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Napirendi javaslat  
 

1. Tájékoztató a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége 

tevékenységéről 

Előadó:  

Szabó László elnök 

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

a) A családbarát parlamenti működéshez szükséges intézkedésekről szóló 

határozati javaslat (H/12869. szám)   

(Ertsey Katalin, Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselők önálló indítványa) 

b) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12971. szám)   

(Herman István Ervin, Hirt Ferenc (Fidesz), Dr. Puskás Tivadar, Dr. Seszták 

Miklós (KDNP), Dr. Tapolczai Gergely, Dr. Vinnai Győző (Fidesz) képviselők 

önálló indítványa) 

3.  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/12415. szám)   

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

4. Egyebek 
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Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
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Szekeres Pál helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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Sashegyi Attila elemző (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Kántor Ákos főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Megnyitom a mai bizottsági ülésünket. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. A helyettesítéseket majd a 
szavazás előtt ismertetem. 

A napirendek kiküldésre kerültek. Kérdezem, hogy van-e valakinek a napirendhez 
hozzászólása.  

Megadom a szót Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonynak. 
 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Napirend kiegészítést szeretnék kérni az alábbi témában: az egyes 
törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási 
adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Ezt a parlament a szerdai napon, november 20-án tűzi az általános vita 
napirendjére. Azt hiszem, hogy mindannyian értesültünk róla a köznyelvben: gyed-extraként 
megfogalmazott kedvezmények bővítésének a soráról, és úgy vélem, hogy a napirendre 
tűzésnek nem lesz akadálya, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy a gyermekvállalást 
tovább ösztönözzük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Ügyrendben kérdésem lenne. Lehetséges? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az lenne a kérdésem a mostani 

rendkívüli előterjesztéssel kapcsolatban, ez immáron hetek óta a harmadik, hogy így hétfő 
reggel – nem mondom, hogy korán, mert nincs korán, meg különösebb ellenvetés sincsen 
azzal kapcsolatban – előterjesztenek egy törvényjavaslatot. Miért nem lehet ezzel várni ilyen 
értelemben egy hetet, hogy jobban fel tudjunk rá készülni és jobban átlássuk. Azért 
hangsúlyozom, hogy ez a harmadik ilyen előterjesztés, amire nem hagynak nagyon sok időt a 
kormánypártiak az ellenzéknek, és én ezt ilyen értelemben végül is sérelmezem. Lehet-e ezt a 
gyakorlatot megszüntetni, hogy például érdemi szakmai hozzáállással és munkával tudjuk 
ezeket a javaslatokat segíteni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. 
Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyé a szó. 
 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm képviselőtársam 

észrevételét. Annyit fűznék hozzá, úgy tudom, hogy lehetőség van a napirend kiegészítés 
kérésére, amennyiben a bizottság is megszavazza egyrészt; másrészt köszönöm ezt a 
javaslatot, hogy mindenben segíteni szeretnék a gyermekgondozási ellátások bővítésének a 
körét. Erre természetesen meglesz a lehetőség, hiszen direkt azért kértük a szerdai általános 
vitát, addig van két nap, és a sajtóban is rengeteg olyan információ megjelent már, ami 
kiindulási alapként szolgálhat, tehát időben meg fogja kapni mindenki a felkészüléshez 
szükséges anyagot, és az általános vitában nagyon szívesen várjuk a hozzászólásokat, illetve 
akár most is. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt Baráth Zsoltnak megadnám a szót, szeretnék én is 

hozzászólni a napirend kiegészítési javaslathoz. Mivel teljesen kaotikussá vált újból a 
törvényhozás, ezért még az sem kizárt, hogy ma még egy újabb bizottsági ülést fogunk tartani, 
vagy hívok össze, illetve holnap reggel 8 órára terveztem a következő bizottsági ülést, mivel 
kiderült, hogy szerdán kerül tárgyalásra ez a gyed-extra nevezetű törvényjavaslat. Úgyhogy én 
azt javaslom, hogy a gyed-extra nevezetű törvényjavaslatot – a sajtóban ezen a néven 
elhíresült törvényjavaslatot – holnap reggel 8-tól 9-ig tárgyaljuk meg, akkor lesz rá egy kis 
idő felkészülni. És hozzá kell tennem, hogy még akár lehet, hogy ma is össze lesz hívva a 
bizottságunk, hiszen egy újabb törvényjavaslatot adtak be tegnap, amit ma tárgyalunk. 
Mégpedig azt, hogy a menekültek a hajléktalanszállókon legyenek ellátva, illetve oda 
kerüljenek; nyilván ez a bizottságunknak igencsak fontos témaköre, úgyhogy ez az én 
javaslatom ezzel kapcsolatban. Természetesen ettől függetlenül szavazhatunk, vagy 
megkérdezem, hogy esetleg elfogadja-e Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszony ezt a 
javaslatot. 

 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én az 

eredeti kiegészítést kérem szépen szavazásra bocsátani, amit eredetileg is kértem.  
 
ELNÖK: Rendben. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Bábiné Szottfried Gabriella egyik 

mondatához lenne egy reflexióm. Én a bizottsági ülésre sem, meg az általános vitára sem a 
sajtóból szeretnék tájékozódni, hanem arra irányult az ügyrendi javaslatom, hogy hagyjon a 
kormánypárt ezeknél az előterjesztéseknél több időt, hogy fel tudjunk készülni akár a 
bizottsági vitára. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további hozzászólási szándék, akkor most napirend 

kiegészítésként arról szavazzunk, hogy akkor ne holnap reggel 8-kor tárgyaljuk ezt a 
T/13049-es számú törvényjavaslatot, hanem még most azonnal vegyük fel. Aki ezzel egyetért, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 5 
nem. Tartózkodás nem volt. A bizottságunk elfogadta a napirend kiegészítési javaslatot. 

És akkor most ennek fényében a napirend egészéről kérem, hogy szavazzunk. Aki 
egyetért a napirenddel, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? 
(Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottságunk a napirendet elfogadta. 

Ennek értelmében soron következik a Fogyatékosok Országos Diák- és 
Szabadidősport Szövetsége tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása. 

Tájékoztató a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége 
tevékenységéről - Előadó: Szabó László elnök 

Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Szabó László elnök urat és a Szövetség további 
vezetőit, valamint Szekeres Pál helyettes államtitkár urat. 

Elnök urat megkérem, hogy foglaljon helyet az asztalnál, és meg is adom önnek a szót. 

Szabó László elnök (FODISZ) előadása diavetítéssel 

SZABÓ LÁSZLÓ elnök (Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 
Szövetsége): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Köszönöm 
szépen a lehetőséget, hogy ezt a tájékoztatót megtarthatjuk. A Fogyatékosok Országos Diák- 
és Szabadidősport Szövetsége a nevünk, tehát döntően sporttal foglalkozik a Szövetségünk, 
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de azt hiszem, hogy az a munka, amit bemutatunk önöknek és az a tevékenység, nem 
véletlenül kerülhetett ennek a bizottságnak az ülésére, hiszen ifjúsági és szociális 
vonatkozásai legalább annyira vannak a munkánknak, mint sport vonatkozásai.  

A képen Barbarát látják. Barbara 12 éves, a Parkinson-kórnak egy speciális esetével 
küzd, 18 kiló. Szépen beszél, verseket tanul, verseket tud mondani, de ez már nem lesz sokáig 
így. Barbara nevelőotthonban él, a szülei elhagyták, nem törődnek, nem foglalkoznak vele, 
nem is látogatják. A kép, amikor készült, az nyáron volt. Pécs mellett él Barbara, aki részt vett 
a Baranya megyei szövetségünknek, a Baranya megyei alszövetségünknek egy 
sporttáborában, és az az aranyérem, ami lóg a nyakában, azt az aranyérmet azért kapta, mert a 
bocsa versenyen, amit hirdetett a tábor, azon majdnem sikerült úgy elgurítania egyszer a 
golyót, hogy eltalálta vele a célt. Barbara őrületes tapsot kapott a díjátadón, amikor átvette a 
díjat, ő volt az ott jelenlévő diákok közül a legsérültebb. Egy olyan gyermekről beszélünk, és 
sok-sok társáról a mi munkánk kapcsán, akiknek az élethelyzete halmozottan hátrányos. Nem 
pusztán arról van szó, hogy enyhén értelmi fogyatékossága és mozgáskorlátozottsága miatt él 
nehéz helyzetben, hanem arról is van szó, hogy a szociális helyzete is meglehetősen 
kilátástalannak tűnik. 

A FODISZ, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége 2008-ban 
jött létre, és azért örülök, hogy Szekeres helyettes államtitkár úr itt ül mellettem, mert bár 
2008 a Szövetség alapításának időpontja, valójában az ő kezdeményezésével és az ő 
munkájával már a 2000-es évek elején elindult a fogyatékos diákok munkáját és sportolását 
segítő tevékenység Magyarországon. A magyarországi oktatási intézményrendszerben, a 
köznevelésben mintegy 80 ezer fogyatékos diák él. Ezek a diákok részben integrált és kisebb 
számmal szegregált intézményekben élnek, illetve tanulnak természetesen; a mi munkánk 
döntően az integrált intézményekben tanuló diákoknak a megszólítása és az ő 
sporttevékenységüknek, illetve szabadidős tevékenységüknek a támogatása. Természetesen a 
szegregált intézményekben tanulók, tehát azok, akiknek mozgáskorlátozottsága, siketsége, 
látássérültsége okán vagy éppen a szellemi állapota okán olyan intézményekben kell 
tanulniuk, ahol csak hasonlóakkal tudnak együtt lenni, az ő tevékenységük, 
sporttevékenységük, szabadidős tevékenységüket is támogatni kívánjuk, illetve tesszük is.  

2008-ban jött létre a szervezetünk, és azóta jött létre, épült fel az elmúlt öt évben egy 
olyan alul szerveződő, megyei hálózatba szerveződő civil szervezet, amelynek a munkája, 
mint az imént mondtam, ezt fedi le. A jelenlegi tevékenység hálónkat látják a következő 
prezentációs dián, nem szeretnék ebben elmerülni. A lényege az, hogy nem pusztán azzal 
próbálunk meg tevékenykedni, hogy ezt a 80 ezer diákot megpróbáljuk sporteseményeken, 
közösségi életben és közösségi létben megtalálni, hanem ennél nagyobbat próbálunk lépni, 
nagyobbat próbálunk szakítani. Közel 200 ezer azoknak a diákoknak a száma, akikkel nem 
pusztán feltétlenül fogyatékosságuk okán, hanem nehéz szociális helyzetük, vagy tanulásban 
korlátozottságuk okán a különböző diák és szabadidősport versenyeinken találkozunk, illetve 
megmozgatjuk őket.  

A számainkat szeretném megmutatni önöknek a következő dián, a legfontosabb 
számainkat: 200 sportszakemberrel dolgozunk szerte az országban, testnevelőkkel, illetve más 
pedagógusokkal; 450 eseményt szervezünk; a felmenő rendszerű diákolimpiánk 150 versenyt 
bonyolít le az évben; és 300 szabadidősport eseményünk van. Mintegy 8000 ezer gyermeket, 
illetve fiatalt érünk el a közoktatásból; ahogy említettem: 80 ezren vannak azok a hátrányos 
helyzetű fogyatékkal élők, akiket potenciálisan meg tudnánk találni, nagyjából a 10 
százalékukat érjük el, 9 sportágban szervezünk nekik versenyeket – látják felsorolva a 
sportágakat.  

Most szombaton volt Egerben a „Kapkodd a lábad” sorversenyünknek – látják ott a 9 
sportág között a játékos sportversenyt, mint egyik sportágunkat – a döntője. 150 értelmi 
fogyatékos, döntően középsúlyosan értelmi fogyatékos diák gyűlt össze az egyik egri 
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iskolának a sportcsarnokában. És csakhogy érzékeltessem önökkel, az a csapat, amelyik 
nyerte, a tornanádaskaiak, az ő 10 fős csapatuk egy olyan kis borsodi településről érkezett, 
ahol a csapatban a 10 diák közül, akik mind értelmi fogyatékosok voltak, egy volt, aki nem 
volt cigány származású, mindenki más az. Tehát itt egy olyan súlyosan hátrányos helyzetben 
lévő településen élő diákok – és az ott lévő integrált iskolában tanuló diákok – csapatával 
találkoztunk, akiknek az élethelyzete szintén kifejezetten súlyos és segítségre szorul.  

A 2013-as költségvetésünkről szeretnék mutatni önöknek egy számot, azért nem 
titkoltan, hogy a segítségüket is kérjem. Az ez évi költségvetésünk az államtól, illetve most 
már részben az államtól, részben a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül kapott 
támogatásunk a 82 millió forintot meghaladja, ez egy nagyon komoly és masszív összeg. Én 
nem azért jöttem, és nem azért köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt beszélhetek, hogy a 
pénzről panaszkodjak; ezzel az összeggel, amivel idén a Szövetségünk gazdálkodott, ezzel 
kifejezetten jól és hatékonyan meg tudjuk valósítani a programunkat. Abban kérem az önök 
segítségét, mint országgyűlési képviselőkét, és mint bizottságét, hogy ez az összeg a 
következő évre is megmaradhasson. Nem szeretnénk ezt feltétlenül növelni, elég ügyesek 
vagyunk abban, hogy egyéb pályázatokon, illetve a piacról szerezzünk pénzt magunknak a 
különböző programjainkhoz. Azt azonban, hogy azt a versenyrendszert és azt a mennyiségű 
diákot, akit eddig legalábbis meg tudtunk szólítani, azt megtartsuk, ahhoz ehhez, erre a 
támogatásra szükségünk van.  

