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intézkedésekről  
 
Meghívott:  
Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 

 
2.  A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról 

szóló törvényjavaslat (T/5132. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

 
3.  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek a 

nyugdíjprémium összegének méltányos meghatározásáról szóló 
törvényjavaslat (T/3109. szám)  
(Schmuck Erzsébet, Hohn Krisztina, Ungár Péter (LMP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
4.  A ritka betegségek támogatási rendszerének felülvizsgálatáról szóló határozati 

javaslat (H/4611. szám)  
(Rig Lajos, Dr. Lukács László György (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
5.  Egyes törvényeknek az otthonápolás munkaként való elismeréséhez szükséges 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4778. szám)  
(Ungár Péter (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
6.  Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  

a)  Egyes törvényeknek a gyermekvállalás támogatásához szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4995. szám)  
(Szabó Timea (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa)  
b)  A gyermekvállalás támogatásáról szóló határozati javaslat (H/4992. 
szám)  
(Szabó Timea (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa) 

 
7.  A magyar lakosság egészségi állapotának javításáról és az egészségügyi 

rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatokról szóló határozati javaslat 
(H/5360. szám)  
(Dr. László Imre (DK), Bősz Anett (független), Dr. Lukács László György 
(Jobbik), Dr. Szél Bernadett (független), Hohn Krisztina (LMP), Korózs Lajos 
(MSZP), Szabó Szabolcs (független), Szabó Timea (Párbeszéd), Arató Gergely 
(DK) képviselők önálló indítványa)  
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8.  Az Európai Unió közösségéhez tartozó magyar családokért címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/5354. szám)  
(Gyurcsány Ferenc, Arató Gergely, Dr. László Imre, Dr. Oláh Lajos, Dr. Vadai 
Ágnes, Gréczy Zsolt, Hajdu László, Varju László (DK) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
9.  "Gyerek, család, lakhatás" programról szóló határozati javaslat (H/5359. szám) 

(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Korózs Lajos, Dr. Harangozó 
Tamás, Dr. Hiller István, Hiszékeny Dezső, Dr. Gurmai Zita, Kunhalmi Ágnes, 
Mesterházy Attila, Molnár Gyula, Dr. Molnár Zsolt, Szabó Sándor, Tóbiás 
József, Tóth Csaba, Dr. Varga László (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
10.  Egyebek  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke  
Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság alelnöke  
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Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
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Dr. Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár 
(Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Ungár Péter (LMP) országgyűlési képviselő   
Gréczy Zsolt (DK) országgyűlési képviselő   
 



7 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság minden egyes tagját és köszöntöm 
meghívott vendégeinket. A Népjóléti bizottság március 26-án 10 órára összehívott 
bizottsági ülését ezennel megnyitom. 

A határozatképesség megállapítására kerül sor. Megállapítom, hogy bizottsági 
ülésünk határozatképes. Szeretném a jegyzőkönyv számára bejelenteni a 
helyettesítéseket: Selmeczi Gabriella alelnök asszonyt Kovács József képviselő úr, 
alelnök úr helyettesíti, Kovács Sándor képviselő urat Tapolczai Gergely képviselő úr 
helyettesíti, Molnár Ágnest pedig Pesti Imre, valamint személyemben is 
helyettesítésre kerül sor, László Imre DK-s képviselőtársamat fogom helyettesíteni. 
(Szabó Timea megérkezik az ülésre.) Tehát megállapítom, hogy a bizottsági ülés 
határozatképes. Közben megérkezett Szabó Timea képviselő asszony, kérem, hogy ön 
is írja alá a jelenléti ívet.  

Soron következik a napirendi pontok elfogadása, amelyet egy bejelentés előz 
meg. Rétvári Bence államtitkár úr a mai ülésünk napirendi javaslatának 1. pontjával 
kapcsolatosan levélben fordult a bizottsághoz. Szeretném előrebocsátani, hogy ez a 
levél a tegnapi nap folyamán 20 óra 17 perc 50 másodperckor érkezett az én e-
mailemre, mely szerint, azt írja államtitkár úr:  

„Tisztelt Elnök Úr! Professzor dr. Kásler Miklós miniszter úrhoz címzett 
levelével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.  

Fenntartva a korábbi jelzésünket, az országgyűlési törvény 41. §-a szerint az 
éves kötelező meghallgatás 2019. évi időpontjáról a későbbiekben tud a minisztérium 
a bizottsággal egyeztetni. Erre a bizottsági ülésre az eddigi gyakorlat szerint miniszter 
urat elkísérik majd a bizottság feladatköre szerint illetékes államtitkárok is. A jelen 
levélben jelzett témában folyamatosan tud felvilágosítást kérni interpelláció, kérdés, 
azonnali kérdés, napirend előtti felszólalás, írásbeli kérdés formájában. A tárca, ahogy 
eddig is, úgy a jövőben is megadja a feladatkörébe tartozó ügyekben a tájékoztatást.  

Ugyanakkor engedje meg - ez természetesen nekem szól -, hogy 
észrevételezzem, elnöki minőségében kiküldött meghívó levele mögött nincs 
bizottsági döntés, ez csak az ön személyes javaslata, a Népjóléti bizottság nem döntött 
ilyen pont napirendre vételéről. Budapest, 2019. március 22. Tisztelettel: Rétvári 
Bence államtitkár.” (Révész Máriusz megérkezik az ülésre.) 

Csak megjegyzem, hogy államtitkár úrnak semmi joga nincs kifogásolni, hogy 
miniszter úr mai ülésre történő meghívása mögött volt-e bizottsági döntés vagy sem. 
Én úgy tudom, hogy a házszabály szerint az elnöknek van lehetősége arra, hogy 
javaslatot tegyen a napirendi pontokra vonatkozóan, ezt természetesen a bizottsági 
ülésen meg kell szavaztatni, és erre tettek is egy másik kísérletet tudomásom szerint, 
hiszen Kovács József alelnök úr a napirendi javaslat módosítására vonatkozó 
javaslatot terjesztett elő. Alelnök úr azt javasolja, hogy ne kerüljön sor az egészségügy 
helyzetéről és az ágazatot érintő kormányzati intézkedésekről szóló tájékoztató 
megtárgyalására. A napirendi pont meghívott előadója Kásler miniszter úr lett volna. 
Itt, ebben az esetben az indítványról kell szavaznunk. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot… (Szabó Timea jelentkezik.) Bocsánatot kérek, amíg a napirendet nem 
fogadjuk el, addig az elnök beszél.  

Tehát van egy indítvány arra nézvést, hogy ez a napirendi pont ne kerüljön 
megtárgyalásra. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, 
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hogy a miniszter úr meghallgatására ne kerüljön sor. Ki az, aki ezt az indítványt 
támogatja? (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 5 nem. 
Tehát 9:5 arányban a bizottság úgy döntött, hogy miniszter úr meghallgatására nem 
kerül sor a mai nap folyamán. 

A másik ilyen indítvány, illetve módosításról szóló indítványom, hogy Ungár 
Péter képviselő úr megkeresett, hogy egyéb elfoglaltsága okán soroljuk előbbre az 
általa benyújtott T/4778. számú törvényjavaslat tárgyalását, ezért a napirendet azzal a 
módosítással terjesztem elő, hogy a T/4778. számú törvényjavaslat tárgyalására a 
családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról szóló 
T/5132. számú törvényjavaslat tárgyalását követően kerüljön sor. (Volner János 
megérkezik az ülésre.)  

