folyósítható abban az esetben, ha nem lett volna 2010-ben kormányváltás. 

Tisztelt Képviselő Úr! Ön kitért arra is, amit múlt héten az ellenőrző albizottságban 
hosszasan tárgyaltuk, hogy a szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátások állami 
irányítás alá vételekor komoly gondot jelent ön szerint, hogy nem növekedett az ellátás 
színvonala. Akkor ez viszont tényleg siker, hiszen önök a törvény tárgyalásakor, ön 
személyesen, Varga László, államosításról beszélt, ingatlanpanamáról, az ellátások 
színvonalának csökkentéséről és a szakmai konszenzus hiányáról. Ezek szerint ez nem történt 
meg, hiszen mi magunk is helyben az önkormányzati szférában azt tapasztaltuk, hogy egy 
nagyon korrekt intézményátvétel volt, azt tapasztaltuk, hogy a kollegák az apró helyi 
specializációkat és problémákat rendre az önkormányzatok érdekében kezelték. Tehát az 
átalakítás jól zajlott le, szemben azzal, amit ön állított a törvény bevezetésekor és a vitájában. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vágó Sebestyén képviselőtársamnak adom meg a szót. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Próbálok azokkal 

kapcsolatban is kérdést föltenni, amiket a miniszter úr említett a felszólalásában. 
Először is ön említette a nyugdíjaskorban lévőknek a közszolgálatban való 

foglalkoztatását. Ön hivatkozott kettős ellátásra és társadalmi igazságosságra. Csak ha 
megnézzük mondjuk a legutolsó költségvetési módosítást, akkor tapasztalhatjuk azt, hogy 
konkrétan Varga miniszter úr előterjesztése alapján bizonyos területeken a nyugdíj miatt 
munkájukat felmondó dolgozók helyett nem lehet mást fölvenni. Tehát egyértelműen 
megszorításról van szó és nem társadalmi igazságosságról, főleg ha azt is figyelembe vesszük 
- és itt csatlakoznék ellenzéki képviselőtársaimhoz, hogy mikor lesz végre bérkompenzáció, 
illetve béremelés a közszférában, különös tekintettel a szociális szférára -, hogy nem igazán 
választási lehetőséget kaptak ezek a nyugdíjaskorú dolgozók, hanem deklarátumot 
tulajdonképpen, ugyanis a jelenlegi bérhelyzet szerint a legtöbbjüknek a munkabére kevesebb, 
mintha a nyugdíjat választják és a nyugdíjként kapott juttatásuk. Tehát innentől fogva más 
választási lehetőségük nincs is. Ezt még esetleg meg lehetne előzni egy bérkompenzációval, 
egy béremelési lehetőséggel, és akkor talán a magas tapasztalattal, sok esetben 
intézményeknél nélkülözhetetlen tapasztalattal rendelkező munkatársaktól nem kellene 
megszabadulni, hanem, mondhatnánk úgy is, hogy így a kecske is jóllakna és a káposzta is 
megmaradna. 

A másik kérdés a családi adókedvezmény kérdése. Jó, persze, elképzelhető, hogy 
sokan hozzájuthattak ehhez a kedvezményhez, de sajnos én azt tapasztaltam, és visszajelzések 
alapján is azt tapasztalom, hogy többen vannak azok, akik az ellátást, illetve a kedvezményt 
nem tudják igénybe venni, azokkal szemben, akik igénybe tudják venni. Sajnos ez nagyon sok 
esetben úgy van - mondhatnánk azt, hogy magasabb társadalmi osztályokról beszélhetünk -, 
hogy a felső középosztályba tartozó dolgozók azok, akik ezt igénybe tuják venni, és azok, 
akik igazán rászorulnának, és akik igazán a demográfiai helyzetben emelkedést tudnának 
elérni, számukra ez szinte elérhetetlenné válik, vagy csak egy nagyon minimális részét tudják 
igénybe venni, ami egyébként segítség, csak a demográfiai helyzeten nem fog változtatni. 

Szóba került az iskoláztatási támogatás kérdése, a családi pótlék rendszerének 
megváltoztatása. Igen, persze, az igazolatlan hiányzások száma drasztikusan csökkent, de 
sajnos én nagyon sok esetben egyébként azt tapasztalom, hogy ez nagyon sokszor csak 
papíron csökkent, és nagyon sok esetben sajnos megtalálják azt az utat, hogy jogosulatlanul 
igazoláshoz jussanak. Ezzel kapcsolatban írásbeli kérdést is nyújtottam be a minisztériumhoz, 
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amire egy olyan választ kaptam, hogy én miért sértegetem a háziorvosokat. Én nem sértegetni 
szerettem volna a háziorvosokat, hanem egy tényre hívtam fel a figyelmet, amit közoktatási 
intézményektől kaptam, vagyis azt, hogy Kelet-Magyarországon nagyon sok esetben 
félelemből, Nyugat-Magyarországon nagyon sok esetben más okok miatt utólag is kiállításra 
kerülnek igazolások. Nem tudom, hogy a minisztérium tervezi-e esetleg azt, hogy ezt 
felülvizsgálja, és ezeket a visszaéléseket esetleg kiküszöbölje, hogy ténylegesen hatékony 
rendszerként működhessen ez. 

A másik dolog pedig az, én értem a célt, és kommunikációban is értem a célt, és 
helyes iránynak tartom ezt egyébként, amit a családi pótlék rendszerével és az iskoláztatási 
támogatás bevezetésével tettek, de akkor ezzel szemben - hasonló kifejezés - az óvodáztatási 
támogatás kérdésében pedig pont megint az ellenkező irányba indulnak el. Ott miért azt 
tapasztaljuk, hogy óvodáztatási támogatás címén olyan szülőket juttatunk plusz anyagi 
kezdeményekhez, akik nagyon sok esetben nem szolgának erre rá? Miért nem vezetjük be ott 
is ezt a rendszert, hogy mondjuk a nagycsoportosoknál, akiknél nagyon fontos az 
óvodalátogatás az iskolai előkészítés szempontjából, tehát hogy az iskolába lépve, az első 
osztályt megkezdve „normakövető” iskoláskorú gyermekeket kapjunk, illetve „normakövető” 
iskolába járó gyerekek legyenek, akiknek talán belső indíttatásuk az, hogy iskolába járjanak, 
miért nem követjük ezt a rendszert akkor az óvodában vagy akár a felső tagozatban, hogy 
csak azok részesüljenek családi pótlékban, akik az óvodába járás kötelezettségének eleget 
tesznek, akiknek a gyerekei az óvodába járás kötelezettségeinek eleget tesznek, és így 
elképzelhető, hogy az első osztályba lépve vagy akár felső tagozatba vagy egyéb más 
osztályba lépve az iskoláztatási támogatás problémáit megelőzve megoldjuk. 

A másik kérdés. Szóba került a megváltozott munkaképességűek helyzete. Én nem 
tartanám annyira dicshimnuszokkal zengett sikertörténetnek egyébként a rendszer 
megváltoztatását, ugyanis én mást tapasztalok, én más visszajelzéseket kapok megváltozott 
munkaképességű vagy akár fogyatékossággal élő személyektől. Az ő helyzetük annyira nem 
javult, mert tény az, hogy a „potyautasokat” ki kellett szűrni a rendszerből, de sajnos azt 
tapasztaltuk, hogy a kiszűrés után annyira előnyösebb helyzetbe nem jutottak azok például, 
akik rokkantsági ellátásban részesülnek a továbbiakban, az ő helyzetük nem igazán javult 
ebben a kérdésben. 

Említette a miniszter úr a komplex felülvizsgálatokat is. Már kérdeztem a miniszter 
urat a parlamentben is erről, akkor államtitkár úr válaszolt a kérdésemre. Még mindig nyitott 
ez a kérdés, konkrét választ nem kaptam. A komplex felülvizsgálatokon tapasztalható 
megalázó és sokszor visszaélésre alapot adó helyzeteket kívánják-e végre felülvizsgálni, vagy 
esetleg kívánnak-e olyan helyzetet teremteni egy komplex felülvizsgálaton, amivel 
kiküszöbölhető ezeknek a visszaéléseknek, a megalázó helyzeteknek a jelenléte? Vagy 
végeztek-e felülvizsgálatot, hogy a hozzám ma nagyszámban befutó és szerintem 
kormánypárti képviselőkhöz is, illetve kormányhoz is nagyszámban befutó eseteket taglaló 
kérdéseket felülvizsgálják, illetve ha ezek a felülvizsgálatok olyan eredményre vezetnek, hogy 
ezek a tényeknek megfelelő panaszok voltak, akkor esetleg a szankciókat, illetve a szükséges 
lépéseket megtették-e már vagy tervezik-e ezeknek a lépéseknek a megtételét? 

Szóba került az akadálymentesítés kérdése. Nagyon sokszor mondtam már, hogy a 
jelenlegi helyzetben sajnos azt tapasztaljuk, hogy a jelenlegi akadálymentesítési helyzet 
szerint nagyon sokszor nem az az akadálya az akadálymentesítésnek, hogy a szándék nincs 
meg akár egy közszolgáltatást nyújtó, akár egy egyéb szervezetnél, hanem sajnos azt 
tapasztaljuk, hogy drasztikusan magas az akadálymentesítés költsége. Olyan szinten 
drasztikusan magas, amit kétharmados felhatalmazással főleg, de anélkül is kormányzati 
intézkedésekkel, felülvizsgálatokkal ki lehetne küszöbölni. Miért van az, hogy nagyon drága 
az akadálymentesítés, és ráadásul nagyon sokszor funkcionálisan alkalmatlan eszközök 
kerülnek beépítésre vagy funkcionálisan alkalmatlan felújítások történnek meg az 
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akadálymentesítés címén? Tervez-e valami lépést ennek a drasztikusan magas árnak a 
lecsökkentésére a kormány, illetve a minisztérium? 

Szóba kerültek a tartósan beteg gyermekek. Én megértem azt, hogy itt is elképzelhető, 
hogy voltak olyanok, akik a régebbi BNO-kódok alapján jogosulatlanul kerültek bele ebbe a 
kategóriába, de sajnos azt a visszajelzést kapom nagyon sok esetben én is, hogy azok, akik 
viszont igazságosan, illetve jogosan voltak benne ebben a rendszerben, a megváltoztatás 
alapján sajnos kiestek ebből a rendszerből. 

