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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
ismertetése és elfogadása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívottakat.  

Engedjék meg, hogy először megállapítsam, hogy a bizottsági ülés 
határozatképes. Másodikként pedig a helyettesítéseket szeretném a jegyzőkönyv 
számára bediktálni: Pesti Imre képviselő urat Molnár Ágnes fogja helyettesíteni, 
Révész Máriusz képviselő urat Kovács József alelnök úr, Nacsa Lőrincet pedig Kovács 
Sándor képviselő úr fogja helyettesíteni.  

Engedjék meg, képviselőtársaim, hogy két mondatot szóljak arról, hogy a 
funkciókban váltás történt. Ugyan nincs itt, nincs jelen Rig Lajos képviselőtársam, de 
szeretném itt is megköszönni Lukács László György képviselő úrnak az alelnöki 
munkáját ebben a közel egy évben, amelyet együtt töltöttünk, és a személycserék 
miatt Rig Lajos képviselő úr lesz a bizottság alelnöke a Jobbik részéről. 

Szintén a jegyzőkönyv számára szeretném azt is elmondani, hogy pénteken 
írásban értesítettem a bizottság tagjait, hogy a Központi Statisztikai Hivatal jelezte, 
mégsem felel meg számukra az előzetesen egyeztetett időpont, ezért ennek a témának 
a mai ülésen történő tárgyalására nem kerül sor. Ismeretes, hogy a szegénység és a 
társadalmi kirekesztettség kapcsán tettünk javaslatot, a Fidesz-frakció több 
alkalommal kérte ennek a napirendnek a megtárgyalását. Én azt gondolom, időben 
eljuttattuk a felkérést, a meghívót, sőt utolsó pillanatig úgy is volt, hogy az alelnök úr 
fogja prezentálni ezt a napirendet. 

Ezen túlmenően pedig Kovács József alelnök úr a napirendi javaslat 
módosítására vonatkozóan terjesztett elő egy javaslatot. Alelnök úr azt javasolta, hogy 
ne kerüljön sor a „Tájékoztató a gyermekek otthongondozási díjának bevezetéséről 
szóló törvény végrehajtásának tapasztalatairól” napirendi pontra; itt Fülöp Attila 
szociális ügyekért felelől államtitkár meghallgatására került volna sor. Tehát ezt 
szerettem volna önöknek és a jegyzőkönyv számára előzetesen elmondani. Ehhez 
képest azt kérdezem… (Dr. Szél Bernadett jelentkezik.) Egy képviselő asszony 
jelentkezik. Képviselő asszony, bocsánatot kérek, addig, amíg a napirendet el nem 
fogadjuk, addig nincs lehetősége szólni. (Dr. Szél Bernadett: Jó. Akkor utána kérnék 
lehetőséget, elnök úr. Köszönöm szépen.) Igen. 

Arra tettem javaslatot, hogy 1. napirendként a Nagy-Britannia és Észak-
Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő kilépése kapcsán tárgyaljunk 
egy napirendet. Második napirendi pontnak javasoltam az Erzsébet-programról szóló 
törvény módosítására benyújtott törvényjavaslatot, hogy mint kijelölt bizottság, 
tárgyaljunk róla. A harmadik a gyermekek otthongondozási díjának bevezetéséről 
rendelkező törvény végrehajtásának tapasztalatairól szóló napirendi pont, ide hívtuk 
volna Fülöp Attila államtitkár urat. Negyedik javaslatom az volt, hogy a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényhez benyújtott, a Hohn Krisztina 
által jegyzett önálló képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről döntsünk, és 
javasoltam, hogy a közétkeztetés megújításáról szóló törvény - szintén képviselői 
önálló indítvány - tárgysorozatba vételről is döntsünk. Továbbá javaslatom volt a 
főállású anyaság feltételeiről szóló határozati javaslat megtárgyalása, ezt Hegedűs 
Lorántné képviselő asszony és képviselőtársai jegyzik, végül javasoltam az 
albizottságok létrehozására irányuló napirendet és természetesen az egyebeket.  

Most a napirendi javaslat elfogadásáról kell, hogy döntsünk. Ki az, aki 
támogatja az általam benyújtott… (Dr. Buksza Zsolt: Először a napirendi javaslat 
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módosításáról kell szavazni.) Bocsánatot kérek! A napirendi javaslat módosításáról 
kell először döntenünk. Kovács alelnök úr azt kérte írásban, hogy a „Tájékoztató a 
gyermekek otthongondozási díjának bevezetéséről rendelkező törvény 
végrehajtásának tapasztalatairól” című napirendi pontot ne tárgyaljuk a mai napon. 
Ki az, aki a képviselő úr indítványával egyetért? A helyettesítésekkel együtt! 
(Szavazás.) Nyolc igen. Ki az, aki azzal ért egyet, hogy ettől függetlenül, hogy 
képviselő úr ezt javasolta, tárgyaljuk ezt a napirendi pontot. (Szavazás.) Négy. 

Tehát 8:4 arányban a bizottság úgy foglalt állást, hogy ezt a napirendi pontot 
nem fogjuk a mai nap folyamán tárgyalni. Ennek a napirendi pontnak a figyelmen 
kívül hagyása mellett ki az, aki a többi napirendi pont tárgyalását elfogadja? 
(Szavazás.) Egyhangú. A napirendi javaslatot elfogadtuk.  

Szél Bernadett független képviselő… (Közbeszólás: Szavazni kell a képviselő 
asszony megszólalásáról.) 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 

Én nem vagyok a bizottság tagja, kifejezetten azért jöttem volna be, hogy Fülöp Attila 
államtitkár úrral ebben a fontos témában és más fontos témákban is legyen 
lehetőségem beszélni. Tisztelettel kérdezem, hogy mikor számíthat a bizottság Fülöp 
Attila államtitkár úrra, mikor jön be, hogy ezt a beszélgetést vagy beszámolót 
megtartsa. Mi várható, véglegesen elmarad ez a napirend, vagy későbbi időpontra 
tolódik? Mi az oka annak, hogy Fülöp államtitkár úr nem tudott ma bejönni az 
előzetesen meghirdetett bizottsági ülésre?  

 
ELNÖK: Az a helyzet, hogy képviselő asszony rögtön elkezdte mondani, 

ugyanis én arra akartam javaslatot tenni, hogy a bizottság döntsön arról, hogy a 
képviselő asszony, mivel nem tagja a bizottságnak, kaphat-e szót a mai nap folyamán. 
Tegyük meg ezt a szavazást! Egyetért-e a bizottság azzal, hogy a képviselő asszony 
kapjon szót. (Szavazás.) Egyhangú. Akkor képviselő asszony, parancsoljon! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm a lehetőséget a bizottságnak. 

