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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc)
Az ülés megnyitása
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit a Népjóléti bizottság 2015. március 30-i, mai ülésén.
Elnök asszony távollétében a mai ülés levezetését fogom ellátni.
Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, meghívott kedves vendégeinket,
szakértőket és mindenkit, aki a bizottságban a munkánkat figyelemmel kíséri.
Engedjék meg, hogy megállapítsam a jelenléti ív alapján, hogy a bizottság
határozatképes. A napirendet mindenki megkapta. A helyettesítéseket szeretném
ismertetni. Selmeczi Gabriella elnök asszonyt Molnár Ágnes helyettesíti, Hirt
Ferencet dr. Bene Ildikó, és még úton van Tapolczai Gergely képviselőtársunk, aki
hamarosan érkezni fog.
A mai bizottsági ülés napirendjét mindenki megkapta. Az első napirendi pont a
magyar védőnők napjáról szóló határozati javaslat, mely H/4036-os számon,
Selmeczi Gabriella fideszes képviselő önálló indítványaként lett benyújtva, a második
napirendi pont az egyebek.
A napirend elfogadása
Kérdezem, aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel erősítse meg.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú a napirend elfogadása.
A magyar védőnők napjáról szóló H/4036-os számú határozati
javaslat
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására, amit már az előbb ismertettem.
A bizottság tagjain és a szakértőkön kívül nagy tisztelettel köszöntöm a
napirendi pont tárgyalásához meghívott vendégeket: Csordás Ágnest, a Magyar
Védőnők Egyesületének elnökét és Odor Andrea országos vezető védőnőt, az ÁNTSZ
részéről.
Elnök asszony távollétében az előterjesztői hozzászólásra dr. Bene Ildikó
alelnök asszonyt kérném.
Dr. Bene Ildikó alelnök (Fidesz) előterjesztői hozzászólása
DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz) alelnök: Köszönöm szépen alelnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Tisztelt Megjelent Szakemberek, Kollegák! Én azt gondolom, hogy
egy olyan előterjesztés előtt állunk, amely mindannyiunk számára, akik az
egészségügyben dolgozunk, de egyáltalán itt élünk, nagyon fontos, hiszen a védőnői
szolgálat Magyarországon egy rendkívül komplex, nagyon komolyan a prevencióra
súlyozó családvédelmi szolgáltatást biztosít, és azt is el kell mondjuk – elmondtuk
már sokszor, de nem elégszer –, hogy Európában ez egy egyedülálló feladatellátást
jelent.
A védőnői munkát magasan képzett szakemberek végzik, főiskolai
végzettséggel, és azt is el kell mondjuk, hogy jó részében önállóan végzik a munkát.
Viszont nagyon komoly együttgondolkodás és együttműködés szükséges mind az
egészségügyben dolgozók, mind a gyermekjóléti, a szociális ellátórendszerben vagy az
oktatásban dolgozó kollegákkal. Szoros és személyes kapcsolatot tart fent a
gondozottaival, ami azt jelenti, hogy nemcsak általánosságban, hanem egyénre
szabottan is szükséges a különböző problémákban a segítségnyújtás és a tanácsadás.
Ezen kívül tudjuk, hogy szűrővizsgálatokat végeznek, védőoltásokat készítenek elő,
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egészségnevelő, egészségvédő programokat biztosítanak a gondozottak számára, az
iskolában óriási, felülmúlhatatlan szerepük van. Ma Magyarországon 4500-an végzik
ezt a csodálatos hivatást.
2013-ban a Magyar Védőnői Szolgálat megkapta a Magyar Örökség díjat, 2014ben bekerült a Magyar Értéktárba, azt is tudjuk, hogy a hungaricummá nyilvánítása
folyamatban van. És azt, hogy június 13-a, ez a jeles nap legyen a magyar védőnők
napja, ez azért is fontos és azért is aktuális, hiszen 1915. június 13-án Stefánia királyi
hercegnő védnökségével alakult meg az országos Stefánia Szövetség, és a célja
mindenképpen a csecsemőhalandóság, a járványok csökkentése, és a nemzet
létszámának, a népességnek a gyarapodását elősegítendő cél volt. Azóta nagyon sokat
változott a világ, változott a mi társadalmi rendszerünk, de az ő munkájuk csak
színesebbé vált, nagyobb területet látnak el, és én úgy gondolom, hogy mindenképpen
a gyermek, a család, az ifjúság és a nővédelem mindenképpen prioritás továbbra is a
védőnők számára.
