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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc.) 

 

Az ülés megnyitása, a napirend megállapítása, elfogadása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Népjóléti bizottság 2018. november 6-ai bizottsági ülésén 
megjelent minden kedves vendéget, bizottsági tagokat, érdeklődőket. Engedjék meg, 
hogy külön tisztelettel köszöntsem Fülöp Attila államtitkár urat és Andráczi-Tóth 
Veronika főosztályvezető asszonyt. Ők az első napirendi pont előterjesztői.  

Nem kívánom felolvasni az összes napirendi pontot, hiszen mindenki 
megkapta a meghívóban, csak kérdezem, hogy van-e valakinek a kiküldött 
meghívóhoz képest más napirendi pontra javaslata. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, akkor szavazásra teszem fel a napirendet. Aki elfogadja a napirendi pontok 
megtárgyalásának sorrendjét és témáját, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Volt-e valaki ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodott-e valaki? 
(Nincs jelzés.) 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta 
a napirendet. 

Szeretném bejelenteni a jegyzőkönyv számára továbbá, hogy a bizottsági ülés 
határozatképes, Kovács Sándor képviselő urat Pesti Imre képviselő úr helyettesíti, 
Révész Máriusz képviselő urat Tapolczai Gergely, Nacsa Lőrinc képviselő urat 
Zombor Gábor képviselő úr, László Imre képviselő urat pedig szerénységem. 

Tájékoztató a téli időszakra történő felkészülésről a 
hajléktalanellátásban 

Kezdjük is akkor, rátérünk az első napirendi pont tárgyalására, mely 
tájékoztató a téli időszakra történő felkészülésről a hajléktalanellátásban. Államtitkár 
úr, gondolom, ön kezdi a megszólalást. Tessék parancsolni, öné a szó! 

Fülöp Attila szóbeli tájékoztatója 

FÜLÖP ATTILA államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Akkor megtenném a tájékoztatást a 
hajléktalanellátással kapcsolatban. A legfontosabb állítás, hogy a téli időszakra való 
felkészülés megtörtént. Minden szereplő, aki a hajléktalanellátó rendszerben van, 
működik és tevékenykedik, az készen áll arra, hogy a téli időszakban is megfelelő 
szolgáltatást nyújtson. Ez ma Magyarországon úgy néz ki, hogy közel 240 szervezet 
az, aki a hajléktalanellátó rendszerben tevékenykedik, ennek a fele civil, körülbelül 10 
százaléka egyházi, a többi részben pedig az önkormányzatok saját maguk vagy az 
állam látja el ezeket a feladatokat. 

Rendelkezésre állnak azok a férőhelyek, amelyek az elmúlt évben is 
elégségesnek tűntek, és amelyek biztosítják azt, hogy mindenki, aki igénybe szeretné 
venni az ellátórendszert, az igénybe is tudja venni. Ez azt jelenti, hogy összesen éjjeli 
menedékhelyen, átmeneti szálláson és nappali ellátásban több mint 19 ezer, pontosan 
19 790 férőhely az, ami rendelkezésre áll. 

Erre a költségvetésben elkülönített forrás szintén rendelkezésre áll, azok a 
szervezetek, akik fenntartják ezeket az intézményeket, már meg is kapták ezeket az 
összegeket. Azt gondolom, hogy az nagyon lényeges, hogy a hajléktalanellátás 
továbbra sem egyszemélyes műfaj, ebben a rendőrség, a mentőszolgálat, a 
polgárőrségek, az önkormányzatok és a hajléktalanellátó szervezetek ugyanúgy 
együttműködnek, ahogy tették ezt a korábbi években is. Tél előtt jellemzően minden 
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városban és minden ellátó körzetben van egy nagyobb megbeszélés, ahol pont ezt a 
koordinációt megteszik. 

Az idei évben ráadásul pluszforrással is bővült a hajléktalanellátó rendszer, 
mert a kormány döntött egy 300 millió forintos alap létrehozásáról. Ezzel 
kapcsolatban és ennek az alapnak a terhére pont október 31-én került kiírásra egy 
pályázat, amelyben 84 millió forint értékben tudnak fejlesztésre, tárgyi eszközökre, 
beruházásra, dologi vagy személyi költségre pályázni azok a fenntartók, akik 
hajléktalanok számára működtetnek nappali vagy éjjeli menedékhelyet. 

Ezen kívül az a jogszabály-módosítás is megtörtént, hogy innentől kezdve az 
éjjeli menedékhelyek és a nappali melegedők nyitva tartása összeér, tehát 24 órában 
mindig lesz egy olyan intézmény, ami elérhető. Tehát ez azt jelenti, hogy ha 
szükséges, akkor vagy egy nappali vagy egy éjjeli helyre be lehet vinni valakit. Ennek a 
plusz fedezetét is biztosítja a kormány, mintegy 220 millió forint kerül így pluszban 
ezeken a helyeken szétosztásra. 

Azt viszont nagyon fontosnak tartom, hogy a hajléktalanellátó rendszer télen 
is, és egyébként is akkor működik jól, hogyha nem konzerválja ezt az állapotot és nem 
magát az ellátórendszert bővíti minél szélesebbre, hanem azt az utat biztosítani tudja, 
hogy aki hajléktalanságba kerül, annak legyen lehetősége és módja integrálódni majd 
a társadalomba. Tehát felülről legyen megnyitva az a lehetőség a hajléktalanellátó 
rendszerben, hogy minél több külső férőhelyfejlesztéssel, alapvetően a saját 
egzisztenciára és a saját magáért vállalt felelősségre tanítással vissza tudjon 
illeszkedni a társadalomba. Ennek mentén a fenntartó szervezetekkel heti, de 
mondhatnám, hogy napi kapcsolatban vagyunk. Mint ahogy napi kapcsolatban 
vagyunk az október 15-én meghozott jogszabály-módosítás okán is.  

Arról szeretnék beszámolni, hogy a szabálysértési törvény módosítása kapcsán, 
a közterületen való életvitelszerű tartózkodás tilalma okán a rendőrséggel, a 
mentőkkel és a hajléktalanellátó szervezetekkel közös együttműködésben úgy látjuk, 
hogy alapvetően azok a hajléktalanok, akik érintettek ennek kapcsán, a rendőrség 
tapasztalatai szerint is együttműködőek tudnak lenni. Erről tanúskodik az, hogy 644 
férőhellyel bővült az igénybevétel október 10-e óta, hiszen a tájékoztatás már október 
15-ét megelőzően megtörtént, hogy lehetőség szerint minél többen vegyék igénybe a 
számukra rendelkezésre álló férőhelyeket. 

A tapasztalatunk az - én magam is számos intézményben jártam az elmúlt 
időszakban -, hogy azok a férőhelyek, amelyeket fenntartanak az intézmények, az 
elmúlt években történt beruházások kapcsán rendelkeznek azokkal a felszereltséggel, 
adott esetben zárható szekrénnyel, mosdási, fürdési, étkezési lehetőséggel, ami az 
egyetlen kiút szerintünk ahhoz, hogy valaki a hajléktalanság állapotából hosszabb 
távon vissza tudjon illeszkedni a társadalomba. Úgyhogy a továbbiakban is azon 
leszünk, hogy a fenntartókkal közösen ezeket az összetett és nehéz élethelyzeteket 
minél emberségesebben és minél hatékonyabban tudjuk segíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető asszony, élni kíván a szólás 

lehetőségével? (Dr. Andráczi-Tóth Veronika: Nem.) Köszönöm. 
Köszönöm, államtitkár úr. A képviselőké a lehetőség, tessék parancsolni 

véleményt mondani, kérdést feltenni államtitkár úrnak. Szabó Timea képviselő 
asszony! 

Kérdések, hozzászólások 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úr, most 
elég pozitívan festette le ezt a képet, de tudjuk, hogy évek óta rendszerszintű pozitív 
változás nem történt sem a hajléktalanellátásban, sem abban, hogy a hajléktalan 
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embereket hogyan lehet úgy rehabilitálni, hogy valóban visszailleszkedjenek hosszú 
távra a társadalomba. 

Szeretném kérdezni államtitkár urat, hogy milyen tervek vannak a kormány 
előtt ezzel kapcsolatban. Illetve azért azt államtitkár úr is nyilvánvalóan érzékelte, 
hogy itt elég nagy a társadalmi elégedetlenség a néhány héttel ezelőtt elfogadott 
embertelen törvénnyel kapcsolatban. Azért a XXI. században egy európai kormány 
nem fogad el ilyen embereket üldöző, a legkiszolgáltatottabbakat üldöző törvényt, 
olyan jogszabályt, amivel az utolsó személyes holmijaikat, gyógyszereiket, családi 
fotóikat is elveszik, megsemmisítik ezeknek az embereknek. Nemhogy bírák 
tiltakoztak, ügyvédek tiltakoznak, orvosok tiltakoznak százával, ezrével, tüntetések 
voltak ezzel kapcsolatban. Nem érti nagyon sok ember, és itt nemcsak a szociális 
ágazatról van szó, vagy nemcsak arról van szó, akik ezen a területen dolgoznak, 
hanem szemmel láthatólag itt egy sokkal szélesebb társadalmi réteget botránkoztatott 
meg és háborított fel ez az embertelen kormányzati intézkedés, kezdve mondjuk 
azzal, ami ott a kispesti erdőnél történt, és ami napi szinten folyik a hajléktalan 
emberek vegzálása kapcsán. 

Tervezi-e a kormány, hogy a tiltakozás nyomására - most már több száz orvos 
vagy több ezer orvos is tiltakozott ez ellen, több ezer ügyvéd tiltakozott ez ellen a 
törvény ellen - ezt visszavonják, módosítják? Egyáltalán mi szükség volt arra, hogy 
ezeknek az embereknek, akik békében éltek, a kis holmijaikkal, ezeknek az 
embereknek az életét végképp ellehetetlenítették? Én értem, hogy lehetne vagy lenne 
szükség valóban egy olyan törekvésre, hogy ezeket az embereket az utcáról 
elmozdítsuk és egy tartós lakhatást biztosítsunk nekik, de ez nem történik, ez a nagy 
probléma. Nincsenek szociális bérlakások, nincsenek olyan programok, amelyek 
munkához juttatják ezeket az embereket, amelyek tartós lakhatáshoz juttatják ezeket 
az embereket. Pontosan tudjuk, hogy lehet, hogy egy-egy éjszakára bemennek egy 
éjjeli szállásra, de napközben nem tudnak ott tartózkodni, nem tudják hová tenni a 
holmijaikat, nem tudják bezárni, elzárni a holmijaikat, nagyon gyakoriak a lopások. A 
saját elmondásuk szerint is azért nem mennek be ezekre a szállásokra, mert nem 
tudják megóvni a ruházatukat, könyveiket, gyógyszereiket, stb. 

Tehát nem igaz az, hogy itt most nem tudom, hány zárható szekrény lett volna 
pluszban most ezeken a férőhelyeken vagy ezeken a szállásokon. Azt gondolom, hogy 
ez az utóbbi idők egyik legembertelenebb és leggyalázatosabb törvénye, amit a 
kormány elfogadott, és ezúton a Párbeszéd nevében is szeretném újra megkérni 
nagyon határozottan a kormányt, hogy vonja vissza ezt az embertelen jogszabályt, és 
várom államtitkár úr véleményét ezzel kapcsolatban. 

 
ELNÖK: További hozzászólások? Kormányoldal? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor 

Lukács László György, parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, külön államtitkár urat. Teljesen 
nyilvánvaló, hogy a közterületen való tartózkodásban valamilyen rendnek kell lennie. 
Azt is mindannyian tudjuk, hogy ennek a problémának a megoldása rendkívül 
szerteágazó. Viszont most egy olyan részére, szegmensére, egy pici részére szeretném 
államtitkár úr figyelmét felhívni, és kérni, hogy a kérdésre, hogyha van információja, 
válaszoljon, illetve ha nincs, akkor foglalkozzon ezzel a részével az államtitkárság, 
különösen úgy, hogy a terület, amiről beszélni fogok, azért egy minisztérium alá 
tartozik. 

Mindannyian tudjuk, hogy a hajléktalanok ellátása valamilyen módon és 
általában nagyon gyakran az egészségügyi ellátórendszerrel és az egészségügyi 
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intézményekkel találkozik. Aki járt kórházban, de vannak közöttünk olyanok, akik 
kórház vezetői voltak, kórházi dolgozók, ők mind találkoztak azzal, hogy rendszerint a 
hajléktalanok valamilyen módon vagy egy krónikus belgyógyászati osztályra vagy a 
pszichiátriai osztályra, vagy valahová az ellátórendszerbe bekerülnek. 

Hogyha igazak a hírek - márpedig szerintem nincs okunk, hogy kételkedjünk 
efelől -, az utóbbi időben pont amiatt, hogy törvényi módosítás volt, és ezt 
képviselőtársam az előbb érintette, hogy a közterületen való tiltott tartózkodás miatt 
egy fokozott figyelem és egy fokozott hatósági fellépés is elindult ebben az ügyben, 
úgy tűnik, hogy egy növekvő nyomás került a kórházakra, és ez főként a budapesti 
ellátóhelyeket és a nagy kórházakat érintheti. De hogy ennek mi a valós dimenziója, 
ezt még egyelőre nem nagyon tudjuk. 

Éppen ezért erre a dimenzióra vagy ennek a problémának a nagyságára 
szeretnék rákérdezni, és elképzelhető, hogy államtitkár úr nem rendelkezik most még 
erről információval, de javaslom, hogy ezt valahogy vizsgáljuk át. 

Tehát a kérdés az lényegében az, hogy mekkora teher, mekkora növekedést 
vagy milyen tehernövekedést jelentett a fővárosi intézményeknél, egészségügyi 
intézményeknél a megváltozott törvényi szabályozás. Okoz-e ez ellátási gondot, 
például a nagyobb budapesti kórházakban, akár a krónikus belgyógyászati vagy 
pszichiátriai ellátásban, hiszen nagyon sokszor az az alternatív terep, ahová ezek a 
személyek kerülnek és nem a szociális ellátórendszerbe, hanem sokszor ez az első 
állomás az ő részükre. Boldogulnak-e a kórházak, illetve lesz-e lehetősége ezeknek a 
kórházaknak a megnövekedett használatbavétel miatt valamifajta kompenzációra? 
Számol-e azzal a kormány, hogy valamilyen módon megsegítse őket, hiszen azt is 
látjuk, hogy ez a fajta ellátási módszer egy nagyon drága, ha úgy tetszik, 
hotelszolgáltatással ér fel. Az egészségügyi ellátás díjainak a finanszírozása miatt 
bárki, aki ebbe a rendszerbe bekerül, és pár napot eltölt, az a központi büdzsének 
nagyon komoly, százezres nagyságrendű pénzt, illetve pénzbeli következményt jelent, 
amit egyébként nyilvánvalóan nem szelektált az egészségügy, mindenkinek meg kell 
kapnia, illetve mindenki meg is fogja kapni az ellátást. Tehát ebben nincs probléma, 
viszont ez egy nagyon nagy teher az ellátórendszernek és az intézményeknek. 

Tehát nyilván azt szeretném először kérdezni, hogyha van információja 
államtitkár úrnak, akkor hány fő került be, vagy mennyivel növekedett meg adott 
esetben fővárosi vagy egy nagyobb városi intézményeknek különösen a krónikus bel, 
illetve pszichiátriai osztályainak a munkaterhe, mennyivel nőtt az osztályra felvett 
betegeknek a száma. Ezek közül nyilván mennyi a következménye annak, hogy a 
közterületen való tiltott tartózkodás miatt, ha más opció nincs, akkor ilyen helyre 
kerültek a hajléktalanok, és hogy tervezi-e a kormány, hogy ezeket az intézményeket 
valamilyen módon segíti, kompenzálja? 

Az imént elhangzott, hogy egy 300 millió forintos - pontosan már nem 
emlékszem az összegre - keret megnyílt erre. Rendelkezésre áll-e ez az egészségügyi 
intézmények részére, vagy ez csak a szociális ellátórendszerben, a hajléktalansággal 
kapcsolatos szolgáltatóknak áll rendelkezésre? Ha nem, akkor tervezi-e a kormány, 
hogy az ő részükre is megnyitja-e, hiszen ha valóban növekedés volt, akkor az 
számukra fontos segítség lenne.  