Az a helyzet, hogy én kifejezetten azért jöttem el a mai ülésre, mert meghirdetett 
napirend volt Fülöp államtitkár úrnak egy nagyon fontos témában való beszámolója, 
most döbbenten hallom, hogy államtitkár úr nem jött el a bizottsági ülésre. 
Szeretném kérdezni, hogy mi várható. Miért nem jött el az államtitkár úr, és mikor 
várható, hogy lehet vele ezekről a fontos témákról értekezni itt a bizottsági ülés 
hivatalos keretében? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nekem két lehetőségem van ebben a kérdésben, megkérdezni titkár 

urat, hogy kapott-e visszajelzést arra nézvést, hogy más időpontban jön az államtitkár 
úr, illetve a kormánypárti alelnököket kérdezem, hogy esetleg van-e önöknek 
információjuk róla. (Dr. Buksza Zsolt: A titkárság semmilyen információt nem 
kapott.) Titkár úr jelzi, hogy a titkárság nem kapott semmilyen információt arról, 
hogy egy másik időpontban esetleg lehet-e szó államtitkár úr jelenlétéről. (Dr. Kovács 
Józsefnek:) Alelnök úr, esetleg önnek van-e tudomása?  

 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Képviselő Asszony! Az időpontra vonatkozóan, hogy államtitkár úr mikor érkezik, 
nem tudok autentikus választ adni, hisz nem én ülök az ő székében. Mindenesetre az 
ülés napirendjéről való levételét azért javasoltam, mert itt tapasztalatokról, illetve 
ennek az otthongondozási díjnak a tapasztalatairól kellett volna államtitkár úrnak 
beszámolnia. Ez a munka folyik, nem értek ennek az értékelésnek a végére, és akkor, 
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amikor teljesen értékelhető értékelést tud tenni az államtitkárság e területen, akkor 
nyilvánvalóan erre a napirendre visszatérhetünk.  

 
ELNÖK: Azt hiszem, alelnök asszony ehhez nem kíván többet hozzátenni. 

(Dr. Selmeczi Gabriella: Nem.) Köszönöm szépen.  
(Dr. Szél Bernadettnek:) Képviselő asszony, köszönöm, hogy idefáradt. 

További szét napot, jó munkát kívánok önnek!  

Egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére 
szükséges módosításáról szóló T/4821. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a napirendek tárgyalására. Az első napirendi pont az elfogadott 
napirendek kapcsán az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges 
módosításáról szóló T/4821. számú törvényjavaslat részletes vitája. Bóka János 
államtitkár urat köszöntöm, továbbá Czombos János helyettes államtitkár urat, 
valamint az Igazságügyi Minisztérium munkatársait. A részletes vita első szakaszát 
megnyitom, melynek keretében a bizottság megvizsgálja, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a határozati házszabálynak. Kérdezem először az előterjesztőt.  

 
DR. BÓKA JÁNOS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Álláspontunk 

szerint a benyújtott módosító javaslatok a házszabály előírásainak megfelelnek. 
 
ELNÖK: Igen. A képviselők kívánnak-e szólni? (Jelzésre:) Kovács Sándor!  
 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Én véleményt formálnék a 

napirendről. Ott tartunk már?  
 
ELNÖK: Később. Előbb a kérdések, … 
 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, akkor visszavonom. 
 
ELNÖK: …de a házszabályszerűségről lehet természetesen. Amennyiben nincs 

hozzászólás, az első szakaszt lezárom azzal, hogy képviselői módosító javaslat nem 
érkezett, viszont a kormánypártok módosítási kezdeményezést juttattak el a bizottság 
titkárságára, amely még a tegnapi napon a bizottság tagjainak megküldésre és 
kiosztásra is került, tudomásom szerint. A kiküldött javaslatot a titkárság jogtechnikai 
pontosítással küldte ide, az 1-2., valamint a 4-5. pont össze lett vonva. Itt kérdezem az 
előterjesztőt és utána képviselő úrnak, mert már előre jelentkezett, neki is megadom a 
szót. Előterjesztő! Tessék parancsolni, államtitkár úr! 

 
DR. BÓKA JÁNOS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. Az 

Igazságügyi Minisztérium a benyújtott módosító javaslatok tartalmával egyetért, 
azokat támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kovács képviselő úr! 
 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Most még mindig csak a módosítóról, vagy az 

egészről?  
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ELNÖK: Menjen egybe! Summa! 
 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Elnézést a 

tüsténkedésért, a parlament részletes vitájában vezérszónoka voltam ennek a 
törvénynek, és köszönöm szépen minden ellenzéki pártnak az ott kinyilvánított 
támogatását. Azt hiszem, egyedül az LMP volt az, aki a szakmai kifogásoknál - nyolc 
törvényt módosít ez a törvény - egyedül az oktatáspolitikára való kitérésnek adott 
hangot, mivel azzal nem foglalkozik a törvény. Összességében minden párt egyetértett 
abban, hogy fel kell készüljön Magyarország arra az eshetőségre, ha Nagy-Britannia 
és Észak-Írország megállapodás nélkül lépne ki. Mai hír, hogy három fordulóban lesz 
szavaztatva a nagy-britanniai alsóház, ma, holnap, illetve holnapután. Nem akarok 
elébe menni, és nem az a feladatom, de azt gondolom, hogy a módosítókkal együtt 
támogatásra javaslom, és kérem képviselőtársaimat, támogassák a törvény-
előterjesztést. Köszönöm szépen. (Dr. Tapolczai Gergely megérkezik az 
ülésterembe.)  

 
ELNÖK: Oké. Van-e még esetleg valaki? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor a 

részletes vita lezárásáról kell döntenünk. A módosító javaslatban csak arról van szó, 
hogy összevonnánk az 1-2. és a 4-5. pontokat és egyéb technikai jellegű módosítások 
vannak benne. Természetesen most nem kell az általános vitát lefolytatnunk újra, én 
is úgy emlékszem, hogy a frakciók támogatták. 

Határozathozatalok 

A javaslat szerint összevonnánk a pontokat. Ki az, aki támogatja a javaslat 
elfogadását? (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. 

További határozathozatalok következnek. A részletes vita lezárását ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú, úgy látom. 

A jelentés benyújtása a következő. Ki az, aki támogatja a jelentés benyújtását? 
(Szavazás.) Ez is egyhangú. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 
jelentés benyújtását.  

Kíván-e a bizottság előadót állítani? (Nincs jelentkező.) Nem.  
A napirendi pont tárgyalását lezárom. Államtitkár úrnak és munkatársainak 

köszönöm a részvételt. Viszontlátásra! További szép napot kívánok önöknek! 