Most pedig a napirendi javaslat egészéről kell, hogy döntsünk. Aki egyetért a 
napirendi pontok elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 12 igen. 
Ki az, aki nem ért egyet a napirendi pontok tárgyalásával? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Oké, a napirendi javaslat elfogadásra került.  

A napirendi pontok elfogadása után engedjék meg, hogy Szabó Timeának adjak 
lehetőséget, mielőtt az 1. napirendi pontra rátérünk. Pici türelmet kérek, helyettes 
államtitkár úr! Képviselő asszony! 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Tudomásom szerint a 

hatályos jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a miniszteri meghallgatásra egy éven 
belül legalább egyszer sort kell keríteni. Ez Kásler miniszter úr esetében tudtommal 
áprilisban lejár, úgyhogy akkor az a kérdésem, most nemsokára április, hogy mikor 
kerítünk sort erre, hiszen függetlenül attól, hogy ezt a fideszes, KDNP-s képviselők 
támogatják vagy nem, a miniszter úrnak beszámolási kötelezettsége van a 
szakbizottságnál.  

 
ELNÖK: Önnek igaza van, képviselő asszony, a házszabály így rendelkezik, 

hogy egy éven belül legalább egyszer sort kell keríteni, viszont arról is tudomásunk 
van, mivel a Ház erről döntött is a házelnök javaslata alapján, hogy tekintettel az 
európai uniós választásokra, április 6. - május 26. között nem ülésezik a parlament. 
Tekintettel arra, hogy a miniszter úr meghallgatására 2018. május 14-én került sor, 
így nem kell hozzá matematikai zseninek lenni, hogy értsük, egy éven belül a 
miniszter úr meghallgatására nem fog sor kerülni itt, a szakbizottság előtt. (Szabó 
Timea jelentkezik.) Képviselő asszony! 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Én úgy tudom, hogy a bizottsági munka akkor is 

folyik és folyhat, ha nincsen parlamenti ülés, tehát ez nem kötődik a parlamenti 
üléshez, hiszen egyébként minden évben januárban, február közepéig nincsen ülés, de 
bizottsági ülések akkor is vannak. Tehát az, hogy mikor ülésezik a Ház és mikor nem, 
annak nincs köze ahhoz, hogy egyébként lejár az egy év, és itt a szakbizottságot igenis 
össze lehet hívni és Kásler miniszternek meg kell jelennie a házszabály értelmében.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő asszonynak igaza van, teszek egy újabb 

kísérletet, hiszen eddig is tettem. Csak emlékeztetem a bizottságot arra, hogy 
gyakorlatilag félévente cserélődött például az egészségügyet irányító államtitkárok 
személye, és a legutolsó kinevezésre kerülő államtitkárnak egyidejűleg küldtem 
meghívó levelet és gratuláló levelet, amikor kinevezték, és kértem, már most 
többedszer, hogy legyen olyan kedves a bizottság elé fáradni, és legalább a terveikről 
tájékoztatni az érintett bizottságot. Eleddig államtitkár asszony nem jelent meg a 
bizottság előtt. (Szabó Timea: Ez nem opció, ez kötelezettség a jogszabály szerint.) A 
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jogszabály szerint, így van, egy éven belül ez kötelezettség. (Dr. Kovács József: De 
nem az államtitkárnak kötelezettsége.) A miniszternek kötelezettség, nem az 
államtitkárnak. 

(Jelzésre:) Képviselő úr! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Tisztelt Képviselőtársaim! Én 

inkább arra tennék javaslatot, hogy ezt a helyzetet miként oldjuk fel. Nyilvánvaló, a 
döntésünk végeredménye függeni fog attól is, hogy a kormánypárti képviselők miként 
döntenek ebben a kérdésben. Tekintettel arra, hogy Beneda államtitkár úr 
személyében itt van a minisztérium egyik tisztviselője, arra tennék egy 
kompromisszumos javaslatot - betartva a házszabályban foglalt kötelességünket is és 
még azt a szabályt is, hogy itt a kampány megkezdése előtt lehetőség szerint a közös 
ügyeinket zárjuk le -, hogy a jövő héten tartsunk egy olyan bizottsági ülést, amelyre 
hívjuk meg a miniszter urat, sőt akár most szavazzunk is erről a meghívásról, ha 
ebben konszenzusra tudunk jutni vagy többséget kap ez az indítvány. Tehát erre a 
következő, egy hét múlva esedékes napra hívjuk meg miniszter urat, és akkor 
mindenki be tudja tartani az írott, illetve íratlan szabályokat is, így a 
kampányidőszakban nem kerülne sor bizottsági ülésre, az egyéves szabály betartásra 
kerülne, a meghívó időben érkezne, hiszen egy hét van rá. 

Tehát arra teszek javaslatot, ha erre lehet, hogy a bizottság most döntsön arról, 
hiszen ez volt itt az egyik kifogás a kormánypárti képviselők részéről, hogy meghívja 
egy hét múlva keddre Kásler miniszter urat, hogy az éves munkájáról számoljon be, és 
az egyéves szabályt ezáltal tartsa be. Úgy gondolom, ez egy teljesen fair és egy, a 
felkészülésre is abszolút időt adó ajánlat, illetve javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az egyebek között lesz lehetősége javaslatot tenni a 

képviselő úrnak akár erre is. (Jelzésre:) Képviselő asszony! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm. Hadd reagáljak képviselőtársam 

indítványára! Nem bízom abban, hogy a kormánypárti képviselők támogatni fogják 
ezt a meghallgatást, és miután teljesen irreleváns a jogszabály értelmében az, hogy 
támogatják vagy nem, ezért én nem is javaslom ezt, hiszen akkor a bizottság úgy tesz, 
mintha a miniszter jogszabályi kötelezettségének teljesítése az ő szavazatukon múlna. 
Azt gondolom, ez semmiképpen nem így van, nem így szerepel jelenleg a 
jogszabályban. Majd esetleg ezt módosíthatják, ha kedvük tartja, de most még nem 
így szól a házszabály. 

Tehát én arra tennék javaslatot, hogy elnök úr küldjön egy újabb levelet, 
amelyben, azzal egyetértek, a jövő hétre hívja meg miniszter urat, és emlékeztesse 
miniszter urat és államtitkár urat a miniszter úr jogszabályi kötelezettségeire. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, a képviselőtársaim jól látják, a parlament 

szakbizottsága nem része a kormányzati hatalomnak, következésképpen ellenőrző 
funkciója van, és ezt az ellenőrzési funkcióját szeretné gyakorolni. Én ezt meg fogom 
tenni.  

Rátérhetünk a napirendi pontok tárgyalására? (Jelzésre:) Rig Lajos képviselő 
úr! 