Röviden ennyit szerettem volna mondani, és ezekre a kérdésekre, ha van 
információja államtitkár úrnak, akkor várom szíves válaszát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További kérdések, vélemények? Zombor Gábor. Parancsoljon, 

képviselő úr! 
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DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Inkább személyes véleményemet szeretném elmondani. Elöljáróban annyit 
mondanék, hogy egy hajléktalanokat gondozó civil egyesület alapítója vagyok, egyik 
alapítója hosszú évek óta, és szeretném példaként figyelmébe ajánlani államtitkár 
úrnak ezt a kecskeméti intézményt, ahol pontosan azokat az előbb felemlített, 
leginkább feszítő gondokat tudja egy közösség kezelni, tudja segíteni a legnehezebb 
helyzetben lévőket. Érdemesnek tartom, hogy esetleg egyszer ellátogasson hozzánk és 
szívesen meghívom, hogy milyen megoldásokkal lehet hosszú távon megpróbálni 
biztosítani emberi életet ezeknek az embereknek, akik közül egyébként nagyon sokan, 
annak ellenére, hogy hajléktalanok, jó barátaim is. Tehát igyekszünk rájuk vigyázni 
Kecskeméten. 

Felvetődött itt egy kérdés, és ezt nem értettem az elmúlt hetekben sem, és ha 
erről tud valami megnyugtatót mondani nekem, hogy ez a személyes tárgyak elvétele 
és megsemmisítése, ez így van, nem így van? Pont itt képviselő asszony is mondta, 
hogy családi fotókat elvesznek a hajléktalanoktól. (Szabó Timea: Kispesten 
ledózerolták az összes kunyhót!) Csak kérdezem. 

Mert hogyha így van, akkor én arra szeretném kérni, hogy mint kormánytag, 
ebben járjon el, hogy ez így ne történjen meg. Ezt már csak az első mondatom alapján 
is szeretném kérni. 

Egyébként, ahogy Lukács alelnök úr mondta, ez egy olyan probléma, amivel 
nagyon sokan nagyon régóta foglalkoznak, civilek, kormányzat - minden kormányzat 
idején -, és rendkívül nehéz a megoldás, de még egyszer mondom, hogy a jó példát 
szívesen bemutatjuk államtitkár úrnak, ha ez segítséget jelent. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Volner János képviselő úr, parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Először is fontos leszögeznünk azt, amikor egy ilyen kérdésről 
beszélünk - és erről tárgyal a bizottság -, hogy kerüljük el azt a hibát, amibe az 
újságírók gyakran beleesnek, hogy részint nagyon heves érzelmekkel, nagyon sok 
torzítással szemlélik ezt a kérdést. Nagyon sokan kriminalizálják is magát a 
hajléktalanságot, ami szerintem nemcsak hiba, hanem bűn is, és fontos itt leszögezni 
azt is, hogy ezek az emberek különböző okokból lettek hajléktalanok, egészen 
különböző élettörténetekkel rendelkeznek. Nagyon sokan csak azért, mert egyszerűen 
jött egy 2008-as gazdasági válság, elvált a feleségétől, megszűnt a munkahelye, 
kikerült a munkásszállásról és várta az utca, vagy éppen nem tudott hazaköltözni a 
vidéki rokonaihoz és hasonló okokból lett hajléktalan.  

Az látható szerintem - és itt a hajléktalanellátásban ebből kell levonni a fontos 
tanulságokat -, hogy egyszerre párhuzamosan több problémával küzdenek ezek az 
emberek. Részint a hajléktalanok körében, és ez természetesen nem jelent 
általánosítást, az átlagosnál sokkal magasabb, többszöröse a kriminalizált réteg 
aránya, részint az alkoholizmus, részint a különböző pszichiátriai és egyéb 
betegségek, ahogy képviselőtársam is elmondta, fokozottan sújtja ezt a réteget. Azt 
látjuk, hogy bár több civil szervezet is foglalkozik velük, van állami és önkormányzati 
ellátórendszer is egymással párhuzamosan működtetve ezen a téren, tartósan nem 
sikerült megoldani a problémát. 

Szerintem, ami nagyon fontos lenne, az, hogy a hajléktalanok befogadására 
szolgáló éjjeli szállások, melegedő helyek legyenek dekriminalizálva, tehát 
megteremteni annak a lehetőségét, hogy ezek az emberek saját magukat meg az 
értékeiket is, hogyha ott elszállásolják őket, tudják biztonságban, mert én azt egy 
embertelen megoldásnak tartom, hogy gyakorlatilag ember embernek a farkasa 
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jelenleg. A hajléktalanok nagyon sokszor azért nem mennek be egy-egy 
melegedőhelyre, és inkább fagyoskodnak az utcán, mert kirabolják őket, elveszik az 
értékeiket és különböző borzalmak esnek meg ezekkel az emberekkel. Nagyon sokszor 
válnak maguk is áldozatokká. Szerintem az egy nagyon fontos előrelépés lenne, 
hogyha megteremtené az állam annak a lehetőségét, hogy egy zárt értékmegőrző 
szekrényben el tudja a hajléktalan helyezni a vagyontárgyait, hogyha rendelkezik 
egyáltalán ilyennel, ha olyan körülmények között alhatna, hogy biztonságban tudja 
magát, biztosan nem fogják őt bántalmazni, nem fogják őt megsérteni. 

Ami szerintem még egy kínzó hiány, hogy gyakorlatilag az már szinte fikciónak 
tekinthető, hogy egy hajléktalan bekerül az elsődleges munkaerőpiacra. Még 
közmunkás se nagyon lesz belőle, tehát ezeken a lépcsőkön szerintem muszáj lenne 
dolgozni. 

Én magam egyébként Rudolpf Giuliani nagy rajongója voltam, aki a törött 
ablakok elméletét megfogalmazva, maga is nagyon sokat tett azért, hogy New York 
utcái megtisztuljanak annak idején, és felszámolja többek között a közterületi 
hajléktalanságot. De hozzáteszem, hogy ott nem egyszerűen kriminalizálta azt az 
adott réteget, hanem gondoskodott arról is, hogy az ellátórendszeren belül el legyenek 
ezek az emberek helyezve. Megvolt ennek teremtve gyakorlatilag a folyamatábrája, 
hogy hogyan lesz egy hajléktalan emberből a társadalom hasznos, értékteremtő tagja. 
Ő elég sokat tett annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. 

Én nem tekintem azt normálisnak ugyanakkor, hogy Budapest különböző, 
turisták által nagyban látogatott közterületein, olyan területeken, amelyek egyébként 
a világ legfotózottabb területeinek egyike, hajléktalanok tömegével alszanak, és 
mindenféle egyéb élettevékenységet végeznek a közterületen. Tehát ennek a 
felszámolását én a magam szempontjából, a magam értékrendje alapján mindig 
támogattam, most is támogatni tudom. Azonban azzal a kitétellel, hogy a 
hajléktalanellátásban ezeket az előbb felsorolt szempontokat szerintem fontos lenne 
érvényesíteni. 

Én azt is jónak tartanám, hogyha nem az önkormányzatok esetlegessége lenne 
ebben egy nagyon fontos tényező, területi alapon döntő tényező, hiszen ha egy 
polgármester komolyan gondolkodik a hajléktalanellátásról, akkor komolyan fog vele 
foglalkozni, akkor pénzt fog rá szánni - feltéve, ha van a hivatalnak -, hogyha esetleg 
egy szegényebb önkormányzatról van szó, egy halmozottan hátrányos településen 
lévő önkormányzatról, esetleg egy önhikis településről, akit tényleg még az ág is húz, 
ott meg egyszerűen nem lesz rá pénz. Ott egy sokkal embertelenebb végeredménye 
lesz a rendszernek. 

Szóval szerintem ebben érdemes lenne az államnak meg nekünk is 
szakbizottságként, akár bizonyos standardokat felállítani, hogy mi az, amit elvárunk. 
Ugyanúgy, mint ahogy a mentőszolgálatnál el lehet várni azt, hogy iksz időn belül 
kiérjen a mentő, ugyanezt el lehet várni a tűzoltóknál, hasonlóan gyakorlatilag életek 
és egészségek múlnak azon a krízisen, amit most a hajléktalanügyben látunk. 
Szerintem erre is fel kellene ezeket a standardokat állítani, és akkor mindenki 
számára egy megnyugtató eredménnyel zárhatnánk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Pesti Imre képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Én az emberi méltóság oldaláról 

szeretném ezt a kérdést megközelíteni. Azt gondolom, hogy nem mehetünk el 
amellett szó nélkül, hogy embertársaink a cipőtalpunk magasságában, a 
cipőtalpunkkal egy szinten élnek, a cipőtalpunk által okozott koszban, szennyben, 
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piszokban alszanak, és igenis, a társadalomnak, a kormányzatnak felelőssége, hogy 
ebből a helyzetből kiemelje, kihozza őket. 

Ha belegondolunk az aluljárók állapotába, és nem a hajléktalanok oldaláról, 
hanem éppen a hajléktalanok oldaláról nézve, az, hogy ott fekáliában, egyéb 
piszokban élnek és egyre több fertőző betegség az, ami őket érinti, ez semmilyen 
tekintetben nem megengedhető. Örömmel látom, hogy egy hangos kisebbség mellett 
a társadalom többsége támogatja azt az intézkedést, amelyet most a kormányzat 
hozott. 

Nyilvánvalóan mindenből lehet politikai akciót csinálni, nagyon örülünk neki, 
hogy az ellenzék megint talált valamit és normális intézkedéseket, embereknek a 
kiemelését ebből a nyomorúságos helyzetből, szintén politikai akcióra lehet használni. 

Tehát mindaz, ami történik, az helyes, hiszen ezeknek az embereknek - ahogy 
az előbb említettem - emberi méltóságot kell biztosítani. A kérdés az, hogy a meglévő 
melegedők, éjszakai szállások tudják-e ezt biztosítani. Itt a többieket részben 
meghallgatva, értve, és kormánymegbízottként sok ilyen helyet látva, azt látom, hogy 
a legfontosabb feladat, hogy a privátszféra valamilyen formában megmaradjon 
ezekben a melegedőkben. Ha a privátszféra egy zárható szekrényt, egy zárható fiókot 
vagy kisebb szobákat jelent 2-3 ember számára, az jelent hosszú távú, végérvényes 
megoldást. 

Ugyanakkor itt elhangzott Volner képviselőtársamtól, hogy a munkaerőpiacra 
visszailleszkedni nem könnyű. Ma már egyre könnyebb, de én nagyon sok olyan 
embert ismertem, aki munkásszállóról jár dolgozni, hosszú éveken keresztül onnan 
járt és aztán egyszer csak elérte, hogy albérletet tudott fizetni és kijött ebből a 
helyzetből. 

Tehát a kérdésem az, hogy a privátszféra megteremtésére lesz-e lehetőség. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További? Alelnök asszony, parancsoljon! 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen 

a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, 
hogy először én is egy-két alapelvet hadd fogalmazzak meg, hiszen az alapelvek, az 
alapvető értékek azok, amelyek egy szempontot adnak, egy nézőpontot adnak, hogy 
hogyan oldjuk meg a hajléktalanság kérdését. 

Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy Magyarország Alkotmánya felelősséget 
vállal valamennyi magyar állampolgárért. Tehát ez az, amiből kiindulunk, az 
Alaptörvény, az Alkotmány. Természetesen a város mindenkié, de ez nem azt jelenti, 
hogy bármit meg lehet tenni vele, hanem ez azt jelenti, hogy kötelességünk 
karbantartani, állapotát gondozni, mármint a köztereknek is. 

Hozzátartozik az is, hogy természetesen mindenki ugyanúgy használja a 
köztereket, ebből az következik, hogy senki nem élvez különleges bánásmódot. A 
demokrácia nem azt jelenti - nemcsak ezen a területen egyébként, hanem alapvetően 
-, hogy a kisebbség a kisebbségi létére hivatkozva elnyomhatja a többséget, hanem azt 
jelenti, hogy a többség segíti a kisebbséget. Ez egy alapvető nézőponti különbség 
bizonyos ellenzéki képviselők és a kormánypárti képviselők között. 

A segítség egyébként ebben az esetben, amit most tárgyal a bizottság, azt 
jelenti, hogy nem hagyjuk a hajléktalanokat rossz állapotban, hanem kiutat mutatunk 
nekik.  

Azt is hadd szögezzem le, hogy nem tenni semmit, az mindig kevésbé rizikós, 
mint amikor teszünk valamit. A hajléktalanok a többséggel szemben nem plusz 
jogokat érdemelnek, hanem plusz segítséget, tehát ez az alapelvünk. 
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Itt több képviselőtársam is elmondta, hogy milyen segítséget lehet adni a 
hajléktalanoknak ahhoz, hogy akár napi szinten tudjuk őket segíteni, akár ahhoz, 
hogy kivezessük őket a hajléktalanlétből. Itt egyetértek Pesti Imre 
képviselőtársammal abban, hogy nem szabad megengedni az emberi méltóság 
jegyében azt, hogy az utcán éljenek, és olyan körülmények között éljenek, amit Pesti 
Imre is orvosi végzettsége kapcsán ebből a szempontból is elmondott, hogy milyen 
veszélyek leselkednek a hajléktalanokra. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Kérem, hogy a viszontválaszában erősítse meg, hogy 
azt jól hallottuk-e, ugye, a bevezetőjében vagy vitaindítójában, hogy a zárható 
szekrények megvannak a hajléktalanközpontokban. Tehát ezen a területen már nagy 
előrelépés történt.  

Egy másik kérdés, amit szeretnék feltenni, hogy egy picit részletesebben 
hallhatunk-e arról, hogy a hajléktalanok minden településen megtalálhatóak vagy 
pedig koncentrálódnak a fővárosra és a nagyvárosokra. Ez azért fontos kérdés, mert 
akkor a hajléktalanellátás szempontjából tudjuk, hogy nem minden egyes településen, 
nem minden egyes önkormányzatnak, polgármesternek kell foglalkoznia ezzel a 
kérdéssel, hanem sokkal jobban lehet szervezni és koncentrálni Budapestre, illetve a 
nagyvárosokra. 

Én egyetértek Volner képviselőtársammal abban, hogy ő feszegette a kiváltó 
okokat, hogy mitől lesz valaki hajléktalan, hiszen abban is tudunk segíteni, hogyha 
csökkentjük azokat a körülményeket, azokat az okokat, amelyek kiváltják a 
hajléktalanságot. Én itt emlékszem egy régebbi elemzésre, amit a bizottságban 
megkaptunk. Ebben az elemzésben arról volt szó, hogy a hajléktalanság legfőbb 
kiváltó oka a válás. Itt most nem mennék bele részletesebben, de ebben is egyetértek 
Volner képviselőtársammal, hogy a válás az, amelyik a legnagyobb mértékben kiváltja 
azt, hogy aztán hajléktalan legyen az illető. 

Itt most nem mennék bele, de a családpolitikai intézkedéseink, illetve az, hogy 
az életszínvonal növekszik, az talán segítséget nyújt abban is, hogy válás után sokkal 
stabilabb legyen az elvált emberek életszínvonala. 

Röviden ennyit szerettem volna mondani és a kérdéseket feltenni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Van-e valakinek még ingerenciája kérdést vagy véleményt elmondani. 

(Nincs jelzés.) Átadom az elnöklést Kovács József alelnök úrnak, mert én is szeretnék 
egy-két mondat erejéig szólni. 

 
(Az ülés vezetését dr. Kovács József, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Átveszem az ülés vezetését, és Korózs elnök úrnak adom meg a 
szót. 

 
KORÓZS LAJOS (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Itt az a helyzet, hogy a téli 

ellátásra való felkészülés volt a napirendi pont, és képviselőtársaim meglehetősen 
rugalmasan értelmezték ezt a napirendi pontot, mert más ügyek is szóba kerültek. 
Egyébiránt én ezt nem bánom, mert ritkán van vagy nincs minden héten ilyen 
napirend a bizottság előtt, és amikor a képviselőknek lehetőségük van elmondani a 
véleményüket vagy feltenni a kérdéseiket, akkor éljenek ezzel a lehetőséggel. 

Nekem van két kérdésem az elején és mondok még néhány keresetlen 
mondatot én is. 
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Az egyik: államtitkár úr nem tért ki rá, de kérdezem, hogy mi a helyzet az utcai 
szociális munkával. Hogyan áll a humánerőforrás oldaláról az utcai szociális munka, 
és hogyan áll a másik oldaláról, a költségvetés oldaláról, mármint annak a 
finanszírozása, hogyha tudna erről néhány mondatot mondani, azt nagyon szépen 
megköszönném. 