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról 
szóló T/4820. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a második napirendi pontra. Az Erzsébet-programról szóló 
törvényjavaslatnál T/4820. számon került benyújtásra előterjesztés. Dr. Sölch Gellért 
helyettes államtitkár urat és Korinek Lívia főosztályvezető-helyettes asszonyt 
köszöntöm az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről.  

A részletes vita első szakaszát megnyitom, melynek keretében a bizottság 
megvizsgálja, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi követelményeknek. 
Kérdezem az előterjesztőt. Államtitkár úr! 

 
DR. SÖLCH GELLÉRT helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Igen, megfelel. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs több 

hozzászólás, a részletes vita első szakaszát lezárom. Képviselői módosító javaslat 
tudomásom szerint nem érkezett (Dr. Buksza Zsolt: Tudomásom szerint sem.), titkár 
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úr is mondja, hogy nem érkezett. Néhány nyelvhelyességi pontosítás volt, így ezt a 
bizottság titkárságára eljuttatták, mely még a mai napon a bizottság tagjainak 
megküldésre, az ülésen pedig kiosztásra került.  

Határozathozatalok 

Ki az, aki elfogadja és támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Úgy látom, 
egyhangú. További határozathozatalok következnek.  

Döntés a részletes vita lezárásáról: ki az, aki támogatja a részletes vita 
lezárását? (Szavazás.) Egyhangú. 

A jelentés benyújtása következik. Ki az, aki támogatja a bizottság részletes 
vitáról szóló jelentésének benyújtását? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

Kíván-e a bizottság többségi vagy kisebbségi előadót állítani? (Nincs 
jelentkező.) Nem kíván senki. Köszönöm. 

Képviselőtársaim, kérem, értsenek egyet azzal, hogy a harmadik napirendi 
pontot - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló napirendi pontnál Schmuck 
Erzsébet lenne az előterjesztő, aki másik bizottsági ülésen van - tegyük a végére, és 
addigra megérkezik képviselő asszony. Erről nem akarok különösebben szavaztatni. 
Elfogadjátok, bólintotok? (A képviselők bólintanak.) Köszönöm szépen. 

A közétkeztetés megújításáról szóló T/4128. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Folytatjuk a munkát, és a negyedik napirendi pont szerint a közétkeztetés 
megújításáról szóló T/4128. számú törvényjavaslat következik, itt a tárgysorozatba 
vételről van szó. Az előterjesztő Gréczy Zsolt képviselő úr, ő van jelen a DK részéről. 
Képviselő úr, tessék parancsolni, öné a szó. 

Gréczy Zsolt szóbeli kiegészítése 

GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A javaslat 
azt a célt szolgálja, hogy minden iskolában, közintézményben a Gundel-minőségű 
ételeket szolgálják fel. Nagyon sok helyen panaszkodnak az országban, óvodákban, 
iskolákban arra, hogy ehetetlen a menza választéka, és ezért úgy gondoltuk, hogy ha a 
Miniszterelnökségen ezer forint alá be lehet szorítani egy Gundel-minőségű menüt, 
akkor ezt az ország összes iskolájában is érdemes lenne megfontolni. Ehhez nyilván a 
megfelelő összegek is rendelkezésre állhatnak a költségvetésben, hiszen annyi minden 
másra van - most nem kezdek el sorolni különböző tételeket, csak a következő pár 
évben több mint 200 milliárd forint megy el csak stadionfelújításra és stadionépítésre 
-, tehát azt gondolom, hogy ez az összeg rendelkezésre áll, és ami jár a 
Miniszterelnökség dolgozóinak, az járjon minden diáknak és minden óvodásnak. 
Erről szól ez a javaslat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Képviselőtársaim! (Jelzésre:) 

Molnár képviselő asszony, parancsoljon! 

Hozzászólás 

DR. MOLNÁR ÁGNES (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Mindig örömteli, ha a közétkeztetés intézkedéseiről 

lehet beszélni, arról lehet beszélni, hogy milyen célokat tűztünk ki a közétkeztetés 
megújítása kapcsán, milyen intézkedéseket hoztunk és már az eredményekről is be 
tudunk számolni. Fontosnak tartottuk a közétkeztetésnél azt, hogy a minőséget is és a 
hozzáférést is javítani tudjuk, ezenkívül nagyon fontos szempontként szerepelt az, 
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hogy egészséges életmódot és egy egészségesebb étkezési kultúrát tudjunk kialakítani, 
és ehhez állami szerepvállalással mindenfajta segítséget meg tudjunk adni. Ezért is 
jöttek azok az intézkedések a magyar kormány részéről az elmúlt 8 évben, ami az 
egészséges életmód kapcsán a mindennapos testnevelés bevezetését jelentette, 
ezenkívül tornaterem- és tanuszodaépítésekbe kezdtünk, illetve az egészségesebb 
étkezés kapcsán nem szabad elfelejteni, hogy a magyar kormány volt az - sok európai 
országot és a világot is figyelembe véve -, ahol a népegészségügyi termékadó 
bevezetésére került sor, pontosan azon céllal, hogy egészségesebb ételek kerüljenek az 
emberek elé. Illetve a NETA-n kívül fontos volt, hogy az élelmiszerek transzzsírsav-
tartalmát is csökkentsék, ez is a többi országhoz képest ritkaságszámba ment, s ennek 
részeként a közétkeztetés megújításához egy keretrendszert alkottunk, ami egy 
EMMI-rendeletben került bevezetésre 2014-ben. Ezen közétkeztetési rendelet 
megalkotásához rendkívül fontos volt az a tényadat, hogy a lakosságnak több mint 
65 százaléka túlsúlyos, és fontos volt, hogy ezen belül a gyerekek elhízása, különösen 
10-16 éves kor között, de elmondhatjuk, hogy minden korcsoportban körülbelül a 
10 százalékot éri el.  

Közétkeztetési rendeletünk egyértelműen a gyerekekre fókuszál. Azt 
szeretnénk a közétkeztetési rendelet alkalmazásával elérni, hogy a gyerekeknél a 
jelenleg előforduló és egyre növekvő számban előforduló elhízás mellett és ennek 
következményeiként a keringési zavar és a cukor anyagcserezavarok minél kevesebb 
számban forduljanak elő, mert ezek a betegségek mind, kivétel nélkül aztán 
felnőttkorban még jobban ki fognak bontakozni. Ennek megfelelően néhány 
tényadatot szeretnék mondani, hogy mit is vezettünk be ebben a rendeletben, mit 
szabályoztunk: szabályoztuk a nyersanyagok minőségét, mennyiségét, rögzítettük azt 
is, hogy minden nap kell tejet, tejterméket enni, zöldséget, gyümölcsöt, gabonaalapú 
ételeket, és ezen belül nagyon fontos volt, hogy a teljes kiőrlésű élelmiszereket adjuk a 
gyermekeknek, a cukrozott ételeket, italokat vegyük vissza, a sófogyasztást is 
korlátozzuk. Egy új elem volt - mert előtte ez nem létezett -, hogy a szakorvosok által 
előírt diétát biztosítani kell az érintett gyerekeknek, itt értem a különböző 
tejtoleranciákat, a gluténmentes étrendet, illetve a cukorbetegek számára biztosítani 
étrendet.  