Tárgyalásban állunk a Magyar Olimpiai Bizottsággal is, tárgyalásban állunk az 
EMMI-nek a Sportállamtitkárságával is, bíztató tárgyalásunk van abban, hogy ezt az összeget 
meg tudjuk tartani, de minden segítségre, támogatásra – legyen ez akár országgyűlési 
képviselői munkájukból fakadó, akár személyes támogatásukra – szükségünk van.  

Azért is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetünk ennek a Szövetségnek és 
az általa elért gyerekeknek a helyzetéről, mert én valójában egy új elnöke vagyok a 
Szövetségnek; a tisztújító közgyűlésünk egy félévvel ezelőtt zajlódott, és szeretném önöket 
tájékoztatni arról, hogy három célt fogalmaztunk meg a tisztújítás kapcsán a FODISZ 
munkájában. Az egyik, és talán legfontosabb – bármennyire is furcsának tűnik – cél az az, 
hogy a lehető legnagyobb nyilvánosságot biztosítsuk a munkánknak és a fogyatékos diákok 
helyzetének. Biztos vagyok abban, hogy nem pusztán a pénz, és nem pusztán az elhivatott 
testnevelő tanárok, pedagógusok, sportszakembereknek a munkája segít, hanem az is segít, ha 
a nyilvánosságban  minél többen szembesülnek azzal, hogy milyen diákokkal kell hogy 
foglalkozzunk, hogy minél többen látják Barbarának és a társainak a képeit a televízióban, 
olvasnak róla az interneten vagy az újságokban. Majd mutatok önöknek példát arra, hogy 
hogyan próbáljuk ezt elérni. 

Szeretnénk kitágítani a spektrumát a működésünknek. A diákoknak a döntő része, akit 
elérünk, tanulásban korlátozott vagy fogyatékos, vagy értelmi fogyatékos diák; szeretnénk a 
lehető legtöbb diákot elérni a látássérültség, a hallássérültség és a mozgáskorlátozottság 
tekintetében is. Az a helyzet, hogy ott a legnehezebb a dolog, hiszen azok a diákok, akik 
súlyos sérültséggel szenvednek, azok leginkább szegregált intézményekben vannak, és ott a 
sportversenyeknek és a szabadidős versenyek megrendezésének a körülményei nem 
feltétlenül annyira egyszerűek; illetve szeretnénk olyan innovatív eszközöket alkalmazni, 
amivel a lehető leginkább meg tudjuk növelni annak a 8000 diáknak a számát, aki ebből a 80 
ezerből most számunkra elérhető. Az a kiadvány, ami önök előtt fekszik az asztalon – és 
megtisztelnek vele, ha esetleg átlapozzák, vagy esetleg másoknak is ajánlják –, mára már ott 
van az ország összes közoktatási, köznevelési intézményében. És minden pedagógust és 
minden intézményt igyekszünk rávenni arra, hogy ne ijedjen meg egy testnevelő tanár, egy 
iskolaigazgató vagy egy iskolai pedagógus attól, hogyha bejön 20 diák a testnevelés órára, 
mondjuk 20 fiú, és abból az egyiknek hiányzik, mondjuk a jobb kézfeje, attól még ugyanúgy 
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tud sportolni, attól még ugyanúgy részt tud venni a közösség munkájában, mint ahogy azt 
teszik az ép társaik.  

A fejlesztési irányainkban a testnevelő tanárok mellett, az iskolai sport területén a 
diákolimpiai és versenyrendszerünknek a folyamatos működtetése, fejlesztése, illetve a 
tehetséggondozás és a sportági utánpótlás bázis kialakítása is a feladatunk. Szeretnénk, ha 
minél több olyan diákot találhatnánk meg és szólíthatnánk meg, akik aztán a paralimpiai 
rendszerben, ha úgy tetszik, akkor top sportolóvá válva, és ezzel kiemelkedve a többiek között 
példát is mutatva, és nyilván a saját élethelyzetüket is javítva, léphetne előre. Tehát nekünk 
van egy ilyen, ha úgy tetszik sportszakmai feladatunk is.  

Az a kép, ami a következő dián látható, ez a zánkai országos döntőnkön készült; az a 
csúcs eseményünk, ha úgy tetszik, minden év májusában van, közel 800 fiatal vesz részt 
ezeken a versenyeken. Nagy örömmel hívnám meg önöket erre a versenyre, és nagy öröm 
lenne, ha el tudnának jönni egyszer egy ilyen versenyre, látnák azt, hogy milyen nagyszerű 
érzés az, amikor olyan diákok versenyezhetnek Zánkán, a Balaton mellett. Akiknek talán az 
életükben ez a pár nap az, amikor legalábbis biztosak lehetnek abban, hogy három napon 
keresztül rendes ellátásban részesülnek, mindennap meleget esznek, sportfelszerelést kapnak, 
együtt vannak a társaikkal, olyan körülményeket tudunk biztosítani számukra, amelyik 
lényegesen különbözik, érdemben különbözik attól, mint amilyen helyzetben egyébként a 
mindennapjaikban vannak.  

A célrendszerünk és fejlesztési irányaink közé tartozik az, hogy olyan kisközösségi 
programokat indítsunk el az iskolákban, amelyek a diákokat a sporton túl is együtt tartják. Én 
hiszek abban, hogy a sport az egyik legnagyobb közösségnevelő erő és az egyik legnagyobb 
közösségnevelő lehetőség, de biztos vagyok abban, hogy a sportban való egymásra találás a 
diákok számára lehetővé teszi azt, hogy egyébként más programokon is közösen vegyenek 
részt: a kulturális programokon vagy bármilyen más olyan eseményeken, amelyik erősíti az 
összetartozásukat, erősíti a közösségi létüket.  

És akkor visszatérve az új elnökség programjára és a szervezetünk megújult 
vezetésének a programjára. Rengeteg olyan akciót próbálunk szervezni, és van erre példánk is 
– ahogyan már említettem, hogy vissza fogok térni erre –, amelyben szeretnénk megmutatni a 
nyilvánosságnak ezeknek a fiataloknak a helyzetét. A Spar-maratonon, amelyik egy pár héttel 
ezelőtt volt itt Budapesten, a Spar-maraton szervezőivel szerveztünk egy akciót. Itt látják ezen 
a dián, közel 80 fogyatékos fiatalt hívtunk el szerte az országból erre a maratonra, és 
szerveztünk egy olyan 600 méteres futást, ahol közéleti személyiségek egy-egy fogyatékos 
fiatal kezét megfogva kocogták le ezt a 600 métert, és hívták fel a figyelmet a fogyatékos 
fiatalok sportolási lehetőségeire. Benedek Tibor olimpiai bajnok és VB aranyérmes vízilabda 
válogatott szövetségi kapitánya az egyik legnagyobb támogatónk. Egészen megható volt, 
ahogy sportolók, színészek, politikusok, polgármesterek, Aáry-Tamás Lajos oktatási 
ombudsman vagy sokan mások egy látássérült vagy egy mozgáskorlátozott gyermek kezét, 
vagy kerekesszékének a fogantyúját fogva, tolva kocogta le ezt a 600 métert. És még nagyobb 
öröm volt, amikor ez a 60 bordó pólós fiatal együtt fényképezkedhetett ezekkel az 
emberekkel, és meg tudtuk teremteni ez által az akció által a figyelemfelhíváson keresztül, a 
sajtón keresztül a figyelmet tudtuk fordítani az ő élethelyzetükre. Ha egy diát visszamegyünk, 
akkor még láthatják azt, hogy sok ilyen programot szervezünk; megalapítjuk ebben az évben, 
ugyanúgy, ahogy a „jó tanuló – jó sportoló” díjak léteznek a fiatalok között a diákolimpiai 
rendszerben, ugyanígy szeretnénk díjazni minden évben a legtehetségesebb fogyatékos 
sportolókat. 

Nemcsak a fogyatékos sportolók, hanem a testnevelő tanárok között is elindítottunk 
egy utánpótlásképző programot, ha fogalmazhatunk így, olyan testnevelő tanárokat 
keresgélünk szerte az országban, akik készek csatlakozni a programjainkhoz, és készek azokat 
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a fiatalokat segíteni, akiknek a helyzetük szociális, és/vagy testi fogyatékossági szempontból 
rossz helyzetben vannak.  

Nincsen a fogyatékos diákok szervezeteinek nemzetközi szervezete. Az elmúlt 
félévben nagyot tudtunk ebben előrelépni: német, cseh, szlovák, lengyel és szlovén 
kapcsolatokat is ki tudtunk alakítani. Én nagyon büszke volnék arra, ha az elkövetkezendő 
években egy olyan programot is végig vihetnénk, egy olyan munkát is végig vihetnénk, 
aminek a végén azt állíthatnánk, hogy Magyarország volt a kezdeményezője annak, hogy a 
fogyatékos diákok közötti sport együttműködés és szabadidős együttműködés, nemzetközi 
együttműködés Magyarországról indult meg, és alakult ki.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a 
lehetőséget, hogy elmondhattuk, elmesélhettük azt, amit végzünk a mindennapokban. 
Mondom még egyszer, nem azért jöttünk ide, hogy panaszkodjunk, mert nincs miért, büszkén 
és örömmel végezzük a munkánkat. De azt gondoljuk, hogy minden alkalmat és minden 
lehetőséget meg kell ragadnunk ahhoz, hogy bemutassuk önöknek azt, hogy az a 8000 fiatal, 
aki a mi versenyrendszerünkben jelen pillanatban versenyez, milyen élethelyzetben van, és 
ezzel az élethelyzettel nekünk tetszik, nem tetszik, szembesülnünk kell, és az ő életüket 
segíteni kell. Kérem önöket arra, hogy a munkájuk során ezt a segítséget adják meg nekünk. 
A kiadványunk ott fekszik önök előtt, az elérhetőségeinket mindannyian ismerhetik, és nagy 
megtiszteltetés, ha a bizottság munkájához bármilyen módon segítséget és támogatást tudunk 
adni. Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük Szabó László elnök úrnak a tájékoztatást. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni a tájékoztatóhoz.  

Elsőnek államtitkár úrnak adom meg a szót.  
 
SZEKERES PÁL helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Asszony! Tisztelt Bizottság! A FODISZ 
munkája elismerésre méltó, és a FODISZ a mindenkori államtitkárságnak egy nagyon komoly 
stratégiai partnere, hiszen az a munka, amit végeznek, az több mint sport, társadalmi 
integráció, és a fogyatékos emberek egyik nagyon komoly integrálódási lehetősége az a 
sporton keresztül vezet. Nem véletlen, hogy 1999-ben, amikor megalakult az Ifjúsági és 
Sportminisztérium, akkor ezt a területet elkezdtük jelentősen fejleszteni, és amit elnök úr 
mondott, ugye, annak az előzménye az volt, hogy 2000-ben megrendeztük az első 
diákolimpiai döntőt, de korábban egy esemény volt és 200 gyerek sportolt rajta. Ha 
belegondolunk, hogy itt alig több mint egy évtized alatt 450 esemény és 8000 sportoló; onnan 
indultunk, hogy egy esemény volt és 200 versenyző, felépült egy olyan országos hálózat, 
amelynek keretében megyei szinten tudnak ezek a diákok sportolni és szabadidősport 
rendezvényeket is tudnak szervezni. 

Én csak azt tudom megígérni Szabó elnök úrnak, hogy figyelemmel követjük a 
tevékenységüket, és a MOB-on keresztül forrást biztosítunk a fogyatékosok sportjának, és ők 
pedig a MOB tagozatában tudnak olyan döntést hozni, hogy ez a terület fejlődjön. 
Gyakorlatilag a labda e tekintetben a civil oldalon van, ott pattog, tehát én csak azt tudom itt 
az önök jelenlétében megígérni, hogy amennyiben valami további támogatásra vagy egyéb 
másra van szükség: szakmai segítségre, akkor nyitott kapukat dönget elnök úr. Az idei 
esztendőben is van egy olyan ötmilliós forrás, amit le tud hívni a FODISZ egy kiegészítő 
támogatás formájában, úgyhogy én csak még egyszer gratulálni, és sok sikert tudok kívánni 
elnök úréknak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
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Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Teljes elismerésem a referátum 

vonatkozásában, meg kell mondjam, hogy elnök úr remekül foglalta össze a dolgokat. Azért 
óriási a jelentősége, mert hiszen évtizedek óta látjuk, tapasztaljuk, hogy a címkézés, 
bármilyen, az átlagtól eltérőkkel kapcsolatosan rendkívüli módon – ebben az úgynevezett 
modernizációs világban változatlanul – egy kissé változóan valósult meg. Ennek a 
címkézésnek a jelentősége úgy tűnik, hogy ezeknek a motiváló szerveződéseknek, motiváló 
tartalmaknak a hatására fokozatosan visszaszorul; a címkézés, az elkülönítés, a szeparálás 
mintha oldódna. Ehhez kellenek ezek a célratörő, jól megfogalmazott programok, és azt 
hiszem, hogy ebben a törekvésben a Szövetség rendkívüli módon élenjár. 

A másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, nagyon fontos azt is tudomásul vennünk, 
hogy természetesen ez egy lehetőség ahhoz, hogy országon belül vagy akár a Kárpát-
medencében, vagy más társadalmakban lévő hasonló mozgalmakhoz – ahogy elnök úr is 
mondta – lassan, de biztosan felzárkózzunk, illetve kapcsolatot alakítsunk ki. 

És még egy nagyon komoly dologról szeretnék szólni, az pedig az, hogy ugye, ezekkel 
a fogyatékkal, fogyatékossággal élő embereknek a saját szerveződésük, és a társadalomba 
való befogadásával kapcsolatos címkézés csökkentése, az attitűdök megváltoztatása mellett 
rendkívül fontos, hogy ez ne akcióban jelenjen csupán meg, mert ezek fontos motiváló erők. 
De az akciókkal kapcsolatosan egy követéses, folyamatos társadalmi mozgás és mozgalommá 
kell váljon, mert az az igazság, hogy azért a fogyatékkal, fogyatékossággal élőknek régebben 
is voltak különböző próbálkozásai. Szekeres államtitkár úr annak idején az Idősügyi 
Tanácsban is referált az első Orbán-kormány idején, emlékszem; de az nagyon fontos, hogy 
lássuk, nem is azt mondom, hogy monitorozzuk, de az országban, a társadalomban lévő 
előítéletekkel és címkézésekkel szemben az eredményesség nemcsak személyre, nemcsak 
csoportra, nemcsak rétegre vonatkozzon, hanem a társadalom egészére nézve kövessük 
folyamatosan. Ugye, általában fiatalokról, gyerekekről van szó, de nézzük meg, hogy az 
életpályájuk hogy alakul, ez egy külön kiegészítő alprogram kellene, hogy legyen, és ezt én 
melegen ajánlom és tanácsolom, mert évekre vissza lehet tekinteni, és meg lehet nézni 
retrospektíve hogy honnan hová jutottunk. Mert kétségtelen, hogy vannak mérőmódszerek, 
vannak statisztikai módszerek, de nagyon fontos azt bemutatni, hogy folyamatában – nemcsak 
akcióban – hogy tudjuk ezt az erőt, ezt az értéket gyümölcsöztetni, fejleszteni és utána ennek 
újabb motivációs erejét kihasználni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen a 

tájékoztatást én is. Jó volt hallani, hogy ilyen sikeres akciók is vannak Magyarországon; úgy 
gondolom, hogy az én támogatásomat élvezhetik a törekvéseikben.  

Nagyon jól tudom, én annak idején pedagógusként, laikusként, mondhatnám 
amatőrként futóklubot alapítottam először egy enyhe fokban értelmi fogyatékosokat nevelő 
gyermekotthonban, és aztán később a sikereken felbuzdulva, ezt megpróbáltam egy későbbi 
munkahelyemen, ahol halmozottan fogyatékos, illetve középsúlyos fogyatékos fiatalok voltak 
egy református intézményben, természetesen egy falu szegregált területén egy túlzsúfolt 130 
férőhelyes intézményben. Én is tapasztaltam azt, hogy milyen szocializációs eredményeket is 
lehet elérni egy ilyen programmal, mennyivel könnyebben illeszkedtek be, mennyivel 
könnyebben viselkedtek akár idegen környezetben is. És hogy még az első munkahelyen, ahol 
az állami gondozott fiatalok voltak, ott is azt is láttam – és ez is egy érdekes példa volt –, 
hogy a hét végén hazavitt gyerekek közül, aki ennek a klubnak a tagja volt, nem olyan 
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veszteségekkel jött vissza, mint hasonló körülmények közé hazatérő társai. Tehát ezt nagyon 
jól tudom, hogy működőképes, és szinte az egyetlen célravezető út a reszocializációban vagy 
az integrálásban. Nagyon jól tudom azt is, hogy egy ilyen diáksport rendezvénynek milyen 
hangulata van, ugyanis többször voltam a munkám révén is, úgyhogy én élni is fogok a 
lehetőséggel, és Zánkára el fogok menni erre a versenyre, mert nagyon jól tudja ott magát 
érezni az ember.  

A harmadik dolog pedig az, hogy minden támogatást meg kell adni, akár költségvetési 
szinten is, az ilyen törekvéseknek, és minden elismerésem azon szerénység előtt is, ahogy 
elmondta az ismertetőjében, hogy nem újabb pénzeket kérni jöttek ide, hanem beszámolni a 
munkájukról, és abból a meghatározott keretből a jó gazda szemléletével igenis jól működő és 
hatékony projekteket lehet véghezvinni. 

A harmadik dolog pedig egy ilyen személyesebb a népszerűsítéssel kapcsolatban, 
amennyiben mi is be tudunk szállni ebbe a népszerűsítésbe, akár a frakcióm is. Elmondanám, 
hogy a frakciómon belül működik egy futócsapat, általában váltóversenyeken szoktunk 
indulni, a Spar-maraton is célba volt véve, de egyéb elfoglaltságok miatt nem jött össze; de ha 
ilyen akcióban futó képviselőkre vagy frakció-közeli sportolókra, amatőr sportolókra van 
szükség, akkor ehhez is természetesen felajánlom a Jobbik frakció futócsapatát. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. 
Vincze László képviselő úré a szó. 
 
VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ahol jó emberek dolgoznak, ott jó 

ügyeket lehet szolgálni. Senkinek nem vagyok a felfogatottja, csak gratulálni tudok Szekeres 
Pálnak, Szabó Lacikának; ’98 óta ismerem őket, valószínű azelőtt is voltak valahol. De én, 
mint annak idején a Sportbizottságban lévő emberke, és ezt követően úgy gondolom, hogy 
amilyen ügyben ők tüsténkednek, az mindenféle támogatást megér. Megér, és nekünk 
döntéshozóknak el kell kövessünk mindent, és képviselő úrhoz kapcsolódok, hogy ők ugyan 
szerények, de azt gondolom, hogy nekünk ezt a szerénységet valamilyen szinten honorálni 
kellene; és én nem tudom, és nem akarok itt mindenféle pénzügyi dolgokkal előjönni, de ezek 
az ügyek, amiket ők képviselnek, ez maximálisan többet ér, mint amit hivatalosan kapnak a 
költségvetésben és bármiben.  

Hiszen az, hogy mondjuk Szeged környékén a Biacsi íkrek versenyezhettek, vagy 
Biatovszki Mira ott lehetett akárhol olyan szinten; és egyáltalán ezt az egészet fel tudták 
építeni diáksport ügyben, ezt a nehéz szerencsétlen helyzetet úgy meg tudták alkotni, hogy az 
épekkel azonosak. Én tudom, diáksport épeket vezettem 10 éven át helyben – most nem is ez 
a lényeg –, nagyon nehéz; és ugye, ezt megcsinálni nehéz sorsú emberekkel és működtetni. 
Azt gondolom, hogy amikor ők kigondolták vagy nem gondolták ki, csak úgy 
próbálkoznának, hogy nemzetközileg, erre Magyarországnak, nekünk döntéshozóknak az 
élére kell állni, hogy itt az ilyen sorsú gyerekeket nekünk versenyeztetni, nemzetközileg 
idehozni szülővel együtt, satöbbi, óriási dolog. És a mi megítélésünknek se lenne mindegy, 
hogy Magyarországról nemcsak állandóan a nyelvnyújtogatás jutna mindenkinek eszébe, 
hogy itt mindenkit mi legyalázunk, lealázunk, nem igaz, mikor ilyen szinten mennek a 
dolgok. Magyarország büszke lehet a Szabó Lacikára, a Szekeres Palira, meg az általuk 
vezetett olyan fogyatékosügyi programokra. És kérném szépen, én azt gondolom, ahol 80 ezer 
diákot meg tudnak mozdítani 9 sportágban, majd lehet, hogy 10-ben, 11-ben, 12-ben – mit 
tudom én, hogy fog ez kijönni –, nagyon fontos lenne ennek a támogatását biztosítani 
központilag költségvetésileg, hiszen ez nagyon kell, minden szempontból fontos. Köszönöm 
szépen, hogy meghallgattak.  
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ELNÖK: Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Annyi dicséret hangzott el, hogy 

természetesen én ehhez csatlakozni tudok – a Fogyatékosok Országos Diák- és 
Szabadidősport Szövetség munkájáról –, és a továbbiakban is sok sikert kívánok a 
munkájukhoz, amelyet van módon közvetlenül is ismerni. 

Egyetlenegy javaslatom vagy kérésem lenne. Ha ennyire nagy az egyetértés abban, 
hogy ezt a Szövetséget támogatni kell, és ebben kétségbevonhatatlan mindannyian 
egyetértünk, figyeljünk oda a törvényalkotásnál is arra, hogy ezek a gyerekek különféle 
családokban élnek, különféle szociális helyzetben élnek, különféle szervezeteik vannak. Tehát 
ne csak akkor beszéljünk egy hangon, amikor mondjuk, a Diákszövetség munkájáról szólunk, 
amelynek én nagyon örülök, de akkor is, amikor a különféle törvényalkotások során is – és ez 
elsősorban a kormánypárti képviselőtársaimnak szól – olyan intézkedéseket hozunk, amelyek 
nem minden tekintetben segítik, hanem éppenséggel előfordul, hogy gátolják ezeknek a szép 
szavaknak a megvalósulását, amelyről itt szólunk. Nem tartok én most felsorolást, mert nem 
akarok ünneprontó lenni. Tulajdonképpen csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy 
akkor amikor egy-egy törvényt alkotunk, alkotnak – inkább alkotnak, mert hiszen a 
kétharmad alkotja döntő többségében – azzal kapcsolatban, amely a fogyatékos emberek 
életét bármilyen szempontból érinti, akkor ugyanilyen figyelemmel forduljunk akár az 
ÉFOÉSZ javaslatai iránt, akár a MEOSZ javaslatai iránt, vagy akár más területen dolgozó 
érdekszervezetek javaslatai iránt, mert minden jó szándék hatékonyságát rontja az, ha 
egyébként ezzel ellentétesen folyik sok esetben a törvényalkotás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni a napirendhez.  
Tapolczai Gergely képviselő úré a szó. 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót. Én is köszönöm szépen a 

tájékoztatást, valóban minden lényeges információ benne volt a prezentációban, 
kulcsfogalmakkal, mint például az integráció, a szabadidősport tevékenység, az utánpótlás 
biztosítása; és nagyon tetszett az a rendszerszintű gondolkodás is, hogy milyen irányban 
akarnak tovább haladni, tovább dolgozni, a FODISZ hogy szeretné ezt.  

Csak egy javaslatom és kérdésem lenne. Nem tudom, gondoltak-e arra, vagy tervezik-
e, hogy az országos érdekvédelmi szervezetekkel felveszik a kapcsolatot, a klasszikus 
érdekvédelmi szervezetekkel. Már csak azért is, mert ezek a szervezetek nagyszámú tagsággal 
rendelkeznek, és onnan is lehet „elcsábítani” – idézőjelben – a sport területére gyerekeket, 
mozogni kívánó fiatalokat; illetve az érdekvédelmi szervezeteknek is pozitív hozadéka lenne a 
FODISZ különböző programjain a kampányolás. Érdemes lenne együttműködni ezekkel a 
szervezetekkel is. Tudom, hogy a FODISZ feladataiból adódóan elsősorban az iskolákkal és 
sportszövetségekkel tartják a kapcsolatot, de javaslom, hogy a klasszikus érdekvédelmi 
szervezetekkel is ezt vegyék fel, mert így még hatékonyabbá válhat ez a terület is. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Ha nincs további hozzászólási szándék, akkor megadom elnök 

úrnak a viszonválasz lehetőségét. 

Szabó László elnök (FODISZ) viszonválasza 

SZABÓ LÁSZLÓ elnök (Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 
Szövetsége): Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a támogató és elismerő szavakat, nem 
engem illet, hanem a munkatársaimat és különösen azokat a testnevelőket, akik a 
köznevelésben dolgoznak. Nagyon röviden néhány reakció, ha megengedik. 
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Professzor úr, köszönöm szépen a felvetést. Nyilván az egy nagyon fontos eleme a 
munkánknak, hogy azoknak a diákoknak – különösen azoknak, akik kiemelkedő 
sportteljesítményt tudnak elérni – az életpályájával is valamilyen módon utána is tudunk 
foglalkozni és követni. A helyzet azonban az, tisztelt bizottság, hogy ezeknek a diákoknak a 
döntő számára nincs életpálya, nem nyílik előttük semmilyen lehetőség, reménytelennek tűnik 
döntően az, hogy ők a szó normális értelmébe vett karriert fussanak be, azt tudjuk csak talán 
biztosítani a döntő többségüknek, hogy emberhez méltó életet éljenek akkor, amikor 
elhagyják majd az oktatást. Mindez természetesen nem zárja ki professzor úrnak azt a teljesen 
jogos és helyénvaló felvetését, hogy van élet azon túl is, ami azt a néhány közoktatásban vagy 
köznevelésben eltöltött évüket illetően, vagy azt követően is biztosítani kell nekik.  