Továbbá kérdezném azt, hogy készült-e valamiféle kimutatás, ugyanis nekem 
az elmúlt két-három évben szembeötlő volt, hogy nagyon sok nagyon idős ember - aki 
szemmel láthatóan nyugdíjas - van a hajléktalanok között, és ez régebben nem volt 
ennyire jellemző, és meglehetősen sok fiatalt látok a hajléktalanok között. Szociális 
területen vagy a hajléktalanellátásban dolgozó kollégák azt mondják, hogy sajnálatos 
módon az ilyen 30 év alatti hajléktalanok esetében a közel felük olyan, aki az állami 
gondoskodásból került ki. Sajnálatos módon az állami gondozott fiatalok 
utógondozása, a hozzájuk kapcsolódó szociális munka oly mértékben lehetetlenült el 
az elmúlt években, hogy ennek egyenes következménye volt, hogy azt a pár százezer 
forintot, amelyet az önálló életkezdéshez megkapnak állami támogatásként, ezt a 
pénzt néhány hónap alatt felélik és sajnos, nagyon-nagyon sokan az utcán kötnek ki. 
Ez a két ilyen kérdésem volt. 

Még egy percig tartok igényt a figyelmükre: az elmúlt másfél-két évben több 
olyan előterjesztés is volt itt, a bizottság előtt, amely a lakhatási problémákra kereste 
volna a választ. Akár országgyűlési határozati javaslatban, szinte minden ellenzéki 
párt nyújtott be hasonló kezdeményezést, illetve ha a parlamenti felszólalásokat 
valaki végigkövette, akár ennek az ominózus október 15-én hatályba lépett 
előterjesztésnek a parlamenti vitáját, abból kiderülhetett mindenki számára, hogy az 
ellenzéki pártok nemcsak a levegőbe beszéltek, hanem bizony, tettek konkrét 
javaslatokat is, hangsúlyozom: az elmúlt években is. 

Többen hangsúlyoztuk, én magam is, hogy egy koherens lakáspolitikára lenne 
szükség, és a kormányzati munkát össze kellene hangolni, sokkal hatékonyabb lenne, 
merthogy ennek a munkának a hiánya is generálja a hajléktalanságot. Hogyha itt a 
Belügyminisztérium, a szociális tárca, a Gazdasági Minisztérium, a 
Pénzügyminisztérium részvételével lenne egy koherens lakáspolitika az országban, 
akkor nagyon sokan nem veszítenék el a fejük fölül a hajlékot. 

Nekem többször volt olyan indítványom, hogy újra állítsák vissza a normatív 
lakásfenntartási támogatást és a normatív adósságkezelési szolgáltatást. Közel 5-6 
évvel ezelőtt ez megszűnt, igaz, van települési támogatás, amelybe gyakorlatilag 
beolvasztottak mindent, de pontosan lehet látni, különösen a vidéki településeken, 
hogy ennek a két támogatási formának az elvesztése - tehát itt a lakásfenntartási és az 
adósságkezelési támogatásról beszélek -, bizony, nagyban befolyásolta az anyagi 
ellehetetlenülését a szerényebb jövedelmű családoknak, és ennek a legvégén sokszor a 
lakásvesztés és a hajléktalanság volt. 

Bizony, többen is felszólaltunk ott a vitában és elmondtuk, hogy egy kiterjedt 
szociálisbérlakás-programra lenne szükség, és azt hiszem, hogy szinte minden 
felszólaló kitért erre az aspektusra. Kontrát államtitkár úrnak nem igazán volt 
semmiféle reflexiója ezekre a felvetésekre, és hogy lakhatási típusú megoldásokat 
kellene keresni a kormánynak a hajléktalanság felszámolására. 

Én azt gondolom - és befejezem -, hogy e nélkül az október 15-én hatályba 
lépett törvény nélkül is meg lehetett volna oldani nagyon sok ilyen problémát, például 
az aluljárókban élők helyzetének a javítását, és nem kellett volna sort keríteni az 
ilyenfajta megbélyegzésre. Van a szociálpolitikának eszköztára ahhoz, hogy ezeket a 
problémákat orvosolni tudja, és nem kellett volna ilyen törvényi rendelkezéssel. 
Hangsúlyoztuk: szociális problémákat rendészeti eszközökkel nem lehet megoldani. 
Azt értem én természetesen, és be is fejezem, államtitkár úr említette, hogy 600-
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valahány fővel bővült az igénybevevők száma, csak arra is választ kellene majd 
kapnunk, hogy akik oda bekerültek, utána mi lesz velük. Van-e melléjük téve olyan 
szociális munka, amelyik a társadalmi integrációt segíti, elegendő-e hozzá a 
humánerőforrás, elegendő-e a költségvetési támogatás, van-e külső férőhely-
támogatás, van-e munkaerőpiaci rehabilitáció, egészségügyi és még sorolhatnám, 
ezeket Lukács képviselőtársunk elmondta. 

Hogyha ezek a munkák mellé vannak téve, és ezek hathatósak, akkor igen, 
elindulhat egy társadalmi integráció, egyébként ez olyan sovány malaszt marad, 
amely ilyen ad hoc jellegű, fellángolásszerű intézkedést eredményezett, és ne adja 
Isten, de néhány hét vagy hónap múlva megint ott tartunk, ahol mondjuk két 
hónappal ezelőtt tartottunk ebben a kérdésben. De remélem, nem így lesz.  

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést Korózs elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Korózs Lajos, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hogyha 

nincs több felszólaló, akkor visszavéve az elnöklést, államtitkár úrnak, illetve 
főosztályvezető asszonynak adom meg a reflektálás lehetőségét. Tessék, parancsoljon, 
államtitkár úr! 

 
FÜLÖP ATTILA államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Hogyha van rá mód és lehetőség, akkor… 
 
ELNÖK: Egyben. 

Fülöp Attila válaszai az elhangzottakra 

FÜLÖP ATTILA államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): … mert volt 
számos kérdés, ami hasonló dolgokat érintett, és utána megpróbálok válaszolni 
külön-külön a speciálisan feltett kérdésekre. 

Először is szeretném megköszönni a kérdéseket, javaslatokat, ami ezzel 
kapcsolatban elhangzott, mert azt gondolom, hogy ez valóban közös társadalmi 
ügyünk. Az egyetlen - hogyha szabad ennyit a felvezetőben tenni -, ami igazából itt a 
szakmai munkának tud ártani, az a fajta párbeszéd mindenről, amelyik inkább a 
népmesei motívumokkal és valótlan állításokkal tarkított, mert akkor sosem tudunk 
arról beszélni, ami maga a téma. 

Úgyhogy ha megengedik, én inkább az objektivitás talaján maradnék. Először 
viszont Szabó Timea képviselő asszonynak válaszolnék, mert ott elhangzott jó pár 
állítás, ami a valósággal nem biztos, hogy szoros összefüggésben van, ezért engedjen 
meg nekem egy pár számot ezzel kapcsolatban. 

Elhangzott az, hogy embereket üldöző társadalmi elégedetlenséget kiváltó és 
megbotránkoztató folyamat indult el. Nekünk nem ez a tapasztalatunk. Sehol nem 
találkoztunk ilyen megbotránkoztatással, sehol nem találkoztunk ilyen üldöztetéssel. 
Október 15-e óta lépett hatályba ez a rendelkezés. Amint említettem, a rendőrséggel 
napi kapcsolatban vagyunk, összesen 5 ember esetében történt szabálysértési 
őrizetbevétel, 3 Budapesten, 2 vidéken, ezzel szemben 644 ember ma fűtött helyen, 
olyan helyen van, ahol tud ételt kapni és ahol vigyáznak rá. Szerintem ez a 
humánumról szól, és nem arról, hogy itt bárkit üldözni szeretnének ebben a 
rendszerben. 

A férőhelyekkel kapcsolatban: Budapesten ma a férőhely kihasználtsága 69,4 
százalék, országosan pedig 71 százalék. Tehát azt lehet elmondani ma is, hogyha 



 15 

valaki szeretné és igénybe kívánja venni a hajléktalanellátó rendszernek a férőhelyeit, 
az utcán lévő utcai szociális munkások szolgáltatását és a férőhelyeken nyújtott 
szolgáltatást, akkor ezt meg tudja tenni. Ott tud ruhát cserélni, ott tud enni, ott tud 
inni, és ott tud olyan életet elkezdeni, amely neki segítséget fog jelenteni, pláne, 
hogyha majd jön a hideg és jön a tél, akkor önmagában a veszélyeztetettség nélküli 
életben maradásnak a záloga lesz az, hogy valaki igénybe vegye ezeket a férőhelyeket, 
amiket itt tudunk nyújtani. 

Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az tényleg fontos, és azt köszönöm szépen, 
hogyha a tárgyilagosság talaján tudunk erről beszélni, mert ez valóban egy olyan 
probléma, ami itt sok helyen elhangzott, hogy nehezen megoldható, sok ember 
együttműködését igénylő, merthogy ezek az élethelyzetek mind-mind különbözőek. 
Jellemzően a látható hajléktalanság pont az, ami a láthatatlan, tehát a 
hajléktalanellátó rendszeren belüli hajléktalanságon túlmutató probléma, ahol 
mindig valamilyen halmozott sérülés vagy élettől való céltalanság van. Ezért ezeknek 
a kezelése is rendkívüli erőfeszítést igényel, de szerintem akkor teszünk jót, ha ezért 
tenni szeretnénk. 

A Lukács képviselő úr által felvetett kérdés valóban jogos és teljesen releváns. 
Mi ennek a számszerűsítését tartjuk nagyon fontosnak. Nem fogok tudni most két 
héten belül még adatokat mondani azzal kapcsolatban, hogy a mostani intézkedés 
során ez mit jelent, de valóban igaz, amit az előbb említettem, hogy azért itt a 
hajléktalanság esetében van számos olyan ember, akinek alapvetően egészségügyi 
szempontból is az intézményes hálóban van a helye, és ennek a hosszú távú 
megoldását mi is szeretnénk. Ebben a mentőkkel együtt rendelkezésre áll ma egy 
olyan gondoskodó csoport egyébként, amely segíti az eddigi ellátásokon kívül a 
hajléktalanokat a szállításban, és ennek a kérdéskörnek a megoldásában. 

Zombor képviselő úrnak nagyon szépen köszönöm, nagyon szívesen 
meglátogatjuk és megnézzük Kecskeméten is természetesen. A személyes tárgyak 
elvitele kapcsán szintén nagyon sok minden elhangzott. Ettől függetlenül a 
jogszabályból adódó előírás és az objektivitás azt jelenti, hogy nem történik 
megsemmisítés, csak abban az esetben, ha olyan romlandó vagy veszélyes tárgy van 
ott, amelynek a tárolását nem lehet megtenni. Egyébként minden esetben az őrzés és 
a tárolás valósul meg, egy lezárható zacskóban, és egyébként felvétel rögzítése mellett 
történik meg, amelyet a szociális intézmény fog tárolni. Budapesten erre külön 
megállapodás van, hogy ez az Aszódi utcában történik meg, és amelyet ő 
természetesen visszakap. 

Tehát ebből a szempontból a személyes tárgyak védelmét illetően a 
rendőrségnél is az őrzés és a tárolás az elsődleges, és nem a személyes tárgyak 
megsemmisítése. 

Volner képviselő úrnak én személyes tapasztalatot tudok mondani, hogy a 
munkaerőpiacra való visszavezetés fikció-e. Az elmúlt két hétben én egy zalaegerszegi 
intézményben jártam, amelyet a Vöröskereszt működtet, ott hatan vannak, akik 
jelenleg közfoglalkoztatás keretében az intézményben és a környéken dolgoztak, 
előtte nem volt munkájuk, és az ő munkaidejük már több hónapos, tehát ez nem azt 
jelenti, hogy éppen azon a pár napon, hanem több hónapja állandóan munkát 
végeznek. Előtte nem végeztek munkát és hajléktalanok voltak. A Feszty úton, ahol a 
Máltaiak működtetik az intézményüket, szintén ott voltam, ott arról számoltak be, 
hogy egyébként munkáltatók meg is keresik őket, mert a mostani munkaerőpiaci 
helyzet okán a hajléktalanok között is lehet olyan munkavállalót találni. Nyilván nem 
azt mondom, hogy ez egy könnyű dolog, rettentően sok erőfeszítést igényel, mert itt 
egyik napról a másikra nem lehet valakit munkába állítani, de látunk valós példát 
arra, hogy ez működik. 
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Ezt szolgálja egyébként az az Elsőként lakhatás című pályázat is, amelyre 2 
milliárd forint áll rendelkezésre, amelyben a lakhatás lényeges szempont, de nyilván 
ahhoz, hogy a lakhatást valaki fenn tudja tartani, ahhoz kell olyan állandó jövedelem 
és önmagáért való felelősségvállalás, ami nélkül ez nem történik meg. Úgyhogy a 
felvetést megköszönve, nekünk valóban ez a célunk, hogy ebbe az irányba tudjuk 
elvinni minél több ember részére a közfoglalkoztatást vagy a piaci foglalkoztatást 
hosszú távon - de jelezném, hogy hosszú távon - biztosítani tudjuk. 

A Pesti Imre képviselő úr által felvetett privátszféra megteremtése, illetve hogy 
történik a kiút, az a párbeszéd, ami azt gondolom, hogy most elindult a 
hajléktalanellátó szervezetekkel, akiknek a munkáját azt gondolom, hogy sokak 
nevében megköszönhetjük, itt van egy olyan irányultság is, és a kormány 
szempontjából egy gondolkodás, hogy azt a fajta kitörést szeretnénk erősíteni, amely 
pont a privátszféra a megélhetését teszi lehetővé. Ezt mi most elsődlegesen a külső 
férőhelyek kialakításában látnánk hosszú távon, úgyhogy jelenleg a szakmai 
egyeztetések arról folynak, hogy a hajléktalanellátó rendszert - hogy úgy mondjam - 
fölfelé hogyan lehet kinyitni úgy, hogy minél több olyan külső férőhelyet hozzunk 
majd létre, amely a valós társadalmi visszailleszkedést tudja szolgálni. 

Úgyhogy a következő hetekben, hónapokban erről szeretnénk sokat beszélni. 
Szerintünk ez fog valós segítséget jelenteni a kitörés lehetőségére. 

Selmeczi Gabriella képviselő asszony számára: valóban a hajléktalanság 
egyébként nem is magyar-specifikus, hanem nyilvánvalóan mindenhol jelen van, 
jellemzően nagyvárosokban jelen lévő probléma, és egyébként mindenhol van valami 
szabályozottság, visszatérve az elejére. Van, ahol a kéregetést tiltják meg, van, ahol a 
közterületen való tartózkodást, tehát mindenhol van valamiféle szabályozottsága. 
Magyarországon úgy néz ki, hogy Budapest természetesen ebből a szempontból a 
legnagyobb vagy leglátványosabb helye, a férőhelyek mintegy fele van Budapesten, a 
többi része pedig jellemzően megyei jogú városokban, tehát a nagyvárosok azok, 
amelyek érintettek ebben, körülbelül fele-fele az elosztása. Itt valóban a felvetésre 
reagálva: mi is azt gondoljuk, és úgy látjuk, és a többi állítás ellenében vagy azzal 
szemben is a hajléktalanellátóknak is az a véleménye és az a tapasztalata, hogy a 
rendőrség a lehető leghumánusabban és emberibb módon jár el ezekben a napokban 
és ezekben a hetekben. Pontosan azért, hogy mindenki fölött lehetőség szerint fedél 
legyen, főleg akkor, hogyha jönnek a téli hónapok. 

Korózs Lajos elnök úr részére az utcai szociális munka és a munkások, ma 91 
darab ilyen szolgálat van, kettő újat állítottunk be. Minden szolgálatban van két 
ember, erre a fedezet rendelkezésre áll. Azt gondolom, hogy indokolatlanul keveset 
szoktunk róluk beszélni, pedig az utcai szociális munkások azok, akik igazából a 
hajléktalanellátás lelke, akik az utcáról össze tudják kötni a hajléktalan embert az 
intézménnyel, és ezért is rettentően fontos az a munka, amit végeznek, és a 
továbbiakban is számítunk erre a munkára. 