A szociális foglalkoztatási szövetkezetekkel kapcsolatban szeretnék kérdezni, ugyanis 
nekem már a vita során, a törvény megváltoztatásának a vitája során is voltak aggályaim, 
illetve kérdéseim. Ha ez megint nem konkrétan a cigányfelzárkóztatás, illetve az Országos 
Cigány Önkormányzat támogatására irányuló törvénymódosítás volt, akkor szeretném 
megkérdezni, hogy jelenleg hány működő szociális foglalkoztatási szövetkezet van, a 
legutóbbi módosítás javított-e ezen a statisztikán, illetve hogy arányaiban hány olyan szociális 
foglalkoztatási szövetkezet van, amely nem az Országos Roma Önkormányzattal társul, 
hanem egyéb kisebbségi önkormányzattal társulva hozott létre szociális foglalkoztatási 
szövetkezetet. 

Ha már itt tartunk, ennek az igazságtalanságával kapcsolatban, ami a tagi viszonyhoz, 
illetve tagi kifizetéshez, illetőleg tagi juttatáshoz kötötte az egészségbiztosítási hozzájárulás 
alóli mentesség kérdését, illetve a kedvezmény kérdését, tervezi-e a kormány azt, hogy egy 
másik igazságtalanságot megpróbálnak kiküszöbölni, mégpedig azt, hogy egy szociális 
foglalkoztatási szövetkezetben eddig a közös kosárba nulla forintot vagy nulla bármit betevők 
számára újabb kedvezményt biztosít, azt az igazságtalanságot, hogy akár nagyon sokszor 30 
éves munkaviszonnyal rendelkező, de 5-6 éve sajnos nem dolgozik, mert ténylegesen 
hátrányos helyzetű térségben él, vagy olyan szakmával rendelkezik, amire felvevőpiac már jó 
pár éve nincs, az ő számukra gondolt-e egy kompenzációra, vagy esetleg egy igazságtételre a 
kormány, illetve a minisztérium, hogy ők se szoruljanak ki az ellátásból adott esetben, vagy 
ne kelljen számukra bizonyos ellátásokat fizetni, illetve az ő egészségbiztosítási helyzetüket 
kívánják-e rendezni valamilyen szinten méltányossági alapon. 

Még két kérdésem lenne, végrehajthatósággal, illetve határidővel kapcsolatban. A civil 
fenntartású intézményekkel, illetve nem állami fenntartású intézményekkel kapcsolatban a 
költségvetési törvényben az első dátum 2013. március 31. volt. Az új dátum, hogy a 
minisztériumnak ki kell dolgoznia a törvényjavaslatot és az Országgyűlés elé kell tárnia, 
ennek a jelenlegi dátuma 2013. június 30. A finanszírozási rendszer elvileg 2013. szeptember 
1-jétől megváltozik. A kérdésem az, hogy mi lesz ezekkel a fenntartókkal, hogy ha június 30-
ig a kormány benyújtja ezt a javaslatát, akkor hogyan fog életbe lépni ez 2013. szeptember 1-
jétől, vagy hogyan tervezzenek ezek a fenntartók. Gondolom, lesz valami méltányossági 
csomag is ebben a kérdésben, de kérdezem azt, hogy akár 2014. január 1-jétől hogyan 
tervezzenek ezek a fenntartók, mert a bizonytalanság kérdését január 1-je is jelentheti. 

A másik kérdés pedig az, hogy elvileg 2013. szeptember 1-jétől iskolai szociális 
munkásoknak kellene hadba állniuk. A kérdésem az, hogy ez a kérdéskör hogy áll. Itt is 
jelentős határidőcsúszásban van a kormány, illetve személy szerint az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma. Hogyan fognak 2013. szeptember 1-jétől iskolai szociális munkások munkába 
állni? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Horváth Zoltán képviselő úré a szó. 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Államtitkár Urak! Az idő előrehaladtával próbálom magamat önmérsékletre bírni, és erre 
buzdítom majd az utánam szólókat is, merthogy a mai meghallgatás arról szól, hogy 
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kérdéseket tegyünk fel, de természetesen kíváncsiak vagyunk a válaszra, ezért az idő 
előrehaladtával azt gondolom, hogy a válaszokat is jó lenne meghallgatni. 

Az intézményrendszerrel kapcsolatban lenne egy konkrét kérdésem a miniszter úrhoz, 
mert ahogy az expozéjában ön is említette, az elmúlt időszakban az önkormányzati 
intézmények állami intézményfenntartásba vétele egy komoly változás volt. Magam is, aki 5 
évig a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke és alelnöke lehettem, azt éltem meg évről évre, 
hogy az állami költségvetésben biztosított feladatellátáshoz, a 100 forintnyi kiadáshoz jó, ha 
50 forintot kaptunk. Ez a rendszer így tovább nem volt fenntartható. Ezért is egy pozitív és 
üdvözlendő változás volt, hogy az állam már nemcsak feladatot adott az önkormányzati 
rendszernek és pénzt hozzá nem, hanem az állam azt mondta, hogy ezt a feladatot innentől 
kezdve én fogom ellátni. Ehhez egy új típusú, úgynevezett feladatfinanszírozási rendszerrel 
indította el a 2013-as esztendőt, és azt kell látnunk, ha mélyében megvizsgálunk egy-egy 
intézményt, hogy a feladatfinanszírozás helyzete mondjuk egy idősek bentlakásos 
intézményei világát nézve plusz nővérállásokat tudott teremteni. Soha ilyen nem volt az 
elmúlt időszakban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha a rendszert egészében nézzük, ez egy 
pozitív változás. 

De mivel arról beszéltem, hogy rövid leszek és kérdést is szeretnék megfogalmazni, új 
típusú intézményi elemek is jelentek meg mind a szociális, mind a gyerekvédelmi 
ellátórendszerben. A szociális intézményrendszernél beszélhetünk mondjuk a támogatott 
lakhatásról. De én igazából miniszter urat arról szeretném megkérdezni, hogy hogy látja 
azoknak a biztos kezdet gyermekházaknak a jövőjét, amelyek az elmúlt időszakban nagy 
számban létesültek, be tudják-e tölteni azt a küldetést, amire kitalálták őket, hogy a hátrányt 
csökkenteni és a legfiatalabb korban segítséget adni a hátrányos helyzetben élő családoknak. 
Kifejezetten családokról beszélek és nemcsak gyerekekről, mert azt gondolom, hogy a 
komplexitása ennek az intézményrendszernek pontosan a családszemléletben való 
megközelítése. Száz szónak is egy a vége. Miniszter úr, a biztos kezdet gyermekházak a 
felzárkóztatásban a jövőt tekintve milyen elemei lesznek ennek a rendszernek? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Most én szeretnék néhány kérdést intézni miniszter úrhoz. 
Beszélt a demográfiai helyzetről, jó hosszan ki is tért rá, és ennek nagyon örülök, 

hiszen ez egy nagyon fontos kérdés. Itt én csak meg szeretném erősíteni azt a már elhangzott 
véleményt, hogy láthatóan - és ön is elmondta ezt - a gyermeklétszám nem növekedett 
Magyarországon, nem lehet beszélni semmilyen áttörésről, még minimális javulásról sem 
igazán az utóbbi adatok tükrében, hiszen sajnos az utóbbi negyedév számai azt mutatják, hogy 
megint példátlan mértékben, 5 százalékkal csökkent a gyermekszületések száma 2013. első 
negyedévében. Ettől függetlenül persze elismerjük, hogy nagyon sok intézkedést tett a 
kormányzat annak érdekében, hogy minél több gyermek szülessen, viszont nem voltak eléggé 
hatékonyak. Nem biztos, hogy ez az intézkedések problémája, bár részben az - a családi 
adókedvezmény itt már szóba került -, hanem inkább az, hogy nincs munkahely 
Magyarországon, nincs rendes megélhetés, alacsonyak a fizetés. Ha csak arra gondolunk, 
hogy félmillióan hagyták el az országunkat, hogy külföldön dolgozzanak, és ezeknek a 
jelentős része, többsége, kétharmada az utóbbi három évben, pontosabban inkább csak az 
utóbbi két évben, nyilvánvaló, hogy ha valaki külföldön vállal munkát, akkor nem az első 
gondja és elképzelése, hogy újabb gyermekek szülessenek mondjuk a családjában. Tehát ezek 
komplex kérdéskörök, és igazából a munkahelyteremtés lehetne az és a magasabb fizetések, 
amik javíthatnának ezen a helyzeten. 

De a Jobbik Magyarországért Mozgalom beadott egy törvénytervezetet a családi 
adókedvezmények teljes körű igénybevételével kapcsolatban. Ezt tavaly ősszel tettük meg. 
Leszavazásra került, illetve nem is került a parlament elé ez a javaslatunk. De viszont itt már 
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elhangzott, hogy kormánypárti politikusok és főleg a KDNP részéről jelezték, hogy valamit 
beadnának ezzel kapcsolatban. Ez megint egy olyan ígéretnek tűnik számomra, mint mondjuk 
a vasárnapi munkavégzés megtiltása vagy csökkentése mondjuk a kereskedelmi dolgozók 
tekintetében, ami ugyancsak régi, többéves ígéret. Ellenzékből szépen hangzott, de azóta sem 
valósult meg. Szeretnénk, hogyha nem várna ez a törvényjavaslat sem arra, hogy akár 5 év 
múlva valósuljon csak meg, úgyhogy nagyon szeretnénk, ha ebből valóban törvényjavaslat 
születne és a Fidesz is magáévá tenné ezt a kezdeményezést. 

A másik, amiről kérdést is szeretnék intézni mindenképp miniszter úrhoz, ez pedig 
valójában az integráció kérdése, a cigány felzárkóztatási programok kérdése. (Ágh Péter 
megérkezik az ülésre.) Én csak egyetlenegyet emelnék ki. Úgy gondolom, hogy már enyhén 
szólva túlzás az, amibe esett mondjuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, gondolom, 
minisztériumi hozzáállásra, hiszen egy tervezetet raktak ki egy új támogatási formáról, 
úgynevezett „fészekrakó” programnak is lehetne nevezni ezt a programot, 2,5 milliárd forint 
értékben, amelynek a kiírásában szerepel tervezet formájában, hogy egy személynek a 
szegregált környezetből való kiköltöztetéséhez 10 millió forint használható fel. Itt található 
előttem ez a tervezett pályázat. Magyarul, mondjuk egy tízfős cigány család kiköltöztetésére 
megveszik az ingatlanokat, vesznek nekik egy másik ingatlant, és még különböző egyéb 
támogatásokat adnak számukra, 100 millió forint is elkölthető. Vagy éppenséggel van egy 
másik pontja, amely azt mutatja, hogy egy ilyen szegregált környezetben található lakhely 
lebontásához vagy megvásárlásához maximum 50 millió használható fel. Tehát én úgy 
gondolom, hogy ezek a támogatási mértékek már elképesztőek. Gondoljuk el, hogy hányan 
vállalnák azt, hogy nem mennének ki külföldre dolgozni akár ennek a töredékéért is, hogyha 
segítene rajtuk a kormányzat. 