Köszönöm Vágó képviselő úrnak a felvetését, számítunk a Jobbik futócsapatára, mint 
ahogy az összes más frakció futócsapatára is. És ha megengedi, akkor leginkább úgy 
fogalmaznék, hogy nem is, mint pártpolitikusnak, hanem természetesen, mint közéleti 
személyiségnek, mint közéleti ember támogatására, részvételére és személyes 
bekapcsolódására, mindenkinek számítunk a munkájára; nagyon örülnék, ha eljönnének 
néhányan, ha tudnak, Zánkára, higgyék el, hogy megható, felemelő és egy kicsi 
elgondolkoztató élmény is látni ezt a rengeteg fiatalt így egyben.  

Köszönöm Vincze képviselő úrnak a szép szavait, és azt is köszönöm, hogy ilyen 
tájékozott vagy, képviselő úr, akár a Biacsi ikrek, akár a Mira, valóban kimagasló fogyatékos 
sportoló, sőt a Mira már nem pusztán hallássérültként Európa bajnok, hanem már az épek 
között is kifejezetten jó eredményeket ér el, tehát ő egy kifejezetten szép példája az integrált 
sportolási lehetőségnek.  

Szóba hoztad a nemzetközi kapcsolatokat. Hadd mondjam azt, hogy Zánkán 
tizenvalahány év után először tudjuk megvalósítani majd a jövő évben, hogy német 
fogyatékos fiatalok jönnek el. Megállapodtam két héttel ezelőtt a Rajna-Pfalz-i tartomány 
sportigazgatójával, hogy egy német fogyatékos diákcsoport jön majd Zánkára, és egy ilyen 
próba jelleggel közösen fognak sportolni a magyar fiatalokkal, tehát elindul egy ilyen 
nemzetközi együttműködés; én hiszek abban, hogy ennek van, ha nem is hosszú távú, hanem 
akár rövid távú jövője.  

Köszönöm Pál képviselő úrnak a támogató szavakat – döntően a felvetése nem nekem 
szólt, hanem a bizottságnak –, én csak örömmel veszem, ha minden más fogyatékos ügyben 
egyhangúság, illetve együttműködés van a bizottság tagjai vagy a parlamenti pártok között. 

Amit Tapolczai képviselő úr mond, az egy érdekes kérdés. Én egy ilyen óvatos fiú 
vagyok, szeretném a FODISZ-t a maga keretei között megtartani, és a fogyatékos diáksporttal, 
szabadidősporttal és közösségépítéssel foglalkozni, ezért aztán a klasszikus fogyatékos 
érdekvédelmi szervezetek nekünk fontos partnereink, de nem szeretnénk az ő munkájukba 
beleavatkozni, azt gondolom, az a jó, ha mindenki a maga dolgát csinálja. Nyilván az, hogy 
ők tudnak segíteni nekünk abban, hogy a sport felé orientálódó fiatalokat becsatornázzák a 
rendszerünkbe, ez elképzelhető, de mi – lehet, hogy szegényes tapasztalataim alapján, 
döntően azért az ő munkájuk nem erre koncentrál – a diák rekrutálását inkább az iskolákon 
keresztül képzeljük el. De köszönöm a felvetést, és nyilván ő maga – már, mint Tapolczai 
képviselő úr – ebben személyesen is tud segíteni, és ezt én köszönöm is és várom is.  

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a támogató hozzászólásokat és hozzáállást, és 
örülnék, hogy ha máskor más körülmények között is tudnánk találkozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen elnök úrnak a bemutatkozást, úgy gondolom, hogy 

hasznos napirendi pont volt ez a mai nap során. Mi mást kívánhatnék én is, mint sok sikert 
kívánok elnök úrnak, munkatársainak és a 200 testnevelő tanárnak, akik részt vesznek 
ezekben a programokban – úgyhogy még egyszer köszönjük szépen a megjelenést, és akkor 
ezzel lezárom ezt a napirendi pontot. 
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 

a) A családbarát parlamenti működéshez szükséges intézkedésekről szóló 
határozati javaslat (H/12869. szám) (Ertsey Katalin, Dr. Szél Bernadett (LMP) 
képviselők önálló indítványa) 

Soron következik a családbarát parlamenti működéshez szükséges intézkedésekről 
szóló H/12869-es számú határozati javaslat tárgyalása. 

Előterjesztőként köszöntöm Ertsey Katalin képviselő asszonyt, meg is adom önnek a 
szót. 

Ertsey Katalin előterjesztése 

ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a bizottság 
tagjait. Köszönöm, hogy áthelyezték, mert a múlt héten ütközés volt, és akkor most 
tárgyalnánk; Szél Bernadett előterjesztő társam pedig egy másik bizottságról remélhetőleg 
érkezik.  

Bizonyára tudják azt, hogy Magyarországon sokan még a mai napig is példaként 
szeretnének tekinteni a parlamentre abban a tekintetben is, hogy milyen fajta légkör, 
munkahelyi légkör, milyen fajta munkahelyi körülmények uralkodnak a Házban. Azt 
gondolom, hogy az új csökkentett létszámú parlamentnek egy olyan lehetőség áll a kezében, 
ami eléggé történelmi lehetőség: a szakmai színvonalát lehetne emelni a Háznak, és egy 
csomó olyan fajta megoldást bevezetni ezzel a nagy váltással egy időben, ami az európai 
szintű parlamenti munkát segíti. 

Az egyik ilyen fontos tevékenység, vagy intézkedési csomag kellene, hogy legyen az, 
hogy családbaráttá tesszük ezt a parlamentet: úgy a munkatársak, mint a képviselők számára, 
hiszen ha példaként tekintünk erre a Házra, akkor ennek a működésének tükröznie kell azt az 
értékrendszert, amit egy kormány – és azt gondolom, hogy bármely kormány – közvetít. 
Nevezetesen az, hogy a magánélet és a munka összehangolása, mi úgy szoktuk nevezni, hogy 
nemzeti sorskérdés, hiszen ennek demográfiai és egy millió más összefüggése van. Ma 
Magyarországon nagyon kevés a családbarát parlament. Én ezen a területen dolgoztam, tehát 
azt örömmel látom, hogy egy kicsit sikerült ennek a családbarát parlamenti díjazásnak a 
szintjét emelni, a rangját megadni, és azt gondolom, hogy nem túl vad álom az, hogy egy pár 
év múlva a parlament maga is kapjon egy családbarát munkahely díjat.  

Konkrétan nagyjából le vannak írva azok a keretek, amiket javaslok a határozati 
javaslatban előírni az Országgyűlés számára. Ezek nagyon kezdeti, nagyon szerény, de esetleg 
hosszú távon egy komolyabb intézkedéshez elvezető lépések. Két jelentős lépést lehetne 
máris tenni minimális erőfeszítéssel. Az egyik a parlament munkarendjének valamelyest, a 
lehetőségekhez képest, az általános munkarendhez való igazítása. Magyarul: az éjszakai viták 
egyik családnak sem kedveznek, legyen a képviselő vagy a munkatárs nő vagy férfi, és az 
különösen nem kedvez, ha a legsúlyosabb viták éjszaka kezdődnek, és a legjelentősebb, 
például az éves költségvetésnek a vitája az iskolai szünet idejére esik; ugye, ez idén 
megtörtént. Tehát nekünk jelentős gondot okozott, mint a parlament első női többségű 
frakciója, képviselőnőként érdemi vitát szerettünk volna folytatni a költségvetésről, és ez az 
iskolai szünetek idején különösen nehéz.  

A másik pedig, hogy ugye, ez sokszor felmerült már, hogy valamiféle gyermek-
megőrzési lehetőséget – elsősorban vészhelyzet esetére – minden parlament ma már lassan 
biztosít a világon, legalábbis Európában. Ugyanis természetesen senki nem akarja mindazokat 
az órákat, a gyerekét a családi napköziben, vagy bármilyen megoldásban itt tartani, amennyit 
mi dolgozunk, az nem lenne fair a gyerekkel szemben, de adódnak olyan helyzetek, amikor 
bizony szükség van arra. Ezt jelenleg nem tudom, hogy önök hogy oldják meg az önök 
frakciójában, de jelenleg mi az asszisztenseikkel oldjuk meg, ha olyan helyzet van, hogy már 
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el kell hozni a gyereket az iskolából, de még a parlamenti munka itt tart, és valamiért a család 
többi tagja nem tud ebben besegíteni, pedig ugye, elsősorban ők, akik ebben segítenek. 

És hogy ne féljünk ezt a lépést megtenni, én a londoni Westminster elnökének a 
szavait tudnám idézni, aki azt mondta, hogy egészen addig ez úgy tűnt, hogy nem 
megvalósítható, amíg nem volt hozzá politikai akarat, azt mondták neki, hogy itt ez egy 900 
éves épület, hogy képzeli bárki, hogy itt kisdedóvót rendezünk be. És amikor kormányváltás 
után az új konzervatív kormány egy új házelnököt is jelölt, érdekes módon egy 900 éves 
épületben, egy 500 éves demokratikus intézményben valahogy meg tudták oldani a középkori 
falak között is. Tehát azt gondolom, hogy semmi olyan drámai nincsen ebben a dologban, 
amit ne tudna mindenki támogatni, és ezért arra kérem önöket, hogy a következő parlament 
munkáját immár példaértékűvé tegyék azzal, hogy ezt az első lépést megtesszük, hogy egy 
határozati javaslatban a Ház elé tesszük, mint feladatot. Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. 
Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Ezeknek a nemes gondolatoknak a mentén, felvetődik 

az emberben az is, hogy végül is a családbarát parlament, és a családra irányult 
közmegegyezésekben sajnos nagyon hátrányba kerültünk a nők bevontságát illetően. Az, 
hogy egy frakcióban – relatíve kis létszámú frakcióban – ez sikerül, ez egy dicséretes dolog. 
Én azt hiszem, hogy az egész parlament szempontjából, ha figyelembe vesszük a bekerült 
nőknek, parlamenti képviselőknek a számát, 2 százalék jelentőségű jelenléte van, és sajnálatos 
módon ez rendkívül kevés. Tehát a családbarát, a családtámogatás, család-orientált 
gondolkodásunkhoz, magatartásunkhoz, a nők szerepének a szinten történő megítélésével 
együtt, a támogatottságát nem lehet kifelejteni. Viszont éppen ezért egy hatalmas dilemma, 
amiről Ertsey képviselőtársnő is szólt, hogy valóban a gyerekek és a gyerekek ellátásának és 
gondozásának időszakában ezt hogy lehet megoldani családbarát, illetve gyermekbarát 
módon. És azt hiszem, hogy ebben nagyon sok olyan tennivalónk van, ami eddig bizony nem 
került megoldásra, és ilyen vonatkozásban ennek a támogatottságát és a támogatását a 
magunk részéről, a magam részéről is rendkívül fontosnak tartom. A családbarát, 
családtámogató, családközpontú, de ugyanakkor a nőknek a szerepét méltóképpen méltányoló 
bevontságot is biztosítanunk kell, fontosnak tartom a felszólalását.  

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): A Magyar Szocialista Párt támogatja ezt az önálló indítványt 

annál is inkább, mivel az a véleményünk – és nem is akarom szaporítani a szót –, hogy a 
parlament tényleg példát mutathat más munkahelyeknek is abban a vonatkozásban, hogy 
hogyan kell egy családbarát működést meghonosítani. Nemcsak az önkormányzatokra 
gondoltam, hanem egyáltalán más munkahelyekre is, hiszen, hogyha közvetlenül nem is 
átvehető az, amit ebben a vonatkozásban a parlament dönt, de mindenképpen példaértékű 
lehet, ezért tehát a Magyar Szocialista Párt ezt támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszonyé a szó. 
 
RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz): Én is teljesen egyetértek a 

családbarát jelzővel, illetve mentalitással, azzal a különbséggel, hogy én úgy érzem, hogy 
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nekünk képviselőknek elsősorban a ránk bízott lakosság, az ország összes családjának a 
helyzetén kell segíteni, tehát ilyen értelemben szerencsés helyzetben van egy képviselő, hogy 
a fizetése azért magasabb, mint egy átlagpolgárnak. Tehát én úgy érzem, hogy egy képviselői 
munka az egyébként nemcsak a parlamenti felszólalások, illetve vitáknak a tartamára szűkül 
le, hanem az ember éjt-nappallá téve, sokszor a 24 órát is meghaladó módon teljesít máshol. 
Tehát fel kell mérni ilyen szempontból, hogy egy család – akár férfi, akár nő – mennyire tudja 
ezt összeegyeztetni a családja életével, tehát eleve ez egy olyan szint már a politikában, 
amikor én úgy érzem, hogy nem elsősorban kell. Én nem azt mondom, hogy ha minden 
településen minden család számára, és minden munkavállaló nő számára van bölcsődei 
férőhely, akkor szóba kerülhet, hogy esetleg a képviselőknek még ezt a plusz lehetőséget is 
biztosítsuk, de én úgy érzem, hogy elsősorban nekünk kell képviselőknek megoldani, hogy a 
legkisebb településen is legyen bölcsőde Magyarországon, ezért küzd. Én úgy érzem, hogy ezt 
egyéni módon, mert úgy mellesleg, ha megnéznénk a frakciókat, akkor, ha a Fidesz-frakció 
bölcsődéseit összehoznánk, nem is biztos, hogy a Ház elegendő lenne a területével is, mert 
nagyon sok 4, 5, 6 gyermekes családokról van szó; én is igyekszem megoldani, illetve meg is 
oldom, elég nagy logisztikai bravúr természetesen, hogy jelen tudjak lenni.  