Az, hogy a hajléktalanságban kik azok és miért kerülnek oda, én azt gondolom, 
hogyha ez a diagnózis megvan, akkor lehet ténylegesen segíteni. Ezért hogy 
meglegyen ez a diagnózis, azt is szeretnék középtávon, hogyha az 
intézményrendszerünk rendelkezne azokkal az adatokkal is adott esetben vagy 
életutakkal, azokkal a diagnózisokkal, amelyekből kiindulva tudunk valóban segíteni, 
hogy az az élethelyzet, ami ott kialakult, miért alakult ki, és honnan jött valaki, hogy a 
gyermekvédelem rendszeréből vagy egy házasság tönkremenetele van mögötte vagy 
egy családi dráma van mögötte. Erre számos élethelyzetet tudunk mondani, de azt 
gondolom, hogy az lenne fontos, hogyha ezek a diagnózisok megvannak, akkor egyéni 
életutak mentén, egyénileg tudunk segíteni. 
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Ezt mi szeretnénk megtenni, mert ez hiányzott egyelőre ebből a rendszerből. 
Most itt a téli hajléktalanellátás volt a cím, a segélyezésről is szívesen szólok, de ha 
nem baj, akkor olyan nagyon távolra nem mennék. Egy mondatot mondanék hozzá: a 
lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelés azért került ki a szociális törvényből, 
mert azzal párhuzamosan az önkormányzatok kaptak segélyezésre alapot azért, hogy 
ők a helyi közösségben tudják támogatni a rászorultakat, merthogy jobban látják, 
hogy mi az a valós segítség, amivel számot kell vetni. 

Összességében ennyit szerettem volna elmondani, hogyha bármilyen kérdés 
van, akkor állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A forgatókönyv szerint, hogyha 

nincs egyéb reflexió, akkor megköszönöm államtitkár úrnak a tájékoztatást, és a 
napirendi pontot lezárom. 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A második napirendi pont tárgyalására kerül sor, mely Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat kapcsán a részletes vita. A kormány képviseletében köszöntöm Tóbiás 
Tamás főosztályvezető urat, valamint a Pénzügyminisztérium jelen lévő további 
képviselőit. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a bizottságot, hogy mivel a törvényjavaslathoz 
módosító javaslat nem került benyújtásra, és a bizottság tagjai további módosítási 
indítvány benyújtására nem tettek javaslatot, a mostani részletes vitánk a 
zárszámadási törvényjavaslat házszabályszerűségének vizsgálatára korlátozódik. Ez 
azt jelenti, hogy a képviselői felszólalások a következő szempontokra terjedhetnek ki. 

1. A törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvénynek? 2. A törvényjavaslat 
illeszkedik-e a jogrendszerbe? 3. Megfelel-e a törvényjavaslat a nemzetközi és az 
uniós jog követelményeinek, valamint a jogalkotás szakmai követelményeinek? 

A kormány képviselőjének adom meg először a szót. Tessék parancsolni! 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az elhangzott kérdésekre sorrendben válaszolnék: igen, a 
törvényjavaslat megfelel az Alaptörvény tartalmi, formai követelményeinek, 
illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jog, illetve az európai 
uniós kötelezettségeknek, illetve szintén megfelel a jogalkotás szakmai 
követelményeinek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjainak adom meg a szót. Egy szakasz van. 

Tapolczai képviselő úr! 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 

közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót. Én is javaslom, hogy a 
bizottság állapítsa meg, hogy a törvényjavaslat megfelel a felsorolt követelményeknek. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További? Lukács László György! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Tisztelettel 

köszöntök mindenkit. Most nyilvánvalóan mindenki azt nézi, hogy az Alaptörvénynek 
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való megfelelhetőségében milyen szabályokat lehet találni, de ez az Alaptörvény elég 
sok mindenről beszél, és elég sok mindent ide lehet hozni. Az Alaptörvény 
megfogalmazza egyrészt az emberek jogait, alapvető jogait, így az élethez, az 
egészséghez, a testi épséghez fűződő jogot is, és hogyha ezt tágan értelmeznénk, akkor 
nyilván el lehetne mondani az egészségüggyel kapcsolatos valamennyi dörgedelmet, 
még akkor is, hogyha a zárszámadásról van szó. De az Alaptörvény azzal 
kapcsolatosan is tartalmaz kívánalmakat, hogy a végrehajtó hatalomnak és magának 
a törvényhozó hatalomnak is, tehát a törvényhozásnak milyen kötelességei vannak a 
kiszámíthatóság és alapvetően a jövőbeli eseményekkel is számoló törvényhozással 
kapcsolatosan. 

Egy zárszámadásnál mindig azt kell vizsgálni, és akkor én csak erre az egy 
dologra hívnám fel a tisztelt képviselők és a Pénzügyminisztérium figyelmét is, hogy 
egyrészt jogalkotási és következetességi kötelességünk is, hogy amikor egy adott 
évben meghatározzuk, hogy milyen költségvetési számok legyenek például az E. 
Alapban, ami az egészségügyi ellátásainkat és valamennyi egészségügyi 
tevékenységünket fedezi, akkor figyelemmel legyünk azokra a felmerülő igényekre, 
amelyek az államnak az emberek egészséghez fűződő jogainak a legjobb és 
legalapvetőbb kiszolgálását segítik elő. 

Ezt a kormány úgy szokta megoldani, hogy az E. Alap vonatkozásában 
meghatározza, hogy mekkora költségvetési kiadás lesz, mivel számol. Itt maga a 
zárszámadás mutatta be, hogy egy folyamatos alultervezés és alulfinanszírozás van. 
Tehát egy következetességi elv nem érvényesül. 

Hogy mégis miről beszélek? A 2017-es költségvetés tervezésekor 2059 milliárd 
forint volt betervezve, a zárszámadásban teljesen nyilvánvaló, hogy 200 milliárd 
forinttal nagyobbnak kellett szerepelnie, ami pontosan ennek a következetességnek a 
hiányát mutatja, és azt mutatja, hogy míg a nemzetközi összehasonlításban és az 
elemzők szerint is 600 milliárd forint hiányzik csak az egészségügyi ellátórendszerből, 
annak egy harmadát a 2017-es évben is oda kellett adni a kormánynak. 

Tehát hogy a kormány, illetve a törvényhozás mennyire tudja garantálni az 
embereknek az alapvető jogát, az emberi élethez és egészséghez való jogát, az abban is 
megmutatkozik, hogy mivel készül számukra az elkövetkezendő évekre. Itt hangozzék 
el akkor az, hogy a kormány számára, és lehet, hogy nem vagyok olyan helyzetben, 
hogy én önöknek tanácsot osztogassak, sőt, biztos, hogy nem vagyok olyan 
helyzetben, de azt szeretném mondani, hogy ezeket a törvényszerűségeket, amelyek 
az elöregedő társadalomból, a technológia fejlődéséből és ezáltal az egészségügyi 
ellátórendszeren lévő növekvő teherből származnak, azt minden évben vegye 
figyelembe a kormány, és a tervezéskor ne úgy tervezze meg a költségvetést - az E. 
Alapot, de akár az oktatást is mondhatnánk -, hogy nem lesz elég a 
közszolgáltatásoknak és a társadalombiztosítás ellenoldalán álló szolgáltatásoknak a 
fedezésére, hanem év közben mindig átcsoportosítással és az év végére mindig 
valamilyen toldozással-foldozással kell megoldani a problémát. 

Most is azt mondhatjuk, hogy a szakma letette minden évben az asztalra azt, 
hogy mennyi hiányzik, és a szakmának egyharmadban igaza lett, mert a végső 
teljesülésben mindig ennyivel nagyobb összegek vannak ott, és ezek nagyobbrészt 
tűzoltásban kerültek elő. Úgyhogy a tervezhetőség, a kiszámíthatóság és éppen ezáltal 
egy koherens törvényalkotásnak az egyik feltétele, hogy ezeket a tendenciákat, ezeket 
a kívánalmakat vegyük figyelembe. 

Beszélhetnénk még nagyon sokfajta, GDP-alapú összehasonlításról, akár az 
államháztartás szintjén, vagy akár a központi alrendszernek a funkcionális mérlege 
szerinti elosztásban, de nyilvánvalóan ezek már annyira elrugaszkodottak lennének 
magától az Alaptörvénynek való megfelelésnek a témájától, hogy ezt nem teszem. 
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Sajnálom, hogy nem tudjuk azokat mind megvitatni itt, a bizottságban, éppen a 
leszűkítő lehetőségeink miatt, amelyek egyébként a plénumon elhangzottak, hiszen itt 
is jó lenne megint választ kapni arra a Pénzügyminisztériumtól, hogy miként látja, és 
miként fogja szavatolni az embereknek az egészséghez, a testi épséghez, és akkor, ha a 
legnagyobb közös gyűjtőt nézzük, az emberi méltósághoz való jogát, hogy végre, olyan 
költségvetést tervez, amely futni fogja az abban az évben megjelenő kiadásokat és a 
józanul kiszámítható kiadásokat. Mert mindig egy alultervezés, egy alulfinanszírozás 
van, ami szerintem általánosságban sérti az embereknek az egészséghez fűződő jogát, 
és éppen ezért mondhatjuk úgy, hogy alaptörvény-ellenes, bár valószínűleg nem állná 
meg ez az érvelés az Alkotmánybíróság előtt az idők próbáját, de érdemes ezen 
elgondolkodni, hogy a kormány miként tudja a lehető legközelebb közelíteni az 
álláspontját ahhoz, hogy tényleg szavatolja azt, ami az Alaptörvényben van. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További felszólalók? Volner képviselő úr! 
 
VOLNER JÁNOS (független): Csak röviden, két dologra szeretném felhívni a 

figyelmet, elnök úr. Az egyik az, ami igazán egyik bizottsághoz tartozik, de 
gyakorlatilag mindenkit érint, hogy folyamatosan sérül minden évben a parlament, 
pontosabban az Országgyűlés költségvetés-alkotási joga. Azt is elmondom önöknek, 
hogy miért. 

Minden évben gyakorlatilag több százmilliárd forint értékben az állam 
különböző jogcímen, védelmi tartalékként meg egyebekként nevesít olyan 
tartalékokat, amelyek fölött aztán gyakorlatilag kénye-kedve szerint zsebpénzként 
rendelkezik a kormány, anélkül, hogy egyébként az Országgyűlés erre bármilyen 
felhatalmazást adna. 

Gyakorlatilag ez egy címkézetlen pénz, ami minden évben ott van a büdzsében, 
és minden évben úgy van felhasználva, hogy gyakorlatilag nincs beterjesztve a 
parlament elé, nincs is ez megtárgyalva, tehát itt még csak nem is kell módosítani a 
költségvetési törvényt annak érdekében, hogy ez keresztülvihető legyen, és minden 
évben elkölti a kormány a pénzt. Én ezt egy rossz gyakorlatnak tartom, és a célhoz 
kötöttség elvét érvényesíteném ebben az esetben is. Ez volna az egyik. 

A másik pedig, és itt hadd hívjam fel a szakbizottság figyelmét arra, hogy a 
közelmúltban a Magyar Nemzeti Bank publikált egy elemzést, abban egy nagyon 
tanulságos és egyébként a gazdasági szaksajtó által szemlézett ábrával. Ez az ábra azt 
mutatta, hogy ciklikusan, rendszeresen megugrik a kórházi adósságállomány, és ez 
minden évben előfordul. Folyamatosan olyan költségvetést fogadunk el, majd pedig 
ennek a zárszámadását is elfogadja az Országgyűlés, ami ugyanezt a ciklikus 
meglódulást produkálja. 

Tehát az, amit itt Lukács László képviselőtársam feszegetett, az egy teljesen 
jogos szempont, hogy alultervezett az egészségügyi költségvetés. Megjegyzem: 
egyébként a versenyfolyamatoknak sem tesz jót az egészségügyi beszállítóknál az, 
hogy folyamatosan csak a legnagyobb tőkeerejű cégek rúghatnak labdába, egyszerűen 
azért, mert nekik van pénzük arra, hogy akár faktorálással is megfinanszírozzanak 
akár egy éven túli adósságokat is, és az állam gyakorlatilag folyamatosan torzítja ezen 
a területen a versenyt. Ezzel is drágább lesz az egészségügy, hiszen a cégek ezeket a 
hosszú fizetési határidőket, a hozzájuk kapcsolódó magas kockázatot vagy éppen azt a 
fajta pofátlanságot egyébként, ami az elmúlt években egyszer-kétszer már jellemző 
volt, hogy a kórházi adósságállományból a magyar kormány nemcsak a kamatokat 
próbálta lealkudni, de magában a tőkében is próbált engedményeket elérni a 
vállalkozásoktól. 
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Ez egy abszolút tőkeellenes, minden piaci logikának ellentmondó dolog. 
Szerintem ezek azok a kérdések, amelyek már feszegetik a törvényesség határát, és 
akár Alaptörvénybe is ütközőek lehetnek. Éppen ezért én nem fogom tudni elfogadni 
azt, hogy ez a költségvetési zárszámadás mindenben megfelel az alaptörvényi 
kötelezettségeknek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Alelnök asszony, parancsoljon! 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Nagyon röviden hadd foglaljam össze az ellenzéki hozzászólások lényegét, 
ha megengedik. Itt főleg Lukács képviselőtársam hosszasan érvelt amellett, hogy 
alaptörvény-ellenes a most beterjesztett javaslat, majd a hozzászólás végén kis 
mosollyal az orra alatt mondta, hogy de természetesen ezek az érvek nem állnék meg 
a helyüket az Alkotmánybíróság előtt. (Dr. Lukács László György: Nem biztos, hogy 
megállnák.) Röviden ennyi volt a lényege. 

Tehát a most beterjesztett javaslat mind az Alaptörvénynek, mind pedig a 
házszabálynak megfelel, ahogy az az elmúlt években is megfelelt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szabó Timea képviselő asszony. 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt azért tudjuk, hogy 

a jelenlegi Alaptörvénynek mennyi köze van a tényleges alapjogokhoz, és hogyan 
vették ki többek között mondjuk a szociális jogokat anno az Alaptörvényből. Tehát 
azért amikor alapjogokról beszélünk, akkor nem feltétlenül a Fidesz által elfogadott 
Alaptörvényből kellene kiindulni. 

Én is ott folytatnám pontosan, ahol Lukács László képviselőtársam 
abbahagyta, én nem az egészségügyet, hanem egy másik területet emelnék ki, a 
gyermekek alapvető jogait, az élethez való jogát, az egészséghez való jogát, merthogy 
az eredeti költségvetésben 73,9 milliárd forint volt betervezve gyermekétkeztetésre, 
ebből 67 milliárd forint volt intézményi gyermekétkeztetésre, és közel 6,6 milliárd 
forint szünidei étkeztetésre. Ehhez képest a zárszámadás adatai szerint 66,8 milliárd 
forint teljesült az intézményi gyermekétkeztetésre és 3,7 milliárd forint a szünidei 
gyermekétkeztetésre, és egy kanyi hang nincs a zárszámadásban arról, hogy a 
szünidei gyermekétkeztetést miért vágták meg 50 százalékkal. Még egyszer a számok? 
6,7 milliárd helyett 3,7 milliárd forintot költött az állam szünidei 
gyermekétkeztetésre, és az indoklásból egyáltalán nem derül ki, hogy mi ennek az 
oka, miért vettek el 3 milliárd forintot erről a területről. 

Az is kiderül, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeknek több mint egyharmada nem jut hozzá a szünidei étkeztetéshez, én azt 
gondolom, hogy ez is alapjogokat sért. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kormányoldal? (Nincs jelzés.) Lukács László alelnök úr, 

parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Hogy ne legyen 

hiánya senkinek afelől, hogy az Alaptörvény mely cikkét sértheti egyébként egy 
alultervezett, alulfinanszírozott költségvetés, amelynek az egyik oka vagy egyik 
következménye az, hogy például a kórházi adósságok növekednek, és bár azt 
mondjuk, hogy a várólisták csökkentek, a várakozási idők valójában nem csökkentek. 
A várólista lehet, hogy igen, de a várakozási idő nem. Akkor mondok egy pár teljesen 
nyilvánvaló, szerintem Alaptörvény-sértést, és egyébként azt hadd fűzzem hozzá, 
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hogy nem biztos, hogy az Alkotmánybíróságot vagy az én hozzászólásomat minősíti 
az, hogy milyen az Alaptörvény minősége, amit jellemzően önök mindig 
Alkotmánynak hívnak még mindig, tehát kár volt szerintem átnevezni, de ez már csak 
az én hozzászólásomnak a kevésbé idevágó része. 