Tehát én azt kérem, elsősorban államtitkár urat, illetve miniszter urat, hogy talán 
vizsgálja felül ezt a kiírást, jelezze a kiíró szervezetnek, hogy azért ez mégiscsak túlzás, ami 
ebben szerepel. Egyébként más kritériumok is vannak. Mi leírtuk ezzel kapcsolatban a 
véleményünket, meg is található a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség oldalán az ezzel 
kapcsolatos részletes véleményünk, például hogy büntetlen előélet is legyen a családnál, és 
még sorolhatnám tovább azokat a kritériumokat, amit minimumnak tartunk ebben az esetben. 

Még szeretném megkérdezni, hogy szociális kártya ügyében terveznek-e előrelépést, 
hiszen ez lenne az átláthatóságnak az egyik legjobb lehetősége. Már számos esetben 
benyújtottuk ezt a javaslatunkat, nem fogom most újból sorolni, de én azért megint csak 
megkérdezem, hogy szeretnének-e már lépni ebben, ami nagyon sok, egyrészt a magyar 
mezőgazdaság, feldolgozóipar fejlesztését is segíthetné hazai termékek vásárlásával, és 
nyilván a rászorulóknál az uzsora esetét is csökkentené mindenképp, nehezebbé tenné a 
jelenlegi uzsorakölcsönök folyósítását. 

Végül még a nyugdíj területéről szeretnék szólni, csak azért, mert itt megemlítette 
miniszter úr, hogy bizonytalanná tette a kötelező magán-nyugdíjbiztosítási pénztár a jövő 
nyugdíjait. Én nem így látom, megmondom őszintén, szerintem nem ezért kellett 
megszüntetni nyilvánvalóan. Nem mondom el azt az egyszerű véleményt, hogy önöknek 
pénzre volt szükségük. Mi is azt szerettük volna, ha ez a rendszer teljesen átalakul, állami 
kézbe kerül, de viszont a pénz nem költődik el, az a 3000 milliárd, ami már itt megtalálható 
volt. Ez önmagában nem veszélyeztette a nyugdíjbiztonságot. Az lehet, hogy az állam 
költségvetését már veszélyeztette, hiszen 300 milliárd forintot kellett minden évben erre 
fordítania a magyar államnak. Sokkal inkább veszélyezteti az, hogy a munkaadói 
nyugdíjjárulékot átkeresztelték szociális hozzájárulási adóvá, ami innentől kezdve 
természetesen bármire költhető, amire már volt is példa természetesen, amikor különböző, bár 
általunk is támogatott kedvezményeket adtak ebből a szociális hozzájárulási adóból. Jelen 
pillanatban jogszabályilag gyakorlatilag az emberek által várható nyugdíjaknak mindössze az 
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egyharmada van garantálva, ami viszont igazán veszélyezteti véleményünk szerint a 
nyugdíjrendszert. 

Ezek lettek volna a véleményeim és a kérdéseim, és akkor tovább is adom a szót 
Szemereyné Pataki Klaudia képviselő asszonynak. 

 
SZEMEREYNÉ PATAKI KLAUDIA (Fidesz): Köszönöm a szót. Csak röviden 

szeretném kérdezni miniszter urat, hogy a bizottságunknak még van egy területe, amiről 
viszonylag kevés szó esett, ez az ifjúságpolitika. Azon a területen is azért óriási eredményeket 
értünk el, itt már kezdte Vincze képviselőtársam a sporttal, a mindennapos testneveléssel, de 
ugyanakkor a sport-utánpótlásnevelésben is óriási eredményeket értünk el. A gyermekek 
táboroztatása, ha már kitört a vakáció, akkor ott is több ezer gyermek vesz részt nyáron 
különböző Erzsébet-program keretében különböző táboroztatási programokban. Látható az is, 
hogy a pályakezdő fiatalok támogatását is beindította a kormány a munkahelyvédelmi 
akcióterv keretén belül. Látható az is, hogy az új Széchenyi-terv keretén belül sikerült még a 
prioritásokat átmozdítani, és több olyan pályázati forrás érhető el, és ha jól tudom, még kiírás 
alatt is vannak, illetve bírálat alatt vannak, ami elsősorban a fiatalok szabadidős 
elfoglaltságára, tehetséggondozására, közösségi programok szervezésére vonatkozik és a 
társadalmi felelősségvállalásukat erősíti. Van-e még olyan terület, amit tervez a kormányzat, 
minisztérium az ifjúságpolitika területén, ez lenne a kérdésem. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Két képviselőtársam jelezte még hozzászólását. Pál Béla 

képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Beszélt arról, 

az egyik fontos pontja volt a tájékoztatójának, hogy mit terveznek a fogyatékossággal élők 
helyzetének a segítése érdekében. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy terveznek-e valamit a 
tartósan beteg gyermeket nevelők, nem kényszerűségből otthon maradt nők korábbi nyugdíjba 
vonulása lehetőségének megteremtése érdekében, mivel ők gyakran nem tudják megszerezni 
önhibájukon kívül a jogosultsági időt. 

A másik, hogy a tartósan beteg gyermekek elhelyezése ügyében olyan intézmények 
létrehozását tervezik-e - ezek folyamatosan jönnek létre kormányzati ciklustól függetlenül 
egyébként -, amelyek a szülő halála esetén is biztonságot nyújtanak a gyermek számára. 

Többen érintették a rokkant-felülvizsgálatok rendszerét. Biztos van olyan is, aki nem 
volt jogosult a rokkantellátásra, ezt nem vonom kétségbe, de nagyon sokan viszont 
igazságtalanul rosszul jártak a felülvizsgálattal, többen közülük ellátás nélkül is maradtak. 
Van-e lehetősége egy olyan embernek, aki indokolatlanul szorult ki az ellátásból, hogy 
valahova fellebbezéssel forduljon, és mi lesz azokkal, akiknek nincs semmilyen ellátásuk?  

Végezetül az utolsó kérdésem arra vonatkozik, hogy talán remélhetőleg tudja 
miniszter úr, de akkor nem jó hír, ha tudja, hogy most ezekben a percekben, amikor a 
bizottság ülésezik, Varga Mihály újabb adóemeléseket jelentett be, bár megnyugtatott 
mindenkit, hogy a stadionépítések maradnak. Bár én azt gondolom, hogy a bizottságban 
résztvevő kormánypárti és ellenzéki képviselők számára egyaránt jobb lett volna egy még 
ennél is megnyugtatóbb hír, hogy például több pénz fordítódik az ön által felügyelt területre. 
De azt szeretném kérdezni, hogy hogy érinti ez majd a tárcát, mennyiben érinti, és azokat az 
elképzeléseket, amelyekről ön beszélt. 

Végezetül egy megjegyzésem. Mivel én miniszter urat alkalmasnak tartom arra, hogy 
ő válaszoljon a kérdéseimre, én most köszönöm, eltekintenék attól, hogy Csizi Péter válaszait 
hallgassam meg. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük. Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszonyé a szó. 
 
RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz): A tisztelt miniszter úr és 

elsősorban Soltész Miklós Államtitkár Úr felé. Az a küzdelem, ami a magzati élet védelmében 
is történt, az egyszerűsített örökbefogadással kapcsolatban történt már látszó pozitív 
intézkedése, hiszen azon túl, hogy a családokra váró gyermekek otthonra találtak, az a pozitív 
hatása is már látszik nem egy családban, hogy a spontán születések is megtörténtek, hiszen ha 
egy kisbabát örökbe tudtak fogadni, akkor már sok esetben olyan családoknál, ahol úgy volt, 
hogy nem is születhet gyermek, spontán születések megindultak. Tehát kettős hatása van. Ez 
óriási küzdelem volt. Szeretném, ha erről néhány konkrétumot mondanának. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Elfogytak a kérdések. Én úgy gondolom, hogy nagyon 

tartalmas és nagyon fontos kérdések hangzottak el, még akkor is, ha néha türelmetlenek 
voltunk egy kicsit különböző felszólalások kapcsán, de mindegyiket fontosnak tartottam. 
Akkor megadom a lehetőséget, hogy szépen sorjában a miniszter úr válaszoljon a kérdésekre. 

 
BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Mennyi időt szán rá? 
 
ELNÖK: Nincs határa a válasz lehetőségének. Kérem, hogyha lehet, olyan félóránál 

több ne legyen. 
 
BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Gondolom, mindannyian 

akarunk menni a parlamentbe, és nem tudom, hogy van-e még napirendi pontjuk, amit meg 
akarnak tárgyalni. 

 
ELNÖK: Nincs. 
 

Balog Zoltán válaszai 

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Itt most összeszámoltam, olyan 
száz körül vannak a kérdések, vannak, amik összevonhatóak, nyilván itt főleg az ellenzéki 
kérdések. 

Azért hadd mondjam bevezetőben azt, valóban Csizi Péter itt egy picit a maga szelíd 
módján megdorgált, hogy nem beszéltem az elmúlt évekről, és ebben van igaza, mert úgy 
gondoltam, hogy most érdemi párbeszédet folytatunk, és ne mutogasson vissza az ember. Bár 
ha valaki a szociális szférában dolgozik, és nem csak politizál, az pontosan tudja, hogy 1-2-3-
4 év ebben a világban nagyon kis hatást tud elérni. Tehát azt is mondhatnám, hogy egy 
szakmai követelményt mulasztottam el, hogy nem beszéltem arról, hogy mit örököltünk.  

Úgyhogy inkább egy képpel válaszolnék Varga képviselő úrnak. Egy kicsit arra a 
férjre emlékeztet engem, aki a kocsmában elissza a kosztpénzt, hazamegy, aztán elkezdi verni 
az asztalt, hogy miért csak egy fogás van az asztalon, mert ez a helyzet, ez, képviselő úr. 
(Dr. Varga László közbeszól.) Én önt végighallgattam türelemmel, ön is hallgasson végig. 