A vitákról szólva pedig nyilvánvaló, hogy a törvényhozásnak egy sűrített kényszere 
vagy korparancsa volt most ez a 4 év, de nagyon sokszor ülünk mi többgyermekes édesanyák 
úgy a parlamentben, hogy már megközelítette a megérthetőség határát a vita kerete, és nem 
feltétlenül mi vagyunk azok, akik ezt el szoktuk húzni. Úgyhogy én ebben most teljesen 
egyetértve magával a mentalitással, meg a példamutatással, de én ezt még odébb tenném, 
tehát egy tartózkodást javasolok ebben most. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Még én is 

szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni. A Jobbik frakció teljes mértékben egyet tud érteni a 
benyújtott határozati javaslattal, mi számos ponton sokkal tovább is tudnánk menni. Teljesen 
egyértelmű, hogy a parlament munkarendjét sokkal inkább szabályozni kellene, és valóban 
egyrészt családbarátabbá is, de mondhatnám azt is, hogy emberbarátabbá tenni. Hiszen 
nyilvánvaló az, ha valaki mondjuk, 40 órán keresztül a parlamentben kell, hogy legyen, ha 
mindenhol ott akar lenni – és volt már erre példa ugye, az elmúlt négy évben –, az fizikai 
lehetetlenség. Tehát csak egyet tudunk azzal érteni, hogy valóban akár a viták, akár a 
szavazások időrendje legyen keretek közé vonva, és természetesen nemcsak hétfőn és kedden 
lehet vitázni vagy szerdán, hanem még a hét más napjai is rendelkezésre állnak, tehát azért ez 
nem lehetetlen dolog; és láttuk, hogy más parlamentekben is meg tudták oldani, ahogy 
képviselő asszony ezt el is mondta. 

Én csak ennyit szerettem volna hozzátenni, a Jobbik részéről mi teljes mértékben 
tudjuk támogatni a kezdeményezést. 

Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor 
megadom a viszonválasz lehetőségét Ertsey Katalin képviselő asszonynak.  

Ertsey Katalin előterjesztő viszonválasza  

ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkinek köszönöm 
a támogatását. Egy félreértést azért azt hiszem gyorsan kéne tisztázni, hogy bölcsődékről szó 
sem volt, tehát azt hiszem, hogy érdemes lett volna elolvasni a javaslatot. Köszönöm szépen a 
támogatást, illetve akkor azt gondolom, hogy az egyharmados támogatás mellett a plenárison 
megpróbáljuk újra folytatni ezt a beszélgetést, hátha akkor sikerül a javaslat lényegét 
megérteni. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Szavazás következik. 
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Aki a H/12869-es számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? Ilyen nincs. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 16 tartózkodással a bizottság a határozati javaslatot nem vette 
tárgysorozatba.  

Akkor ezzel ezt a napirendi pontot be is zárom, köszönöm szépen képviselő 
asszonynak a megjelenését. 

b) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12971. szám) (Herman István Ervin, Hirt Ferenc (Fidesz), Dr. Puskás Tivadar, Dr. 
Seszták Miklós (KDNP), Dr. Tapolczai Gergely, Dr. Vinnai Győző (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa) 

Soron következik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI-es törvény módosításáról szóló T/12971-es 
számú törvényjavaslat tárgyalása. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Tapolczai Gergely képviselő urat, 
bizottságunk tagját, és meg is adom önnek a szót. 

Dr. Tapolczai Gergely előterjesztése 

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Kedves Képviselőtársaim! Az előttünk lévő törvényjavaslatról szeretnék néhány 
szót ejteni és egy összefoglalást tenni. 

Mint a bizottság tagjai számára is ismeretes, 2012. január 1-jétől megkezdődött a 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rendszerének átalakítása, minőségi 
átalakítása. Ez 2012. január 1-jétől már működik is. 2012. július 1-jétől működnek a 
rehabilitációs szakigazgatási szervek is. 

A módosítás által, mármint a 2012-es évi módosítás által, átalakult az ellátásnak a 
rendszere, a korábbi sokszintű ellátatlan rendszer helyett egy átláthatóbb ellátást vezettünk be 
a rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás területén. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján 
nagyon sok észrevétel és javaslat érkezett, és ezek alapján élni kívánok a módosítás 
lehetőségével, finomítani a jogszabályozást.  

A most előttünk lévő tervezet négy területet érint. A rokkantsági, illetve a 
rehabilitációs ellátás megállapításához szükséges előzetes biztosítási idő számítását; a 
rokkantsági ellátásban részesülők keresőtevékenységére vonatkozó jogi szabályozást; a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos felelősség szabályozását és 
a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályokat. 
Például a rehabilitációs hozzájárulás fizetésére való kötelezettséget és a támogatott 
foglalkoztatásban résztvevők körének szabályozását. A biztosítási idő módosításával 
kapcsolatban a mostani jogszabályozás úgy szól, hogy az ellátás megállapításához az előzetes 
biztosítási idő számítás alapján 5 év esetében 1095 nappal kell rendelkezni a biztosítottnak.  

Az elmúlt két év tapasztalata alapján, az igénylők többsége tud élni ezzel a 
lehetőséggel, van olyan korcsoport, amelyik számára ez a feltételrendszer nem tud teljesülni, 
mert olyan állapotban vannak, hogy az elmúlt 5 évben nem tudja felmutatni a szükséges 
biztosítási időt, ezért a módosítással szeretnénk korrigálni ezt. A rokkantsági rehabilitációs 
ellátás megállapításához 5 éven belül 1095 nap biztosítási idő, 10 éven belül 2555 nap, illetve 
15 éven belül 3655 nap biztosítási idő megléte szükséges.  

A másik terület a keresőtevékenységnek a szabályozása. A mostani szabályozás 
ugyanis úgy szól, hogy a 3 havi minimálbér másfélszeresét meghaladó jövedelem esetén 
megszűnik az ellátás még akkor is, hogyha egyszeri juttatást kap valaki egy olyan összegben, 
ami miatt már meghaladja ezt a feltételt. Ez a módosítás is korrigálást kíván; és a módosítás 
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szerint csak abban az esetben szűnik meg az ellátás, ha a 3 havi átlagkereset meghaladja a 
minimálbér másfélszeresét, és ha emellett kap valaki egy egyszeri juttatást – például 
végkielégítést vagy jutalom pénzt, stb. –, akkor az ellátásra való jogosultság emiatt ne szűnjön 
meg.  

A harmadik terület az egészségbiztosítási eltérés, annak a meghatározása. Az ellátás 
jogalap nélküli igénybevételére a felelősség az ellátások visszakövetelését jelenti, a mostani 
egészségbiztosítási törvény foglalkozik ezzel. De a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy 
szükség van az eltérés meghatározására. Ez a módosítás ezt is szabályozza, hogy ezeknek a 
visszafizetéseknek a megítélésével kapcsolatos szabályozások hogyan térhetnek el az 
egészségbiztosítási törvénytől, ezt is szabályozza a módosítás.  

A negyedik terület, és én ezt egy nagyon fontos módosításnak gondolom, a mostani 
szabályozás szerint. Akik fogyatékossági támogatást vagy rehabilitációs ellátást kapnak, azok 
átmenetileg támogatott foglalkoztatásban részesülhetnek 2013. december 31-ig. Ezen 
módosítás miatt lehetővé vált, hogy ezek a személyek, akik fogyatékossági támogatást, vagy 
rehabilitációs járadékot kapnak, akkor is támogatott foglalkoztatásban vehessenek részt, ha 
nem minősülnek megváltozott munkaképességűnek. Ez a módosítás 2014. január 1-jétől lépne 
hatályba. Ez nagyon sok olyan személy életét könnyítené meg, és lehetővé teszi számukra, 
hogy az ellátás mellett keresőtevékenységet is tudjanak folytatni, és ez megmaradjon akár 
részmunkaidőben is. 

Ez a lényege a törvényjavaslat tervezetnek, és én kérem a bizottságnak a támogatását. 
Köszönöm a meghallgatást.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében köszöntöm Dávid István 

főosztályvezető urat és Bódiné Pájer Marianna főosztályvezető asszonyt az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma részéről. Meg is adom önnek a szót. 

Bódiné Pájer Marianna (EMMI) állásfoglalása 

BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 
szépen. A képviselő urak által benyújtott törvényjavaslat a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól szóló törvényt olyan pontokon módosítja, amelyekre a törvény 
hatálybalépését követően eltelt majdnem két év alatt számos jelzés érkezett akár képviselő 
urakhoz, akár hozzánk vagy az ellátás megállapításában, folyósításában résztvevő szervekhez. 
Úgy véljük, hogy ezek a javaslatok egyrészt jogtechnikailag pontosítják majd az ellátás 
folyósítását alapvetően a jogalap nélkül felvett ellátások esetében. Sok embernek lehetőséget 
teremtenek az ellátás megállapítására, hiszen jelentős azoknak a száma, akik az 1095 nappal 
három éven belül biztosítási idővel nem rendelkeznek, így nagyon sok embernek pozitív lesz 
ez a változás és a kormány támogatja a javaslatot. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hol is kezdjem? 

Úgy gondolom, hogy a megváltozott munkaképességűekről szóló törvény, vagy a velük 
foglalkozó törvények nem csak ezeket az anomáliákat tartalmazzák, mondhatnám azt is, hogy 
részben ezek a csekélyebb anomáliák, amiket ezek a törvények és jogszabályok tartalmaznak. 
Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor a címét csak meghallottam – telefonon jelezték 
nekem, hogy lesz egy ilyen napirendi pont a parlamentben – örültem, főleg az előterjesztők 
személyét látva, hogy érintettekként talán rájőve a kormánypártok a hibáikra, végre 
normálissá teszik ezt a rendszert, de hát nem ezt tapasztaljuk. Egyrészt tényleg technikai 
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módosításokat találunk. Másrészt egyébként, amik pedig jogos felvetések és azokra megoldást 
is nyújt ez a törvény – akár gondolok a keresőtevékenységnél a 3 hónapos időintervallum 
figyelembevételére, vagy akár a biztosítotti jogviszony kitágítására, így az érintettek körének 
bővítésére –, de ezeknek egy része egyébként olyan, sőt mind olyan, amit mi már a törvény 
általános vitájában módosító indítványokkal javasoltunk. Érdekes módon nekünk nem kellett 
eltelnie ahhoz ennyi időnek, hogy rájöjjünk arra, hogy ezek problémát fognak okozni a 
rendszerben.  

Tehát mindezeket figyelembe véve, úgy gondolom, mivel a nagyobb problémáit ennek 
a jogszabálynak nem oldják meg, viszont jó módosítókat is tartalmaznak, a részemről 
tartózkodni fogok a szavazásnál.  

És még annyi kiegészítést tennék, hogy amit már az általános vitában is mondtunk, és 
most végre itt az alkalom, hogy csirájában fojtsuk el ezt a problémát, és akkor ennél a 
módosítónál is a kormánypártok, illetve a kormány figyelembe vegye. Mi a jövedelem 
meghatározásánál azért elgondolkoznánk ezen a minimálbér 150 százalékánál, figyelembe 
véve azt, hogy a mindennapi megélhetésükhöz, illetve a mindennapi életükhöz milyen 
megemelt költségvetéssel bíró emberekről és családokról van szó. Nem beszélve még arról, 
hogy akár olyan szakmában is jártasak is lehetnek, vagy akár olyan magasabb iskolai 
végzettséggel is rendelkezhetnek megváltozott munkaképességű emberek, hogy egyszerűen a 
minimálbér 150 százalékáért el sem tudnak helyezkedni, vagy akár az ő munkakörükben ilyen 
bért nem is kínálnak, vagy ha van lehetőségük arra, hogy ennél többet keressenek, akkor miért 
kelljen mérlegelniük. Ha esetleg olyan iskolai végzettséggel vagy jártassággal rendelkeznek, 
miért kelljen mérlegelniük, hogy a számukra jogosan megállapított juttatást vagy a bérüket 
kapják. Jelzem azt is, hogy még akár a minimálbér 150 százalékával, plusz a juttatással sem 
tudnak magas színvonalú életet élni ezek az emberek, hanem azt lehet mondani, hogy a 
legtöbbjüknek a kiemeltebb költségei miatt majdnem hogy ez a minimális összeg, ami 
szükséges a járadékuk kiegészítéséhez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. A Magyar Szocialista Párt 

véleménye szerint azok a módosítások, amelyeket most képviselőtársaim beterjesztettek, bár 
átfogóan nem oldják meg azt a problémát, amelyet az alaptörvény okozott, de lényegesek 
abból a szempontból, hogy még ha jogtechnikai módosításokat is tartalmaznak, de 
mindenképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintettek élethelyzete javuljon. 