 
RIG LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az egyik 

módosító indítvány, amit Lukács László képviselőtársam is mondott, egy úgymond 
udvariasabb megoldás és egy konszenzusos megoldás, amit Szabó Timea képviselő 
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asszony mondott, az pedig egy következetes, tehát azt gondolom, hogy valamelyikből 
vagy mindegyikből választhatunk. Ha egyszerre mind a kettőt megtesszük, lehet, hogy 
nagyobb érdemben tudunk ráhatni a miniszter úrra, hogy a jogi kötelezettségének 
tegyen eleget. A javaslatot, amit a képviselőtársam mondott, fenntartanám, és adjuk 
meg a másik lehetőséget is, szerintem ezeket a kapukat ne zárjuk be. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Sok minden elhangzott eddig, 

én szeretném felolvasni az idevonatkozó házszabályt szó szerint: „A minisztert a 
miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező bizottság évente meghallgatja.” 
Az a helyzet, hogy a tavalyi évben meghallgattuk, az idei évben is meg fogjuk 
hallgatni, a miniszteri meghallgatások egyébként mindig ősszel történtek. Tehát 
„évente meghallgatja”, az idei évben is természetesen meg fogjuk hallgatni. Így szól a 
házszabály, nem pedig úgy, ahogy Szabó Timea mondta. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e további felszólaló. (Jelzésre:) 

Szabó Timea képviselő asszony! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Csak a jegyzőkönyv kedvéért. Azért rettenetesen 

elkeserítőnek tartom azt, hogy a kormánypárti képviselők ennyire félnek 
meghallgatni a saját miniszterüket. Azt gondolom, hogy itt talán az egészségüggyel 
kapcsolatban nemcsak az ellenzéknek, hanem a kormánypártoknak is esetleg vannak 
kérdései, mert talán nem mindent tartanak ők se, hogy finoman fogalmazzak, 
mondjuk, világosnak, hogy mi történik éppen az egészségügyben. Azt gondolom, itt ez 
ne arról szóljon, hogy a kormánypártok nem mernek feltenni kérdéseket vagy félnek 
attól, hogy mi történik, ha eljön a saját miniszterük, hanem támogassák azt, hogy 
esetleg tegyen eleget kötelezettségének. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, többféle értelmezése van a 

házszabálynak, én érteni vélem mindegyiket. (Jelzésre:) Pesti Imre képviselő úr! 
Parancsoljon, doktor úr! 

 
DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Elnök Úr! Azt gondolom, egyfajta cirkusz zajlik (Szabó Timea közbeszólása.), hiszen 
volt egy rossz… Megkérem a képviselő asszonyt, én tisztelettel végighallgattam, 
kérem, hogy ön is hallgasson végig, ez egy parlamenti alapszabály.  

Tehát volt egy rosszul értelmezett szabályzat, amely alapján azt kérték, hogy a 
miniszter egy éven belül jöjjön ide. Mint kiderült, ez nem így szól, és ragaszkodtak 
ehhez a szabályhoz, itt ilyen kompromisszumos megoldást javasoltak, sőt azt 
javasolták, hogy a szabálytól ne térjünk el, egy éven belül igenis jöjjön el a miniszter, 
de kiderült, hogy nem így szól a házszabály, ha nem úgy szól, hogy minden évben meg 
kell hallgatni; most már nem olyan fontos a házszabályhoz való ragaszkodás. (Szabó 
Timea közbeszólása.) Még egyszer megkérem a képviselő asszonyt, hogy legyen olyan 
kedves, várja meg, amíg befejezem. (Szabó Timea közbeszólása.)  

Nehéz úgy, hogy az ember úgy érzi magát a bizottsági ülésen, mintha piacon 
lenne. Tisztelettel kérem az elnök urat, hogy fegyelmezze a képviselőtársakat. (Szabó 
Timea közbeszólása.)  

Szóval, miután a házszabály úgy szól, hogy évente meg kell hallgatni, akkor 
legyünk következetesek. Ha az előbb azok voltunk egy félreértelmezett házszabály 
miatt, akkor most is maradjunk következetesek, mert ha nem ezt tesszük, akkor 
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nyilvánvaló, hogy politikaicirkusz-gyártásról van szó. Igenis, én is javaslom, hogy 
évente egyszer a miniszter jöjjön el meghallgatásra, és el fog jönni. A házszabályi 
kötelezettségének megfelelően vagy most, vagy ősszel, vagy a szokásoknak 
megfelelően, de évente egyszer el fog jönni, és be fog számolni a házszabálynak 
megfelelően, és kerüljük a politikai cirkuszt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az egyebek között néhány mondat erejéig vissza 

fogok térni erre a témára, de ne raboljuk helyettes államtitkár úr idejét. 
Egyetértés van abban ugye, képviselőtársaim, hogy a napirendi pontot 

tárgyaljuk? (Jelzésre:) Bólintás volt, köszönöm szépen.  

A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges 
törvénymódosításokról szóló T/5132. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, amely a családvédelmi akcióterv 
bevezetéséhez szükséges törvénymódosításról szóló T/5132. számú törvényjavaslat, 
itt részletes vitáról van szó természetesen.  

A kormány képviseletében köszöntöm Beneda Attila helyettes államtitkár urat 
és munkatársait, akik ott foglalnak mögötte helyet.  

A részletes vita első szakaszát megnyitom, amelynek keretében a bizottság 
megvizsgálja, hogy a törvényjavaslat házszabályszerű-e. Kérdezem, hogy az 
előterjesztő, illetve a bizottság tagjai részéről kíván-e valaki hozzászólni. Először az 
előterjesztőt kérdezem. Államtitkár úr? 

 
DR. BENEDA ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Jogszabályszerű, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr nem. A bizottság tagjai kívánnak-e az első szakaszhoz 

hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Kormánypárti képviselők nem, ellenzéki 
képviselők nem. Amennyiben nincs hozzászólás, a részletes vita első szakaszát 
lezárom.  

A képviselői módosító javaslatok megtárgyalása következik, a kiosztott 
háttéranyag alapján fogunk haladni.  

A háttéranyag 1. pontjában Tóth Bertalan és képviselőtársai tettek javaslatot a 
4. ponttal összefüggésben. Ha megengedik, akkor két keresetlen mondatot én 
mondanék róla.  

Az egyik ilyen javaslat a gyes és a gyed azonnali megduplázását tenné lehetővé. 
(Jelzésre:) Bocsánat! Az 1. pont csak a családi pótlékra vonatkozik. Bocsánatot kérek, 
a következőkről később! Azt hiszem, itt teljesen világos, hogy a családi pótlék azonnali 
megduplázásáról van szó, egyhavi többlettámogatás bevezetése az iskolakezdéshez 
kapcsolódóan, illetve a családi pótlék évenkénti emelését és a családi pótlék évenkénti 
indexálását tenné lehetővé ez a javaslat. 