És én azt gondolom, hogy a magyar Országgyűlésnek az a feladata, hogy ezt a
védőnői hivatást, ezt a szolgálatot ezzel a nappal is próbálja meg a megbecsülésnek
még egy magasabb szintjére emelni. Hiszen olyan munkát végeznek mindannyian az
életünk során – azt hiszem megtapasztaltuk, akár falun élünk, akár városban, akár a
gyermekeink az iskolában, az óvodában –, hogy mindenhol ott vannak, és nagy-nagy
szeretettel, magas hivatástudattal végzik a munkájukat.
Én arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák ennek az
előterjesztésnek a tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen.
Hozzászólások, reflexió, határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök asszony előterjesztését. A bizottság tagjait
illeti a szó.
Szabó Timea képviselő asszony.
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mi
tudjuk támogatni ezt a javaslatot, mert alapvetően a célkitűzésekkel egyetértünk.
Azt gondoljuk egyébként, hogy azért ez a javaslat egy picit álságos, tehát azért
az a fizetés, amiért ma a védőnők kénytelenek dolgozni, az enyhén szólva sem a
szakma megbecsülését, az ő odaadásuk megbecsülését jelenti. Tudjuk, hogy 70-80
ezer forintból nem lehet megélni, amit egyébként a szociális szférában dolgozó
emberek ma kapnak, és semmilyen ígéretet nem hallottunk arra vonatkozóan, hogy
egyébként a védőnők fizetése hogyan fog alakulni az elkövetkezendő években. Hiába
próbáltam én Czibere államtitkár úr meghallgatásán erre konkrétan rákérdezni, hogy
egy nagy összegen túlmenően ez milyen ütemezésben és pontosan kinek fog járni,
erre választ nem kaptunk. Azt is tudjuk, hogy elképesztő szakemberhiánnyal küzd
egyébként a szakma, aminek sajnos nem az az oka, hogy nincsen magyar védőnők
napja, hanem az, hogy nincsen egy igazi: sem anyagi megbecsülés, sem egy olyan
életpálya modell előttük, ami indokolná azt, hogy ne hagyják el ezt a pályát, ne
menjenek külföldre, vagy éppen ne váltsanak szakmát.
Mondom, én gesztusként tudom támogatni ezt a javaslatot, viszont a
jegyzőkönyv kedvéért azért igencsak hangsúlyoznám, hogy ez nem a szakma
megbecsülését jelenti, ha van egy ilyen magyar védőnők napja, ehhez még rengeteg
állami beavatkozás, segítség lenne szükséges. Köszönöm.
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm.
Vágó Sebestyén képviselő úr.
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VÁGÓ SEBESTYÉN alelnök (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Természetesen
mi is támogatni fogjuk a tárgysorozatba vételt, mert mi is látjuk azt, hogy az
ellátásnak milyen alappillérei a védőnők és hogy milyen munkát végeznek
többségében. Viszont csatlakozva az előttem szólóhoz, én is elmondanám azt, hogy
nemcsak ilyen gesztusokkal kellene őket megbecsülni, hanem igenis egy élhető
munkakörülményt és életkörülményt teremteni a számukra. Ha ez sorra kerül itt a
parlamentben, illetve a bizottságban, akkor természetesen azt is támogatni fogjuk;
talán egy kicsit lelkesebben is, mint ezt. De természetesen minden elismerésünk a
védőnőké, és ezért mi is támogatjuk a tárgysorozatba vételt. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen.
Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony.