Egyszerűen elképesztőnek tartom azt az arcátlanságot, hogy föltesz 25 kérdést, és 
mindegyik arról szól, hogy miért nem adnak több pénzt. Hát azért, mert önök szétszórták meg 
elköltötték meg ellopták. Ennyit az elmúlt nyolc évről. 

Azzal meg vigyázzon, hogy azt mondja, hogy én az önök listáján kerültem volna a 
parlamentbe, isten őrizzen ettől. Ez nem az önök listája, nem. Az önök listája az MSZP-lista, 
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a mi listánkat meg úgy hívják, hogy Fidesz-lista, és én valóban a Borsod megyei Fidesz-listán 
pártonkívüliként kerültem a parlamentbe. Én valóban ezzel együtt az MSZP-s választóknak is 
szívesen válaszolok akkor, ha nem ilyen, hogy mondjam, tehát nem is tudom… Igen, arcátlan, 
valószínűleg ez a legjobb szó.  

Tehát azért az a rendszer, ami ha működött is, úgy működött, hogy egyébként 
milliárdos veszteségei voltak, ami teljesen lenullázta az önkormányzati rendszert. Hány száz 
milliárd forint adósságot kellett átvállalni az önkormányzatoktól azért, amit egyébként 
Horváth képviselő úr elmondott, hogy 150 forintos ellátásokhoz adott 50 forintot a kormány, 
a 100-at meg ki kellett gazdálkodni, aztán hitelt kellett rá fölvenni, az a totális eladósodottság, 
ami majdnem minden második magyar embert érint a devizahitelek ügyében. Miért nem 
akkor volt nagy hangjuk, hogy esetleg megőrizzék attól a magyar családokat, hogy ilyen 
módon eladósodjanak? Nem beszélve arról a 86 százalékos államadósságról, amit 
megörököltünk önöktől, miközben nyolc évvel ezelőtt 54 százalékon adtuk át. 

Tehát azért beszélhetünk erről is, csak ezek után valóban komolytalan arról beszélni, 
hogy mikor lesz már a szociális szférában béremelés. És akkor még ön mondja azt, hogy és 
akkor minimálbéren van foglalkoztatva a többség. Ön szerint a minimálbér mennyivel 
emelkedett az elmúlt időben? (Dr. Varga László: És az adótartalma?) Mennyivel emelkedett 
a minimálbér az elmúlt időben? 130 százalékra emelkedett. Akkor legalább ezt illene 
elmondani. 

Na most már egy picit így kiengedve az erkölcsi fölháborodást, hadd mondjam azt… 
Bár nem tudom, elnök úr, ez így megy itt, hogy folyamatosan kommentálják az ember 
mondanivalóját? 

 
ELNÖK: Tisztelt Miniszter Úr! Nem, de viszont önnek se kellene kérdezni a képviselő 

úrtól, mert most nincs rá lehetőség, hogy válaszoljon, vagy akkor nyitnom kell mindenképpen 
egy második kört is, hogy válaszoljanak, úgyhogy kérem, hogy tartsuk be… 

 
BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Én ezt költői kérdésnek 

találtam, amit itt képviselő úr elmondott, arra csak legföljebb költői kérdéseket lehet föltenni, 
miközben egyébként fontos ügyeket is fölvetett, amikre talán még érdemes is lenne 
válaszolni.  

Az egyik ilyen a szociális temetés ügye. Azt, hogy a legjobb megoldást találtuk-e erre, 
majd a gyakorlat el fogja dönteni. De az, hogy ebben az ügyben lépjünk - és ha önöknek jobb 
javaslata van, akkor azt nagyon szívesen vesszük -, úgy gondolom, hogy nem egy 
pártpolitikai kérdés. Tehát az, hogy Magyarországon - próbálok óvatosan fogalmazni - a 
temetésekkel kapcsolatban a magyar családoknak milyen lehúzása folyik, szerintem 
elfogadhatatlan és erkölcstelen, hogy pont a végtisztesség megadása bizonyos szociális 
helyzetben levő embereknek nem adatik meg azért, mert olyan költségeket terhelnek rájuk, 
amiket nem tudnak kikerülni.  

Mi arra teszünk kísérletet, hogy ez ne úgy oldódjon meg, ahogy jelenleg megoldódik 
egyébként, úgy, hogy vannak olyan elhalálozott emberek, akiknek a holtteste hónapokon, sőt 
éveken keresztül a kórházak hűtőkamrájában van. Ennek az áldatlan helyzetnek a 
fölszámolására próbálunk olyan lehetőséget adni, hogy ha egyébként valaki a saját 
hozzájárulásával, munkájával, gondoskodásával szeretné eltemetni a hozzátartozóját, akkor 
azt meg tudja tenni. Hogy ennek ez-e a legjobb gyakorlati módja… Nézzük majd meg, hogy 
mit fognak hozni a tapasztalatok, de hogy ebben az ügyben lépni kell, abban egész biztos 
vagyok. Ha abban sietnek a segítségünkre, hogy egyébként pedig a különböző költségekkel 
terhelt szolgáltatásoknak, tehát mondjuk így, a temetésnek hogyan lehet a költségeit úgy 
behatárolni, hogy adott esetben ne több havi fizetést emésszen föl ez a családoknak, abban 
természetesen rendelkezésükre állunk önöknek. 
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Arra, hogy az időskorúak foglalkoztatásáért aggódik, hadd mondjam azt, hogy a 
munkavédelmi akcióterv éppen ezt célozza, és éppen ennek következtében, ha ismeri az újabb 
számokat, akkor nőtt a foglalkoztatottság az időskorúak körében. Szerintem érdemes ennek 
utánanéznie. 

A legszegényebbek adókedvezményével kapcsolatban önnel egyébként teljes 
mértékben egyetértek, és szerintem ez egy olyan adóssága ennek a rendszernek, hogy 
valamilyen módon orvosolni kell. Azért én azt nem mondanám, azt hiszem, ahogy egyik 
jobbikos képviselőtársa mondta, hogy ez ma csak a felső középosztályt éri el. Jó lenne, ha az 
az egymillió ember, akit elér ez az adókedvezmény, mind a felső középosztályhoz tartozna, 
akkor jól állna Magyarország. Tehát szerintem azért az, hogy valaki 250 ezer forintnál többet 
keres, még nem a felső középosztály, és afölött már azért ezt az adókedvezményt igénybe 
lehet venni. 

Arról, hogy önök, az MSZP-SZDSZ-kormány - ha még van, aki erre a mozaikszóra 
emlékszik, mármint az utóbbi három betűre - hogyan szüntették meg az első és a második 
gyermek után járó adókedvezményt és hogyan minimalizálták a harmadik és negyedik 
gyermek után, már Csizi képviselő úr beszélt, úgyhogy ezzel tulajdonképpen időt spórolt 
meg. 

Az asztmások, illetve tartós betegségben szenvedő gyerekek adókedvezményéről, 
illetve az emelt családi pótlékáról azt tudom mondani, hogy itt is úgy működött a rendszer, 
hogy ez nem volt a továbbiakban fenntartható. Egyébként a szakma volt az, amely 
kifejezetten szorgalmazta, hogy legyen rend ezen a területen, mert korábban olyanoknak is ki 
kellett adniuk a súlyos krónikus betegek életének megkönnyítésére szolgáló igazolást, akik 
rendszeres gondozás mellett normális életet élhettek volna. Idéztem a mai Népszabadságból. 
Valóban egyébként a szakmai kollégiumok ajánlására hoztuk ezt a törvényt. Hogy hányakat 
fog érinteni, az még nem teljesen nyilvánvaló ebben az ügyben, nyilván abból a 
tapasztalatokat le kell vonni.  

Arra, hogy ne lennének világosak és átláthatóak ezek a kritériumok, és hogy egy 
szakorvosi döntésre van szükség, egyrészt a kritériumok átláthatók, hiszen ezek 
nyilvánosságra vannak hozva, a GYEMSZI honlapján elérhetők ezek a szakmai kritériumok, 
és az a szakorvos, aki ismeri a gyermeket és a betegséget, a kötelező éves felülvizsgálatkor 
nyilván egy olyan döntést fog hozni, ami figyelembe veszi a család érdekeit is és az új 
előírásokat is. 

A bölcsődéztetés új rendszere minden ellenkező híresztelés ellenére működik, és 
egyébként több ezer új férőhely jön létre azok által az építkezések által, amiket elindítottunk 
ennek a kormánynak az idején. 

Ha a közfoglalkoztatásban, a közmunkában összehasonlítjuk a két kormány 
teljesítményét, akkor én két lényeges változást neveznék meg. Érdemes a polgármesterekkel 
beszélgetni. Egyik oldalról azt, hogy ma a közfoglalkoztatásban kizárólag értékteremtő 
munkát lehet végezni, tehát a vízgereblyézés megszűnt, és itt nem az árvízi helyzetre 
gondolok természetesen, és hogy a közmunkások bére bérjellegű juttatás, nem pedig szociális 
juttatás, tehát munkaszerződés van. Pont azért költünk több pénzt a közmunkára, mint önök 
költöttek, hogy munkaszerződést kötve, járulékot fizetve az, aki belép ebbe a 
munkaviszonyba, szerződéses viszonyba kerül az állammal, megtegye az első lépést a szabad 
munkaerőpiac felé. Önöknél egyébként az ilyen típusú munkáknál az a pluszképzés is 
hiányzott, amiről én említést tettem. 

Egy másik téves információ, a bentlakásos normatíva nem csökkent, nem is szinten 
maradt, hanem nőtt ez a normatíva, tehát ott sem felel meg a helyzetnek az ön információja. 

A magánnyugdíjpénztárról való vita. Itt elnök úr is föltett egy alapvető kérdést ezzel 
kapcsolatban, hogy hogyan is történik a nyugdíjrendszer fenntarthatósága. Azért én azt 
mondanám, hogy a magánnyugdíjpénztárak 70 százalékát garantálták az egyébként elvárható 
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nyugdíjnak és a 30 százalékról nem rendelkezett, és hogy ha egy magán-nyugdíjbiztosító 
kiesett volna, mint ahogy erre egyébként példa volt a korábbiakban, azt sem lehetett 
szabályozni. Legalább abban egyetértünk elnök úrral, annak örülök, hogy ezt a rendszert meg 
kellett szüntetni. Tehát azért egy ilyen - mondjuk - merényletet elkövetni a lakosság ellen, 
hogy kötelezővé tesszük a magánnyugdíjpénztárat, ilyet dél-amerikai államokban szoktak, ott 
lehet erre példát találni. Egyébként aki önkéntesen magánnyugdíjpénztár tagja akar lenni, erre 
ma is megvan Magyarországon a lehetősége. 