Kíván-e valaki hozzászólni az indítványhoz? Előtte a kormány véleményét 
szeretném hallani. Államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BENEDA ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A magyar családtámogatási 
rendszer igen-igen komplex és rugalmas, egy részét képezik csak az alanyi jogon járó 
támogatások. A kormányzati filozófia szerint a munkára ösztönzés és a 
gyermeknevelés támogatása a legfontosabb elemei azoknak az eszközöknek, amikkel 
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mi a családtámogatásokat a családpolitikán belül próbáljuk évről évre fejleszteni. 
Ennek megfelelően az 1. pontban lévő módosító javaslatot nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A kormány a javaslatot nem 

támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Lukács képviselő úr! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Bár az 1. módosító javaslatról 

beszélünk, de tekintettel arra, hogy ezek azért nagyban összefüggenek és az egész a 
családvédelmi akciótervbe és annak a módosításába illeszkedik, csak nagyon röviden 
emelném ki, hogy egyrészről az ellenzéki módosító javaslatokat is támogatni fogja a 
Jobbik, de önmagában az egész törvényjavaslatot is támogatni fogja. Mi úgy 
gondoljuk, és bár úgy tűnik, hogy ez a kettő egymással ellentétes álláspontot 
jelenthetne, de nem, mert a Jobbik minden olyat támogat a családok védelme 
érdekében és a családok támogatása érdekében, ami többre aspirál, ami többet akar 
adni. Itt az MSZP azt kísérli meg, hogy az alanyi jogon járó támogatásoknak 
valamilyen módon az indexálása, időállósága biztosított legyen. A Jobbik régóta 
következetesen mondja, hogy valamilyen módon ezekkel a fix összegű 
támogatásokkal kezdeni kell olyan értelemben valamit, hogy akár az infláció 
követésével vagy akár valamilyen más indexálással meg lehessen őrizni annak 
mindenkori értékét. Most egy olyan helyzetben voltunk, amikor az inflációval talán 
kevésbé kellett számolni, de elképzelhető, hogy következnek olyan időszakok, olyan 
évek, amikor egy kicsit nagyobb nyomás fog nehezedni a gazdaságra, és előre látván, 
ezeket az alanyi jogon támogatásokat valahogy meg kellene védeni. 

A Jobbik összességében több kritikát, illetve több jobbító szándékú javaslatot 
megfogalmazott, csak magamat tudom ismételni, hogy egyrészt az ellenzéki pártok 
előterjesztését, de a kormány végső előterjesztését és magát a törvényjavaslatot is 
támogatni fogjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szabó Timea képviselő asszony! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Mi mindenképpen támogatjuk ezt a módosító 

indítványt, tudjuk, hogy tíz éve nem emelkedett a családi pótlék, a gyes érdemben. 
Minden kimutatás szerint és minden szakértő szerint ezek azok az összegek, amik 
valóban segítséget tudnak nyújtani a családoknak, e nélkül a kormány javaslata 
szerint megint csak néhány ezer tehetős család fog jobban járni ezzel a családvédelmi 
csomaggal, mi pedig azt szeretnénk, hogy ne tegyen a kormány és az állam 
különbséget a tehetős és a szegény gyerekek között. Viszont sajnos ebben a 
csomagban semmilyen javaslat nem született arra vonatkozóan, hogy mondjuk, az 
egyszülős családoknak, mondjuk, az egygyerekes vagy a kétgyerekes családoknak 
hogyan kíván segíteni a kormány. Azt gondoljuk, hogy mindenképpen olyan 
univerzális támogatásokat kell emelni és erősíteni, amelyek minden családra 
kiterjednek.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. (Jelzésre:) Volner képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (független): Elnök úr, én nem fogom támogatni ezt a 

javaslatot, ami előttünk fekszik, és meg is szeretném indokolni, hogy miért. Még 
akkor, amikor a Jobbikban politizáltam, akkor egy kiforrott alapelve volt a 
családpolitikai általunk javasolt intézkedéseknek az, hogy nem támogatjuk a 
megélhetési gyermekvállalást. Én arra kérem a képviselőtársakat, akik ezt 
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támogatják, hogy látogassanak el bizonyos szegregátumaiba az országnak, és ott azt 
fogják látni, hogy a gyerekeikből élnek nagyon sokan, azért vállalnak gyereket, mert 
ebből jobban meg lehet még ma is élni, a bérnövekedés dacára, ha megfelelő 
gyerekszámot produkál valaki, pláne akkor, ha még sérültnek is nyilvánítja az állam 
azt a gyermeket, mint ahogy mondjuk, meg tud élni egy dolgozó magyar ember.  

Rengetegen kerestek meg minket lakossági fórumainkon, rengetegen 
beszámoltak hasonló tapasztalataikról. Az, hogy alanyi jogon megkétszerezzük a 
családi pótlékot, nem támogatjuk, azt igen, hogy munkán keresztül érvényesítsék 
ezeket a juttatásokat az állam részéről. Természetes az, hogy az állam igyekszik 
azoknak az embereknek a gyermekvállalását támogatni, akik nem a gyerekeikből 
akarnak megélni a nagy gyerekszám miatt, hanem a gyerekeikért élnek, rendesen 
taníttatják, iskoláztatják őket. Semmi kifogásunk az ellen, sőt lelkesen üdvözöljük, ha 
azokat a családokat, akik munkából élnek, az adórendszeren keresztül az állam 
támogatja, ezt azonban nem tudjuk elfogadni, természetesen nem fogjuk 
megszavazni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Révész Máriusz képviselő úr! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az elején ebben a körben a szokásos vitákat 

lefolytathatjuk, és ígérem, hogy igyekszem a későbbiekben kerülni a hozzászólást, 
hiszen itt nagyon sok mindent tisztázni lehet.  

Régi vita ez, hogy alanyi jogon kell-e a támogatásokat biztosítani, vagy pedig, 
ahogy mi tesszük, jövedelemhez kötött módon. Való igaz, hogy azok az érvek, 
amelyeket Szabó Timea képviselőtársam elmondott, azok jó néhány évvel ezelőtt még 
felvethetők lettek volna. Ma már azt állítani, hogy a családtámogatási rendszer 
néhány családnak segít, ez a statisztikai adatok alapján, a KSH, Eurostat adatai 
alapján egy teljesen komolytalan állítás. Van egy olyan adat, amelyik azt mutatja, 
hogy a súlyos anyagi deprivációban élők száma hogyan alakul. Ez a szám 2010-hez 
képest 56 százalékkal csökkent, tehát ma 44 százaléka él a társadalomnak súlyos 
anyagi deprivációban, ahhoz képest, amennyien 2010-ben éltek. Ha azt mondják 
képviselőtársaim, hogy ez a szám még mindig magas, akkor kétségkívül igazuk van, 
rossz bázisról indultunk, de ez a szám folyamatosan csökken, és az utolsó Eurostat-
adat, ami erre vonatkozik, az 2017-es. 

Aztán van egy olyan adat, hogy a társadalmi kirekesztődés kockázatában élők 
száma hogyan alakult. Ez a szám több mint egyharmaddal csökkent, és még ennél is 
nagyobb léptékű a csökkenés egyébként a három- vagy többgyerekes családok, illetve 
a kétgyerekes családok esetében. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy azok az állítások, 
hogy csak néhány ezer családnak jó az a családpolitika, amit mi folytatunk, az 
messzemenőkig nem állja meg a helyét. Azt kell mondjam, hogy a kormány 
politikájának a legnagyobb nyertesei, ha megnézzük az Eurostat és a KSH adatait, 
azok éppen a családok, éppen a több gyermeket nevelő családok voltak, a legnagyobb 
csökkenés a szegénységi adatok tekintetében éppen a többgyermekes családok 
esetében tetten érhető. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További hozzászóló? (Jelzésre:) Szabó Timea, parancsoljon! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Már-már szokássá vált itt az évek során, hogy 

Révész Máriusszal ne értsünk egyet. Én azt szeretném kérdezni képviselőtársamtól, 
hogy ha ez így van, hogy a kormány annyit segített a családokon, akkor miért nem 
születik több gyerek, akkor mi szükség van erre az új családtámogatási csomagra? 
Hiszen, ha annyira jók lettek volna ezek az intézkedések, olyan baromi sokat 
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segítettek volna a családoknak, akkor itt már úgy meglódult volna a születésszám, 
hogy csuhaj, de sajnos nem erről van szó. A miniszterelnök maga ismerte be, hogy ez 
egy kudarc volt. Szeretném látni, hogy akkor hol vannak azok a számok, amik 
alátámasztják, hogy itt nagy siker a kormány családpolitikája. 