A rendelet hatásai gyakorlatilag már megmutatkoznak az elmúlt négy év 
munkájának eredményeként, mert a hozzáférésben azt elértük, ami az egyik célunk 
volt, hogy míg 2010-ben százezer gyerek étkezett a kormány finanszírozásában, 2017-
ben félmillió gyermek kap a kormány általi finanszírozásban menzai étkezést. 
Ezenkívül 2018-ban 79 milliárd forint került biztosításra a költségvetésben erre a 
célra, és ez a 79 milliárd háromszorosa annak az összegnek, amit az előző időben a 
közétkeztetésre és a menzai étkezésre fordítottak. Ezenkívül az egészséges étkezéshez 
való hozzáférést az is segítette, hogy bevezettük az ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetést az intézményekben a menzákon. 2017-ben - fontos adat - az 
óvodába járó gyermekek 78 százaléka, az iskolás gyerekek 55 százaléka és a középfokú 
iskolába járók fele, összesen 636 ezer gyermek és fiatal étkezett ingyenesen és 
kedvezményesen. Ezt kiegészítettük a szünidei gyermekétkezés biztosításával, erre a 
kormány tavaly 6,7 milliárd forintot fordított, ami közel háromszorosa a 2010-ben a 
nyári gyermekétkezésre fordított támogatásnak.  

Milyen eredményt értünk el az elhízás, obezitás területén? Azt lehet mondani, 
a WHO is megállapította, Magyarországon 2010-hez képest 2016-ra, elmondhatjuk, 
hogy megtorpant a gyermekkori elhízás. Megtorpant, de ez is már óriási eredmény. A 
magyar gyerekek napi testmozgása a WHO felmérése alapján 15 éves korukban az 
OECD-országok feletti, átlag feletti. A WHO egy nyomon követést végzett, egy 
hatásvizsgálatot, amely kimondja, hogy a menzarendelet hatására a 2013. évhez 
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viszonyítva az étrendek átlagos sótartalmát 25 százalékkal sikerült csökkenteni; ezt 
ellenőrizték a WHO szakemberei. A hozzáadott cukor mennyisége tekintetében is 
javult a helyzet, az esetek háromnegyed részében a WHO által javasolt szint alatt 
maradt az érték. Az iskolák háromnegyedében biztosítani tudták az előírt tej- és 
tejtermékfogyasztást, s az iskolák több mint felében naponta kaptak a gyermekek 
teljes kiőrlésű lisztből készült ételt. 2013-ban már az iskolák fele biztosított friss 
zöldséget vagy gyümölcsöt, 2017-re ez az arány felemelkedett 82 százalékra. Jó 
szokásokat vettek át, új ételek jelentek meg a menzákon, és 2013-hoz képest 
jelentősen, csak kétszeresére nőtt azoknak az általános iskoláknak a száma is, akik 
tudták az előbb már említett diétás étkezést biztosítani a szakorvosok által javasolt 
vélemény alapján. Ez a szám 2017-ben már az iskolák 85 százalékában megoldott. 

A közétkeztetést mi ezen szempontok mentén kezdtük el megújítani és ezt 
szeretnénk a továbbiakban is folytatni, mert ennek már most is látszanak az 
eredményei. Sokkal előbbre lennénk, ha az előző kormány már megkezdte volna a 
közétkeztetés megújítását, mert már azok a gyerekek sem lennének túlsúlyosak, akik 
most túlsúlyosak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs több 

hozzászóló, akkor az előterjesztőnek adom meg a lehetőséget. Gréczy képviselő úr, 
parancsoljon!  

Gréczy Zsolt reagálása 

GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm szépen. Ha már ilyen részletesen 
belementünk ebbe a történetbe, akkor hadd jegyezzem meg, hogy a rászoruló 
gyerekek ingyenes iskolai étkeztetését már a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány is 
bevezette Magyarországon, ez nem az Orbán-kormány dicsősége, csak továbbvitték, 
esetleg szélesítették ezt a kört. Ha már szó esett a mindennapos iskolai testnevelésről, 
az iskolák folyosóin és a tantermekben utcai ruhában elvégzett tornagyakorlatok és 
mellső fekvőtámaszok azért nem igazolják azt, hogy itt olyan fantasztikus sikereket 
ért volna el a kormány. Egyébként pedig a Gyurcsány-kormány 300 új tornatermet és 
150 tanuszodát épített, tehát ne csináljunk úgy megint, mintha 2010 előtt nem lett 
volna Magyarországon élet. Volt, és nem is rosszabb, sőt jobb volt, mint 2010 óta. 
Egyébként pedig, ha beütik a Google keresőjébe azt, hogy menza, étel, ehetetlen, 
akkor egymás után fognak dőlni az utóbbi hetek-hónapokban és években a panaszok, 
és ezek csak azok a panaszok, amelyek nyilvánosságot kaptak, mert nagyon sok 
helyen nyilván, ahol egyébként Fidesz-közeli a beszállító, ott aztán még csak nem is 
merik felemelni a szavukat.  

Tehát azzal én egyetértek, hogy ne lehessen csipszet, kólát, sósmogyorót meg 
egyebeket kapni az iskolában, ezzel mélységesen egyetértek, de egyrészt olyan jó 
lenne, ha egyszer az Orbán-kormány vagy az Orbánhoz hű országgyűlési képviselők 
elismernék, hogy 2010 előtt is voltak törekvések arra, hogy Magyarországon szociális 
alapon ételhez jussanak azok, akik erre rászorulnak, mint ahogy egyébként ez a 
tankönyvekkel is így volt. Zárójeles megjegyzésem: az az új javaslatuk, hogy minden 
gyerek kapjon ingyen tankönyvet, mélységesen elhibázott, mert például Mészáros 
Lőrinc gyerekeinek nem tudom, miért kell ingyen adni a tankönyvet; zárójel bezárva.  

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy hozzászólhattam, a javaslatunkat 
természetesen fenntartjuk, és remélem, hogy lesznek, akik támogatni fogják ezt is. 
Köszönöm szépen. (Dr. Lukács László György távozik az ülésteremből.)  
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Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a 
T/4128. számon benyújtott tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem.  

Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot 4 igen szavazattal, 9 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba. (Szabó Timea megérkezik az 
ülésterembe.)  