A munkavédelmi akciótervről már beszéltem az 50 év felettiek foglalkoztatása 
kapcsán. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrejöttéről, azt gondolom, hogy Csizi 
képviselő úr megint csak megadta a megfelelő választ. Én annyit tennék még ehhez hozzá, 
hogy amikor egy rendszeren belül a párhuzamos ellátásokat ki lehet szűrni, akkor nyilván az 
ebből eredő költségmegtakarítás lehetőséget ad arra, hogy ezt a rendszert továbbfejlesszük, 
nem beszélve arról, ami az egészségügyi területen működik a GYEMSZI létrejöttével, ez 
pedig adott esetben a közös közbeszerzések kezelése, amely nem hozza az egyes 
intézményeket kiszolgáltatott helyzetbe az energiaszolgáltatókkal vagy más szolgáltatásokkal 
kapcsolatban. 

Iván professzor úrnak köszönöm nemcsak az idősek ellátásával kapcsolatos 
megjegyzéseit, hanem az egész időspolitika lényegének a felvázolását. Úgy gondolom, hogy 
ezen belül egy nagyon fontos lépés az, hogy ezt a fajta megbecsülést, ami itt a társadalom 
részéről joggal elvárható az idősekkel, az idős korosztállyal kapcsolatban, örülök neki, hogy a 
szociális és családügyi államtitkárság olyan pályázatokkal is kifejezi - úgy gondolom, hogy itt 
professzor úr tanácsait is követtük -, ahol az életútpályázatokra hívnám föl a figyelmet, 
amikről komoly kiadványok vannak. Ezek éppen az időskornak ezt a fajta aktivitását meg 
értékét próbálják megerősíteni magában a célcsoportban is meg egyáltalán az egész 
társadalomban ezt fontossá tenni. 

Ha megengedi Baráth képviselő úr, akkor önnél válaszolok itt mindazoknak a 
kérdésére, akik a béremelés ügyét firtatják. Hadd mondjam azt a picit ilyen - hogy mondjam - 
kicsit pejoratív éllel kiejtett szót, hogy kampányfogás. Én azt tudom erre mondani, hogy ha 
egy béremelés megvalósul, akkor annak úgy van értelme, és nem szeretnék itt a 2002-es 
történetekre utalni, hogy annak megvan a fedezete, és ha megvan a fedezete, akkor nem 
kampányfogás. Akkor kampányfogás, hogy ha emelünk bért, például a pedagógusoknál, utána 
azt mondjuk, hogy egyébként meg majd egy évig, aztán majd a továbbiakban oldják meg az 
önkormányzatok, ha erre még emlékeznek, aztán adósodjanak el nyugodtan ebben az ügyben, 
mert ezt a béremelést valakinek ki is kell gazdálkodni. Tehát mi akkor emelünk bért, ha ennek 
megvan a fedezete középtávon is, amennyire egyáltalán a jelenlegi pénzügyi válság idején 
tervezhető előre az, hogy mi várható a költségvetésben. Tehát ez az egyik feltétele a 
béremelésnek. 

A másik feltétele a béremelésnek az, amihez ma már az oktatási szférában meg az 
egészségügyi szférában közel vagyunk. Azt gondolom, mindannyian egyetértünk, hogy az 
egészségügyben az elvándorlás miatt szükséges volt egy nagyon gyors beavatkozás, és ott - 
mondjuk így - az orvosok itthon tartásában ez egy lényeges lépés volt. De egyébként, amíg 
nem látjuk azt, és ez is az elmúlt 23 év negatív öröksége, és itt valóban 23 évről kell beszélni, 
hogy pontosan hányan dolgoznak ebben a szférában, és hogy egyébként hány emberre van 
szükség ebben a szférában ahhoz, hogy ellássuk az állam által kötelező feladatokat, amíg ez a 
foglalkoztatási létszám nem áll rendelkezésre és nem tervezhető az elkövetkező mondjuk 10 
évben, addig nincs értelme béremelésről beszélni. Ha ez megvan, akkor szerintem ez a 
rendszer ma az átalakításával elő is állítja vagy mondhatnám, meg is spórolja azt az összeget, 
amivel el lehet indulni.  



 38 

A fenntarthatóság egy következő kérdés, mert ha élesíthetem azt, amit önök mondtak, 
én azzal teljes mértékben egyetértek, hogy ha mondjuk egy ápolónő egy kórházban, aki ma 
jelentős béremelésben részesül - ezen lehet vitatkozni, hogy mi az a jelentős, a magyar 
költségvetés állapotához képest mindenképpen jelentős béremelésben - azért, mert egy 
kórházban beteget ápol, az utca másik oldalán meg egy szociális intézményben gyakorlatilag 
ugyanazt a munkát végzi és még nem kap béremelést, az nem egy igazságos dolog. De hát 
pontosan ezekből az igazságtalanságokból akarunk továbblépni. 

Többen föltették itt a magyarországi romákkal, illetve a cigánysággal kapcsolatos 
kérdéseket. A bentlakásos intézmények inkább az oktatási tárcához tartoznak, de hát ez is az 
Emberi Erőforrások Minisztériumán belül van. Azt hiszem, az emberi jogi bizottságban 
mondtam el azt, hogy bentlakásos intézmények ma Magyarországon vannak. Tehát működik 
ez a rendszer, hogy az olyan családoknál, még akkor is, ha ezen az emberijog-védők vagy 
akik magukat annak nevezik, nagyon megsértődnek, azt kell mondani, hogy természetesen 
vannak olyan házaspárok, nem is úgy nevezném, mondjuk szülőanyák és nemzőapák, akik 
alkalmatlanok a gyermekük nevelésére, sőt a gyermekük kárára vannak és nem hasznára, és 
ezekből a családokból ki kell emelni a gyermeket, és más módon kell neki megadni azt az 
esélyt, hogy egyébként neki sikeresebb élete legyen, mint mondjuk azoknak a szülőknek, akik 
nem méltók erre a névre. Ilyen van. Mi azt szeretnénk, ha ez a kivétel lenne, és az általános 
szabály mégiscsak az lenne, hogy családban nőjenek föl a gyerekek. Ezért az egyik 
legjelentősebb programja az államtitkárságnak, és én bízom benne, hogy ez egy sikeres 
program lesz, az az, hogy 1-10 éves korig ne bentlakásos intézményekben, hanem családoknál 
nőjenek föl a gyerekek, ha kell, akkor nevelőszülőknél. 

Nagyon komoly programokat indított a minisztérium, az államtitkárság, hogy azokat a 
nevelőszülőket, akik vállalják ezt a feladatot, bőrszínre, vallásra meg nem tudom, mire, meg 
szociális helyzetre tekintet nélkül, alkalmasak legyenek arra, hogy nevelőapák és nevelőanyák 
legyenek. Ez szerintem egy olyan alternatíva, ami közelebb áll a mi családpolitikánkhoz. De 
én nem akarom kizárni azt, hogy különösen is egyébként 10 éves kor fölött szükség lehet 
olyan intézményekre, ahol azokat a hátrányokat próbáljuk csökkenteni meg fölszámolni, 
amiket a szülői házból hoznak ezek a gyermekek.  

Ha megengedi, bár az idő előrehaladt, azért egy példát mégis elmondanék arra, hogy 
ezt a rendszert nem mindegy, hogy hogy működtetjük, mert a jó szándékból adott esetben 
rossz eredmények is lehetnek. Kanadában a ’70-es években - hogy is mondjam, mi 
indiánoknak mondjuk, mondjuk így, hogy az őslakosok - a kanadai őslakosok körében 
merültek föl hasonló integrációs problémák ahhoz a modern társadalomhoz, ami ott kialakult. 
Valamilyen módon hasonlítható talán ez a két ügy. Akkor egy nagy levegőt vett a kanadai 
kormány, és egyébként az egyházak segítségével egy egész generációt emeltek ki ebből a 
világból, és próbálták meg őket szakmához és diplomához juttatni úgy, hogy évekig nem is 
volt kapcsolatuk egyébként azzal a környezettel, ahonnan jöttek. Amikor megszerezték a 
diplomát meg a szakmát, akkor adott esetben majdnem 10 év után visszaküldték ezeket a 
fiatalokat, hogy majd a saját világukat megpróbálják integrálni ott a kanadai életbe. Az 
eredménye ennek az lett, hogy növekedett az öngyilkosságok száma mind ezeknek a 
fiataloknak a körében, mind a szülőgeneráció körében.  

Ez egy nagyon komoly kérdés. Itt javaslom a szakirodalmat a képviselő uraknak 
tanulmányozni. Ha elvágjuk a generációs láncot abban a tekintetben, ami a szegénységre 
vonatkozik, nehogy olyan módon vágjuk el a generációs láncot, hogy aztán ebből olyan 
súlyos zavarok keletkeznek az identitásban, a saját életük szemléletében, hogy több bajt 
okoztunk, mint amennyi hasznot hajtottunk, a költségekről most nem is beszélnék. Tehát ez 
egy olyan fontos szakmai kérdés, amit szerintem érdemes mindenfajta egyéb politikai 
felhangok nélkül megvitatni, és ebben állunk is a rendelkezésre. 
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Vincze László képviselő úrnak köszönöm. Valóban igaza van képviselő asszonynak és 
képviselő úrnak is, hogy az ifjúságpolitika egy kicsit rövidre sikeredett a beszámolóban. A 
mindennapos testnevelés kérdése, egyáltalán a sportállamtitkárság minisztériumon belüli 
helyzete arra ad lehetőséget, hogy olyan módon közelítsünk ma a régóta várt és most 
bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés ügyéhez, ahogy eddig ezt korábban nem tudtuk 
megtenni. Itt egy fontos kérdés a létesítményhelyzet. De szerintem emlékszünk mi a 
fiatalságunkra, hogy nem feltétlenül uszodákban és kiváló sportcsarnokokban töltöttük mi 
sem a testnevelésórát, és mégis, ha a mozgásszegény megbetegedéseket nézem, akkor ott 
sokkal jobban álltunk néhány évtizeddel ezelőtt Magyarországon, mint ahogy most állunk. 
Tehát ez nem feltétlenül létesítmény kérdése, szerintem elsősorban akarás kérdése, de teljesen 
igaza van képviselő úrnak abban, hogy szükséges első körben, és ez el is indult, a 
sportállamtitkárság feladata az, hogy fölmérjük a létesítményhelyzetet járási szinten. 