Azt is szeretném megkérdezni, hogy ebben a most benyújtott csomagban hol 
van az az intézkedés, ami segít az egyszülős családoknak, ami segít az egygyerekes 
családoknak, ami segít a kétgyerekes családoknak. Ugyanis onnantól kezdődik az 
egész, hogy majd, ha június után születnek a gyerekek, akkor mi fog történni a 
családoknál. Persze felvehetnek hitelt, ami, pontosan tudjuk, hogy családi 
tragédiákhoz fog vezetni, ha nem születik meg az a harmadik gyerek, merthogy 
visszafizetni nem fogják tudni ezt a hitelt, az biztos. Szeretném megkérdezni, hogy 
azoknak a családoknak, akiknek nincsen három gyerekük, vagy nem lesz három 
gyerekük, de már most van kettő, azoknak milyen módon segít ez a csomag, és hogy a 
hitelfelvételen túlmenően mi az az egyéb anyagi támogatás, amit a családok 
élvezhetnek.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Nacsa képviselő úr! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Bár ez nem a 

családvédelmi akcióterv általános vitája, ahol Szabó Timea elmondhatta volna a 
véleményét, ha a Párbeszéd képviseltette volna magát a családvédelmi akcióterv 
vitáján, nagyon fontos ugyanakkor, hogy a jegyzőkönyv kedvéért kijavítsuk azt, hogy 
azt mondta Szabó Timea, hogy a gyeshez nem nyúltunk semmilyen módon hozzá. 
12 hónappal növeltük meg (Szabó Timea közbeszól.), az önök szövetségesei, a 
szocialisták lecsökkentették két évre, mi pedig három évre visszavittük, és ha 12-vel 
felszorozza a 28.500 forintot, az 342 ezer forintos emelés így az időtartam 
növelésében, tehát csak hogy tisztázzuk. Ugyanakkor azt is szeretném kijavítani, és 
megint csak nem visszatérve az általános vitára, hogy a családvédelmi akcióterv hét 
pontjából másfél az, ami hitelfelvételt tartalmaz, vagy hitelkonstrukciót, 
kedvezményes vagy kamathitelkonstrukciót tartalmaz, a maradék öt és fél, ha szabad 
így mondani, az pedig vagy vissza nem térítendő támogatás, vagy olyan támogatás és 
lehetőség, amivel mindenki tud élni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Csak megjegyzem, hogy az általános vitát nem a bizottsági ülésen kell 

lefolytatni, drága barátaim, ez az egyik dolog. Itt van egy módosító javaslat, és a 
módosító javaslathoz kértem részben a tárca véleményét, részben a képviselőtársaim 
véleményét. Ez az egyik. 

A másik az, hogy képviselők egymásnak a bizottsági ülésen kérdéseket nem 
tesznek fel. A képviselők kérdést a miniszternek tesznek fel a plenáris ülésen az 
azonnali kérdések vagy a kérdések órájában.  

További hozzászólásokat szeretnék pro vagy kontra a javaslathoz. (Jelzésre:) 
Révész Máriusz képviselő úr! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én ebben a körben utoljára fogok hozzászólni, 

bárki bármit is mond. Tehát én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy én arra 
az állításra, ami elhangzott, egyszerűen KSH- és Eurostat-tényeket mondtam.  

Másrészt arra szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy a 
kétgyerekes családok esetében négy éven keresztül gyermekenként ötezer forinttal 
növekedett egyébként az adómentesség határa. Harmadrészt azért felhívnám a 
figyelmét Szabó Timea képviselő asszonynak, hogy azon gondolatmenet szerint, amit 
ő mondott, mondjuk, Németországban kellene születnie a legtöbb gyereknek, vagy 
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Magyarországon is a gyerekszületések számának úgy kellene alakulnia, hogy a jobb 
módú családokban születik több gyermek. Na most, mindannyian tudjuk, hogy ez 
nem így van, úgyhogy nem annyira egyszerű az a dolog, hogy ha nő a 
családtámogatás, akkor nő a gyerekszületések száma. (Moraj.) 

 
ELNÖK: Ajaj! Akkor miért van ez az összeg? 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ugyanakkor azt kell mondjam… (Rig Lajos: Ezt 

jegyzőkönyvbe vegyék! - Szabó Timea: Ezt ugye a jegyzőkönyvbe?) Természetesen.  
Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor itt az 1,29-os 

gyermekszületési rátával átvettük a kormányzást, ahhoz képest azért ez az 1,5-es 
arány elég jelentős növekedés. Az az igazság, ha ugyanott tartanánk, mint ahol az 
önök kormányzása idején tartottunk, akkor ma körülbelül tízezer gyerekkel született 
volna kevesebb évente, ha ugyanaz a termékenységi ráta lenne Magyarországon, mint 
ami a Gyurcsány-kormány végén Magyarországon tapasztalható volt. Azt hiszem, 
jelentős ez a növekedés, de ez a program pont arról szól, hogy szeretnénk még tovább 
menni ezen az úton. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászólók? (Jelzésre:) Szabó Timea! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Elnézést, elnök úr, de igazából azt kellene 

mondanom, hogy Révész Máriusz olyan szépen elmondta, hogy már nem is szeretnék 
hozzátenni semmit.  

 
ELNÖK: Akkor szavazzunk! (Nacsa Lőrinc: Akkor köszönjük!)  
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Viszont azért arra hadd emlékeztessem 

képviselőtársamat, hogy a héten volt egy olyan reprezentatív kutatás, amelyben 
megkérdezték a magyar családokat arról, hogy ki tudnának-e fizetni egy 300 ezer 
forintos váratlan kiadást. 3 millió ember, ha ezt levetítjük az egész társadalomra, nem 
tudna kifizetni semennyit, nemhogy 300 ezer forintot, további 3 millió ember pedig 
azt mondta, hogy csak 50 ezer forintot. Tehát 6 millió emberről beszélünk úgy ma 
Magyarországon, akik egy 50 ezer forintos váratlan kiadást nem tudnak kifizetni. 
Tehát azért ne verjük már magunkat annyira, hogy itt milyen jól állnak a dolgok, és 
milyen szuper volt itt az elmúlt évek családtámogatása, meg arra se, hogy ez milyen 
jó, hogy 44 százaléka a magyaroknak él anyagi deprivációban, azért az a magyarok 
fele. (Révész Máriusz közbeszólása.) Most írtam fel, képviselőtársam ezt a 
44 százalékot mondta, és azt mondta, hogy ez még jobb, mint amikor az előző 
kormány volt. 