Képviselőtársam azt mondta, hogy minőségi változást hozott az alaptörvény ebben a 
tekintetben. Ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez egy rossz minőségi változás volt, 
amelyet a jelenlegi törvénnyel néhány ponton igyekeznek korrigálni, és melyet egyébként a 
Magyar Szocialista Párt frakciója támogat még akkor is, ha véleményünk szerint egy átfogóbb 
módosításra lenne szükség. 

Azt is szeretnék megjegyezni, hogy ez a törvényjavaslat is mutatja azt, hogy ha 
például figyelembe vennénk nagyobb mértékben a Mozgáskorlátozottak Egyesületének 
Országos Szövetsége véleményét, biztos, hogy javára vált volna a törvénymódosításnak. 
Egyébként az ő közleményük alcíme rengeteget elárul, 37 ezer forintból megélni sem lehet, 
nemhogy rehabilitálódni; itt a javaslataik egy jelentősebb részét be kellett volna venni ebbe a 
tervezetbe, mint amennyit jelenleg is bevettek.  

A Magyar Szocialista Párt az általános vitára való alkalmasságnál tartózkodni fog 
azért, mert bár támogatni fogjuk azokat a javaslatokat, amelyeket beterjesztettek, de azokat 
hiányoljuk, amelyek nagyobb mértékben könnyítették volna meg ezt a helyzetet. Úgy ítéljük 
meg, hogy az alaptörvény ezrek életét tette lehetetlenné, kilátástalanná a helyzetüket, és bár 
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most egy néhány ponton igyekeznek orvosolni, amelyben bírhatják a támogatásunkat, de 
mindenképpen szükség van egy átfogó felülvizsgálatra és módosításra ennek a törvénynek a 
tekintetében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni a törvényjavaslathoz. 

Talabér Márta képviselő asszonyé a szó. 
 
TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, hogy fontos 

az az indítvány, ami most előttünk fekszik, és fontos az, hogy korrigáljuk azokat a pontokat, 
amelyek az elmúlt egy, másfél év alatt kiderültek, hogy korrigálásra szorulnak. Annak külön 
örülök, hogy Tapolczai Gergely az előterjesztők között van, mert azt hiszem, hogy így igazán 
autentikus a benyújtott törvénymódosítási javaslat. 

Én a magam részéről fogok hozzá benyújtani módosító javaslatot, mert azt gondolom, 
hogy még vannak helyek, ahol ezen lehet korrigálni; de azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, 
és kérem, hogy támogassák képviselőtársaim. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor megadom Tapolczai Gergelynek a viszonválaszra a lehetőséget. 

Dr. Tapolczai Gergely előterjesztői viszonválasza 

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen az észrevételeket és a 
felvetéseket. Röviden Vágó Sebestyén képviselőtársam felvetésére szeretném mondani, hogy 
a diplomás munkalehetőségekkel és fizetésekkel kapcsolatban azt tudom válaszolni, hogy az 
ellátások és a fizetési korlát tekintetében mindenképpen muszáj egy összeghatár, mert az nem 
az igazságosság elvét erősíti, ha egy diplomás többet keres, mint a minimálbér másfélszerese, 
mondjuk bruttó 200 ezer forintot, és emellett kap ellátást is. A többiekkel szemben sem lenne 
ez egy fair dolog, de ez az én véleményem; akik a minimálbérből élnek, azokkal szemben ez a 
rendelet, ez a szabályozás, illetve a beterjesztett módosítás tisztességes módon oldja meg ezt a 
kérdést. 

Pál Béla képviselőtársam felvetésére mondanám el, hogy folyamatos kapcsolatban 
vagyunk az érdekvédelmi szervezetekkel, és amióta beadtuk ezt a javaslatot, azóta is kaptam 
észrevételeket, különböző javaslatokat, ezeket meg fogjuk vizsgálni, és amit lehet, be fogjuk 
emelni, de a lényeg az, hogy folyamatos kapcsolatban vagyunk ezekkel az érdekvédelmi 
szervezetekkel. Köszönöm szépen. 

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

következik. 

Határozathozatal 

Aki a T/12971-es számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Aki nem támogatja? Ilyen nincs. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. 

Most ennek értelmében az általános vitára való alkalmasságról is döntenünk kell. A 
vitát már lefolytattuk, de azért kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Ha 
nem, akkor kérdezem, hogy aki általános vitára alkalmasnak találja a törvényjavaslatot, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem tartja alkalmasnak, az kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság általános vitára 
alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. 

Bizottsági előadókat kellene állítani. Kérdezem, hogy többségi vélemény előadójaként 
ki kíván hozzászólni. (Talabér Márta: Később jelölnénk meg.) Jó, akkor a későbbiekben még 
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eldől. Kisebbségi vélemény előadójaként jelentkeztek ketten is, akkor megfelezve, ha meg 
lehet oldani: Pál Béla képviselő úr és Vágó Sebestyén képviselő úr fogják elmondani a 
kisebbségi véleményt.  

Ezzel a napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen a részvételt.  

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Soron következik Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415-ös 
számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Somogyi Andrea osztályvezető asszonyt, 
Hopka Viktória főosztályvezető-helyettes asszonyt és Sashegyi Attila család- és 
szociálpolitikai elemző urat a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint Kántor Ákos 
főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről.  

Az ajánlás 165/1-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Én is 

köszöntöm önöket. Tárcaálláspontot tudok pillanatnyilag mondani, úgyhogy a tárca 
álláspontja szerint nem támogatott a módosító indítvány. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 165/2-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 622/1-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 701/1-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 1067/1-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 



- 25 - 

ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 
javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 1067/2-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 1067/3-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 1099/1-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az 1113/1-es pontról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni?  
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Igen, kérek egy rövid indoklást, bentlakásos 

iskolarendszerről van szó, mint tudjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Nem, 

akkor megadom a válaszlehetőséget.  
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Türr István Képző és 

Kutató Intézet komplex társadalomfejlesztési programokat lát el. A dologi kiadásainak 
csökkentése esetén nem tudná ellátni ezeket a feladatokat, úgyhogy ezért nem tudjuk 
támogatni a Türr István képző intézmény csökkentését.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Nem az 1113/1-nél tartunk? 
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ELNÖK: De.  
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Az nem a Türr István nekem.  
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az elvonást a lába 

tartalmazza. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Bocsánat, elnézést, akkor én tévedtem. 
 
ELNÖK: Rendben. Van-e hozzászólás még? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazás 

következik.  
Aki az 1113/1-es pontot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 

igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 1128/1-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 1152/1-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az 1156/1-es pontról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Csak egy indoklást kérnék. 
 
ELNÖK: Rendben. Megadom a szót. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

módosító indítványnak a másik lába a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
költségvetéséből csoportosítana át; ugyanakkor a Koordinációs Központ feladatai közé 
tartozik az országos közúthálózat működtetése és kezelése, például a burkolathibák javítása, a 
téli hóeltakarítás, ezeket a feladatokat veszélyeztetné az átcsoportosítás.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
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támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot 
nem támogatta. 

Az 1157/1-es pontról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 1162/1-es pontról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 1164/1-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Kérnék egy indoklást. 
 
ELNÖK: Megadom a szót osztályvezető asszonynak. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Itt a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetésének csökkentését tartalmazná a módosító 
javaslat. Ugye, az NFM gazdálkodási feladatait akadályozná ez a módosító javaslat, az 
intézmény működését lehetetlenítené el.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki az 1164/1-es pontot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki 
nem támogatja? 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az 1167/1-es pontról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Kérek egy rövid indoklást. 
 
ELNÖK: Megadom a szót osztályvezető asszonynak. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A kormány 

továbbra is a lakossági konzultációk keretében szeretné megkérdezni a lakosságot a fontos 



- 28 - 

kérdésekről. Amennyiben ez az előirányzat, ami a forrást teremtené meg a módosításra, 
sérülne, akkor ez a feladat ellehetetlenülne. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 1371/1-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az 1372/1-es pontról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 1390/1-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 1391/1-es pontjáról kérdezem a tárcát. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Kérnék egy rövid indoklást. 
 
ELNÖK: Osztályvezető asszonyé a szó. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ennek az elutasításnak 

két oka lenne. Egyrészt arról van szó, hogy a kormány a közvetlen költségvetési eszközökön 
kívül ugye, az adórendszeren keresztül biztosít a családok számára támogatási lehetőséget. A 
Költségvetési Tanács is megalapozottnak találta az előirányzat biztosítását, ami a 2013. évi 
várható előirányzattal került tervezésre; továbbá a másik pedig a Terrorelhárítási Központ 
költségvetési előirányzatai csökkentésére irányulna a módosító indítvány, ami a hazai és 
nemzetközi terrorizmus elleni eredményes fellépést veszélyeztetné. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni? 
(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki az 1391/1-es pontot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az 1394/1-es pontról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Kérnék egy rövid indoklást. 
 
ELNÖK: Megadom a szót osztályvezető asszonynak. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Az 

indokolás ugyanaz, mint az előbbi; illetőleg bizonyára a képviselő urak is emlékeznek rá, 
hogy a költségvetési törvény általános vitája során a Költségvetési Tanács éppen a 
gyerekgondozási segély előirányzatnál egy 4 milliárd forintos – idézőjelben – „jelzést” tett, 
aminek az volt ugye, az oka, hogy nem volt jogszabállyal alátámasztva az előirányzat ezen 
részének tervezése. Viszont éppen hogy a bizottság napirendjére tűzte – elnézést a rövidített 
névért – a gyed-extrás törvénycsomagot, és itt lenne a forrás biztosítása; tehát a 2014. évi 
költségvetési törvény tervezésénél már számoltunk az intézkedés várható költségvetési 
hatásaival, ezért a további emelése nem szükséges, megítélésünk szerint. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor szavazás következik az 1394/1-es pontról. Aki támogatja a 
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 
nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az 1395/1-es pontról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Kérek egy rövid indoklást. 
 
ELNÖK: Megadom a szót osztályvezető asszonynak. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Itt is 

a gyermeknevelési támogatás tekintetében is ugyanez mondható el, mint az előzőekben, hogy 
a hatályos jogszabályok alapján került az előirányzat tervezésre, ennek megfelelően a további 
emelése ilyen szempontból nem szükséges; illetőleg a forrást biztosító lába, ami a büntetés-
végrehajtási intézetek költségvetéséből csoportosítana át, ez jelentene finanszírozási 
problémát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki az 1395/1-es pontot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki 
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nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az 1396/1-es pontról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni?  
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Kérek rövid indoklást. 
 
ELNÖK: Megadom a szót osztályvezető asszonynak. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Ennek a módosító javaslatnak is kettős az elutasításának az indoka. Egyrészt a már említett 
Türr István Képző Intézetből csoportosítana át forrásokat, ezért a komplex programjai 
végrehajtását nehezítené; másrészt meg 2013 júniusában fogadta el az Országgyűlés a 
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény módosítását, 
amiben megteremtette azt a lehetőséget, hogy a fogyatékossági támogatás a mindenkori 
inflációnak megfelelően kerüljön megemelésre, ezzel már számolt a 2014. évi költségvetési 
törvény tervezete a benyújtásnál.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki az 1396/1-es pontot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot 
nem támogatta. 

Az 1398/1-es pontról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 1533/1-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az 1533/4-es pontról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az 1535/5-ös pontról kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az 1585/1-es pontról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Ezzel az ajánlás végére értünk. Kérdezem, hogy a napirendi ponthoz kíván-e még 
valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor ezzel lezárom ezt a napirendi pontot. 
Köszönöm szépen a részvételt. 

Az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a 
szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13049. szám) (Általános vita) 

A napirendi módosítás értelmében soron következik a T/13049-es számú 
törvényjavaslat, az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint 
a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő 
módosításról. 

A kormány nevében köszöntöm Fülöp Attila helyettes államtitkár urat és Bódiné Pájer 
Mariann főosztályvezető asszonyt.  

Meg is adom államtitkár úrnak a szót. 

Fülöp Attila helyettes államtitkár (EMMI) szóbeli előterjesztése 

FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az előterjesztésnek kettős célja van. Egyrészt a 
gyermekvállalással kapcsolatos gyermeknevelési ellátások körének, igényelhetőségének és 
ezzel kapcsolatban mértékének változtatását jelenti, ennek növelését szolgálja. Másodsorban 
pedig a gyermeknevelés melletti munkavégzésnek a szabályait könnyíti; ezzel azt a célt 
szolgálva, hogy a gyermeknevelést és a munkavállalást egymással szemben rugalmasabbá és 
könnyebbé tegyük. 