 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! További 

jó munkát kívánok! 
 
ELNÖK: ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezen napirendi pont tárgyalását ezzel 

lezárom. 

A főállású anyaság feltételeiről szóló H/4430. számú határozati 
javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A főállású anyaság feltételeiről H/4430. számon határozati javaslatot nyújtott 
be Hegedűs Lorántné képviselő asszony, itt is a tárgysorozatba vételről kell döntenie a 
bizottságnak. Képviselő asszony, tessék parancsolni! 

Hegedűs Lorántné szóbeli kiegészítése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (független): Köszönöm szépen a szót. Üdvözlöm a 
tisztelt bizottságot! Az önök előtt fekvő határozati javaslat egy lehetőség lenne azon 
demográfiai katasztrófa és súlyos népesedési válság megoldására, illetve ennek egy 
olyan gyógyírja próbál lenni, ami, úgy érezzük, hogy még a jelenlegi kormányzati 
elképzelésekből is hiányzik. Azt gondolom, hogy jelenleg Magyarországon ez a 
probléma, tehát a természetes népességfogyás olyan nagy gond, hogy ebben a 
kérdésben csak egyfajta közmegegyezésre szabad törekedni és minden jó szándékú 
javaslatot be kell fogadni, meg kell ismerni, vitázni kell róla, mert csak együttesen és 
közös erővel lehet ezen hatalmas gondon úrrá lenni.  

A jelenlegi javaslat arról szólna országgyűlési határozati javaslatként, hogy 
egyfajta kvázi életpályamodellt próbálnánk bevezetni mindazok számára, akik 
vállalják, hogy főállású szülőség mellett nevelnék gyermekeiket. Ez részben anyagi 
elismerés, de messze nemcsak anyagi elismerésről szól ez a történet, hanem nagyon 
szigorú keretrendszert szeretnénk emellé tenni, amelynek része az, hogy többek 
között - most egy gyors felsorolás következik -, az első gyermek születésekor legalább 
21 éves legyen az édesanya, hogy egyfajta OKJ-s képesítéssel, szakképesítéssel 
rendelkezzen a szülő vagy ennél magasabb iskolai végzettséggel - nyilván ez az OKJ-s 
képesítés szakirányú legyen ebben a témakörben -, büntetlen előélet, és az, hogy tűrni 
köteles a gyermeket nevelő szülő, szülőpár, hogy a tényleges tartózkodási helyén a 
gyámhatóság havonta környezettanulmányt készíthessen, és emellett még az is, hogy 
legalább 3 éves munkavégzésre irányuló jogviszony legyen abban a pillanatban, 
amikor vállalják az első gyermeket. 

Mint minden javaslatban, nyilván ebben is van olyan, amit esetleg ki lehetne 
egészíteni, javítani lehetne, de kérem, úgy álljanak hozzá, hogy ez is egy lehetőség, ez 
is egy plusz, ami úgy próbálja a főállású szülőséget megteremteni, a főállású 
anyaságot, hogy ez valódi megélhetést biztosítana vagy a megélhetésnek egy valódi 
alternatívája lehetne, hiszen a nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresethez kötnénk a 
gyermeknevelési támogatás díját.  
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Még egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy nyilván az OKJ-képesítés 
megszerzése is egyfajta ösztöndíjrendszerrel valósulhat csak meg, tehát mindenki, aki 
ezt vállalja, az részesülhet ebben az ösztöndíjban, tehát ez még plusz anyagi terhet 
nem jelent. Valamint arra is ki kell térjek még, hogy egyfajta népbetegséggé kezd 
válni a meddőség Magyarországon és ennek a gyógyítására, ennek a kezelésére is 
teremtenénk lehetőséget ezen országgyűlési határozat keretén belül. Köszönöm 
szépen, én nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Alelnök asszony, tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönjük szépen Hegedűs Lorántné képviselőtársunknak ezt az előterjesztést. 

A jelenlegi szabályozás szerint a gyermeknevelési támogatás a három vagy több 
kiskorú gyermeket nevelő szülőt illeti meg akkor, ha a legkisebb gyermek a harmadik 
életévét betöltötte, viszont a nyolcadik életévét még nem töltötte be, és ezen ellátás 
mellett a jelen szabályozás szerint heti 30 órában folytathat kereső tevékenységet. Az 
önök előterjesztésében az indoklás megfogalmazása azt mondja, hogy a 
gyermeknevelési támogatás igénybevételét kívánja megkönnyíteni. Viszont ezzel 
szemben a jelenlegi több szempontból szigorúbb követelményeket támaszt, tehát a 
jelenlegi szabályozás, és éppen azon feltételek esetében enyhítenének önök a hatályos 
szabályozáson, amelyek a főállású anyaság sajátosságához tartoznak, tehát például a 
legalább három kiskorú gyermek nevelése ilyen vagy a kereső tevékenység 
folytatásával kapcsolatos korlátozások is ilyenek. Így véleményünk szerint a 
határozati javaslat alapján olyan abszurd helyzet is előállhatna, hogy főállású anyaság 
jogcímén támogatás járhatna a teljes munkaidőben foglalkoztatott egygyermekes 
szülőnek is. (Dr. Lukács László György visszaérkezik az ülésterembe.)  

Azzal egyet tudunk érteni, hogy nagyobb anyagi elismerésben szükséges 
részesíteni azokat az édesanyákat, szülőket, akik elsődlegesen a gyermeknevelést, 
illetve a nagycsaládos életformát választják, ezt mi viszont nem az alanyi jogon járó 
gyermeknevelési támogatás átalakításával szeretnénk elérni. Annak érdekében, hogy 
egyre többen vállaljanak gyermeket és válasszák a nagycsaládos életformát, 
folyamatosan dolgozunk olyan javaslatok kidolgozásában, amelyek ezt támogatnák és 
ösztönöznék. Itt csak rövid két percben hadd mondjam el, hogy nagyon sok minden 
történt ennek érdekében: például a nagycsaládoknak emelt összegben jár a családi 
pótlék, a családi adó- és járulékkedvezmény és utazási kedvezményeket is igénybe 
vehetnek. Egyébként, ahogy ezt az előző napirendnél is hallottuk, az állam, vagyis a 
közösség természetbeni támogatást is nyújt az ingyenes gyermekétkeztetés és a 
tankönyvellátás által.  