Azért hadd mondjam el, hogy azokban az országokban, ahol a kormány nem 
hitelekkel biztosítja a fiatalok jövőjét, ott igenis születik gyermek. Lehet, hogy nem 
feltétlenül Németországban, de például Franciaországban emelkedik a születésszám, 
Írországban emelkedik a születésszám, Norvégiában emelkedik a születésszám. Ahol 
boldognak és kiegyensúlyozottnak érzik magukat az emberek, mert biztosítva van a 
jövőjük, ott igenis születik gyerek; Magyarországon ez nem így van. 

 
ELNÖK: Még mindig a családi pótlékra tett módosító javaslatnál tartunk. 

(Jelzésre:) Révész Máriusz képviselő úr! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem akartam szólni, egyet szeretnék mondani. 

(Derültség.) 
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ELNÖK: Akkor ne szóljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azért, mert Szabó Timea a legalapvetőbb 

dolgokat nem képes megérteni, kénytelen vagyok elmondani. Tehát a 44 százalék, 
még egyszer mondom: a Gyurcsány-kormány idején a társadalomnak iksz százaléka 
élt súlyos anyagi deprivációban, ez ahhoz képest 56 százalékkal csökkent, úgyhogy az 
akkori anyagi deprivációban élők száma 44 százalékra csökkent. Egyébként összesen 
most, ha jól tudom, és hogy pontos adatot visszaidézzek, olyan 11,5 százalék él súlyos 
anyagi deprivációban, ami egyébként még mindig egy rendkívül magas szám, de 
szerencsére ez évről évre dinamikusan csökken. Tehát senki nem mondott olyat, hogy 
a társadalom 44 százaléka súlyos anyagi deprivációban él. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) A módosító javaslatról Rig Lajos szeretné kifejteni a 

véleményét. A módosító javaslatról! 
 
RIG LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel 

itt a Révész Máriusz és Szabó Timea által alapított albizottság már részletesen 
kitárgyalta a részletes vitát, illetve a benyújtott módosító javaslatot, ezért felhívnám a 
képviselő urak és hölgy figyelmét, hogy sok mindenben egyetértünk, viszont azt nem 
kell elfelejteni, hogy a KSH és az Eurostat adatai csak tájékoztató jellegűek, és nem 
szeretném itt most Churchillt idézni.  

A másik. Vannak élethelyzetek, amelyekkel lehet, hogy önök is találkoztak, és 
itt elsősorban felhívnám a figyelmüket arra, hogy sajnos ma Magyarországon, és ezt 
ki kell mondanunk, nagyon sok gyermek csonkacsaládban nő fel, vagy apával, vagy 
édesanyával, és azok a támogatási formák, amelyeket a kormány nyújt, mondjuk, ha 
ezt most levetítjük két gyermekre, éppen csak elérik az 50 ezer forintot, és az az anya 
más keresettel nem rendelkezik. Ez a törvénymódosítási javaslat, azt gondolom, ellen 
tudná súlyozni azt a tényt, amit önök nem ismernek be. 

Amit Volner János mondott, az egy létező probléma, a megélhetési 
gyermekvállalás, de sajnos akkor így egy körbe kerülnek azok a szülők is, akik 
elváltak, és egyedül nevelnek egy, kettő vagy három gyermeket. Ha a törvényalkotó 
figyelembe veszi azokat, hiszen Magyarország lakosságának túlnyomó többsége azért 
munkapárti, a munka világának szeretne megfelelni, és úgy szeretné nevelni a 
gyermekeit, akkor ez a törvényjavaslat, módosító javaslat lehetőséget ad arra, hogy ez 
a törvény két lábon is álljon, és nem különbözteti meg vagy nem tesz különbséget a 
két törvényalkotás között; ez az egyik. Illetve lehetőséget ad arra, hogy kiegészítőként 
vagy valamilyen formában kapcsolódjon akár a munkához egy másik révén, ezt a 
lehetőséget meg kell adni. 

Azt gondolom, látva, a baráti körömben is sajnos nagyon sok ilyen 
csonkacsalád van, ez egy plusz bevételi forrás lehetne annak a családnak. És itt 
elsősorban nem a gyermekvállalási gondokra gondolok, hanem itt színtisztán anyagi 
problémával küzdenek ezek a csonkacsaládok.  

 
ELNÖK: Én mindig azt feltételezem, hogy a képviselőtársaim figyelmesen 

olvassák el azokat a dokumentumokat, amelyeket rendelkezésre bocsátunk. Ebben is 
benne van a differenciált családipótlék-emelésre vonatkoztatva a javaslat, hiszen a 
három vagy több gyermeket egyedül nevelőknek a javaslat szerint is magasabb családi 
pótlék kerülne megállapításra.  
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Ha nincs több hozzászólás, akkor megismétlem, hogy a tárca nem támogatta a 
módosító javaslatot, a képviselőtársaim elmondták a véleményüket, szavaznunk kell 
róla. 

Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 5 igen és 10 nem mellett a bizottság nem támogatta 
ezt a javaslatot. 

A háttéranyag 2. sorszáma alatt szintén az MSZP-frakció javaslata szerepel - 
már csak elmondom, az előbb véletlenül ez az anyag került a kezembe -, itt a 
várandósági és az anyasági támogatásról kellene dönteni. Ez a javaslat arról szól, hogy 
a kormány támogassa mintegy 300 ezer forinttal, kerekített összeget mondok, a 
kisgyermeket várókat olyan bontásban, hogy a várandósági támogatás bevezetésével 
egyszeri 150 ezer forint kifizetésére kerüljön sor, és az anyasági támogatás jelentős 
emelésével, amikor a gyermek megszületik, szintén 150 ezer forinttal támogassa a 
kormány a gyermeket várókat. Ez a javaslat kitér arra, hogy ikerterhesség esetén ez az 
összeg, mármint a második, az anyasági támogatás 180 ezer forint legyen. 
Különösebben nem kívánom hosszan indokolni. 

Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. BENEDA ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Álláspontunk az előzőhöz hasonló, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Van-e hozzászóló? (Nincs jelentkező.) 

Szavaznunk kell róla, ha nincs hozzászólás. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? 
(Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Megállapítom a 
jegyzőkönyv számára, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Az előzetesen kiküldött anyagban 3. sorszám alatt szintén Tóth Bertalan által 
jegyzett módosító javaslat van, többek én magam is aláírtam. Itt a gyes és a gyet 
azonnali megduplázásáról van szó, hosszabban nem kívánom indokolni, hiszen 
képviselőtársaim elolvashatták az indítványomat, illetve a módosító javaslatomat. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. BENEDA ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 
5 igen. Ki az, aki nem támogatja az indítványt? (Szavazás.) 10 nem. Megállapítom a 
jegyzőkönyv számára, hogy a bizottság nem fogadta el a módosító javaslatot, mivel a 
támogató szavazatok száma 5 volt, az ellenzők száma pedig 10. 

A háttéranyag és a módosító javaslatok végére értünk. További módosító 
javaslat benyújtására nem került sor, ezért szavazások következnek. Először a 
részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Ki az, aki támogatja a részletes vita 
lezárását? (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Tehát egy tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitát 
lezárta. 