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen elnök úr. A Magyar
Szocialista Párt részéről is csak támogatni tudjuk ezt a kezdeményezést. És előttem is
elmondták, hogy szakemberhiánnyal küzd a védőnői hálózat, ki kell emelni, hogy ott
ahol hátrányos helyzetű települések, hátrányos helyzetű vidékek vannak, nagyon
fontos, hogy minél jobban legyenek ezek az állások betöltve, mert ugyebár itt a
megszületett gyermekeknek, a hátrányos helyzetű gyermekekről beszélünk, nagyon
fontos, hogy a gyermekorvosi és a védőnői szolgálat rendelkezésre álljon. Most
körülbelül 300 betöltetlen körzet van Magyarországon, és nagyon nagy teher mellett
dolgoznak a védőnők. Itt is általánosítható, hogy elöregedő szakmáról beszélünk és
nem vonzó a mai fiatalok számára, és pontosan minél inkább vidékebbre megyünk,
minél problémásabb településekről beszélünk, annál nehezebben választják ezt az
amúgy nagyon-nagyon szép szakmát a mai fiatalok – úgyhogy én is csatlakozni tudok.
Tavaly a költségvetéshez mi adtunk be egy módosító javaslatot, amivel 10
milliárd forinttal emeltük volna a védőnői szolgálatra szánt keretet, erre pozitív
megítélést nem kaptunk, nem támogatta a kormányzó párt. Én csak csatlakozni
tudok, hogy mindenféleképpen nemcsak ennek a napnak a kinyilvánításával kellene
ezeket a dolgozókat megbecsülni, hanem az életkörülmények, a munkafeltételek és
mindenféleképpen a fizetésük emelkedésével – és még egyszer mondom, hogy
támogatjuk a kezdeményezést. (Jelzésre:)
ELNÖK: Tessék parancsolni! Dr. Molnár Ágnes képviselő asszony.
DR. MOLNÁR ÁGNES (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Nagyon fontos ez a mai előterjesztés, ez az indítvány, mert ezt az értéket, a
védőnők hálózatának az értékét és a védőnők munkájának a megbecsülését tesszük
világossá az emberek számára ennek a napnak a megalapozásával. Nagyon fontos az
is, hogy világosan lássuk, azzal hogy a védőnők munkáját elismerjük, tulajdonképpen
milyen munka is kerül elismerésre és mire hívjuk fel a figyelmet.
Egyrészt a védőnők eredményes munkájának következtében azt mondhatjuk,
hogy a csecsemőhalálozásunk, ami 35 évvel ezelőtt 24 ezreléken volt, extrém magas
Magyarországon; a védőnők nagy munkájának az eredményeként európai átlagot ér
el, és ebben az évben és az előző évben ez egy 5 ezrelékes értéket ért el. Nagyon nagy
munkájuknak köszönhető az, hogy a koraszülött ellátás és a koraszülött frekvencia
értéke, ami a csecsemőhalálozást ilyen mértékben csökkentette, abban ők ilyen
aktívan a figyelemmel, a jelenléttel részt tudtak venni. Részt tudnak venni a
terhesgondozás munkájának segítésében, és részt tudnak venni az újszülött és a
csecsemőápolásnak az otthoni segítésében.
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Nagyon fontos még egy munkájukat megemlítenünk, amiről szinte
természetszerűleg beszélünk Magyarországon, de egyáltalán nem természetes
jelenség az, hogy Magyarországon nincsenek járványok. Az, hogy nincsenek
járványok Magyarországon, annak a magas szintű védőoltási rendszernek a
következménye, ami bevezetésre került Magyarországon, és a védőnőknek óriási
szerepe volt abban a meggyőzési és figyelemfelkeltési munkában, amiben a szülők
folyamatos tájékoztatásában részt vettek és részt vesznek. Más országoknak ez a
védőoltási rendszere jelenleg is óriási problémákat vet fel, és újra megjelennek a
járványok.
Ezen kívül nagyon fontos szerepük volt az anyatejes táplálásnak és jelenleg is
az anyatejes táplálásnak a tudatosításában. Tehát nagyon jól tudjuk azt, hogy az
anyatejes táplálásért mindent meg kell tenni, de az első szempont az edukáció. Az
edukáció az, amit a védőnők tudnak végezni, ez a kulcskérdés. Ha semmi mást nem
nézünk, és ezzel a napnak ünnepélyessé tételével ezt a munkát: a csecsemőhalálozást,
a védőoltás rendszerének a támogatását és az anyatejes táplálás rendszernek a
fokozott tudatosítását, az edukációban való részvételüket vesszük csak figyelembe,
akkor szinte felbecsülhetetlen az a munka, amit tettek, és ezt nagyon köszönjük a
védőnőknek.