Amit sért, az az emberi méltósághoz való jog, Alaptörvény II. cikk, a testi és 
lelki egészséghez fűződő jog, Alaptörvény XX. cikk, és amit sért és nyilvánvalóan itt 
egy jogszabályról beszélünk, az a tiszta, illetve a jogbiztonságnak a követelménye, ami 
pedig az Alaptörvény B) cikke. 

És hogy miért is sértik, gondoljon bele mindenki például abba, hogy az emberi 
méltósághoz való jog vagy a testi, lelki egészséghez való jog miként valósul meg akkor, 
amikor valakinek mondjuk nincs háziorvosa a településen, vagy mondjuk nincs 
alapvetően háziorvosi ügyeleti ellátás elérhető a környéken. És hogy nagyjából ezek 
miért vannak, ismerjük a hátsó strukturális okait, de mindennek a legvégső 
kivezetése, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre az egészségügy működtetésére. És 
amikor egy zárszámadásról beszélünk, az bizony, ennek a pénznek a kérdése. 

Rendelkezésre áll-e annyi, amennyi a társadalmi adottságok vagy az 
ellátórendszer szükségszerűsége, működése szerint rendelkezésre áll vagy nem? 

Azt is látjuk, hogy a kórházaink nagy része, és itt kell szerintem megfogni az 
egészet, hiszen 69 százalékában, és ez benne van a zárszámadásban az egészségügyi 
ellátórendszerünk a kórházakon nyugszik. Egy kórház-fejnehéz rendszerben vagyunk. 
Éppen ezért a kórházaknak juttatott pénz, amikor azok adósságot termelnek, amikor 
200 milliárddal kell kiigazítani nagyobbrészt az ő költségeiknek a fedezésére az 
ellátórendszert, akkor bizony, abba ütközik bele, hogy a közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférést mindenki számára biztosítani kell az Alaptörvény 23. cikke szerint. 
Biztosítva van-e, képviselőtársaim, a közszolgáltatáshoz való hozzáférés joga? 
Eljutnak-e abba a kórházba? Egyáltalán abban a kórházban megvan-e még az a 
szolgáltatás, ami egy közszolgáltatás? Tehát ezeken múlik, és ez az alultervezett és az 
alulfinanszírozott egészségügynek az egyik legnagyobb problémája. 

Természetesen nem mondom azt, hogy könnyű feladat előtt van a kormány, 
hiszen valahogy meg kell teremteni a finanszírozásnak azt a lábát, a bevételi oldalát, 
hogy honnan fogjuk finanszírozni az egyre növekvő kiadásainkat. Tudom, hogy a 
kormány tett lépéseket például a népegészségügyi termékadóval, más egyéb 
szektorális adókkal, lehetne sok mindenen vitatkozni, de egy dolgot nem látok: azt a 
következetességet, ami szerintem az ilyen téren való Alaptörvény-sértést 
megszüntetné vagy legalább tompítaná a sértésnek a lehetőségét vagy a potenciáit. 

Tehát szerintem az Alaptörvény hivatkozott cikkei, a II. cikke, a XX. cikke, de 
mondhatjuk itt a XXII. cikket, szerintem sérülésben vannak. Ezt azért tettem hozzá, 
hogy ne az általánosságról, hanem arról beszéljünk, hogy szerintem hol sérti, és ezzel 
szerintem nagyjából a vita végéhez is érkezett, látva a kormánypárti képviselőknek a 
neheztelését. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Senki nem neheztel, csak maradjunk a tárgynál. Arról van szó, hogy a 

részletes vitát itt kellene lefolytatnunk, és majd utána egy összegző jelentést kell 
küldenünk a házszabály értelmében. (Dr. Zombor Gábor: De mivel nem volt 
módosító, ezért az általános vizsgálatra terjed ki a vita.) 

Köszönöm. Selmeczi Gabriella! 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Két megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy több ellenzéki képviselőtársam eltért a 
tárgytól. A másik pedig: egy politikai jellegű kérdésem lenne, hogy tervezik-e 
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ellenzéki képviselőtársaim, hogy az előbb elmondott érvek mentén az 
Alkotmánybírósághoz fordulnak? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Két mondatot azért én is mondanék, és akkor Kovács 

alelnök úrnak átadom az elnöklést. 
 

(Az ülés vezetését dr. Kovács József, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Átveszem az elnöklést és elnök úrnak adok szót. 
 
KORÓZS LAJOS (MSZP): Tekintettel arra, hogy szeretnénk kisebbségi 

véleményt benyújtani, ezért itt néhány mondatnak azért csak el kell hangozni, mert 
ha nem hangzik el, akkor nem tudunk mit benyújtani kisebbségi véleményként. 
Következésképpen nem akarom megismételni, amit eddig képviselőtársaim 
elmondtak, viszont az általános vitában, illetve a parlamenti vitában én magam is 
kitértem néhány dologra. Az egyik ilyen volt, amikor a konkrét kiadási adatokat nézve 
láttuk például a rokkantsági ellátásra, illetve a szociális ellátások a vártnál 
alacsonyabb szinten teljesültek, ez egyértelműen kiderül a beterjesztett anyagból, és a 
családtámogatásoknál látható nominális emelkedés a biztosítási jogviszonyhoz kötött 
családi támogatások előirányzatainak növekedéséből fakad, és az alanyi jogon és a 
rászorultság alapján járó ellátások szinte mindegyike tovább csökkent. Ezt a 
felszólalásomban is elmondtam. 

Meghivatkoztam azt a kitételt, amelyben azt hiszem, valahogy úgy 
fogalmaztam, hogy mindent elárul a kormány politikájáról az az általános 
indokolásban található összegzés, amit a maradványok felhasználásáról írtak. 
Ugyanis itt az volt benn az előterjesztésben, hogy év végén a már biztossá vált 
megtakarítások felhasználásával lehetőség nyílt arra, hogy a kormány közérdekű 
feladatok többletfinanszírozásáról döntsön, 215 milliárd forint összegben. Ezeknek a 
forrásoknak a kedvezményezettjei többek között az egyházak 88 milliárddal, a 
határon túli szervezetek 33 milliárddal, sportinfrastruktúra-fejlesztésre, sportcélra, 
turisztikai és egyéb kiemelt beruházásra 71 milliárd forintra költöttek, és kulturális 
célokra is ment 8 milliárd, illetve oktatási, egészségügyi intézményekre 9 milliárd és a 
helyi önkormányzatoknak ment még 3 milliárd forint ebből a megtakarításból, illetve 
nem megtakarításból, maradványból és a maradványok felhasználásából. 

Tehát én azt gondolom, hogy ezekre érdemes lenne választ kapni, 
kihangsúlyoztam például az anyasági támogatást, amely a tervezetthez képest 
mintegy 7 százalékkal, pontosan 7,3 százalék többletigénnyel lépett fel a 
költségvetésben, de a gyermekgondozást segítő ellátások alacsonyabb összegben 
realizálódtak, mintegy 93,6 százalékban, a gyermeknevelési támogatásnál, a gyetnél 
pedig durván 89 százalékra teljesültek. De hogy mindezeknek mi volt az oka, azt sem 
az írásos előterjesztés, sem az államtitkári válasz nem taglalta, hogy miből adódtak 
ezek az eltérések. 

Viszont most itt lesz a lehetőség, hogy Tóbiás úr a kormány képviseletében 
esetleg kitérjen rá. Köszönöm szépen. Én ennyit kívántam elmondani. 

 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Korózs Lajos, a bizottság elnöke veszi át.) 
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KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Amennyiben nincs képviselői hozzászólás, értelemszerűen a kormány képviselőjének 
adom meg a szót. Tessék parancsolni, Tóbiás úr! 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Akkor a kérdésekre válaszolnék. Az első kérdés Lukács képviselő úrtól 
az Egészségbiztosítási Alapra vonatkozott, nevezetesen hogy mintegy 200 milliárd 
forinttal végül is több forrásra volt szüksége az Alapnak. Ezzel kapcsolatban annyit 
jeleznék, hogy ennek az összegnek gyakorlatilag a fele már önmagában nem ilyen 
módon került be a rendszerbe, eleve benne volt a rendszerben, közel 100 milliárd 
forint, 80-egynéhány milliárd forint. Azt betervezte a költségvetés, ez az egészségügyi 
dolgozók béremelésének volt a fedezete, csak amikor a kormány a költségvetést 
tervezte, nem volt pontosan tisztázott, hogy milyen jogviszonyoknál, mely dolgozói 
csoportoknál, mely ágazatokban egészen pontosan milyen százalékos mértékű 
béremelés valósul meg. Ezért az erre szánt fedezetet, tehát a béremelésekre szánt 
fedezetet egy céltartalékban tervezte meg egy összegben, és innen történt meg aztán 
év közben a szétosztása a forrásoknak. Tehát így kapott 82 milliárd forintot például az 
Egészségbiztosítási Alap. 

Tehát ez benne volt, meg volt tervezve a költségvetésben, csak nem az E. Alap 
költségvetésében, hanem a Miniszterelnökség céltartalékában volt eredetileg 
megtervezve. Tehát ez egy belsőforrás-átrendezés volt tulajdonképpen a 
költségvetésen belül, ez mondom: önmagában több mint 80 milliárd a 200-ból. 
Illetve a másik nagy tétele ennek a 200 milliárd forintnak az a nagyságrendileg 50 
milliárd forint összegben év vége felé megvalósult, különféle jogcímeken megvalósult 
adósságkonszolidáció volt. Ez kétségtelenül többletforrás volt a rendszerben. Ez az 
egyik téma. 

A másik a kórházi adósságállomány ciklikussága, ez kétségtelenül régi 
probléma. Valóban ciklikusság tapasztalható. Ez nem 2017-es zárszámadás kérdése, 
itt annyit jeleznék, hogy most talán október hónapban indult az EMMI egészségügyi 
államtitkárságának koordinálásával egy átvilágítás, munkacsoportok alakultak. Ezen 
munkacsoport átvilágításának a keretében fogja vizsgálni a tárca és kívánja feltárni 
ennek az adósságállománynak a keletkezési okait és fog javaslatot tenni a megoldásra. 
Ezzel kapcsolatban ennyit tudok előzetesen elmondani. 

Ami Volner képviselő úr kérdése volt a különféle jogcímen szereplő 
tartalékokról, illetve hogy ezeknek hogyan történik a felhasználása, ezzel 
kapcsolatban csak annyit jeleznék, hogy valóban többféle jogcímen tartalmaz 
tartalékforrásokat a központi költségvetés, azonban ezeknek a tartalék-
előirányzatoknak a tervezése a költségvetési törvény, illetve az államháztartási 
törvény szabályain alapszik. Az államháztartási törvény szabja meg a felhasználás 
eljárásrendjét, úgyhogy ez teljes mértékben törvényi garanciákkal övezett menetben 
történik. 

Ami Korózs képviselő úr kérdését illeti a rokkantsági ellátások, a szociális 
pénzbeli ellátások, illetve egyes családtámogatási ellátások esetében, ahol az 
tapasztalható, hogy a tényleges felhasználás alacsonyabb, mint a tervezett összeg, 
annak gyakorlatilag a kizárólagos oka a létszámváltozásokban keresendő. Tehát egész 
egyszerűen ezekben az esetekben az ellátotti létszámok csökkentek úgy, mivel az 
ellátások összege nem változik. 

Ezek az ellátások máshogy viselkednek, mint azok, ahol adott esetben a 
minimálbérhez van kötve vagy a bérhez van kötve az ellátás összege, hiszen ott a 
bérnövekedés húzza magával az ellátások összegét. Ezekben az esetekben fix 
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ellátásokról beszélünk, viszont az ellátottak létszáma minden esetben csökken. Ez 
indokolja az alacsonyabb teljesítést. 

Köszönöm, és akkor még egy kérdésre kolléganőm válaszol. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
HOPKA VIKTÓRIA főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Itt felmerült egy kérdés a szünidei gyermekétkeztetés 
támogatásának csökkentésével kapcsolatosan. Igazából itt is arról van szó, hogy egy, a 
települési önkormányzatok által nyújtott ellátásról van szó, amit akkor kell 
nyújtaniuk, hogyha a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermekek szülei ezt 
igénylik. Itt igazából arról van szó, hogy meg van tervezve egy forrás, ami 
gyakorlatilag az érintetti kört lefedi, de ha nem jelentkezik igény, akkor nyilván a 
költségvetésből nem történik kifizetés. Tehát igazából ez az alulteljesülésnek az oka, 
hogy nem volt igény a fennmaradó forrásra. (Szabó Timea: Ezt kétlem!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Az első, hogy 

döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki támogatja a részletes vita 
lezárását? (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a részletes vita lezárásáról egyhangúlag 
döntött. 

Döntés a jelentés benyújtásáról, a jelentés tartalmazza a bizottság véleményét, 
valamint annak megállapítását, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati 
házszabályi rendelkezéseknek. Ki az, aki támogatja a részletes vitáról szóló jelentés 
benyújtását? (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 

A bizottság elfogadta a részletes vitáról szóló jelentést. 
A bizottság jelentéséhez lehetőség van írásbeli kisebbségi vélemény 

előterjesztésére. Ketten is jelezték rajtam kívül, hogy kisebbségi véleményt kívánnak 
benyújtani, a Párbeszéd, a Jobbik és az MSZP is. Ennek tudomásom szerint holnap 12 
óráig meg kell érkeznie. (Dr. Buksza Zsolt: Amennyiben így dönt elnök úr.) Akkor 
úgy döntöttem, hogy holnap 12 óráig meg kell hogy érkezzen az írásos előterjesztés. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy jellemzően az nem térhet el attól, mint ami a 
bizottsági ülésen elhangzott. Köszönöm szépen.  

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a részvételüket, Tóbiás úr. 
További szép napot kívánok! 

A családsegítők napjáról szóló H/841. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Most fog felpörögni a bizottsági munka. Kedves Barátaim! A harmadik 
napirendi pont a családsegítők napjáról szóló határozati javaslat. A tárgysorozatba 
vételről kell döntenünk. Az előterjesztőnek szeretném megadni a szót. Szabó Timea 
képviselő asszony, parancsoljon! 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Tudjuk, hogy 
júliusban tragikus körülmények között meggyilkoltak egy háromgyermekes, 
családsegítőként dolgozó édesanyát, egy olyan szakembert, aki a mindennapjait és az 
egész életét a családok egyben maradásáért, a gyermekek jólétéért és biztonságának 
garantálásáért áldozta, hogy egy jobb jövőben élhessenek, egy szolidárisabb és egy 
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elfogadóbb országban. Ráadásul ennek a konkrét ügynek a kapcsán az is kiemelt 
tragédia, hogy ezt a bűncselekményt egy volt rendőr követte el, aki nagycsaládos 
devizakárosultként napi szinten küzdött azért, hogy sem ő, sem a fogyatékos kislánya 
ne kerüljön utcára. 

Ez az eset is példázza azt, hogy milyen tragikus sorsok vannak ma 
Magyarországon, és hogy milyen körülmények között kell dolgozniuk ma a szociális 
munkásoknak. 

Az ágazatban ezeknek az embereknek, a szociális dolgozóknak a nettó 
átlagkeresete 113 ezer forint. Ezért elképesztő gyorsasággal tűnnek el a szakdolgozók, 
ezek az emberek az ágazatból. Elképesztő hiány van a valódi szakemberekből. 
Ráadásul ez az a terület, ahol idős szüleinket ápolják, ahol a rászoruló családokat 
ápolják, ahol gyerekeinket is ápolják.  

Ehhez képest nem látjuk azt, hogy a kormány érdemben tenne akár a 
béremelésükben, akár a munkakörülményeik javításában ezeknek az embereknek. 

A Párbeszéd javaslata egyrészről azt célozza meg, hogy július 11-ét, amikor ez a 
tragédia megtörtént, nevezzük ki a családsegítők magyarországi napjává, és ezzel a 
határozati javaslattal fel is szólítanánk a kormányt, hogy nyújtson be végre egy olyan 
átfogó és számszerűsíthető stratégiát, ami az ágazat megmentésére irányul. Itt a 
béremelésről is szó van, a munkakörülmények javításáról és arról, hogy egyáltalán ezt 
az elképesztő ágazati elvándorlást ne csak megállapítsuk, hanem visszahozzuk a 
valódi szakembereket erre a hihetetlenül fontos területre. 