A jelentés benyújtásáról kell döntenünk. Ki az, aki támogatja a bizottság 
részletes vitáról szóló jelentésének a benyújtását? Természetesen a benyújtandó 
jelentés tartalmazza a házszabályszerűséget is, amit kvázi nulladik napirendként 
tárgyaltunk. (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta. 
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Bizottsági előadók állítására is van lehetőségünk. Ki kíván többségi előadó 
lenni a bizottságban? Kormánypárti képviselők? (Nincs jelentkező.) Nincs senki. 
Akkor a bizottság nem állít előadót.  

Köszönöm szépen, a napirendi pont tárgyalását lezárjuk. Helyettes államtitkár 
úr, szép napot, jó munkát kívánok önöknek! Viszontlátásra! (Dr. Beneda Attila: 
Köszönjük. Viszontlátásra!)  

Egyes törvényeknek az otthonápolás munkaként való elismeréséhez 
szükséges módosításáról szóló T/4778. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Megkérem Ungár Péter képviselő urat, hogy üljön le az asztalhoz egy mikrofon 
elé. (Ungár Péter: Mikrofonnál ülök.) Rendben. 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, egyes 
törvényeknek az otthonápolás munkaként való elismeréséhez szükséges 
módosításáról szóló T/4778. számú törvényjavaslatra. Képviselőtársaim a meghívóból 
tájékozódtak, hogy itt tárgysorozatba vételről van szó. Elsőként a napirendi pont 
előterjesztőjének, Ungár Péter képviselő úrnak adom meg a szót. Képviselő úr! 

Ungár Péter (LMP) előterjesztése 

UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Igazából nagyon 
egyszerűen, amikor tavaly a gyod bevezetésre került, akkor a kormány különbséget 
tett azok között, akik a gyermeküket ápolják, és azok között, akik egyéb, bármilyen 
más rokonukat ápolják. Azt mondta a Magyar Pszichiátriai Társaság, hogy 2050-re 
minden magyar családban lesz egy demenciával élő rokon, ezek az emberek nagyon 
sokszor otthonápolásra szorulnak. Jelenleg ez az otthonápolási díj, amit mondjuk, 
egy demens idősebb embernél kap, az vagy 38 vagy 58 ezer forint. Az ápolási díjnak 
elvileg az a lényege, hogy helyettesítse azt, hogy valaki kiesik a munkaerőpiacról. 
Mindannyian tudjuk, hogy 58 meg 38 ezer forinttal nem lehet helyettesíteni azt, ha 
valaki kiesik a munkaerőpiacról. Ráadásul minél több idős ember lesz, aki 
demenciával él, annál fontosabb, hogy ez az otthonápolás intézménye meglegyen, 
hogy azok, akik így döntenek, azok legalább 100 ezer forintot kapjanak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaim közül ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) 

Parancsoljon, Nacsa képviselő úr. 

Hozzászólás 

NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselő Úr! Az előterjesztést illetően a parlament egy része, a többsége döntött az 
ápolási díj emeléséről. Önök ezt nem szavazták meg, ezért próbálnak most idehozni 
egy újabb javaslatot, hogy azoknak, akik önökkel kapcsolatban állnak, ne mondhassák 
nekik, hogy semmit nem tettek, merthogy nem szavazták meg a gyod bevezetését, 
illetve az ápolási díj emelését. Az ápolási díj fokozatos emeléséről döntés született, ez 
a kormányhatározat mellékletében teljesen nyilvánvalóan ott szerepel, a most január 
1-jétől történő emelés, ami majd a következő években is további emeléseket 
eredményez. Ezáltal elérjük, hogy 2022-ben az az évre megállapított minimálbér 
szintjét fogja elérni az ápolási díj, és bevezettünk egy új kategóriát, a gyermekek 
otthonápolási díját, melynek 100 ezer forint havonta a jelenlegi összege. 

Ön a törvényjavaslatában jelentősen foglalkozik az ápolási díj 
munkavégzésként történő elismerésével. Itt azt kell elmondani, ha megnézzük, hogy a 
környező országok alakítják ki ezt a gyakorlatot és hogyan történik ez az ellátás, ez az 
ellátás szolgálati időnek is tekinthető, de ha megnézzük a környező országokat, akkor 
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Lengyelország, Németország, Románia, Szlovákia, Ausztria, csak egy pár példa azok 
közül az országok közül, ahol ellátásként van folyósítva az ápolási díj, nem pedig 
munkavégzésként. Itt komoly kockázatokat is hordoz a foglalkoztatás jogviszonnyá 
alakítása, mert munkáltatói szerv kijelölése szükséges, egyéb munkajogi dilemmák is 
fölmerülnek, és azt látjuk, hogy ez az újonnan bevezetett kategória, illetve az ápolási 
díj folyamatos emelése egy garancia lesz arra - nem egyszeri emelésről van szó, 
hanem folyamatos emelésről -, hogy ez biztosítsa, hogy megkapják ezt az ellátást 
azok, akik erre jogosultak. És az is fontos, hogy itt a legfontosabb 
társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság tekintetében teljesen hasonló a 
munkavállalókéhoz az ápolást ellátó személyek helyzete. Ezt a javaslatot mi most nem 
tudjuk támogatni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs több hozzászóló, az indítványtevőnek adom meg a szót. Ungár 
képviselő úr! 

Ungár Péter (LMP) reagálása 

UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Nagyon röviden, először is egyszerűen 
nem tudom megérteni, hogy a Fidesznek néha az az álláspontja, hogy nem lehet a 
külföldi országokat példaként behozni, néha pedig behoz példaként külföldi 
országokat. Ellenpélda ugyanakkor Nagy-Britannia, Írország meg mondjuk, 
Spanyolország arra, amit mondott, tehát ez önmagában nem jelent érvet. A másik 
pedig, hogy ön nagyon sok mindenről beszélt, arról nem beszélt, hogy a 
minimálbérhez való konvergálása az ápolási díjnak a gyermekekre vonatkozik, az idős 
szülőket ápolókra nem vonatkozik, és ez az a probléma, amit orvosolni kéne. 
Amennyiben önnek annyi a problémája ezzel, hogy munkaviszony nem lehet, akkor 
adjon be a Fidesz módosító javaslatot hozzá, és plenárison tárgyaljuk meg, ez úgyis 
csak a tárgysorozatba vételről szóló vita. Köszönöm. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom, szavazás következik. Ki az, aki 
támogatja a T/4778. számon benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételét? 
(Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Ilyen nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság nem 
vette tárgysorozatba az előterjesztést. A napirendi pont tárgyalását ezzel lezárom.  

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvénynek a nyugdíjprémium összegének méltányos 
meghatározásáról szóló T/3109. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 3. napirendi pont tárgyalására kerül sor, a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek a nyugdíjprémium összegének 
méltányos meghatározásáról szóló T/3109. számon benyújtott javaslatról van szó, 
szintén tárgysorozatba vétel. Ungár Péter képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon, 
képviselő úr. 