Azt pedig, hogy ki és mit és hogyan becsül meg, arra csak azt tudom mondani,
hogy 2010-ben az Orbán-kormány emelte fel és vette szárnyai alá a védőnői szolgálat
megerősítését és ezt mindenfajta egyéb forrásokkal is támogat, és napjainkban már
látjuk azt is, hogy a védőnőknek az új feladatai is kibontakoznak; a jövő egészségügyi
ellátásában óriási szerepe van a szűrővizsgálatoknak és a megelőzésnek. Jelenleg a
védőnők méltó munkával tudnak bekapcsolódni a méhnyakrákszűrő vizsgálatokba,
amire tulajdonképpen a védőnők, akik mindenütt jelen vannak, a lehető
legalkalmasabbak erre a munkára.
Én azt gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk arra, akik ebben a
bizottságban vannak, hogy ezt az indítványt egyhangúlag támogatjuk, és a
védőnőknek gesztusértékkel – legalább az emberek számára felemelve a védőnői
munka fontosságát – jelzéseket tegyünk. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék parancsolni!
Harrach Péter frakcióvezető úr.
HARRACH PÉTER (KDNP): Nagyon röviden két mondatot engedjenek meg.
Az egyik az, hogy ez egy nagyon szép és ápolandó magyar sajátosság a védőnői
hálózat, aminek újabb megbecsülésének adunk jelet ezzel.
Másrészt viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez nem csupán az
egészségügynek, hanem a szociális ágazatnak is nagy szolgálatot tevő szervezet,
hiszen a családokkal találkozik, és ez lehetőséget ad számunkra arra, hogy az ott
található szociális problémákat is közvetítsék, ez eddig is bevált gyakorlat. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék parancsolni!
Bene Ildikó alelnök asszony.
DR. BENE ILDIKÓ alelnök (Fidesz): Köszönöm szépen. Köszönöm a támogató
hozzászólásokat. Ez a mai napirendi pont valóban arról szólt, hogy ez a határozat a
védőnői hivatást és a közmegbecsülést hivatott ezzel az emléknappal elismerni.
Képviselőtársaimmal egyetértek abban, hogy valóban van még méltán feladatunk,
hogy ezt a megbecsülést: az erkölcsi és az anyagi megbecsülést együttesen megkapják
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az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozó kollegákkal egyetemben. Azért azt
ne felejtsük el, hogy az elmúlt években, ha nem is nagy lépésekben, de azért egy picit
haladtunk előre ebben is; én úgy gondolom, hogy valóban lesz további feladatunk.
Még egyszer szeretném azt megköszönni, hogy ezt a határozati javaslatot, és
ezt a fajta megbecsülést és erkölcsi megbecsülést, amit szeretnénk nyújtani,
egyöntetűen támogatták. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tulajdonképpen az előterjesztői vitán
elhangzottakra alelnök asszony válaszolt. A levezető elnök jogán, ha két mondat
megengedhető, ennyit én is meg szeretnék tenni.
Úgy gondolom, hogy 2011-ben a törvényi rendelkezések voltak olyanok,
amelyek az alapját megteremtették ennek a szolgálatnak, tehát a törvényi hátterének
a tisztázásában elég sok minden történt ’12, ’13 és ’14-ben.
Szabó Timea képviselő asszony által elmondottakra talán egy mondatban
reflektálva. Nem nagymértékben ezt én elismerem, de átlagosan egy 10 százalékos
mértékben emelésre – most forint érték, illetve különböző iskolai általános védőnői
szolgálat és minden egyéb, tehát ilyen értelemben – mindenképpen sor került ebben
az eltelt négy évben.