A járási rendszer kialakítása lehetőséget ad arra, hogy megcélozzuk azt - időpontot 
most nem mernék mondani -, hogy járásonként legalább egy uszoda rendelkezésre álljon, és 
ha ezt a gyermekek mozgatása lehetővé teszi, akkor úszásoktatás megvalósuljon. Azért 
fölhívnám arra a forrásra a figyelmet, ami azért ma olyan 30 milliárd körül jár, az a pluszpénz, 
ami a sportba folyik a társaságiadó-kedvezmény és az osztalékadó-kedvezmény útján. Ebben 
komoly uszodaépítésekre van lehetőség, és vannak is ilyen tervek, amiket mind a gazdasági 
tárca, mind pedig a sporttárca, illetve az emberi erőforrások tárcája jóváhagyott. 

Lengyel Szilvia képviselő asszonynak mondom. Azt hiszem, a bérfejlesztésről ennél 
sokkal többet most nem tudnék mondani. 

A nyári gyermekétkeztetés valóban egy fontos kérdés. Komoly statisztikák készítésére 
köteleztem a minisztériumot, amit szorgalmasan végeznek egyébként az államtitkárságok. Azt 
hiszem, ön kérdezett itt rá települési bontásban arra, hogy ki és mennyi támogatást kap. 
Önnek természetesen képviselői joga, hogy ezt megtudja, úgyhogy meg is fogja kapni ezt a 
táblázatot.  

Azért miközben ezen a területen érdemes lenne még továbblépni, azért hadd hívjam 
föl néhány újításra a figyelmet, ami szerintem javította ennek a rendszernek a működését, és 
ezért biztos vagyok benne, hogy ma több hátrányos helyzetű gyereket elér, miközben az 
összegek nem emelkedtek jelentősen, ebben egyetértünk, mint ahogy korábban. Egyrészt 
bevezettük az önrészt, hiszen mondjuk így, hogy a gazdag vagy a tehetősebb önkormányzatok 
eddig nem tettek el semmit, hanem egyszerűen lekérték ugyanúgy ezt az összeget, mint ahogy 
a szegényebb önkormányzatok. Tehát ma, miután az önerőt bevontuk bizonyos 
önkormányzatok részéről, ezért több összeg maradt arra, hogy az olyan önkormányzatokat 
támogassuk ebben - mert az önkormányzatokon keresztül valósul meg a gyermekétkeztetés -, 
amelyeket korábban kisebb mértékben tudtunk támogatni. Tehát a települési önkormányzatok 
eltérő helyzetét értékeljük a támogatásnál, és így a leghátrányosabb és hátrányos helyzetű 
településen élő gyerekek fokozottan támogatásra kerülnek. 

A másik pedig szerintem egy fontos rendszer, az, hogy akik az alapanyag-
felhasználásnál a település körzetéből 40 kilométeres körzeten belül használják föl az ott 
megtermelt alapanyagokat, legalább a 30 százaléka az anyagráfordításnak onnan kerül ki, 
azoknak plusztámogatásra van lehetőségük és a pályázatban előnyben részesülnek az 
elbírálásnál. Tehát így tudott növekedni egyébként a támogatást igénylő települések száma. 

Rónaszékiné képviselő asszony utalt arra, hogy ezen a nyári gyerekétkeztetésen kívül 
is szerintem az egy egészen különös történet, hogy két éven belül sikerült százezer főre 
föltornázni azoknak a számát, akik Erzsébet-utalvánnyal, ezen belül Erzsébet-táboron belül 1-
2000 forintos heti befektetéssel már táborba mehetnek és részt vehetnek ezekben a 
programokban. 

Az, hogy az LMP-s javaslatokkal, ahogy fogalmazott, szemben vitatkoznak. Én nem 
szemben szeretnék vitatkozni, hanem adott esetben ezeket a javaslatokat megvitatni. Az abból 
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következik, ha nincsenek itt a minisztérium képviselői, de ennek még utána fogok nézni, hogy 
amikor a tárgysorozatba vesznek vagy nem vesznek egy javaslatot, az még nem a szakmai 
vitáról szól, hanem arról, hogy ezt politikailag és szakmapolitikailag alkalmasnak találják-e, 
hogy a parlament elé kerüljön. Akkor jön el a kormány munkája, amikor a parlament előtt 
van, akkor természetesen nekünk szakmai véleményt kell erről mondani. De ha ön igényli, 
hogy a tárgysorozatba-vétel előtt már megjelenjen a kormány, illetve a minisztérium 
képviselője, akkor ha jelzik, hogy mikor van ilyen, természetesen gondoskodni fogunk arról, 
hogy itt legyenek és meg tudjuk vitatni a javaslatokat. Egyébként erre számos más lehetőség 
is van. 

Vágó Sebestyén képviselő úr hosszabb szakmai fejtegetéseire most itt már nincs 
lehetőség, hogy reagáljak. Számos ponton úgy látom, hogy egyet tudunk érteni. Azért hadd 
mondjam, azt, hogy a megváltozott munkaképességűek helyzetében semmi változás nem lett 
volna, semmiképpen nem állítanám. Ma tízezer emberrel többet foglalkoztatnak ebben a 
rendszerben, mint korábban. Tehát ez egy lényeges dolog, de egyetértek önnel abban, hogy a 
szándék nem is az, hogy itt embereket nehéz helyzetbe hozzunk. Nyilván emberileg, 
egyénileg egy nehéz helyzet az, hogy valaki hozzájutott egy jogosultsághoz. Hogy az 
mennyire volt igazságos vagy igazságtalan, azért erről néhány bűnügy meg büntetőper 
tanúskodik, hogy orvosok milyen módon, hogyan szervezték meg a rokkanttá nyilvánítását 
bizonyos társadalmi csoportoknak. Bízom benne, hogy azért ebben egyetértünk, hogy ezen a 
helyzeten változtatni kellett. 

Elképzelhető az természetesen, hogy olyanok is belekerülnek ebbe, akik 
méltánytalannak érzik azt, hogy újra fölülvizsgálják őket, de hadd mondjam, hogy az is 
változott, valóban a komplex felülvizsgálat azt jelenti, hogy nem kizárólag az egészségügyi 
helyzetet vizsgálják ma, hanem - még ha esetleg elképzelhető, hogy azt el is mulasztják 
bizonyos területeken - kötelező a szociális helyzet felülvizsgálata is ebben az ügyben és a 
munkaügyi helyzet felülvizsgálata is. Tehát az, hogy azon a környéken milyen a munkaügyi 
helyzet, egyébként a minősítésben szerepet játszik. 

Amit az igazolásokkal kapcsolatos visszaélésekről mondott, az valóban egy olyan 
öröksége ennek a rendszernek, ami nemcsak az iskoláztatási és a családi pótlék kérdésének, 
hanem az egész rendszernek a fekete lyuka vagy a fekete lyukai. Tehát azért inkább szita ez a 
rendszer, mint egy olyan edény, ami fölfogja a vizet, mert valóban az előző évtizedekben 
azok, akik úgy gondolták, hogy az államra úgyse számíthatunk, ennek a kijátszására 
szövetkeztek egymással adott esetben állami foglalkoztatottként is. Én bízom benne, hogy az 
a fajta kultúraváltás, ami az új önkormányzati rendszerrel, az új közigazgatási rendszerrel 
megjelenik, és talán ennyiben érdemes még a béremelésre visszatérni, amely remélem, hogy 
előbb-utóbb eljuttat bennünket odáig, hogy mindenkinek, aki állami szolgálatban van, egy 
olyan életpályát tudunk kínálni, amiben kiszámítható lesz az ő szakmai karrierje meg 
egyébként az ő anyagi helyzetének a javulása is ennek kapcsán, az ellenőrzést és a fegyelmet 
ezen a téren meg fogja erősíteni. 

Ha megenged egy rokon területről egyetlenegy visszajelzést hadd mondjak. Azért 
azok az ösztöndíjak, a Markusovszky-ösztöndíj és más ösztöndíjak, amiket azért adunk ma 
fiatal orvosoknak, hogy itthon maradjanak, ez 200 ezer forint, gyermekorvosoknál plusz 
200 ezer forint nettót jelent havonta ezeknek az orvosoknak, és ami azzal jár, hogy egyébként 
ők kiírják magukra, hogy hálapénzt nem fogadnak el. Például egy ilyen kísérletben látszik az, 
hogy ha az állam valamelyik foglalkoztatási csoportra különösen odafigyel, akkor van esély 
arra, hogy ezeket az anomáliákat is valamilyen módon leküzdjük. 

Amit ön mond az óvodáztatási támogatás rendszerében, azzal részben egyetértek. 
Részben azt kell mondanom, hogy én azt nem tartottam egy jó rendszernek, ebben egész 
biztos egyet fogunk érteni, hogy milyen feltételek vannak, hogy azután a gyerek után kapnak 
óvodáztatási támogatást, ahol a szülők nem végezték el a 8 osztályt és munkanélküliek. 
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Szerintem ez olyan abszurd, hogy ezen mindenképpen változtatni kell, és az egész rendszeren 
változtatnunk kell majd, és folyamatosan jövünk majd a bizottság és a parlament elé ezekkel a 
javaslatainkkal, hiszen 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda. Ez eddig nem volt. Tehát ön, ha 
jól értettem, a negyedik és az ötödik évről, és az ötödik és a hatodik évről beszélt.  

A 3 éves kortól kötelező óvodáztatást éppen a felzárkózás szempontjából tartjuk 
lényegesnek, és hogy mondjam, hogy finoman fogalmazzak, annak a motiválórendszernek a 
bevezetését, ami más területeken már működik, én elképzelhetőnek tartom, sőt szükségesnek 
is tartom, miközben egyébként lehetőség lesz családi napközikre, miközben egyébként 
lehetőség lesz a felmentésre is, ha ez indokolt a családi körülményekből, mert azok olyan 
rendezettek és jók, hogy ha a gyermek otthon van, akkor jobban szocializálódik, mintha az 
óvodába jár vagy legalább olyan jól, hiszen más gyermekeket is otthon nevel az édesanyjuk, 
egy gyesen vagy éppen gyeden lévő. Aközben pontosan azt akarjuk elérni a kötelező 
óvodáztatással, ahol ezek a feltételek nem adottak, ott a gyermeket 3 éves kortól tegyük be a 
rendszerbe. 