Ehhez kérem az önök támogatását, hiszen itt nemcsak hátrányos helyzetű 
családokról van szó, hanem még egyszer hangsúlyoznám: idős, beteg szüleink 
ápolásáról és ugyanúgy a gyerekeinkre való vigyázásról, gyerekeink neveléséről, tehát 
az élet minden területét átfogja ezeknek az embereknek a munkája, mégis úgy látjuk, 
hogy a kormány továbbra is lemondott ezekről az emberekről, lemondott az ő 
megélhetésükről, és lemondott az egész ágazatról. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A vitát megnyitom. A képviselői hozzászólásokra kerül sor. Tapolczai 

képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 
közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót. Abban mindannyian 
egyetértünk, hogy valóban szörnyű tragédia történt, tehát ez nem is kérdés, ami 
valóban felhívja a figyelmet erre a területre és a szakmai kérdéseket is felveti. 

De most én nem szeretnék belemenni a különböző kormányzati 
intézkedésekbe és szakmai kérdésekbe, de két gondolatot szeretnék azért elmondani, 
hogy mi alapján nem tartom támogathatónak ezt a javaslatot. 

Az egyik az, hogy minden év november 12-én a szociális munka napját tartjuk, 
és 2016 decemberében döntött úgy a parlament, hogy a szociális munka napja 
munkaszüneti nap is a szociális ágazatban dolgozók számára. 

Tehát nem tartom indokoltnak, hogy egy munkakört kiemeljünk az általános 
ágazatban szereplő munkakörök közül. 

A másik pedig, hogy rengeteg különböző napja van különböző területeknek, 
különböző témáknak, világnapok, és jellemzően különböző történelmi eseményekhez 
vagy híres történelmi személyiségekhez kötődnek ezek a napok, irodalmi alkotók 
születési vagy halálozási dátumához, de olyat nem találtam, ami egy gyilkossághoz 
köthető lenne, és én nem is tartanám ezt szerencsésnek, hogy bármilyen emléknap 
vagy bármilyen szakmai nap egy gyilkosság napjához kapcsolódjon és kötődjön. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. További? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor az 

előterjesztőnek adom meg a szót. Képviselő asszony, parancsoljon! 

Szabó Timea válaszai 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm. Azért az sokat elárul, hogy 
kormánypárti képviselőtársaim nem nagyon tagadták azt, hogy az egész szociális 
szakma és a családsegítő szakma sajnos, a béka feneke alatt van, és hogy gyakorlatilag 
a kormány rég lemondott ezekről az emberekről. Én azt gondolom, hogy ez 
önmagáért beszél. 

Én tiszteletben tartom képviselőtársam véleményét, és köszönöm, hogy 
érdemben legalább az egyik részére reagált. Azért azt gondolom, hogy a magyar 
történelmet elég sűrűn átszövik azok a tragikus események, amelyek kapcsán 
emléknapokká nyilvánítottuk ezeket, és a tragédiákra emlékezünk. Azt gondolom, 
hogy pontosan ezek a tragédiák segíthetik hozzá az egész társadalmat ahhoz, hogy 
újra és újra belegondoljunk emberek, társadalmi csoportok sanyarú sorsába, az ő 
elnyomásukba, az ő kilátástalanságukba, abba, hogy minden nap milyen 
szenvedéseket kell átélniük. 

Tulajdonképpen ennek az egyik lényege nem az lett volna, hogy most a 
gyilkosságra emlékezzünk, hanem pont arra emlékezzünk, és arra emlékeztessük 
magunkat, hogy megelőzzük ezeket a tragédiákat, hogy ilyen tragédiák ne 
fordulhassanak elő. Ez volt az egyik része. 

A másik része pedig az, hogy felszólítjuk a kormányt, hogy végre nyújtson be 
egy átfogó javaslatcsomagot ezen emberek életkörülményeinek a javítására, és arra, 
hogy ez a szakma végre méltó megbecsülésben részesüljön. 

Továbbra is kérem ehhez a támogatásukat. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Szavazás következik. Ki az, aki 
támogatja a H/841. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 4 
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

Tehát a bizottság nem javasolja a tárgysorozatba vételt. 

Az állami vezetők kiemelt egészségügyi ellátásának 
megszüntetéséről szóló H/1936. számú határozati javaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A negyedik napirendi pont következik: az állami vezetők kiemelt egészségügyi 
ellátásának megszüntetéséről szóló határozati javaslat. Itt is tárgysorozatba vételről 
döntünk. Szabó Timea képviselő asszonynak adom meg a szót. 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Igyekszem rövid lenni, 
és azokat a részeket kiemelni, amelyek nem szerepelnek az általános indoklásban.  

Pontosan tudjuk azt, hogy az egészségügy romokban van, itt a korábbi 
napirendi pontok kapcsán is ez már többször, több aspektusban felmerült. Nemcsak 
arról van szó, hogy hónapos, akár éves várólisták vannak, arról is, hogy a sürgősségi 
ellátás nem tudja teljesíteni a rárótt feladatokat, hogy a kórházak folyamatosan 
adóssággal küzdenek, hogy hiába kezdődött el egy béremelés, tovább folytatódik a 
szakmából az elvándorlás, orvoshiány van, ápolóhiány van, a kormányzat a korábban 
60 százalékos béremelés helyett a mentődolgozóknak egy 10 százalékos béremelést 
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jelentett be. Minden területén az egészségügynek borzasztó és lassan tragikus hiány 
van, ráadásul tudjuk, hogy most a kormányzat már arra készül, hogy az állami 
finanszírozásban részesítse a magánellátókat, ezzel gyakorlatilag ki fogja mondani 
azt, hogy létrehozza hivatalosan is a szegénykórházakat, miközben akinek van pénze 
és meg tudja fizetni, az mehet a magánellátásba. 

Mindeközben, miközben a magyarok 90 százaléka tehát nem fér hozzá azonnal 
vagy legalábbis normál határidőn belül minőségi betegellátáshoz, aközben a 
kormányzati vezetők és állami vezetők VIP-ellátásban részesülnek. 

Ez a javaslat arra irányul, hogy szüntessük meg az állami vezetők VIP-ellátását, 
igenis, vegyenek részt ők is abban az ellátásban, amely az ország 99 százalékának jut. 
Ha Orbán Viktor, Kásler Miklós és a döntéshozók talán végre egyszer a saját bőrükön 
megtapasztalják azt, hogy milyen is az állami egészségügy, akkor talán észhez térnek, 
és nem kivonják az egészségügyből a forrásokat, hanem hozzátesznek, hozzáteszik azt 
a közel 700 milliárd forintot, ami jelenleg hiányzik az egészségügyből. Akkor talán 
észreveszik ők is a várólistákat, akkor talán nekik is feltűnik az orvoshiány, az 
eszközhiány, akkor talán észreveszik ők is azt, hogy ha valaki daganatos 
megbetegedésben szenved, akkor Európában a legalacsonyabb az esélye annak, hogy 
ő meggyógyul, és sajnos, a legmagasabb az esélye annak, hogy ő meghal ebben a 
daganatos betegségben. Ez a javaslat egyik része. 

A másik része pedig Kásler Miklós többszöri megnyilatkozására vonatkozik, 
miszerint a Tízparancsolat kiderült, hogy nem 70, hanem akár 85 százalékban is 
képes gyógyítani a betegségek nagy részét. Tehát azt javasoljuk, hogy ne csak 
szüntessék meg az állami vezetők VIP-ellátását, hanem amikor az állami ellátásban 
részesülnek, akkor első vizsgálatkor kapják meg ezek az állami vezetők a 
Tízparancsolatot, ezzel próbáljanak gyógyulni első körben. Nézzük meg, hogy akár a 
Tízparancsolat olvasgatásával vagy akár magukra kenegetésével milyen gyógyulási 
eredmények születnek. Ha esetleg nem válik be a Tízparancsolatnak az olvasgatása 
első körben, akkor mondjuk két-három hét múlva újra igénybe vehetik az állami 
ellátást, és akkor esetleg kaphatnak olyan, másoknak is nyújtott ellátást, mint 
mondjuk a gyógyszeres kezelés vagy az egyéb betegellátási formák. 

Mindenesetre, hogyha maga a csúcsminiszter ennyire hisz ebben a 
Tízparancsolat által való gyógyulásban, akkor a minimumnak azt tartjuk, hogy ezt az 
állami vezetők első körben saját magukon próbálják ki. (Dr. Zombor Gábor: Tegyék 
a fejükre?) Igen, akár ahogy Zombor Gábor mondja, akár a fejükre, a homlokukra 
teszik ezt, vagy a ruházatukra, vagy kenegetik magukat, tehát ennek számos formája 
lehet. 

Ezek után kíváncsian várjuk ezeknek az eredményét, és hogyha ez tényleg 
hatékonynak bizonyul, akkor akár szívesen támogatjuk is azt, hogy egy törvény 
formájában ezt alkalmazzuk. Amennyiben viszont ez nem bizonyul egy hatékony 
gyógyítási formának, akkor viszont követeljük a kormánytól azt, hogy végre vegye 
komolyan az egészségügyet és áldozzon erre megfelelő forrásokat, annak érdekében, 
hogy magyarok milliói ne legyenek végre életveszélynek kitéve, amikor a magyar 
betegellátást igénybe veszik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács József alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. A napirenddel kapcsolatosan annyit szeretnék mondani, hogy amennyiben 
az állami vezetőknek a kiemelt egészségügyi ellátása megoldaná azokat a 
problémákat, amiket a Párbeszéd részéről Szabó Timea megfogalmazott, akkor talán 
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még tudnánk is támogatni ennek a napirendnek a tárgysorozatba vételét. De itt 
véleményem szerint nem erről van szó. 

Illetve a felvetett kérdések közül valóban van olyan, amely a mindennapi 
gyakorlatban problémákat hordoz magában tulajdonképpen, és ezzel egyet is lehet 
érteni, ami megoldásra vár, ez pedig a sürgősségi betegellátás kérdése, amiben 
kétségtelenül nagyon fontos lépések előtt vagyunk, leszünk, és nagyon remélem, hogy 
ebben megoldást is fogunk találni. 

De azért időrendben itt olyan összegek hangoztak el, hogy Lukács képviselő úr 
egy 200 milliárd forintos csomagról beszélt, illetve ezt említette képviselő úr, hogy 
ennek az utólagos visszaadása a költségvetésbe vagy tartalékba tétele, majd utána 
adósságkonszolidáció, bérfejlesztés, ahogy hallhattuk a Pénzügyminisztérium 
részéről, ez valóban így van.  

Az állami vezetőknek az úgynevezett VIP-ellátását - mindegy, hogy hogyan 
nevezzük - egyébként korábban is mindig rögzítette jogszabály egyébként, aminek 
sokféle szempontja van. Mondjuk egy magas állami vezetőnek, ha úgy tetszik, nem a 
mások kárára történő ellátása, itt biztonsági szempontok és nagyon sok minden egyéb 
szóba jöhet nyilvánvalóan. De én egyetlenegy dologra nagyon-nagyon szeretném 
felhívni a figyelmet, és úgy néz ki, hogy az ellenzék ezzel a kérdéssel istenigazából 
nem tud mit kezdeni. Ez pedig véleményem szerint az, hogy egy ilyenfajta 
problématömegnek a rázúdítása mondjuk nem rajtunk keresztül, de egyáltalán a 
társadalomra, mindenféleképpen az emberekben növeli azt a mindennapi 
bizalmatlanságot, amivel egyébként is szembe kell nézni, mert amikor valaki egy 
egészségügyi szolgáltatást igénybe vesz, minden ember némi tartózkodással, 
félelemmel, vagy teljesen mindegy, hogy milyen életérzéssel küzd, hogy egyáltalán 
elmenjen ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. Nos, hogyha mi mindig elmondjuk, 
és főleg önök mindig elmondják, hogy mennyire rossz ez a rendszer, akkor ez az 
emberek bizalmát és a saját gyógyulásukba vetett hitét esetleg nagyon-nagyon komoly 
mértékben veszélyeztetheti és veszélyezteti is. 40-egynéhány éven keresztül én is 
gyakoroltam ezt a munkát. 

De azért egy-két adatot tessenek szívesek megengedni. 2006. – kivonásra kerül 
az egészségügyi ellátásból 600 milliárd forint, azonnal, tehát azonnali lépéssel, nem 
különböző egyeztetések kapcsán, majd kórházi ágyszámleépítések, létszámleépítések 
és sok minden egyéb. Április 1-jéhez kötődött ez a dátum, a szerződéseket 
kénytelenek voltunk aláírni, mert különben megszűnt volna az egészségügyi ellátás 
egésze. 

Nagyon sokan kikerültek a rendszerből, és hogy akkor kikerültek, lehet, hogy 
soha nem jöttek vissza. Ezt követően, ha nem is ugyanerről az oldalról, de ennek a 
politikai nézetnek az oldaláról megjelenik az a kritika, hogy pillanatnyilag hiány van 
ezen a területen. 

A jövő év költségvetésében majd 649 milliárd forinttal emelkedni fog az alap 
költségvetése, amit például önök a költségvetés tárgyalásakor nem támogattak és nem 
szavaztak meg. Tehát amikor bizonyos előrelépéseket nem támogatunk, és azt 
követően kritikákat fogalmazunk meg, valahogy nem korrelál a kettő egymással. 

A másik kérdés, hogy milyen állapotban van. 1200 milliárd forint fejlesztés, 
amiből 500-600 milliárd forint vidéken már realizálódott, Budapesten a következő 
700 milliárdnak a fejlesztése elindult. Most már olvashatjuk, én örülök ezeknek a 
budapesti híreknek, hogy most már a város két oldalán két-két nagy egészségügyi 
centrum fog megvalósulni, mind a pesti, mind a budai oldalon, ami nagyon remélem, 
hogy javítani fogja az ellátás színvonalát. 

Végül, a bérfejlesztések kérdése, és azzal én egyetértek, hogy az nem biztos, 
hogy szerencsés, hogy adósságkonszolidációban kell az év végén megoldani az 



 29 

egészségügyi intézmények költségvetését vagy ki kell igazítani, de azt főosztályvezető 
úr elmondta, hogy olyan anomáliák vannak az egészségügyi intézmények 
működtetésében, amelyben ugyanolyan körülmények, forgalmi adatok és egyebek 
mentén nagyon-nagyon komolyak a különbségek az adósságok tekintetében, amelyek 
persze konszolidációra kerülnek. 

Most valóban dolgozik az egész országban egy olyan munkacsoport, aki ezeket 
az okokat próbálja feltárni. 

Azt már miniszter úrtól hallhattuk, hogy öt területen egészen új 
kormányprogram indult, most én ezt nem fogom felsorolni, mindenki tudja, hogy 
melyikről van szó. A közegészségügyi szűrések kérdése szintén napirenden van, a 
szűrővizsgálatok kérdése, az pedig egész egyszerűen nem felel meg a valóságnak, hogy 
a várólisták időtartama emelkedik. Nem emelkedik, csökken - egyértelműen, 
számszerűen igazolható - a várólisták ideje, és erre is van pénzügyi forrás elkülönítve, 
és én úgy gondolom, hogy az irány jó. Természetesen én azt el tudom fogadni, hogy 
miniszter urat, államtitkár asszonyt, ugyanúgy, ahogy a szociális államtitkárt 
meghallgattuk, teljesen nyilvánvaló, hogy ez a bizottság kompetenciájába tartozik 
ennek a kérdésnek a tárgyalása, de úgy gondolom, hogy nem valós adatokkal a 
társadalmat, a rászoruló embereket riogatni egyáltalán nem szerencsés. A VIP-kérdés 
nem oldja meg a kérdést, ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy mi nem fogjuk 
tudni ennek a tárgysorozatba vételét támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Lukács alelnök úr! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Engedjenek 

meg csak tényleg egy nagyon rövid helyzetértékelést ezzel kapcsolatban, függetlenül 
attól, hogy a Jobbik támogatni fogja ezt az ellenzéki indítványt, mert bár a céljával 
nem teljesen értek egyet, és nem teljesen lehet vele azonosulni, de a végső ok vagy a 
végső következtetés, hogy az egészségügyben valamit tenni kell és a harangokat úgy 
kongatni, amit egyébként Kovács alelnök úr is mondott, hogy elég hangos legyen, de 
ne szüljön bizalmi válságot, ami egyébként abból az információs aszimmetriából 
származik, ami egyébként mindig meglesz a beteg és az orvos között, hiszen egy 
laikusként vesz részt a beteg mindig ebben az ellátási kapcsolatban, ebben a 
személyes kapcsolatban. De egyetértek azért abban, hogy az egészségügyről 
valamilyen módon beszélni kell és ezeket a harangokat kongatni kell. 