Négy jelentős eleme van az előterjesztésnek, csak egy pár mondatban. Az első elem a 
gyermeknevelési ellátások együtt folyósítására vonatkozik. A jelenlegi hatályos törvények 
értelmében a gyermeket nevelő családban egy gyermek után lehet ellátást igényelni, legyen az 
gyed vagy gyes. Ez a javaslat arra tesz javaslatot, hogy ha valahol egy testvér születik, akkor 
adott esetben két gyermek után is lehessen, vagy akár több gyermek után ellátást igényelni, 
lehessen több gyermek után gyed, vagy gyest igényelni, ne veszítse el a második gyermek 
érkezésével a család az első gyermek utáni jogosultságot. Ezzel bízunk benne, hogy a 
gyermekek között nem feltétlenül három év lesz a pénzügyileg optimális születési időpont. 

A másik lényeges szempont, az ellátások melletti munkavégzésnek a rugalmasabbá 
tétele. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek egyéves korától – akár gyeden, akár gyesen van – az 
illető édesanya vagy édesapa, 8 órában vissza tud menni dolgozni, 8 órában tud munkát 
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végezni, tehát nem kell választania a gyermeknevelési ellátás, vagy a munkából származó 
fizetés között, hanem mind a kettőt párhuzamosan tudja kapni.  

A harmadik eleme az a diplomás gyednek a bevezetése. Ma Magyarországon talán a 
felsőoktatásból évente körülbelül 6-800-an vállalnak gyermeket, és ez az a réteg, akik a 
mostani szabályozás szerint, függetlenül attól, hogy a hallgatói jogviszony mellett talán nincs 
is lehetőségük a munkavállalásra, éppen ezért alacsony összegű ellátást kapnak, csak gyesre 
lesznek jogosultak; a módosítás értelmében ők gyedre, azaz magasabb összegű ellátásra 
lesznek jogosultak, ha és amennyiben kettő félév, lezárt félévet tudnak maguk mögött. 

A negyedik, ami pedig kifejezetten a munkaerőpiacra, a foglalkoztatásra vonatkozik, 
az a munkahelyvédelmi akciótervnek olyan értelmű kiterjesztése, ami az eddigi két év 
járulékmentességet, és harmadik évben a járulék mértéke felének fizetési kötelezettségét 
jelentette. A visszatérő 3 vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak további kedvezményt 
nyújt, két év helyett három év lesz a járulékmentességi időszak, és egy év helyett két évig a 
járulék feléért foglalkoztathatja a munkáltató az így visszatérő foglalkoztatottat.  

A számításaink azt mutatják, és azt reméljük, hogy ezzel 60-65 ezer embernek vagy az 
anyagi helyzete fog könnyebbé válni, vagy a visszatérése a munkába fog könnyebb utat 
találni; ennek a költségvetési hatásai pedig természetesen a jövő évi költségvetésben tervezve 
vannak. Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük a rövid ismertetését a törvénynek. Kérdezem képviselőtársaimat, 
ki kíván hozzászólni. 

Pál Béla képviselő úré a szó.  
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előbb, amikor a napirendre 

vételnél döntöttünk, nem akartam tovább szaporítani a szót, de egy mondatot megér az a tény, 
amelyet képviselőtársaim felvetettek, hogy messze nem értünk egyet a beterjesztés módjával, 
hogy itt bizottsági ülésen vesszük napirendre. Én azt gondolom, hogy annyit megérdemelne a 
bizottság kormánypárti és ellenzéki többsége is, hogy lehetősége legyen arra, hogy 
alaposabban áttanulmányozza ezt a tervezetet. 

Egyébként a törvényjavaslattal kapcsolatban, amennyire a rendelkezésre álló idő alatt 
megismerhettük, a Magyar Szocialista Párt frakciójának az a véleménye, hogy támogatunk 
minden olyan lépést, amely a családoknak a gyermeknevelésben, vagy éppen a munkahelyre 
való visszatérésben, a jövedelmi viszonyok javításában segít éppen azért, mert úgy ítéljük 
meg, hogy az Orbán-kormány intézkedései miatt jelentős részüknek romlottak az 
életkörülményei. Fontosnak tartjuk azt is, hogy ez a törvényjavaslat azt segíti, hogy vissza 
tudjanak térni a munka világába a gyermekvállalást követően, és fontos a választás 
szabadsága is.  

Ugyanakkor azt továbbra is súlyos problémának tartjuk, a támogatásunk mellett, hogy 
jövőre sem emelkedik a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermeknevelési támogatás, 
a gyermekgondozási segély, az életkezdési támogatás, továbbá a pénzbeli és a természetbeni 
gyermekvédelmi támogatások összege sem. Tehát, ha érdemi növekedéssel számolnának a 
születések számát illetően, akkor a minden gyermek után járó családi pótléknál például nem 
biztos, hogy csökkenő előirányzatot kellene látnunk.  

Summa summarum a Magyar Szocialista Párt támogat minden olyan módosítást, 
amely az emberek mindennapi életét megkönnyíti, akkor is, ha sajnos ennél jóval többre is 
képes lenne a kormány, természetesen akkor, ha nem stadionépítésekre fordítaná az emberek 
adóforintjait. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 
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Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszonyé a szó. 
 
RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz): Csak egy pár szóban. Tudniillik 

Magyarország családpolitikája már egyébként az első Orbán-kormány alatt is, de 2010-től 
nyugodtan állíthatjuk, hogy Európa legmodernebb családpolitikája, hiszen a szabadságot 
teremti meg a nők számára – természetesen a gazdasági lehetőségeken belül –, de azt teljes 
mértékben kimerítve. Tehát hogy a munka és a család két olyan sarkalatos stratégiai pont, 
melyben nem kell választani a szülőknek, hanem a kettő együtt együttesen segítheti a 
demográfiai helyzet növekedését is. Nem elsősorban finanszírozási dolog ez, hanem a nők 
méltóságának a megteremtése, tehát egyáltalán egy nőnek a választási lehetőségeinek a 
tárházát növeli, és ezzel a nők élethelyzetének a méltóságát emeli ez a választási lehetőség, 
tehát, ha egy kisgyermek születik két éven belül, eddig ugye, egy gyermek után vehette 
igénybe, de viszont az dupla költség, dupla energia.  

Tehát én elhiszem, hogy az MSZP most kapkodja a fejét, mert egyre-másra jönnek 
olyan családpolitikai intézkedések, amiket vissza próbálunk építeni, sőt mi több 
továbbfejleszteni, amit önök elvettek, tehát ezt nehéz követni, elhiszem. De az tény, hogy 
megadja azt a lehetőséget, hogy a gyermekek jöhessenek, a kívánt gyermekek megszületése, 
illetve, ha úgy alakul a család élete, akkor vissza tudjon menni az édesanya anyagi hátrány 
nélkül a munkahelyére. Úgyhogy én maximálisan támogatom ezt a törvényjavaslatot. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, ki kíván hozzászólni.  
Pál Béla képviselő úré a szó. (Közbeszólások Vincze László részéről.) 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Bátorítanám Vincze László képviselő urat, hogy nyomja meg a 

gombot, kérjen szót, és ön is elmondhatja a véleményét, mert én is nagy tisztelettel 
végighallgatom kormánypárti képviselőtársaimat, próbálja meg ön is ugyanezt.  

Tisztelt Képviselő Asszony! Rendkívüli nagyrabecsülésem mellett hadd hívjam fel a 
figyelmét arra, hogy nem kapkodjuk egyébiránt a fejünket, másrészt pedig arra, hogy a 
választás szabadságának a fontosságát én magam is kiemeltem, tehát ebben egyetértünk. 

Amit elmondtam és most is elmondok, hogy az önök intézkedései – nyilván ebben 
másképp minősítheti ön, és másképp minősítheti egy ellenzéki képviselő – azt gondolom, 
hogy ebben is a választás szabadságát fent kell tartanunk egymással szemben is és 
természetesen a tiszteletet is. Azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy ez egy pozitív 
törvényjavaslat és tényleg segíti a munkavállalást. Emellett természetesen elmondtam azt – és 
a családok egy jelentős részének a helyzetén könnyít –, hogy ez éppen időben történt, mert a 
családok egy másik részének a helyzete viszont romlott az önök intézkedései által. Nem 
akartam most felsorolásba belemenni, de elkezdhetjük az egykulcsos személyi 
jövedelemadótól kezdve éppen az adójóváírás kivezetéséig, amelyet most szerencsére 
visszavezetnek, és pozitív elemnek tartok; és ugyanúgy idetartozik az is, hogy nem emelkedik 
a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermeknevelési támogatás, a gyermekgondozás és 
az életkezdési támogatás, mint ahogy elmondtam, és a pénzbeli és természetbeni 
gyermekvédelmi támogatások összege sem.  

Tehát én a hozzászólásomban arra szerettem volna felhívni a figyelmet, és remélem 
sikerült is, hogy ezt a törvénymódosítást támogatjuk, mert úgy ítéljük meg, hogy segíti 
valóban a gyermekes családok helyzetét. Ugyanakkor van más olyan terület, amit viszont 
hiányolunk, és fontosabbnak tartjuk ezeket a területeket, gondolom önökkel együtt, mint 
például a stadionépítést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. 
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Talabér Márta alelnök asszonyé a szó. 
 
TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Szerintem kezdjük onnan, 

hogy kuriózum-e az a családtámogatási rendszer, ami Magyarországon létezik? Most nem 
feltétlenül az, amit akár a mostani Fidesz-kormány vagy az azt megelőző hozott létre, hanem 
ami hosszú évtizedek óta fennáll. Európában nem jellemző, hogy az édesanyák a gyermek két 
vagy hároméves koráig ellátásban vagy támogatásban részesülnének, azt gondolom, hogy ha 
ez a rendszer fennáll, ez egy nagyon nagy érték, és azt meg kell becsülni. Az, hogy ezen belül 
pedig ki milyen filozófia mentén gondolja a családtámogatást, e tekintetben nagyon nagy a 
különbség az MSZP és köztünk. Talán úgy lehet a legegyszerűbben lefordítani, hogy mi 
elsősorban azokat a családokat szeretnénk támogatni, ahol a szülők dolgoznak is, és munkából 
szeretnék elsősorban eltartani és felnevelni a gyermekeiket. Ezt célozta meg már az első 
Orbán-kormány idején is a családi adókedvezmény bevezetése, és ezt jelenti most is, és azt 
gondolom, hogy a most benyújtott törvényjavaslat pedig ezt próbálja kiszélesíteni.  

És talán az egyik legfontosabb eleme az a felsőoktatásban résztvevőknek a bevonása 
erre a területre, ami, ha megnézünk szintén más – elsősorban Dániát lehetne idehozni – talán 
leginkább pozitív példaként, hogy Dániában az egyetemre járó fiataloknak nagyon nagy része 
egy vagy két gyermeket vállal már az egyetemi évek során. Ha mi két gyermekig nem is 
jutnánk el, de ha már az egyetemi évek alatt mernének a fiatalok gyermeket vállalni, azt 
gondolom, hogy az egy nagyon nagy előrelépés lenne. Tehát szerintem ez egy valóban pozitív 
törvényjavaslat, és azt gondolom, hogy azt a fajta családpolitikát erősíti minden egyes eleme – 
beleértve egyébként a munkaerőpiacon résztvevőket és a foglalkoztatásban résztvevőket –, 
hogy lehetőséget biztosítson azoknak, akik munka mellett kívánnak gyermeket vagy 
gyermekeket vállalni.  

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm elnök úr. Egy kis kampány csatának lehetünk 

a részesei tulajdonképpen, amibe mi olyan értelemben nem akarunk beszállni, de már három 
és fél éve, közel négy éve próbáljuk azokat az impulzusokat, iránymutatásokat küldeni a 
kétharmados kormánypárt felé, amit jelen törvényjavaslatban is próbálnak megvalósítani. Ami 
tulajdonképpen támogatható, de ezek a 98 ezer bruttó forintos minimálbér mellett – amikor 
képviselőtársam, Talabér Márta képviselő asszony mondta, hogy milyen támogatások voltak, 
vagy mire törekedett a Fidesz az elmúlt évek során – elenyészőnek tűnnek, és úgy látom, úgy 
érzem, hogy ez az előterjesztés is tulajdonképpen elvész a részletekben, habár vannak benne 
konkrétumok. De a résznek az egésze akkor következne be, ha nem lennének olyan családok, 
nem lenne a KSH adatok szerint 3 millió 200 ezer létminimumon és 600 ezer 
mélyszegénységben élő ember. És nem 2013 év végén – így már szinte a kimondott, 
kimondatlan kampány kezdetén – jönnének ezekkel a családtámogatási elképzelésekkel, 
hanem korábban gondoltak volna arra, hogy nem is annyira szegényesen, és időnként 
demagóg módon próbálják politikailag, ideológiailag megalapozni a 2014-es választási 
kampányukat.  