Ha itt szabad már előrevetíteni a biztos kezdet gyerekházakkal kapcsolatban Horváth 
képviselő úr kérdését, ennek a rendszernek a legalsó szintje vagy az alapszintje kell hogy 
legyen a 0-3 éves korig az, ami a biztos kezdet gyerekházakban ott van. Ez az első olyan 
rendszer egyébként, hogy még egy kedves mondatot az előző kormányra pazaroljak, amelyet 
elkezdtek fölépíteni az EU-s támogatásokkal, és semmifajta intézkedés vagy gondoskodás 
arról nem történt, hogy mi lesz utána. Aláíratták és aláírták azokat a kötelezvényeket, hogy 3 
meg 5 évig fönntartjuk ezt a rendszert, de nem sikerült semmi olyan törekvéssel találkoznunk, 
ami arról szólt volna, hogy hogy lesz az a rendszer fönntartható. 

Mi az eddigi biztos kezdet gyerekházaknak már megadtuk azt a belföldi költségvetési, 
tehát magyar költségvetési támogatást, hogy tovább tudjanak létezni, amelyek már nem 
jogosultak EU-s támogatásra, és szeretnénk valamilyen módon a bölcsődei rendszerrel 
összehangolva a rendszer részévé tenni ezeket a biztos kezdet gyerekházakat. Ez fölvet csomó 
szakmai meg finanszírozási problémát, de egy munkacsoport dolgozik a társadalmi 
fölzárkózás, az oktatás- és a szociális ügy összefogásával ebben az ügyben, mert ez valóban 
kulcskérdés, hogy hogy mennek tovább ezek a programok. 

Amit az akadálymentesítés költségeivel kapcsolatban fölvetett képviselő úr, azzal 
teljes mértékben egyetértek, tehát az elképesztő, hogy egy ilyen fél szintet megugró felvonó 
mondjuk 1-től 5 millió forintig terjed, miközben csak jelzem, a másik foglalkozásom miatt a 
mi templomunknál úgy akadálymentesítettünk, hogy 200 ezer forintból megcsinálta egy helyi 
magyar vállalkozó azt a működő felvonót, a mai napig működik 10 év óta, ami egyébként 
állítólag nem felelt meg az előírásoknak, miközben kiválóan működik. Tehát ebben teljes 
mértékig egyetértek.  

Egyáltalán az a feladat, amire szerintem ebben a rendszerben szükség van, hogy 
mindenfajta ostoba előírások visszavonása, illetve egy racionálisabb működés lehetővé tétele 
nem csak az akadálymentesítés világában, egyáltalán a szociális szférában, ami lehetővé teszi 
azt, hogy alacsonyabb költségszinttel is működőképesek legyenek ezek az intézmények, az 
egy igen fontos dolog. Létezik erre egy munkacsoport a minisztériumon belül, ahol az ebben a 
témában érintett civil szervezetek bevonásával ezt a fajta költségcsökkentő megoldást 
lehetővé akarjuk tenni jogszabályilag is és adott esetben pályázattal is támogatni. Nyilván 
nem állunk még olyan jól, mint amennyire kellene, de elindult ez a munka. 

A BNO-rendszer, a betegségek nemzetközi osztályozásával kapcsolatos rendszer 
eddig nem volt, ez most lesz, azt hiszem, másfél éve vezettük be ezt a rendszert, tehát 
mostantól az asztmás gyermekek ügyében is ez az a nemzetközi standard, amihez 
viszonyítunk és ahol a súlyossági fokát egy-egy betegségnek meg fogjuk tudni határozni. 
Tehát ez a rendszer most kerül bevezetésre. 
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A szociális foglalkoztatási szövetkezetekkel kapcsolatos kérdés. Megmondom 
őszintén, hat tárca tartozik ehhez a minisztériumhoz, ezek túlságosan szakmai kérdések 
ahhoz, hogy most én erre itt kapásból válaszoljak, de mindegyik teljesen jogos kérdés. Most 
azt, ha nem is rosszindulatúnak, de kritikusnak tett kérdését, amit az Országos Cigány 
Önkormányzat - az már nincs egyébként, Országos Roma Önkormányzat van - szerepével 
kapcsolatban föltett, ha ezt kihagyom, akkor minden más kérdésben egyébként teljesen 
jogosak az észrevételei. Bízom benne, hogy hamarosan… Én írásban szívesen válaszolok 
ezekre, most ez itt meghaladja a tudásfokomat. 

Annyit azért tudok erről az ügyről, amit mondott, hogy hogyan lehet azokat a 
hiányokat rendezni, amik nem a saját - hogy mondjam - mulasztásból keletkeztek, hanem 
azért, mert olyan térségekben működnek ezek a szociális szövetkezet, ahol nagyon kicsi a 
jövedelemtermelő képesség, arra azért komoly pályázatok vannak most már évek óta. A 
társadalmi fölzárkózási államtitkárságon mi is kiírtunk ilyen pályázatokat. Tehát szociális 
földprogramban, szociális szövetkezeti programban ezeknek a költségeknek a pótlására, ha 
szerény mértékben is, de lehetőség van. Mi nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy ez egy 
szélesebb körben elindul.  

Talán annyit el lehet mondani, hogy éppen most kerül majd a kormány elé az az 
előterjesztés ebben a körben is, amely mindenfajta szociális foglalkoztatással kapcsolatos 
munka összehangolását tervezi, szociális szövetkezet, szociális gazdaság és más ilyen típusú 
foglalkoztatási programokat a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a mi 
minisztériumunk összefogásával. Tehát itt a rendtétel szerintem fontos, hogy előre tudjunk 
lépni, hogy ami még hiányzik valóban számos helyen, a munkahely, ahogy azt elnök úr is 
említette, akkor ezek a rendszerek valamifajta kiváltásra is lehetőséget adnak. 

Hogy az iskolai szociális munkások hogyan fogják szeptember 1-jétől elkezdeni a 
munkájukat, ott is kérek még egy kis türelmet, hiszen ez az első év, amikor teljes évben állami 
fenntartásban lesznek ezek az iskolák, és a létszámok meghatározása most folyik, hogy 
mennyi pedagógusra mennyi kisegítő személyzet jut, és azt hogyan tudjuk tankerületi szinten 
úgy elosztani, hogy mindenütt jusson az iskolákba olyan segítő szociális munkás, akinek a 
pedagógiai programot kiegészítő tevékenysége van. Én bízom benne, hogy szeptemberre ez a 
rendszer föl fog állni. 

Horváth képviselő úrnak az intézményrendszerek átalakításával kapcsolatos 
tájékoztatását, illetve ismertetését köszönöm, ez valóban így van. A feladatfinanszírozásra 
való átállás ebben az ügyben meg egyáltalán az önkormányzatok terheinek az átvállalása 
szerintem egy olyan döntő dolog, aminek az eredményei, bízom benne, hogy előbb-utóbb 
beérnek. A biztos kezdet gyerekházakról már mondtam néhány szót. 

Ha már a béremelésekről beszélünk, azért szerintem ne felejtkezzünk el a 
rezsicsökkentésről. Tehát azért azt, ahogyan ez éppen egyébként a legrászorultabb 
családoknál több tízezer forintos jövedelemmegtakarítást jelent, én azoknak a - hogy 
mondjam - béremelésének a kategóriájába számolnám, akiknek egyébként adott esetben nem 
jutott még pénz a béremelésére, tehát a rezsicsökkentést mindenképpen érdemes szerintem 
ideszámítani. 

Amit Sneider elnök úr mondott a demográfiai helyzetről, úgy gondolom, hogy valóban 
idetartozik részben az adókedvezmény kiterjesztése, részben, ha egyetlen mondatot talán erről 
a demográfiai csomagról, amiről beszéltem, elárulhatok, akkor az első gyerek vállalásának a 
minél korábban való megtörténte, de mondjuk nem feltétlenül 18 éves kor alatt, gondolom, 
hogy értjük egymást, és annak a harmadik gyereknek a vállalása, amelyikre azért nem kerül 
esetleg sor, mert a szülő nő, illetve a család kivárja azt, hogy a hároméves gyesek egymáshoz 
kapcsolódjanak. Ha ebben a két ügyben előre tudunk lépni, akkor szerintem az egy döntőbb 
dolog lesz adott esetben, mint az adókedvezmény alsó jövedelemszintre való kiterjesztése, de 
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ez a javaslat továbbra is ott van a kormány asztalán. Lehet, hogy még konkurálni is fog 
egymással ez a két koncepció, de mindenképpen ebbe az irányba haladunk. 

Az ön által fészekrakónak becézett programról én kizártnak tartom, hogy ilyen 
programot kiírjon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, de ha ideadja a kiírást, akkor nyilván 
meg fogom ezt tekinteni. Én éppen az egyik fontos eredményének tartom a felzárkózási 
témának, hogy azt a típusú telepfölszámolási programot, ami semmi másról nem szól, mint 
hogy innen odaköltöztetünk embereket, aztán az eredménye meg az lesz, hogy egy 
cigánytelep helyett annyi mini telep jön létre, szegregált lakókörnyezet jön létre adott esetben 
egy településen belül, ahány helyre elköltöztettük ezeket a családokat, leállítottuk. De azt 
egyébként a magyar társadalom is visszaigazolta, mondjuk így, a magyar polgármester-
társadalom, hogy ezt az ostobaságot nem hajlandó tovább támogatni. 2010-ben az előző 
kormány 500 millió forintot írt ki erre a célra. Mit gondol, elnök úr, hányan pályáztak? Ez is 
csak egy költői kérdés, mert tudom, hogy nem kérdezhetek. Egyetlenegy önkormányzat 
pályázott erre, az is visszavonta. Ez jelzi, hogy ennek nem volt támogatottsága, sem a 
kiköltöztetésnek vagy szétköltöztetésnek, sem az eldózerolásnak, mert ennek a következője, 
hogy akkor eldózeroljuk, hogy ne lehessen visszavenni, és akkor majd lesz itt valami.  