Ami engem mégis érdekel, nem ezek a kimondott egyenlőtlenségek, hogy 
valaki a hivatásánál, a tisztségénél fogva jobb ellátást vagy VIP-ellátást kap, hanem a 
kimondatlan egyenlőtlenségek. Azok a kimondatlan különbségek, amelyek mindvégig 
ott vannak a magyar ellátórendszerben, amelyek adott esetben akár nemen, a 
születésnek a helye, a lakóhelynek az irányítószámában vagy adott esetben az anyagi 
helyzetükben mutatkoznak meg az embereknél. 

Az, hogy nem lehet egységesen ugyanolyan színvonalon igénybe venni egy 
egészségügyi szolgáltatást Magyarországon, mert aki Komlón lakik, vagy aki adott 
esetben Debrecenben a klinika szomszédságában lakik, nem ugyanazzal az 
egészségügyi ellátással és nem ugyanazzal a színvonallal fog találkozni. Engem 
egyetlenegy dolog érdekel, hogy ebben az országban - és jó, hogyha egyébként ehhez 
az egyik eszköz ez lehet - egy egységes színvonalú, mindenhol jól elérhető és az én 
személyes hitvallásom szerint egy állami közfinanszírozott, robosztus ellátás legyen. 
Hogyha ehhez ez egy adalék, akkor a Jobbik ezt tudja támogatni, de természetesen 
ehhez sokkal több mindent kell még tenni. Összességében a határozati javaslatot, 
illetve annak a tárgysorozatba vételét támogatni tudjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Képviselő asszony, parancsoljon! 

Szabó Timea válaszai 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm a 
hozzászólásokat. Minden tiszteletem mellett, alelnök úr, mert tudom, hogy ön azon 
kevesek közé tartozik, akik egyrészről elismeri a problémákat, másrészről tényleg, ha 
rajta múlna, akkor többet is tenne érte. Azért azt mondani, hogy az ellenzéki 
képviselők riogatnak az egészségügynél, meg az, hogy mi romboljuk az emberek 
bizalmát az egészségügyben, hát azért enyhén szólva barokkos. Tehát tényleg azt 
gondolják, hogy attól, mert a Jobbik képviselője vagy én kiállok és elmondom, hogy 
rossz az egészségügy, attól fogják azt gondolni, hogy rossz az egészségügy, és nem 
attól, hogy napi szinten ezt látják, ezt tapasztalják? A saját édesanyám kapott egy 
kardiológiai szűrésre hat héttel később időpontot, mint ahogy arra bejelentkezett. Hat 
hét alatt mondjuk pont meghalhatott volna. (Dr. Pesti Imre: Szűrésre?) Egy 
kardiológiai vizsgálatra. Nyilvánvalóan ez itt a legnagyobb probléma az 
egészségügyben, hogy vizsgálat helyett szűrést mondtam, ugye, Pesti Imre? Tényleg 
egy kicsit vegyen már vissza, mert az, amit maguk az egészségüggyel művelnek, az 
egészen katasztrofális, és arra hivatkozni itt, hogy az emberek milliói nem látják, nem 
tapasztalják ezt az elképesztő állapotot, ami az egészségügyben van, az vagy egy 
elképesztő cinizmus, vagy tényleg a teljes vakság. 

Én most vagyok annyira jóhiszemű, hogy azt gondolom, hogy az utóbbiról van 
szó, ezért javasoltam azt – és itt kapcsolódnék Lukács László képviselőtársamhoz -, 
hogy azért vegyük el a VIP-ellátást az állami vezetőktől, nem azért, mert sajnáljuk, 
hogy az a néhány ember esetleg hamarabb sorra kerül, hanem azért, mert nem látják 
– jóindulatú feltételezésben sem -, hogy mi folyik az egészségügyben. Tapasztalják 
meg azt a romhalmazt, amit emberek milliói nap mint nap átélnek, és ha 
megtapasztalják, akkor talán észhez térnek, és talán hajlandóak érdemben is lépni. 

Én nagyon örülök, hogy alelnök úr azt mondta, hogy látszanak az anomáliák a 
kórházak működtetésében, és akkor ebben most dolgozik egy munkacsoport. Most 
dolgozik egy munkacsoport? Kilencéves kormányzás után most dolgozik egy 
munkacsoport? Hát, mi a jó életet csináltak maguk az elmúlt kilenc évben? Már 2011-
re megígérték egyébként a népegészségügyi programot, aztán 2013-ra, aztán ’15-re, 
még mindig nincs semmi. Az derül ki, hogy egyébként legalább nyolc különböző 
munkacsoport dolgozik ezen, akik többek között nem tudnak egymásról, és akkor 
még ez a legkisebb probléma. 

Tehát azért hagyjuk már azt, hogy itt egyrészt kilenc éve nem történik semmi, 
másrészt folyamatos forráskivonás van, utána mi legyünk a hibásak. 

A szűrésekkel kapcsolatban: a vastagbélrákszűrésre adott uniós forrásokat 
éppen hogy csak nem kellett még visszafizetnünk, annyit késett az egész 
szűrőprogram elindítása. A mellrákszűrés programja: tíz mellrákszűrő buszt kellett 
volna júliusig átadnia a kormánynak, egy közel 2 milliárd forintos közbeszerzés után, 
amiből egy darabot adtak át a tízből, és ki kapta meg ezt a közbeszerzést? Nem az a 
cég, aki egyébként ezt a munkát korábban végezte, hanem egy Pintér Sándor-közeli, 
egyébként biztonságtechnikai berendezéseket gyártó cég. És láss csodát, a tízből nem 
készült el kilenc darab határidőre. Két hete kérdeztem meg Rétvári Bencét, hogy mi 
van ezekkel a buszokkal, ő elismerte a késést, mondjuk nagyon nem tudott volna mást 
tenni, és azt mondta, hogy leghamarabb jövő áprilisban kerülhetnek átadásra ezek a 
buszok. 

Tehát ennyit arról, hogy milyen szűrőprogramok indultak el. 
Még egy dolog: nem szuperkórházakra van szükség, ahogy alelnök úr említette, 

hogy milyen jó, mert most már a város két pontján lesznek ilyen szuperkórházak, 
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hanem a meglévő kórházakat kellett volna rendbe tenni, hogy évek óta azok 
működjenek. És ha megnézzük a statisztikát, az OECD kimutatása szerint a magyar 
állam költ a legkevesebbet szinte Európában egészségügyre, 3,5 százalékot. 7 százalék 
hivatalosan, annak a fele az, ami az állami hozzájárulás, mert közel a fele a betegek 
zsebéből megy. Ez is a legmagasabb hozzájárulás szinte Európában, az, hogy mennyit 
kell a betegeknek zsebből fizetni. 

Ezek után azt mondják, hogy persze, itt vannak problémák, de dolgoznak rajta? 
Tényleg nyolc meg kilenc év után dolgoznak rajta? Kérem, hogy fogadják el ezt a 
javaslatot, hogy Orbán Viktor, Kásler Miklós és a többi Tízparancsolatban hívő 
kormánytag is megtapasztalhassa végre azt, amit magyarok milliói megtapasztalnak, 
hátha akkor történik változás. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Szavazásra kerül a sor. 
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a H/1936. számon benyújtott képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem. 

Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba vételt. 

A terhesség-megszakítások jelentőségének érzékeltetése érdekében 
szükséges intézkedés bevezetéséről szóló H/1184. számú határozati 
javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

Az utolsó napirendi pont, mégpedig a terhesség-megszakítások jelentőségének 
érzékeltetése érdekében szükséges intézkedés bevezetéséről szóló határozati javaslat 
tárgyalására kerül sor. Itt is a tárgysorozatba vételről kell döntenünk. Az 
előterjesztőnek, Dúró Dóra képviselő asszonynak adom meg a szót. Tessék 
parancsolni! 

Dúró Dóra szóbeli kiegészítése 

DÚRÓ DÓRA (független): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Nem kevesebbre vállalkozom most itt, ennek az előterjesztésnek a 
keretében, minthogy az Isten adta élet megkérdőjelezhetetlen hangját eljuttassam a 
döntéshozókhoz. Egyrészről azokhoz a döntéshozókhoz, akik most itt, a bizottság 
ülésén részt vesznek, tehát a képviselőkről van szó, másrészről pedig azokhoz a 
döntéshozókhoz, akik édesanyák és éppen a szívük alatt hordanak egy 
magzatgyermeket, az ő hangjukat szeretném a saját édesanyjukhoz eljuttatni, erről 
szól ez a javaslat. 

Tudom jól, hogy az abortusz kérdése mind társadalmilag, mind az egyéni élet 
szempontjából rendkívül kényes, rendkívül nehéz kérdés, és ennek a felelősségnek a 
tudatában szeretném az előterjesztői expozét is elmondani. Arra kérem önöket is, 
hogy ennek a felelősségnek a tudatában vegyenek részt ebben a vitában, amely már 
egyébként ennek a javaslatnak a benyújtásától kezdve elindult, nagyjából két 
hónappal ezelőtt. 

Először szeretnék az elvi megközelítésről beszélni, hiszen meggyőződésem, 
hogy az abortusz kérdése leginkább az elvi megközelítés szempontjából ragadható 
meg, és ez az, amely igazán meghatározza ennek a szabályozását, illetve ennek a létét 
egy társadalomban. Aztán pedig szeretnék rátérni úgymond gyakorlatiasabb érvekre, 
amelyek gyakran szoktak ellenérvként elhangozni, akár ezzel a konkrét javaslattal 
kapcsolatban is, mint a prevenció fontossága, a fogamzásgátlásnak a kérdése. 
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Magyarország Alaptörvénye elvileg előírja azt, hogy a magzat életét a 
fogantatástól kezdve védelem illeti meg, azonban ez egyáltalán nem teljesül. Az 
Alaptörvény elfogadását követően a törvényben semmilyen változás nem született, 
tehát gyakorlatilag az a gyakorlat maradt fenn, amely ezt megelőzően is létezett 
Magyarországon.  

Hogy miért mondtam azt, hogy leginkább elvi megközelítés, azt több 
mindennel szeretném érzékeltetni, de talán egy összehasonlítás az, amely megmutatja 
azt nekünk, hogy azok az úgymond gyakorlatias megközelítések miért nem állják meg 
a helyüket. Lengyelországban, amelynek a történelmi fejlődése és az életszínvonala 
nagyságrendileg azért hasonló Magyarországhoz, egy 38 millió lelket számláló 
országról beszélünk, mindösszesen évente 1000 abortuszt végeznek, miközben 
nálunk, Magyarországon, egy 10 millió lélekszámú országban körülbelül 30 ezret. 

Jelenleg mi egy olyan társadalomban élünk, ahol a megfogant gyermekek közül 
minden negyediket már magzati életkorában elpusztít az édesanyja, tehát a mi 
társadalmunkban minden negyedik magyar gyermek abortusz áldozata lesz. Ez az a 
helyzet, amiből kiindulva éreztem úgy, hogy szükséges, hogy az Országgyűlés elé is 
kerüljön ez a kérdés, és változtassunk azon a szabályozáson, amely ezt eredményezi. 

A kis lépések politikájában is hiszek ebben a kérdésben, ezért nyújtottam be, 
egyébként 2016-ban már egy nagyon hasonló javaslatot, és most ismételten a 
szívhang meghallgatására vonatkozó javaslatot.  

Hogyha a magyarságnak az eredetét tekintjük, illetve a kereszténységnek az 
eredetét, akkor mind a két mítoszban, Emese álmának mítoszában is, és Szűz Mária 
mítoszában is a termékenység megjelenik, mint központi elem. Tehát identitásunk 
részének kellene lennie a termékenységnek, mint értéknek a megjelenítése, amelyre 
az egész magyarság és az egész kereszténység is visszavezethető. 

Szűz Mária azt mondta, amikor tudomást szerzett arról, hogy ő milyen 
állapotba került, hogy „Legyen a te igéd szerint, Uram!”, tehát a termékenység 
Istentől eredeztethető érték, és ez az az érték, amit meggyőződésem, hogy nekünk a 
XXI. században is képviselnünk kell. 

De nemcsak az eredetünkben leledzik mindaz a szemlélet, amely az 
abortuszoknak a visszaszorítását hivatott előmozdítani, hanem a XXI. században a 
migrációs kérdés is igenis, befolyásolja azt, hogy mi hogyan viszonyulunk azokhoz a 
gyermekekhez, akik megfogantak. 

Itt szeretném segítségül hívni önöknek Matteo Salvininek egy Luxemburgban 
zajlott vitában tett felszólalását, amely a következőképpen hangzik: „Hallottam, hogy 
valaki azt állítja, hogy azért van szükségünk a bevándorlásra, mert a mi európai 
népességünk már elöregedett. Én ezt teljesen másképp látom.  

Engem azért fizetnek országom polgárai, tegyem lehetővé fiataljainknak, hogy 
ugyanúgy újra lehessenek gyermekeik, mint ahogy évekkel korábban voltak. Nem 
értek egyet azzal, hogy az afrikai fiatalság színe-virágját kiemeljük környezetéből csak 
azért, hogy aztán velük pótoljuk azokat a gyermekeket, akiket mi magunk nem 
hoztunk világra. 

Meglehet, Luxemburgnak ez kell, de nálunk, Olaszországban támogatnunk kell 
a magunk gyermekeit abban, hogy saját gyermekeik lehessenek, ne pedig új 
rabszolgákra cseréljük azokat a gyermekeket, akiket mi nem hoztunk világra.” 

Ez a kérdés átvezet ahhoz az ügyhöz is, amely szerint nemcsak egyéni sorsokról 
van szó, hanem minden egyes megfogant gyermek, főleg ebben a demográfiai 
helyzetben, amelyben hazánk van, közkincs is, akire valóban vigyáznunk kell a 
megfogantatás pillanatától kezdve. 

Az elvi megközelítéshez még egy utolsó adalékot szeretnék tenni, amely 
szerintem a legerősebb, és éppen az 1991-es, nagyon ismert vagy hírhedt 
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alkotmánybírósági határozathoz fűzte hozzá Sólyom László, aki rendkívül jól 
összefoglalta azt, hogy ennek az elvi megközelítésnek mi is a lényege. Ez így hangzik: 

„A kérdés az, hogy az ember jogi státusza kövesse-e a természet- és 
szellemtudományok, valamint a közvélemény emberfogalmainak fent jelzett 
változását, kiterjedjen-e az ember jogi fogalma is a születés előttre, egészen a 
fogantatásig. A jogalanyiság ilyen kiterjesztésének jellege és hordereje csak a 
rabszolgaság eltörléséhez hasonlítható, de annál is jelentősebb lenne. Ezzel az ember 
jogalanyisága elérné elvileg lehetséges végső határát és teljességét. Az ember 
különböző fogalmai ismét egybeesnének.” 

Úgy gondolom, hogy ez lesz az a pont, amikor nyugvópontra tudjuk majd hozni 
ezt a vitát, és meggyőződésem, hogy ez az, amit mindannyiunknak követnünk kell, 
hogy az ember jogi fogalma elérje az ember fogalmának a teljességét. 

Azok, akik ezen javaslat, vagy akár az abortusz szabályozás megváltoztatása 
ellen érvelnek, ők gyakran beszélnek arról, hogy sokkal inkább fontos az, hogy a 
prevencióra, illetve a fogamzásgátlás elterjesztésére helyezzük a hangsúlyt. A javaslat 
indokolásában egyébként én is kitértem arra, hogy a prevenciót hogyan lehet tovább 
erősíteni, és ezzel az iránnyal egyetértek. Ugyanakkor látni kell, hogy az abortusz 
vonatkozásában ettől nagyságrendi változást most már nem várhatunk. 