Annyit szeretnék a bizottság tagjaitól megkérdezni, mivel Csordás Ágnes elnök
asszonnyal a bizottsági ülést megelőzően egyeztettem, miután ő a kezdeményezője
Selmeczi Gabriella elnök asszony irányában, hogy néhány percben elnök asszony
elmondhatná-e a véleményét. Amennyiben a bizottság ezzel egyetért, akkor ezt
szavazásra tenném fel. (Szavazás.) Egyhangú.
Csordás Ágnes elnök asszonynak megadnám a szót. Tessék parancsolni!
CSORDÁS ÁGNES elnök (Magyar Védőnők Egyesülete): Köszönöm szépen,
hogy itt lehetünk, és hogy a felterjesztésünk nyitott fülekre talált; nagyon szépen
köszönöm a méltató szavakat, amit itt elmondtak felénk. Valóban 100 éve alakult a
védőnői szolgálat, és a hivatást gyakorlók minden évben minden területen próbálták a
lehető legjobbat tenni a családok egészségének megőrzése érdekében.
A védőnők napját mi 2008 óta valamilyen módon azért megünnepeljük, és az
Egészségügyi Minisztérium, illetve – mindig másképp nevezik, bocsánat – az
egészségügyi tárca támogatásával ez egy olyan méltó ünnepi nap, amikor
lehetőségünk van arra, hogy a nyilvánosság felé is beszéljünk a védőnőségről. A
védőnőknek a munkáltatói: 3000-valahányszáz munkáltatója van; és az a 10
százalékos béremelés is mindenkinek másképp jutott el, éppen ahogy a munkáltató
gondolta, tette, tehát mi nagyon szeretnénk azt az egységet megformálni, aminek a
lehetősége egy ilyen nap keretében is megvan.
Nagyon méltó megünneplését találtuk ebben a napban, az elődeink
munkájának a megköszönését. Az 50, 60, 70, 75 éve végzett védőnő kolleganőket
meghívjuk erre a napra, és egy jubileumi oklevéllel, és egy szál virággal megköszönjük
az eddigi áldozatos munkájukat; volt már köztünk 100 éves védőnéni is, úgyhogy
nagyon meghatóak ezek a találkozások; illetve ezen a napon van lehetőségünk a
miniszteri elismeréseknek az átadására is, a jól dolgozó védőnőknek az életpálya
befejezést tekintve az életmű-díjaknak az átadására.
Ha ez egy országgyűlési határozatként megerősítést kap, és ha nemcsak 2015,
hanem innentől kezdve minden évben június 13-a a védőnők napja, akkor én úgy
gondolom, hogy ennek a szakmának, illetve tényleg azt kell mondanunk, hogy
hivatásnak az elismerése. Amire az európai és a tengerentúli szakemberek is azt
mondják, hogy igazából náluk ilyen nincs, hogy a várandóságtól, inkább már a
gyermek fogantatása előtti időszaktól az iskolapad végéig végig tudjuk preventív
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szemlélettel kísérni a családokat; azt hiszem, hogy tényleg ez egy nagyon nagy
megtiszteltetés számunkra, és nagyon szépen köszönöm, ha támogatják ezt a
napunkat, hogy ez minden évben megvalósulhasson. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első napirendi ponthoz a vitát lezárom, bár
nem volt vita, de akkor is lezárom mindenképpen. A határozati javaslatnak a
tárgysorozatba vételéről döntünk.
Aki a H/4036-os számú határozati javaslatot a magyar védőnők napjáról
javasolja, hogy tárgysorozatba vegyük, kérem, hogy az igen szavazatával erősítse meg.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.
Nagyon köszönöm az elhangzott reflexiókat és a bizottság tárgysorozatba vette
a határozati javaslatot.
Egyebek
A következő napirendi pont az egyebek. Megkérdezném, hogy a bizottság
bármely tagjának, bárkinek a képviselők közül van-e olyan közölnivalója a
bizottsággal, ami közérdekű vagy bármilyen jellegű. (Nincs jelzés.)
Az ülés berekesztése
Amennyiben nincs, akkor mindenkinek megköszönöm a részvételét és a
bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen.
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság alelnöke
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