Ehhez képest olyan programot dolgoztunk ki, ahol a kiköltöztetésnél figyelembe van 
véve a családok teljesítőképessége, van-e munkahely, jár-e a gyerek iskolába, alkalmas-e ez a 
család arra, hogy ha új helyre költözik, együttműködve az önkormányzattal, akkor a 
megváltozott - hogy mondjam - életkörülményeit középtávon képes finanszírozni. Most a 
fajlagos költségről is majd mondok néhány szót, mert szerintem itt van egy kis csavar ebben 
az ügyben. Arra is lehetőséget adunk, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy ő továbbra is ott 
szeretne maradni, abban a környezetben, mondjuk így, a cigánytelepen, ahol egyébként ő jól 
érzi magát, akkor ott lehetőség van arra, hogy egyébként közösségi házak létesítésével… 
Ebbe belefér a mosodától elkezdve a biztos kezdet gyerekházig nagyon sok minden, meg a 
tanulás segítése, tanoda típusú programok, ami itt fölmerül, a tanoda meg az egész napos 
iskola, nem is tudom, ki utalt itt Németh György kiváló szakértő anyagaira, ő ezt a dilemmát 
fejtegeti nem is olyan régen egy publicisztikában. Azért ott nem mindenki volt szakértő, akit 
ön fölsorolt, ha megengedi, képviselő úr, hadd mondjam ezt, de vannak azok között valóban 
nagyon komoly szakértő emberek is.  

Tehát egy új rendszert építünk ebben az ügyben, és két évet kellett rá várni, de több 
mint száz önkormányzat jelentkezett erre a programra. És abban talán egyetértünk, hogy a 
helyi polgármesterek meg tudják ítélni, hogy mi az a telepfölszámolási vagy 
teleprehabilitációs vagy egyéni rehabilitációs, családra vonatkozó rehabilitációs program, 
amit egyébként a település nemcsak elbír, hanem jó szívvel is fogad. 

A költségekről hadd mondjak annyit, most ez a 10 millió forint/fő kizárt, hogy ilyen 
előforduljon. Ha ön elosztja azt, hogy hányan költöznek el, és akkor majd elosztjuk a program 
összegével, akkor lehet, hogy kijön egy ilyen, de az nem az a költség, amit erre a családra 
fordítunk. Az az a költség, amely részben, egyébként állami forrásokat kiváltva ennek a 
rendszernek a működtetéséhez kell.  

Most nem akarok nagyon mellényúlni, úgyhogy inkább százalékot mondok, a 
felzárkózásra fordított összegeknek, költségeknek körülbelül a 60, majdnem 70 százalékát 
nem a célcsoportban lévő emberek kapják meg, hanem azok, akik velük foglalkoznak meg az 
önkormányzatok. Ez egy nagyon lényeges dolog. Lehet, hogy egy picit túl szókimondó, de 
ma az EU-s források jelentős része bizonyos szempontból egy intézményrendszernek meg egy 
foglalkoztatási csoportnak a fenntartására fordított összeg, amikről szemérmesen nem nagyon 
szoktunk beszélni, de az egy lényeges dolog. Tehát - hogy mondjam - a populizmusban a 
pozitív populizmus egy jó dolog, de a populizmusba hajló mondat, hogy ezt mind a 
cigányokra fordítjuk, nem felel meg így a valóságnak.  
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Szerintem az egy helyes dolog, hogy egyébként ők is kapjanak támogatást akkor, ha ez 
a rendszer úgy épül, és talán látszik a telepprogramból, hogy úgy épül, hogy az angol 
szociálpolitikából került át ez a feltételekhez kötött támogatás, a conditional many. Ez azt 
jelenti, hogy mi olyan programokat írunk ki, ahol mindenütt kötelező a teljesítmény. Ezt a 
teljesítményt igazolják, ezt a teljesítményt ellenőrizzük. Ez ma egyébként egy olyan ellenőrző 
rendszer, ami korábban egyáltalán nem állt rendelkezésre, amit az Európai Bizottság a 
legutóbbi jelentésében jó gyakorlatként az összes társadalmi fölzárkózással foglalkozó 
országnak ajánlott, hogy Magyarországon a monitoringrendszer kidolgozása olyan sikert, amit 
szeretnének, ha mások is átvennének. Ennek az eredményei nyilván a következő években 
lesznek láthatók, mert majd valamit mérni kell, ahhoz csinálni kell valamit, hogy mérni is 
tudjuk. 

A szociális kártyával kapcsolatban hadd mondjam azt, hogy ennek a túl gyors és át 
nem gondolt bevezetése… Én még emlékszem azokra a nyilatkozataikra, amelyek Szlovákiát 
dicsérték, hogy ott bevezették a szociális kártyát. Most én nem akarnék egy szomszéd 
országot megbántani, azért az egy nagyon bukásközeli helyzet, és mindenfajta komoly 
államtitkárok lemondásához vezetett, ahogyan az ott nem sikerült. Tehát szerintem itt érdemes 
az óvatosság. 

Abban egyetértek, hogy például a gyermekétkeztetés kapcsán, iskolai támogatások 
kapcsán egy kis lépést tettünk ebben az ügyben, amikor azt mondjuk, hogy bizonyos 
támogatásokat Erzsébet-utalványban adunk, amit csak a gyermek étkeztetésére lehet 
használni, adott esetben az iskolai költségek fizetésére. Ezen az úton elindultunk a segélyek 
egységesítésével is meg az ellátórendszer átláthatóvá tételével is. 

Az ifjúságra még, ha szabad néhány szót vesztegetni. Hamarosan a kormány elé kerül 
a drogellenes stratégia, tehát a drogprobléma megelőzéséért tett intézkedések és kampányok. 
Szerintem ez egy nagyon fontos ifjúságvédelmi tevékenység. Az új drogellenes stratégia 
lényege az, hogy a társadalmi környezetről szól, nemcsak és kizárólag arról, aki már 
drogfüggővé vált, hanem például a környezetének a védelméről, az, hogy ne kerüljenek új 
csoportok ebbe a függőségbe. Szerintem ez egy lényeges dolog. 

Ha megengedi, még megemlíteném mindenképpen a Nemzeti Ifjúsági Tanács 
létrejöttét. 20 éves adósság volt, 1995 óta tettek a kormányok kísérletet arra, hogy ezt a 
tanácsot megalakítsák. Végül is megtörtént, és Kárpát-medencei kitekintésben működik ez az 
ifjúsági tanács, amelybe a civilek munkáját ide becsatlakoztatva tudunk az ifjúságpolitikáról 
döntéseket hozni, az akcióterveket ehhez a kormány elfogadta. Létrejön az ifjúsági szakmai 
egyeztető fórum is, amely reményeink szerint megint a horizontális együttműködést fogja 
megerősíteni. Sajnos itt ennél sokkal többet nem tudok erről az egyébként fontos ügyről 
elmondani. 

Pál képviselő úrnak, ha megengedi, a hihetetlenül fontos kérdésre mindenképpen 
reagálnék, a tartósan beteg gyermekeket nevelők helyzetére. Biztos ismeri azt az 
intézkedésünket, hogy január 1-jétől az emelt ápolási díjasok számára munkaviszonyt 
kínálunk. Ez egy nagyon lényeges biztonság lesz, tehát hogy azok, akik eddig ebben a súlyos 
helyzetükben nem tekinthették magukat munkavállalónak, hanem csak ápolási díjat 
használtak föl - itt a fogyatékos gyermekeket nevelő szülőkről van szó -, azok január 1-jétől 
munkavállalók lesznek, és bele fog számítani aztán természetesen a nyugdíjukba is az így 
eltöltött idő. Ez szerintem egy lényeges előrelépés lesz. 

A végén Rónaszékiné képviselő asszonynak hadd mondjam azt, hogy köszönöm azt, 
hogy itt a magzati élet védelmével kapcsolatos intézkedéseinket, egyáltalán a szemléletváltást 
elismeri, ez számunkra is egy nagyon fontos dolog. Szerintem mondjuk így, hogy ezek a 
kampányok, amik nyilván egy nagyon érzékeny területre tévednek, morálisan akkor 
vállalhatók, hogy ha nem vagy most abban a helyzetben és nem vagy képes arra, hogy most 
megtartsd a gyermeked, akkor add örökbe, engedd, hogy örökbe fogadják, hogyha egyébként 
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a másik oldalon a feltételeket megteremtjük, hiszen ez egy nagyon súlyos krízishelyzete egy 
embernek. 

Amit én nagyon hiányolok, és azért örülök, hogy államtitkár úr viszi ezt a zászlót, és 
nem valamilyen helyettes államtitkár asszonyra bízta -, az az apák megszólítása, mert 
szerintem gyerek úgy nem születik, hogy ne lenne apa a körben, és azok valahogy mintha úgy 
eloldalognának. Vannak a kormányban olyanok, akik azt állítják, hogy ez egy reménytelen 
vállalkozás, és a nőkre kell ebben az ügyben koncentrálni. Én azt mondanám, hogy szerintem 
ez is egy fontos felvilágosító kampány része lenne, ha az apai felelősséget vállalnánk. 

Ha a demográfiai helyzethez még egy félig humoros mondattal itt a végén 
hozzájárulhatok, elnök úr. Ha a kormánytagok családjában az átlagos gyermeklétszámot 
összehasonlítjuk előző kormányokkal, akkor jól állunk, és egyre jobban állunk. Valaki csak az 
adóemelések kapcsán említette meg Varga miniszter urat, én megemlíteném, hogy tegnapelőtt 
jelentős mértékben hozzájárult a demográfiai helyzet javításához is, és ezt a tevékenységét 
már korábban is elkezdte. Úgyhogy a humoron túl úgy gondolom egyébként, hogy a 
személyes példamutatás ebben az ügyben egy nagyon lényeges dolog, ha a nagycsaládot mint 
egyébként örömforrást tudjuk propagálni, nem csak mint szociális problémát, mert ma sajnos 
a gyerekvállalás még Magyarországon, ahogy elnök úr mondta, egy szociális kockázatot 
jelent, lecsúszási kockázatot jelent, akkor szerintem ez egy fontos kiegészítője azoknak a 
szükséges gazdaságpolitikai és szociálpolitikai intézkedéseknek, amelyeket meg kell tenni. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönjük a választ miniszter úrnak. Én úgy gondolom, hogy a feltett 

kérdések és az arra adott válaszok igen kimerítőek voltak. 1 órakor kezdődik a plenáris ülés, 
úgyhogy javaslom, hogy a beszámolót zárjuk le. 

Köszönöm szépen miniszter úrnak, államtitkár úrnak, a résztvevőknek, mindenkinek a 
megjelenést, és akkor további jó munkát kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 54 perc) 

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 
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