A fogamzásgátlásban a forradalom ugyanis a nyugat-európai államokban és 
Egyesült Államok államaiban lezajlott már az 1950-es évektől kezdve, 
Magyarországon pedig az 1970-es évektől kezdve. Túl azon, hogy az eddig 
elmondottak alapján nyilván nem lepem meg önöket, hogyha azt mondom, hogy 
egyébként szemléletében is hibásnak tartom azt, hogy a fogamzásgátlást próbáljuk 
meg erőltetni, szerintem a termékenységet, mint értéket kellene középpontba állítani. 
Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a fogamzásgátlás terjedésétől 
várható abortuszszám-csökkenést már nagyságrendileg mind a nyugat-európai 
társadalmak, mind Magyarország társadalma elérte. A KSH Népességtudományi 
Kutatóintézetének gondozásában készült összehasonlító elemzés is rávilágít arra a 
többszöri adatfelvételt követően, hogy Magyarországon a párkapcsolatban élő nők 
már évtizedek óta 90 százalék feletti arányban védekeznek.  

Tehát a prevenció ilyen értelemben már megvalósult, és ha ehhez hozzávesszük 
azt, hogy a fennmaradó 10 százalékban jelentős számban vannak azok, akik mondjuk 
lelkiismereti okokból nem védekeznek, akkor láthatjuk azt, hogy e tekintetben már 
nagyon kismértékű fejlődés az, amit elérhetünk, de természetesen ezt is 
mindenképpen el kell érnünk. 

Még egy előadásból idéznék, amellyel szeretném ezt szintén alátámasztani, ez a 
KSH népmozgalmi statisztikai osztályának egyik konferenciáján tartott előadás volt, 
ahol azt mutatták ki, hogy 1970-2000 között hazánkban a fogamzásgátlással 
megelőzött terhességek száma háromszorosára nőtt, tehát ez is azt támasztja alá, amit 
az előbbiekben mondtam, hogy e tekintetben már a prevenció megvalósult. 

Mi határozza meg azt, hogy a fogamzásgátlással kik élnek? Egy gyakori tévhit 
az - amit talán nevezhetek tévhitnek -, hogy például az iskolai végzettség vagy a 
vagyoni, a jövedelmi helyzet meghatározza azt, hogy ki az, aki hozzájut a 
fogamzásgátláshoz, amelyre szintén rácáfolnak egyébként ezek a kutatások. Tehát 
meglepő módon például az életkor sokkal jobban befolyásolja a fogamzásgátlási 
szokásokat, mint a vagyoni helyzet, de a biztos párkapcsolat is egyébként egy sokkal 
erőteljesebb tényezőnek tekinthető. Ez is egyébként a tudatosságra vall, tehát nem 
mondható az, hogy anyagi okai lennének annak, hogy valaki nem fér hozzá a 
különböző fogamzásgátlási módszerekhez. 

Amire még szeretném felhívni a figyelmüket, az a tájékozott beleegyezésnek a 
joga, amit ez a javaslat a középpontba helyez. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy 



 34 

minden édesanya, aki elgondolkodik az abortuszon és úgy dönt, hogy ennek veti alá 
magát, illetve a magzatgyermekét, az tájékozott legyen, és tudja azt, hogy nem egy 
sejtcsomóról dönt. Ezért is hoztam el önöknek egy 10 hetes magzatgyermeknek a 
képét. Ő így néz ki 10 hetes korában. (Felmutat egy 10 hetes magzat nagyságának 
szemléltetésére készített modellt.) Szemmel láthatóan és érzékelhetően nem egy 
sejtcsomóról van szó, hanem egy olyan élőlényről, egy emberről, akinek már szíve 
van, és a testrészei is megkülönböztethetők és jól láthatók. Tehát ez az érv szintén 
nem állja meg a helyét, hogy még csak egy sejtcsomóról lenne szó. 

Az elvi megközelítéssel kezdtem, ezzel is szeretném zárni a mondandómat első 
körben. Az utolsó szó jogán, stílszerűen, amely egy publicisztika címe volt a hetekben 
Gavra Gábor tollából. Őt szeretném idézni, hiszen úgy gondolom, hogy rendkívül jól 
összefoglalta a javaslatnak a lényegét. 

„Dúró Dóra mindössze arra tett javaslatot, hogy legalább egyszer az életben 
kommunikáljon egymással a magzat és a sorsáról döntő anya. A javaslat szerint nem 
történne más, minthogy a tudtán kívül élet és halál határán létező magzat a 
szívhangjával legalább az utolsó szó jogán üzenjen a sorsáról gondolkodó anyjának.” 

30 ezer magzatgyermekről van szó évente. Kérem, hogy támogassák a 
javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim, az ötödik napirendi pont az intézkedések 

bevezetéséről kellene hogy szóljon, vagy kellett volna hogy szóljon a terhesség-
megszakítások jelentőségének érzékeltetése érdekében. Tehát ez volt a definíció. 
Minden mást köszönök szépen. 

Van-e hozzászóló? Zombor Gábor! 

Hozzászólások, megjegyzések 

DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nagy 
tisztelettel és szeretettel köszöntöm ismét képviselő asszonyt ebben az ügyben. Két 
évvel ezelőtt már értekeztünk erről a javaslatról, és szerintem ugyanazt tudom 
elmondani, mint akkor, hogy az elmondottak 99,9 százalékával szerintem az itt ülők 
egyetértenek. A céllal is. De továbbra is azt kell mondani, hogy az eszköz, amit ön 
javasol, most már második alkalommal, az nem teljesen támogatható véleményem 
szerint. 

Ezért előrebocsátom, hogy a mi képviselőink tartózkodni fognak ebben a 
szavazásban. Méghozzá azért, mert a kötelezővé tétel és egy súlyos pszichés 
krízishelyzetben lévő nőnek a további, akarata ellenére történő pszichés gyötrése 
szerintem nem támogatható. Főleg akkor nem, ha belegondol abba, hogy mondjuk 
szexuális bűncselekmény áldozata volt az a hölgy, vagy pedig súlyos genetikai 
fejlődési rendellenességgel megszületendő magzatról van szó, hogy milyen 
kegyetlenség lenne az orvos részéről. Egyébként az orvos valószínűleg nem csinálná 
meg, és senki nem kötelezheti arra, hogy ezt megtegye. 

Amikor a vita megtörtént két évvel ezelőtt, akkor is abban maradtunk, ha jól 
emlékszem, hogy történjenek egyeztetések. Az önök részéről indult egy társadalmi 
egyeztetés, de a szakmával is szükséges, azzal, aki végzi, mert annak ellenére, hogy ez 
most egy hatóságilag szabályozott kérdés, amiben egyébként döntően konszenzus 
van, tehát nagyon érzékeny egyensúlyi helyzet van az abortusz kezelésében 
Magyarországon, egy sokkal szélesebb körű konzultáció szükséges ahhoz, hogy ebben 
a kérdésben változások legyenek. Ezért a szakma ezt az elképzelést valószínűleg 
hasonló okok miatt, amit elmondtam, illetve olyan szakmai okok miatt, amelyet nem 
biztos, hogy ön elé tártak, a nem kivitelezhető kategóriába sorolja. Ugyanis a pici 
terhességeknél azt a vizsgálatot, ami meg tudná adni azt a lehetőséget, hogy 
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szívhangot produkáljon, azt nem javasolja a szakma, tehát az veszélyes lehet a korai 
terhességre. 

Tehát ha belegondol abba, hogy mondjuk van egy anyuka, aki valamilyen oknál 
fogva úgy dönt első kétségbeesésében, hogy igen, megcsináltatja az abortuszt, de 
meghallja a szívhangot, és kötelezzük az orvost, hogy egy olyan eszközzel csinálja, ami 
egyébként károsíthatja a magzatot, és ennek hatására azt mondja, hogy igen, akkor 
megtartom a babát, ennek a kockázatnak ki lehet-e tenni? 

Tehát erre a javaslatra - és sorolhatnék még egy pár ilyet, de nem szeretném az 
időt húzni ezzel és a türelmüket próbára tenni - én azt mondom, mint két évvel ezelőtt 
is, hogy még intenzívebb egyeztetés kellene annak érdekében az EMMI-vel, a 
szakmával, hogy egy olyan megoldást találjunk, amellett, hogy a céllal és a nagy 
részével egyetértünk, ami egyébként megvalósítható, hogy a bizalmi orvos-beteg 
kapcsolatot is tudja kezelni. Egyébként nem lehet felülírni ezt, tehát egy orvosnak 
nem lehet azt utasításba adni, hogy márpedig ő köteles egy pszichés krízishelyzetben 
lévő hölgynek még tovább rontani a pszichés állapotát, csak azért, mert van egy ilyen 
jogszabály. Itt azért a beteg állapotának a megítélése nemcsak azon múlik, hogy most 
éppen aktuálisan terhes-e, hanem hogy milyen pszichés állapotban van, és lehet, hogy 
az orvos úgy mérlegel egyébként, hogy sokkal fontosabb az, hogy abból a krízisből 
kihozzuk, mint az, hogy még egy jogszabályi előírás miatt meghallgattassuk vele a 
baba szívhangját, ha egyáltalán meg lehet hallgatni. 

Tehát nem akarom ismételni magam, mi várjuk a további esetleg átdolgozott, 
módosított javaslatot. A céllal egyetértünk. Én azt javaslom, egyébként a bizottság - itt 
olvasom valamelyik, azt hiszem, az ön előterjesztésében - úgy tudja, hogy az EMMI 
foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy valamilyen szabályokat módosítson, akkor az 
EMMI-nek a figyelmébe kell ajánlani, hogy akár egy alternatív lehetőségként fel lehet 
ajánlani az anyukának, de még egyszer mondom, hogy szakmailag a Nil nocere! elv, 
hogy ne ártsunk, az mindig fontosabb, mint bármi más, esetleg jogszabályi háttér. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lukács úr jelezte, hogy röviden szólni kíván. 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen. 

Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Minden olyan 
intézkedés nagyon fontos, ami egy ilyen rossz demográfiai helyzetben, ahogy Z. 
Kárpát Dániel kollégám szokott fogalmazni, egy demográfiai tél idején enyhítheti azt 
a kihívást és azt a nehézséget, amellyel Magyarország és egyébként a közép-kelet-
európai országok nagy része küzd. Ez a javaslat egyébként arra tesz kísérletet, hogy 
ezt enyhítse. Mint mondtam, minden eszköz felhasználható, és minden, a cél elérése 
érdekében hasznos elképzelést, gondolatot be kell fogadnunk, meg kell vitatnunk.  

Én azt is fontosnak tartom, hogy az abortuszkérdéssel kapcsolatosan legyen 
végre majd egy társadalmi vita, amit le lehet bonyolítani, és éppen ezért fájdalmas, 
hogy pont a családok évében, egy családok évére vonatkozó nemzeti konzultációban 
például nincs erre vonatkozó, akár a magzati élet védelmére vonatkozó kérdés, amiből 
egyébként utána elindítható egy társadalmi vita, amelybe be lehet vonni azokat a 
szereplőket, akik érzékenyen reagálnak erre. Jellemzően a nőket, a 
népesedéspolitikával foglalkozókat, vagy akár a szülész-nőgyógyász orvosokat, vagy 
az ellátórendszer azon tagjait, védőnőket, akik jobban ismerik ezt a helyzetet, illetve a 
kialakult veszélyhelyzeteket, illetve állapotokat. 

Én úgy gondolom, hogy ennek a diskurzusnak le kellene zajlani és mihamarabb 
le kellene zajlania, és képviselő asszony is valószínűleg erre tesz most kísérletet, hogy 
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ez kerüljön az érdeklődés, a média és a politikai közgondolkodás homlokterébe, 
hiszen fontos, hogy diskurzust folytassunk a magzati élet védelméről. 

Én úgy gondolom, hogy a javaslat támogatható. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok több jelentkezőt. Mielőtt szavazunk, az 

előterjesztőnek, az indítványtevőnek adom meg a lehetőséget. Parancsoljon, képviselő 
asszony! 

Dúró Dóra válaszai 

DÚRÓ DÓRA (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Zombor 
Gábor képviselő úrnak és Lukács László képviselő úrnak is a hozzászólásukat. Az itt 
felvetettekre reagálnék röviden. 

Zombor Gábor érvelése három kérdéskör köré csoportosítható: az egyik az 
anya pszichés helyzete, amelyet itt mérlegelendő szempontként hozott fel, a másik a 
javaslat kivitelezhetőségére, illetve a javaslatban tett eljárás kivitelezhetőségére 
vonatkozik, a harmadik pedig az egyeztetésre a különböző érintettekkel, szereplőkkel. 

Zombor Gábor képviselő úr, ha jól tudtam jegyzetelni, azt mondta, hogy egy 
súlyos krízishelyzetben lévő nő pszichés gyötrésére kerülne sor ennek a javaslatnak a 
megvalósulása esetén. Én pedig akkor szeretném mellétenni, hogy egy életveszélyben 
lévő magzatnak a segélykiáltásáról lenne szó. Tehát annál nagyobb krízishelyzetet az 
életben nem tudok elképzelni, minthogy valakit megölünk, ha valakinek az életét 
kioltjuk, és mindössze azt szeretném, hogyha tényleg komolyan gondoljuk azt, hogy 
már a fogantatástól kezdve egy élőlényről van szó, ezért is hoztam el szemléltetésként 
egy tízhetes magzatgyermeket, hogy lássák, hogy róla van szó, akinek dobog a szíve. 
Szeretném, hogyha az ő élete is fontos lenne, és mérlegelés tárgyává tennénk azt, hogy 
valakinek az élete kioltása az egy lapon említhető-e azzal, hogy valaki egyébként 
pszichés krízishelyzetbe kerül. 

Kérem, hogy ezt mérlegeljék, hogy egy élet áll szemben egy pszichés 
krízishelyzettel. 

A második a kivitelezhetőségre vonatkozó érvelése képviselő úrnak. A javaslat 
indokolásában is kitérek erre, hogy a magzati életkorát élő gyermek szíve már a 
fogantatás pillanatától formálódik, így a másállapot ötödik hetében ez a pici szív 
megkezdi működését és kamrákra osztódik. Hat héttel később, tehát a fogantatástól 
számított hat héttel később már vér folyik a testén belül, és a megnövekedett szív 
minden egyes percben 100-160 dobbanást végez, így a hatodik héttől már hallhatók 
ezek. Itt két linket is a javaslat indokolásában egyébként hivatkozásként beidéztem. 
Tehát ezt nem én találtam ki vagy nem a kisujjamból szoptam, hanem ezek orvosi 
állásfoglalások, hogy ez valóban elvégezhető. 

Már csak azért is végezhető el egyébként, mert az egész javaslatról én magam 
akkor szereztem tudomást, amikor 2016-ban Budapesten nemzetközi demográfiai 
konferenciát szerveztek, amelyet Orbán Viktor nyitott meg, és itt az előadásában egy 
Gjorcev nevű macedón képviselő beszélt arról, hogy Macedóniában ezt a szabályozást 
már bevezették, és ennek a következtében 20 százalékkal csökkent az abortuszok 
száma. Tehát igenis, ennek a javaslatnak van létjogosultsága, van is már nemzetközi 
példa arra, hogy ez megvalósult, és érdemi hatása van az abortuszok csökkenésére. 
Magyarországon egy hasonló hatás évente 6 ezer gyermek megszületését tenné 
lehetővé. 

Az egyeztetés vonatkozásában azért mosolyogtam, mert két éve én 
benyújtottam ezt a javaslatot, és azóta semmilyen egyeztetés nem történt ezzel 
kapcsolatban egyrészről. Másrészről pedig, hogyha önök szeretnének egyeztetést, 
vagy a kormány vagy az EMMI szeretne egyeztetést, senki nem gátolta meg sem két 



 37 

évvel ezelőtt, sem most nem gátolja senki, mégsem jöttek a parlament elé semmilyen 
olyan javaslattal, ami az abortusz-szabályozáson bármilyen módon is változtatna. 
Meg az, hogy ajánljam az EMMI figyelmébe, azzal, hogy benyújtottam, úgy gondolom, 
azzal az EMMI figyelmébe ajánlottam, tehát ennél többet képviselőként nem tudok 
tenni. 

Ezeket a válaszokat tudom Zombor Gábor képviselő úrnak mondani, Lukács 
László képviselő úrnak pedig köszönöm a támogatást. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) 
Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 11 tartózkodás. Mindenki más, úgy 
látom. 

1 támogató szavazattal és 11 tartózkodással nem vette tárgysorozatba a 
bizottság. 

Lezárom a napirend tárgyalását. Köszönöm szépen, képviselő asszony, 
viszontlátásra! 

Az ülés berekesztése 

Az egyebek napirendi pontban nekem nincs közérdekű bejelentenivalóm. 
(Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy önöknek sincs. Akkor a bizottsági ülést bezárom. Szép 
napot önöknek! Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc) 

  Korózs Lajos  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