Tehát én még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez a beterjesztés is számunkra 
nem elfogadható, de mindenképpen most tartózkodással tudjuk a véleményünket olyan 
értelemben kifejezni, hogy a parlamenti általános, illetve a részletes vitában bővebben is el 
fogjuk mondani az elképzeléseinket, és nyilvánosságra fogjuk hozni azok számára is, akikhez 
eddig még nem ért el, konkrétan a jelenlegi kormánypárt bizonyos tagjai számára. De úgy 
tűnik, hogy azért a szikra, a csira csak benne van ebben a lehetőségben, és nem mi várjuk a 
családtámogatási rendszernek a nem apró részleteiben való megreformálását, hanem a 
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családok – ezt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Tehát még nagyobb léptékkel, 
ölesebb léptekkel kell itt alkotni, hogyha a 2014-es választási kampányra a családtámogatási 
rendszert sokkal erőteljesebben akarják kinyilvánítani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem akartam nagyon belemenni a 

törvényjavaslat kapcsán az MSZP és a Fidesz családpolitikája közötti különbségbe, de mivel 
ezt képviselőtársnőim megtették, azért hadd utaljak vissza legalább egy néhány mondattal 
arra. Nem ott van a különbség – mondta Talabér Márta, hogy elsősorban azokat a családokat 
szeretnénk támogatni, ahol a szülő nem dolgozik –, óh, dehogy is ott van a különbség, kedves 
képviselő asszony, mint ahogy az imént képviselőtársam is elmondta, az a baj 
Magyarországon, hogy nagyon sok szülő a legnagyobb jóakarata ellenére sem tud dolgozni. 
Mi azt mondjuk, hogy azokat is kell segíteni, akik alacsonyabb jövedelműek, és azokat is, 
akik meg jobb jövedelmi helyzetben vannak. De azt a családpolitikát nem tudjuk elfogadni, 
amelyik csak a jobb jövedelmű helyzetben lévőket segíti, és a kisebb jövedelmi helyzetben 
lévőket pedig nem segíti olyan mértékben; erről szólt a hozzászólásom és erről beszéltem. 
Nem abban van a különbség, amit ön mondott.  

Egyébként pedig lám, lám még egy támogatás is milyen vitát képes kiváltani. Azt 
gondolom, hogy azt el kell fogadni mindannyiunknak, hogy számos ponton ez egy nagyon 
pozitív törvényjavaslat, azt támogatjuk, bízunk benne, hogy ez nem sérti önöket. De jó néhány 
kérdés azért felvetődik bennünk – ha megengedi, és erre inspirált –, akkor most ezeket meg is 
kérdezem sorba; bár ugye, ebben is látszik, hogy most már legszívesebben mindenki menne, 
mert egy órakor kezdődik a parlament plenáris ülése. De mivel kierőltették kormánypárti 
képviselőtársaink, hogy ma tárgyaljuk meg ezt a napirendet, így nincs arra lehetőség, hogy 
alaposan megtárgyaljuk, tehát én sem teszem fel az összes kérdésemet, de azért egynéhányat, 
ha már erre ösztökélt, megkérdezek. 

Az egyik az az, hogy miért kellett 2011-ben bevezetni az MSZP által már 2006-ban 
eltörölt munkakorlátot? A másik, hogy miért csak a felsőfokú tanulmányok számítanak be a 
biztosítási időbe? Azt is meg lehetne kérdezni, hogy miért csak a 3, vagy a több 
gyermekeseknek terjesztik ki az adókedvezmény idejét, miért nem számít ez a többieknek. 
Miért nem lehet mindkét szülőnek akár egyszerre igénybe venni a többes ellátásokat?  

Nem akarom húzni az időt, mert az általános és a részletes vita során fel fogjuk tenni 
ezeket a kérdéseket. De ha igénylik, akkor természetesen még tovább tudom folytatni, csak 
azt szerettem volna jelezni, hogy a támogatásunk mellett számos kérdés felmerülhet, ezt majd 
az általános és a részletes vitában természetesen el fogjuk mondani. Köszönöm szépen a 
figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Én is szeretnék véleményt megfogalmazni a benyújtott törvényjavaslattal 
kapcsolatban, bár nyilván nem tudtunk úgy készülni rá, ahogy kellett volna, hiszen most 
került napirendre, ezért nem tudunk sok-sok adatot elmondani, amit fel lehetett volna 
jegyezni, és amire tudtak volna készülni mások, de hál’ istennek azért sok adat megtalálható a 
témával kapcsolatban. 

Azt azért mindenképp érdemes általánosságban elmondani, hogy miközben az elmúlt 
években számos, a családokat kedvezően érintő intézkedés került bevezetésre, bár zárójelben 
mindenképp meg kell jegyezni, hogy elsősorban a gazdagabb családokat támogatták eddig, de 
azért mindenképp pozitív dolgok is történtek. Ennek ellenére viszont a demográfiai mutatók 
hihetetlen mértékben zuhantak, miközben egy nemzeti családbarát kormány van ugyebár 
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elméletileg hatalmon, a számok viszont ennek pont az ellenkezőjét mutatják. Mi lehet az oka? 
Ezen érdemes elgondolkozni, hogy miközben több száz milliárd forintos plusztámogatás jár a 
családoknak, mégis sokkal kevesebb gyermek születik. Nyilvánvalóan az, ami már azért 
részben elhangzott, hogy az általános gazdasági helyzet, a munkanélküliség, az alacsony 
kereset, a szegénység mind-mind összességében arra ösztönzi a magyar lakosságnak a nagy 
többségét, hogy ne vállaljon gyermeket, és így tulajdonképpen a jövőjét élje fel a társadalom 
továbbra is ebben a félgyarmati sorban, amelybe taszítottunk az elmúlt huszonegynéhány év 
alatt. Tehát ez az általános helyzet, és ha ezen nem változtatunk, akkor bármennyi 
családtámogatást juttatunk a családoknak, bárhol próbáljuk javítani a helyzetet, nem fog 
sikerülni, tehát mindenképp érdemes elgondolkodni, hogy itt bizony sokkal globálisabban kell 
szemlélni a demográfiai kérdéseket és a családok kérdését. 

Ha egy picit belemegyünk a részletekbe, akkor azért mindenképp érdemes elmondani 
– amit részben már itt Pál Béla képviselő is megfogalmazott –, hogy egy ilyen törvényjavaslat 
esetében bizony számos kérdés felmerülhet. És mi is úgy látjuk, hogy szép dolog az, ha 
három- és többgyermekes családok esetében kedvezményeket biztosítunk a munkába 
visszatérés esetén, de ez rendkívül kevés családot érint sajnos ma Magyarországon, 
gyakorlatilag néhány tízezer családról van szó, miközben ma már nem ott tartunk, hogy 
úgymond a háromgyermekes családok lennének többségében, és elsősorban őtőlük lehetne 
várni a demográfiai mutatók javulását. Ma már attól várhatjuk a demográfiai mutatók 
javulását, ha a gyermektelenek egyáltalán egy gyermeket vállalnak, vagy az egygyermekesek 
vállalnak még egy gyermeket. A társadalom messze nagy többsége, 93 százaléka a 
családoknál kettő, egy vagy éppen gyermektelen család, mindössze a 7 százalék tartozik a 
többgyermekes családok körébe. Tehát nyilvánvaló – ha megint csak demográfiai 
szempontból nézzük – ez, ha szerencsénk van, akkor néhányszáz, esetleg nagyon-nagyon 
nagy szerencse esetében egy-két ezer gyermek születését segíthetné elő, de semmiképp sem 
sok tízezer gyermekét, amire szüksége volna a magyar társadalomnak. És ezért merül fel 
valóban, hogy ma már az első gyermek megszületését és a második gyermek megszületését is 
nagymértékben támogatni kell, hogy javuljon a helyzetünk, és mi bizony mindenképp 
szeretnénk, ha ezek a kedvezmények mondjuk, a második gyermek esetén már 
bekerülhetnének, mert az komoly változást jelenthetne.  

És még egy gondolatot teszek hozzá, bár mondom, nagyon sok mindent el lehetne 
ezzel kapcsolatban mondani. Vannak olyan intézkedések, amelyek nem igényelnek 
különösebb anyagi támogatást, itt már éppen előttünk szerepelt ugye, a parlament tekintetében 
a családbarát munkahely kialakítása. Én most is azt mondom, és nagyon határozottan 
képviseli a Jobbik ezt, hogy a kormánynak ott kellene igazán példát mutatnia, hogy a 
közszolgálatok tekintetében vagy az állami alkalmazottak tekintetében, igenis kötelezővé 
kellene tenni azt, hogy egy gyermekes családanyát vagy éppen családapát, hiszen erre is van 
lehetőség, igenis négyórás munkaviszonyban vissza lehessen venni, gyakorlatilag fel kell 
ajánlani minden egyes család számára ezt a lehetőséget. Ugye, itt szóba került Dánia. 
Dániában a családanyáknak a 60 százaléka részmunkaidőben dolgozik, miközben nálunk ez, 
ha jól emlékszem, 4 százalékot tesz ki; és ez nem kerül igazán pénzbe, százszor elmondtuk, ez 
elsősorban munkaszervezési kérdés. Lehet, hogy egy kicsit drágábbá teszi a munkaerőt, de az 
töredéke azoknak a támogatásoknak, amiket már egyébként folyósít a mindenkori magyar 
állam.  

Nos, tehát nagyon sok mindent el lehetne mondani, csak ezeket szerettem volna még 
így külön kiegészítésként elmondani. Illetve engedjék meg, hogy még utolsóként egy 
megdöbbentő adatsort elmondjak, hiszen a demográfiai folyóiratban nemrég egy újabb 
tanulmány készült el, illetve lett bemutatva, és hogy ez mennyire alátámasztja azt, hogy az 
egy- és kétgyermekeset is támogatni kell, vagy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy 
több gyermeket vállaljanak, vagy gyermeket vállaljanak a családok. Egy rövid adatsort 
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mondanék. Az 1963-ban született nők átlagosan 1,97 század gyermeket vállaltak, magyarul 
két gyermek volt az általános, és az ő körükben – ugye, ők már kimentek a szülőképes korból, 
ezért ez egy teljesen befejezett korosztálynak minősíthető – 8,5 százalék volt az, aki nem 
vállalt gyermeket, ami valószínűleg nyilván a meddőségi aránnyal nagyjából megegyezik. 
Magyarul, az 1963-as korosztályban szinte minden édesanya, minden nő úgy érezte, hogy 
gyermeket kell vállalnia. Nos, az 1975-ös korosztálynál várhatóan már 17 százalék lesz ez az 
aránya a nőknek, akiknek nem lesz gyermekük, a ’80-as korosztályban ez felemelkedik 27 
százalékra és a ’85-ös korosztályban már a 40 százalékot is elérheti, ha ez a tendencia marad, 
ami kialakult a magyar társadalomban, tehát ez a valóban katasztrofális. Ez is azt mutatja, 
hogy itt már nem három és több gyermek – én magam is háromgyermekesként nyilván mi 
mást mondhatna az ember, és itt sokunknak ugyanígy sok-sok gyermeke van, hál’ istennek, 
vagy több gyermeke –, de nemcsak az ő támogatásuk fontos, hanem pont ez az adatsor is 
mutatja, hogy már az első gyermek vállalását is érdemes támogatni és kell, és a második 
gyermekét is.  

Nos, ennyit szerettem volna elmondani. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 
hozzászólni még a vitához. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor megadom államtitkár 
úrnak a viszonválasz lehetőségét.  

Fülöp Attila helyettes államtitkár (EMMI) viszonvál asza 

FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. Ha jól értettem, nagyon konkrét kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban 
nem merült fel; csak egy-két mondatra engedjék meg, hogy reflektáljak.  

A legutolsó, az elnök úr által említettek, tehát hogy a születésszámokat tekintve az 
összes előterjesztésnél egyébként, ami az elmúlt időszakban született. A kiindulási pont 
pontosan az, hogy a Ratkó-unokák kapcsán azért azzal a helyzettel szembesülünk, amikor 
előterjesztést is hozunk ide, hogy magának a születésszámnak a mostani szinten való 
fenntartása kerül nagyon sok intézkedésbe, mint például ezek is, merthogy egyre kevesebb 
szülőképes korú nő az, aki tudna ebben segíteni nekünk. 

A másik a számok, amik szóba jöttek. Ez az intézkedéscsomag körülbelül 18-20 
milliárd forintba kerül, illetve annyi pénzt fog jelenteni. Azok, akik mondjuk, akár nem három 
gyerekkel, hanem egy-két gyermekkel rendelkeznek, a családi adókedvezmény kibővítése 
jövőre több mint 50 milliárd forintot jelent, és az előző évben pedig több mint 180 milliárd 
forintban vették igénybe. Tehát csak azért szeretném jelezni a hangsúlyokat is, hogy 
természetesen ennek a csomagnak a további megsegítése a célja annak a demográfiai 
csomagnak, ami a családi adókedvezménnyel elkezdődött. Bármilyen egyéb konkrét kérdés 
kapcsán természetesen állunk rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor szavazás következik. 

Határozathozatal 

Aki általános vitára alkalmasnak tartja a T/13049-es számú törvényjavaslatot, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen. Aki nem? (Szavazás.) Ilyen nincs. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a törvényjavaslatot alkalmasnak tartotta 
általános vitára. 
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Bizottsági előadók tekintetében kérdezem, hogy ki kíván többségi véleményt 

elmondani. Talabér Márta alelnök asszony jelentkezett rá. Kisebbségi vélemény előadójaként 
jelentkezek én magam a témában.  

Köszönöm szépen a részvételt, akkor ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Megkérdezem, hogy egyebekben van-e még valakinek mondandója. (Nincs jelzés.) Ha 
nincs, akkor köszönöm szépen a részvételt mindenkinek, és további jó munkát kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc) 

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 

 

 