A gyermekvállalás szempontjából kulcskérdés, hogy a szülőknek megfelelő 
lakáskörülményeik legyenek, és ezt a célt szolgálja a családi otthonteremtési 
kedvezmény, a CSOK is. Három vagy több gyermek esetén új lakás építése, vásárlása 
céljából 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, továbbá 15 millió 
forint államilag támogatott lakáshitel is igényelhető. Ezzel próbálunk segíteni a 
lakhatás megerősítésében. 2018. január 1-jétől a harmadik és további gyermeket 
vállaló családok gyermekenként egy-egy millió forinttal csökkenthetik a jelzáloghitel-
tartozásukat és az édesanyák diákhiteltartozása az első gyermek vállalásakor három 
évre felfüggesztésre kerül. Ez azt szolgálja, hogy a fiatal, a felsőoktatásban részesülő 
nők is tudjanak vállalni gyermeket, illetve ösztönözzük őket erre. 

A végén azt hadd említsem meg, hogy az újonnan bejelentett 7 pontos 
családvédelmi akciótervünk pedig a nagycsaládosok számára újabb kedvezményeket 
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hoz. Ilyen például többek között a négygyermekes édesanyák szja-mentessége, a 
nagycsaládok autóvásárlási támogatása, illetve a CSOK, valamint a jelzáloghitel-
tartozás csökkentésének kibővítése, és jelentős támogatásra számíthatnak azok a 
házaspárok is, akik most állnak családalapítás előtt. A hozzászólás végén én itt csak 
arra szeretném kérni ellenzéki képviselőtársaimat, hogy amint ennek a vitája elindul a 
parlamentben, akkor támogassák ezeket az intézkedéseket. Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászóló? (Jelzésre:) László Imre képviselő úr! 
  
DR. LÁSZLÓ IMRE (DK): Akit a szakmája arra kényszerít, hogy a demográfiai 

adatokat figyelemmel kísérje, az, meggyőződésem, döbbenten veszi észre, hogy az 
elmúlt 50 évben Magyarország lakosainak a száma mintegy egymillió fővel csökkent. 
Tehát egy rendkívül kritikus helyzetben vagyunk, ezzel, azt hiszem, politikai 
hovatartozás nélkül egyet kell értenünk. Azzal is egyet kell értenünk, hogy minden 
körülmények között a gyermekáldás kicsikét dúsabban látogasson meg bennünket, 
mint ahogy jelen pillanatban azt tapasztalhatjuk. (Kovács Sándor: Elnézés kérek! 
Bocsánat, elnök úr, bakelitszag van, mintha valami égne.) Igen-igen. (Kovács 
Sándor: Nekem már kezd fájni a fejem. Vagy szellőztessünk, vagy valamit tegyünk.) 

 
ELNÖK: Képviselő úr, elnézést! Két perc szünetet rendelek el. 
 

(Rövid szünet.) 
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. LÁSZLÓ IMRE (DK): Köszönöm szépen. Tehát a bakelitzűrzavar előtt ott 

tartottunk, hogy a születésszám emelése mindenképpen indokolt lenne, bár tudjuk, 
hogy ebben az életkorban, amikor a hölgyek szülni képesek és tudnak, a lélekszámuk 
viszonylagos alacsony volta miatt ez meglehetősen nehéz feladatnak bizonyul. Én 
tisztelettel csak köszönni tudom a képviselő asszony javaslatát, hiszen nagyon 
lelkiismeretesen végig vette azokat a területeket, amelyek javításával, 
figyelembevételével növelni lehetne Magyarország lakosainak számát, növelni lehetne 
a született gyermekek számát. Nem akarok kitérni arra, ami az egészségügyi részt 
érinti, hogy hány ember lehetne megmenthető akkor, ha hozzáférnének, illetve az 
egészségügy zökkenőmentes működésével tudná biztosítani az ellátásukat; itt a 
megelőzhető, illetve gyógyítható betegségben meghaltak nagy számára gondolok.  

Azt tudom mondani, hogy számomra rendkívül szimpatikus ez a javaslat, amit 
letett az asztalra, és én valóban ennek az elfogadását, továbbvitelét, megtárgyalását és 
ennek segítségével a születésszám emelkedését maximálisan csak támogatni tudom. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További hozzászólók? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, az 

előterjesztőnek adom meg a szót. Képviselő asszony, parancsoljon! 

Hegedűs Lorántné reagálása 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (független): Köszönöm szépen a szót.  
Válaszolva a felmerült kérdésekre, illetve kételyekre, hadd mondjam el, az nem 

hangzott el, hogy a főállású anyaság, ami jelenleg is egy létező intézmény, valóban, a 
legkisebb gyermek betöltött 8. évéig jár, az ahhoz juttatott állami támogatás annyira 
megalázóan kevés, hogy azért élnek nagyon sokan ezzel a maximum 30 órányi 
mellékjövedelemmel, hogy így mondjam. Mi azt szeretnénk ezáltal javasolni, ezen 
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javaslatunkkal önök elé tenni, hogy egyrészt lehetőséget teremtsünk természetesen és 
nyilvánvalóan mindazon édesanyák számára, akik szeretnének dolgozni emellett is, 
hiszen ez az egyik legfontosabb munka jelenleg ma Magyarországon, én úgy 
gondolom, hogy valaki gyermeket neveljen, de csak a legkisebb gyermek betöltött 14. 
életévétől kezdődően lehessen lehetőség. Illetve egy akkora jövedelmet adjon, a 
nemzetgazdasági bruttó havi átlag azért egy olyan mennyiségű fizetés, amivel 
nyugodtan dönthet valaki úgy, hogy ő csak és kizárólag valóban főállásban a 
gyermekeivel szeretne foglalkozni. Ezért is hívtam én tulajdonképpen egy kvázi 
életpályamodellnek. 

A másik az, hogy a mi javaslatunk a szigorú keretrendszer mellett azért azt is 
biztosítja, hogy nem adósítja el ezeket a családokat. Tehát mind a sajtóban csak az 
úgynevezett asszonyhitelnek nevezett lehetőség, ami egy hatalmas lehetőség, de az is 
egyfajta adósságba viszi bele a családokat, és minden gyermek megszületése 
önmagában kockázat. Tehát már az első gyermek megszületése is egy nagy kihívás 
sok esetben a gyermeket vállaló szülők részére, de minden gyermek esetében, ahány 
gyermeket vállalnak, ez a kockázat fennáll. Tehát az adósság, amit ezáltal a 
kormányzat a szülők, a családok nyakába tesz, lehet, hogy fennáll, lehet, hogy minden 
jó szándék ellenére, de nem fogják tudni visszafizetni, ez a történet viszont nem erről 
szól. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok családnál ma Magyarországon, nagyon sok 
esetben nem a harmadik vagy a többedik gyermek megszületése a kérdéses, hanem 
már az első gyermek megszületése is sokszor probléma. Ezért gondoltuk azt, hogy 
felmenő rendszerben, de már az első gyermek megszületését is ilyen értelemben, 
nyilván kevesebb összeggel, de úgymond, jutalmazza a mi előterjesztésünk vagy ez a 
gondolat.  

Még egy dolgot szeretnék mondani, amivel valójában egyszer a magyar 
Országgyűlésnek minden értelemben szembesülnie kellene. Hogy a demográfiai 
katasztrófához elérkeztünk, ez a probléma nem ma történt, nem most alakult ki. Ha 
megnézzük az elmúlt éveket, évtizedeket, akkor azt kell mondjuk, nyugodtan 
visszamehetünk 1956. június 4-éig, amikor gyakorlatilag egy minisztertanácsi 
rendelet egy szélsőségesen liberális lehetőséget adott a magyar társadalom számára 
az abortusz legalizálásával Magyarországon, annak azóta Magyarországon most már 
több mint 7 millió áldozata van. Engedjék meg nekem, hogy erről én így 
gondolkodjak, hogy ezek a meg nem született gyerekek áldozatok. Emellett 1996-ban 
- hogy még egy ilyen számot megemlítsek - pont a Bokros-csomag bevezetésével 
nagyjából egy időben vált matematikailag és statisztikailag visszafordíthatatlanná a 
népességfogyás Magyarországon. Tehát ma Magyarországon minden szülőképes 
nőnek legalább négy gyermeket kéne vállalnia ahhoz, hogy ne csökkenjen drámaian a 
jövőben Magyarország lélekszáma. 

Ehhez persze hozzájárul a szociális emigráció is, ami szerint gyakorlatilag most 
már Magyarországon - persze, ez majd csak a legközelebbi népességszámláláskor fog 
kiderülni mindannyiunk számára, hogy valójában hány emberről is beszélünk -, de 
nyugodtan mondhatjuk, hogy családtagokkal együtt egymillió főre tehető azok száma, 
akik már nem élnek Magyarországon. Mellesleg meg kell említeni persze ezen belül a 
belső emigrációt is, tehát azt, hogy a falvak kiürülnek és az emberek inkább választják 
a városi létformát, ami megint csak nem kedvez sok tekintetben a 
gyermekvállalásnak. Tehát ez egy olyan probléma, amit nem szemlehunyva, a 
valóságot nem letagadva, és minden - mondjuk így - történelmi bűnünkkel és 
felelősségünkkel szembe nézve lehet csak orvosolni. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. 
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Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony.  
Döntenünk kell. Ki az, aki az előterjesztés - amelyet H/4430. számon 

nyújtottak be - tárgysorozatba vételét támogatja? Aki támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Kilenc nem. Tehát a bizottság nem támogatta.  

Köszönöm szépen, képviselő asszony. (Hegedűs Lorántné: Köszönöm szépen. 
Viszontlátásra!) A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Schmuck Erzsébet munkatársa az előbb itt volt. (Közbeszólás: A képviselő 
asszony még nem érkezett meg a másik bizottságból.) Van még egy napirendi 
pontunk. Képviselőtársaim, azt javaslom, hogy az albizottságok létrehozására tett 
napirendi pontot tárgyaljuk. (Egyetértő bólintások a képviselők részéről.)  

Döntés a Népjóléti bizottság albizottságainak létrehozásáról  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 21. § (1) és (2) 
bekezdése alapján) 

Elnöki jogkörömben én két albizottság létrehozását javasolom a bizottságnak, 
az ellenőrző albizottság létrehozására magam tettem javaslatot a Fidesz-KDNP 
képviselőcsoportja pedig a fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága megalakítását 
kezdeményezte. Elsőként javaslom, hogy az ellenőrző albizottság létrehozásáról 
tárgyaljunk és döntsünk. Nagyon röviden összefoglalom a javaslatomat: én azt 
javaslom, hogy az albizottság öt fővel jöjjön létre, elnöki pozícióra a Párbeszéd, az 
alelnöki tisztségre és további két bizottsági tagja a kormánypárti frakciók tesznek 
vagy tegyenek javaslatot, továbbá egy tagot a Jobbik képviselőcsoportja delegáljon. 
Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Alelnök asszony, tessék 
parancsolni! 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.  
A házszabály kötelezően létrehozandó albizottságként jelöli meg az ellenőrző 

albizottságot, tehát ennek a létrehozásával egyetértünk. A házszabály arról nem szól, 
hogy az ellenőrző albizottság elnöke kormánypárti vagy ellenzéki legyen-e, viszont az 
elmúlt 25 éves időtartamban, vagy a parlament elmúlt 25 évében találunk példát arra, 
hogy ahol a főbizottság elnöke kormánypárti, ott az ellenőrző albizottság elnöke 
ellenzéki, és ahol a főbizottság elnöke ellenzéki, ott az ellenőrző albizottság elnöke 
kormánypárti. Mi ezt a javaslatot szeretnénk megtenni. Konkrétan a mi javaslatunk, a 
Fidesz-KDNP javaslata, hogy az ellenőrző albizottság elnöke dr. Kovács József legyen, 
és a kormánypárti tagok pedig Zombor Gábor dr. Molnár Ágnes dr. lenne. A 
fogyatékossággal élők ügyeinek albizottságát szintén támogatjuk, itt Tapolczai 
Gergely dr. tett javaslatot erre az albizottságra, és ő szervezte azt, hogy a kormánypárt 
részéről vállaljanak tagságot, itt a kormánypárti tagok Kovács Sándor és Nacsa Lőrinc 
képviselők lennének, illetve őket javasoljuk. Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok  

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Két dologról kell szavazni, nem 
olyan bonyolult a helyzet, az én javaslatom az, hogy Szabó Timea személyében 
ellenzéki elnöke legyen a bizottságnak, és arra tettem javaslatot, hogy a Jobbik 
képviselőcsoportja delegáljon még egy személyt. Előbb erről döntünk, utána pedig 
alelnök asszony javaslatáról döntünk.  

Ki az, aki egyetért azzal, hogy a Párbeszéd képviselője, Szabó Timea legyen az 
albizottság elnöke? (Szavazás.) Öt igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Nyolc nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. Tehát 5 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 
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1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta Szabó Timea elnöki posztra való 
megválasztását. 

Selmeczi Gabriella alelnök asszony javaslata az, hogy az elnöki posztot 
dr. Kovács József alelnök úr töltse be, és meg is tette két javaslatát a tagokra Zombor 
Gábor és Molnár Ágnes képviselők személyében. Itt annyit szeretnék csak hozzáfűzni, 
hogy a Jobbik képviseletében Rig Lajos jelöléséről volt szó. Kérdezem Szabó Timeát, 
hogy a tagságot elvállalja-e a bizottságban. (Szabó Timea: El.) Igen. Alelnöknek kell 
még valakit javasolni még. A bizottság elnöke Kovács József alelnök úr, tagjai: 
Zombor Gábor és Molnár Ágnes képviselő asszony… (Dr. Buksza Zsolt: Nem kötelező 
alelnököt delegálni és választani. A bizottság dönt róla.) Nem kötelező, a főbizottság 
dönt róla. Tehát Rig Lajos és Szabó Timea személyében a bizottságnak két tagja 
lenne, és arra tennék javaslatot, hogy Szabó Timea alelnök legyen a bizottságban 
Kovács József mellett. Ha ezt a bizottság így elfogadja, akkor kérem, kézfelemeléssel 
jelezzék! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangúlag elfogadtuk. Tehát a jegyzőkönyv 
számára véglegesítjük: Kovács József elnök, Szabó Timea alelnök, Zombor Gábor és 
Molnár Ágnes, illetve Rig Lajos pedig az albizottság tagjai. 

A másik albizottságra érkezett írásos javaslat is, illetve megerősítette alelnök 
asszony, ott pedig elnökként Tapolczai Gergely úrra tett javaslatot alelnök asszony, 
valamint javasolta Kovács Sándor és Nacsa Lőrinc képviselő urak részvételét tagként. 
Itt azt javaslom, hogy a Jobbik, illetve a Demokratikus Koalíció delegáljon az 
albizottságba egy-egy személyt. 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): A Jobbiknak az a javaslata, hogy 

erre az albizottsági pozícióra ismételten Rig Lajos kerüljön delegálásra. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Igen. A DK-nak sok variációs lehetősége, úgy látom, nincs. Képviselő 

úr! 
 
DR. LÁSZLÓ IMRE (DK): Részt kívánok venni az albizottság munkájában. 
 
ELNÖK: Képviselő úr részt kíván venni a munkában, szívből örülünk neki. 

László Imre, Rig Lajos, Nacsa Lőrinc, Kovács Sándor a tagok Tapolczai Gergely 
elnöklése mellett, és itt is lehet alelnökre javaslatot tenni. (Nincs jelentkező.) Tegyek 
én javaslatot? (Néhány képviselő bólint.) László Imrét javaslom. Aki elfogadja ilyen 
feltételek mellett, amiket elmondtam, elnök: Tapolczai Gergely, alelnök: László Imre, 
tagok: Kovács Sándor, Nacsa Lőrinc és Rig Lajos, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Úgy látom, egyhangúlag elfogadtuk. 

Nagyon sajnálom, hogy Schmuck Erzsébet képviselő asszony nem érkezett 
meg. Azt hiszem, én ennél többet nem tudok tenni ebben az ügyben, hiszen a végére 
értünk a napirendeknek, mivel képviselő asszony nem jelent meg előterjesztőként 
(Dr. Buksza Zsolt: Később lehet még tárgyalni.), de ettől függetlenül lehet róla 
tárgyalni. Itt arról van szó, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvényre tett egy javaslatot a nyugdíjprémium összegének méltányos 
meghatározásáról. Szeretném a bizottság figyelmébe ajánlani, hogy annak idején is 
halasztásra került az ő kérésének megfelelően, viszont mivel kifizetésre került a 
nyugdíjprémium, én azt gondolom, márciusban már eléggé okafogyott ez a dolog. 
Nem akarom megelőlegezni senki hozzászólását egyébiránt, de megadom a 
lehetőséget. (Kovács Sándor: Várjuk meg képviselő asszonyt, hogy mit mond és 
majd tárgyalunk róla.) Azt javaslod, Sándor, hogy halasszuk el a döntést? (Kovács 
Sándor: Igen. - dr. Buksza Zsolt: Elhalaszthatjuk. A bizottság dönt a napirendről.) A 
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bizottság maga dönt a napirendről. (Dr. Buksza Zsolt: Szavazni kell akkor a 
levételről.)  

Aki azt mondja, hogy a bizottság vegye le a napirendről, mivel képviselő 
asszony nem tud jelen lenni, ez azt jelenti, hogy egy későbbi időpontban 
tárgyalhatunk róla. Akkor egyetért azzal, hogy vegyük le a napirendről, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. Köszönöm szépen. 
(Dr. Kovács József: Így megvan a lehetőség.) Így megvan a lehetősége képviselő 
asszonynak, hogy érveljen a beterjesztés mellett. 

Egyebek 

Azt szeretném kérdezni, hogy van-e az egyebek között valakinek közérdekű 
bejelentenivalója. (Szabó Timea jelentkezik.) Szabó Timea képviselő asszony! 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem csak egy olyan 

kérésem lenne, én is azért érkeztem később a bizottsági ülésre, mert a Parlamentben a 
Költségvetési bizottságban saját előterjesztésem volt, én attól tartok, Schmuck 
Erzsébet is azért nem ért ide, mert egy párhuzamos bizottságban van. Nem lehetne-e 
erőfeszítéseket tenni, hogy egy kicsit úgy összehangoljuk a bizottsági üléseket, 
amennyire tudjuk, hogy kiküszöböljük ezeket a párhuzamosságokat, mert ez most 
már sorozatban, hónapok óta így van, hogy azért kérik sokan a levételt is meg az újra 
napirendre vételt, mert egyszerűen nem tudunk 3-4 helyen ott lenni. 

 
ELNÖK: Igaza van képviselő asszonynak, én egyébként annak idején, amikor 

az alelnökökkel megállapodtunk abban, hogy a B. héten, kedden és 10 órakor legyen a 
bizottsági ülésünk, mi elsők között döntöttünk az időpontról. Ráadásul azt gondolom, 
hogy a mi bizottságunk az egyik legfegyelmezettebb bizottság a meghívók és a 
napirendek kiküldésében, de arra tehetünk kísérletet, hogy más bizottságok, ahol 
párhuzamosan fut egy-egy képviselőnek indítványa, keressenek másik időpontot, 
mert rendszerint mi vagyunk azok, akik - bocsánat! - lefoglaljuk ezt az időpontot 
magunknak. De arra én teszek kísérletet, hogy akár a Költségvetési bizottság 
elnökével vagy másokkal is azt meg tudjuk beszélni, hogy akár a kora délutáni 
órákban tartsák, ha ők is kedden akarnak bizottsági ülést tartani. Nagy 
valószínűséggel két hét múlva tartunk bizottsági ülést, erre számítsanak 
képviselőtársaim, egyébiránt az összes többi bizottsági elnöknek is meg fogom 
mondani, hogy kedden 10 órakor Népjóléti bizottsági ülés van rendszerint. Köszönöm 
szépen.  

Az ülés berekesztése 

Van-e még egyéb közérdekű bejelentés? (Nincs jelentkező.) A bizottsági ülést 
bezárom. Köszönöm szépen. Viszontlátásra! Szép napok önöknek! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc) 
  

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