Ungár Péter (LMP) előterjesztése 

UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm. Először szeretném azzal 
kezdeni, hogy nagyon köszönöm a bizottság rugalmasságát, így részt fogok tudni 
venni a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén. Volt egy olyan idő a bizottsági ülésben, 
amikor ezt nem láttam tarthatónak, de örülök, hogy megtörtént.  



20 

Ez a törvényjavaslat alapvetően arról szól, hogy azzal, hogy a 
nyugdíjprémiumban a 18 ezer forintot csak azok a nyugdíjasok kapják meg, akik 
80 ezer forint fölötti nyugdíjat kapnak, a kormány növeli a nagynyugdíjasok és a 
kisnyugdíjasok közötti különbséget. Mi ezt helytelennek tartjuk, úgyhogy ha a 
következő nyugdíjprémium lesz, akkor ezt a 18 ezer forintot azok is kapják meg, 
akiknek 80 ezer forint alatti nyugdíjuk van. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim? (Senki sem jelentkezik.) Ha 

nincs hozzászólás, akkor megadhatom a szót, de nincs mire reflektálnia a képviselő 
úrnak. Szavazzunk róla! 

Határozathozatal 

Ki az, aki támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 5 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Megállapítom, hogy a bizottság ezt a 
T/3109. számon benyújtott javaslatot nem vette tárgysorozatba. 

A ritka betegségek támogatási rendszerének felülvizsgálatáról szóló 
H/4611. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 4. napirendi pont tárgyalására, a ritka betegségek támogatási 
rendszerének felülvizsgálatáról szóló H/4611. számú határozati javaslatra, szintén 
tárgysorozatba vételről kell hogy döntsünk. Az előterjesztők Rig Lajos és Lukács 
László György képviselők.  

Ki jelentkezik? (Jelzésre:) Lukács képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Lukács László György (Jobbik) előterjesztése 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! A javaslatunk arra tesz kísérletet - most már hetek óta 
önök előtt ismert, hogy Magyarországon a ritka betegségben szenvedők száma 
800 ezer fő -, és úgy gondoltuk, megérett a helyzet a gyógyszerfinanszírozás és ennek 
az egésznek a finanszírozásának az áttekintésére. 

A konkrét kiváltó ok egyébként az SMA-s betegek, tehát a spinális izomatrófia 
betegségben szenvedők konkrét ügye volt, ahol egy olyan készítmény 
finanszírozásáról volt szó vagy egy olyan készítmény finanszírozásának a 
lehetőségéről volt szó, ami, úgy gondolom, nagy társadalmi felháborodást váltott ki. 
Rig képviselőtársam több fórumon, több módon is képviselte ezt az ügyet. Az egész 
javaslat ennek a komplex felülvizsgálatát célozza meg, azaz a ritka betegségek 
gyógyszerfinanszírozásával kapcsolatos módosításokat vezeti elő, egyrészt a 
befogadási rendszer felülvizsgálatát indítványozza. (Volner János távozik az ülésről.)  

Itt értjük azt, és értem én is azt, hogy nagyon nehéz helyzetben van a magyar 
finanszírozó, hiszen nemcsak egy metodikai, egy gyógyszerbefogadási, vizsgálatbeli 
akadály van, hanem van egy költségvetési korlát is, amit a finanszírozónak kell 
vizsgálnia, és azt is tudjuk, hogy nagyon nehéz jól dönteni a ritka betegségek esetén. 
Különösen azért nehéz, mert nagyon kicsi a betegszám, nagyon nehéz benne 
megtalálni azt az eredményességet, költséghatékonyságot, amit ilyenkor a 
finanszírozó keres, viszont pont ezért vannak a döntéshozók, hogy a finanszírozó ezen 
dilemmáját saját magunk feloldjuk. Azért vagyunk törvényalkotók, azért vagyunk itt, 
hogy döntsünk, és a költséghatékonyság fölött átnyúlva döntsünk egy csoport 
megsegítéséről, mert az emberek erre hatalmaztak fel minket, hogy sokszor a 
közgazdaságtani logika helyett és a közgazdaságtani elvárások helyett az emberi oldalt 
képviseljük, a javaslat erre tesz kísérletet. 
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Itt elsősorban rugalmasabb méltányossági eljárást kérnénk, másrészt a ritka 
betegségeknél a nemzetközi terv felülvizsgálatát, a magyarországi alkalmazásának a 
felülvizsgálatát nézzük, hiszen Magyarországon létezik ez a terv. Nem tudjuk, hogy 
Magyarország ezt mennyire használja, a finanszírozó sem tudja mutatni pontosan a 
transzparencia hiánya miatt, hogy miként tesz eleget a nemzetközi elvárásoknak, akár 
metodikai, akár költséghatékonysági elvárásoknak. Úgy gondoltuk, most van itt az 
ideje annak, hogy ezt felülvizsgáljuk, ez erre tesz kísérletet, és erre kéri fel a 
kormányt, hogy ezekben a kérdésekben lépjen, nem mellesleg megsegítve azokat a 
személyeket, akik a Spinraza gyógyszer négy adagjára várnak, ami egyébként óriási 
költség, viszont talán lehetőség arra, pontos számot képviselőtársam tud majd 
mondani, hogy ennek a pár száz embernek az életét valamilyen módon 
megkönnyítsük, és az ő életüket, főként a gyermekek életét egy kicsit könnyebbé 
tegyük.  

A cél világos: arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, a költséghatékonysági 
érveken most felülemelkedve, hogy döntéshozóként egyrészt támogassák az egész 
finanszírozási rendszer felülvizsgálatát, a kormány tegyen erre kísérletet, vizsgálja 
meg, és szülessen olyan döntés, amely a méltányosságot és az egyéni igényeket sokkal 
jobban figyelembe veszi. Ez lenne az elsődleges célja a javaslatnak. Köszönöm szépen. 
Minden továbbiról Rig képviselőtársam tájékoztatást tud nyújtani önöknek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az alapos ismertetést. Képviselőtársaim, önöké a 

lehetőség, önöké a szó. Kormányoldal? (Jelzésre:) Pesti Imre, parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Valóban egy fontos kérdésről 
van szó, hiszen, ahogy elhangzott, 6-8 ezer embert érint, az összbetegség 
10 százalékáról van szó, azonban egy különleges betegségcsoportról van szó, aminek a 
gondozása, kezelése, gyógyítása csak nemzetközi összefogással megy, anélkül ez 
elképzelhetetlen, hiszen ne felejtsük el, hogy a betegségek 80 százalékának az okát 
nem ismerjük, genetikai háttér van, és egy-egy beteg kezelése több százmillió forintba 
is kerülhet. Egyébként mindenütt a világban ez az a betegségcsoport, ahol soha nem 
lesz annyi forrás, ami elegendő.  

Magyarország intenzíven és aktívan részt vesz a ritka betegségek 
gyógyításában. Egyébként annyira új a téma, hogy az Európai Unió is 2005-től 
foglalkozik vele intenzívebben, pontosabban akkor került elő, majd létrehozták a ritka 
betegségekkel foglalkozó szakértői központot, majd egy európai referenciahálózatot 
is. 2008-ban a ritka betegségekről nyilatkoztak vagy írtak úgy, hogy kihívás az 
európaiak számára. 2009-ben foglalkozott vele a Tanács, majd 2011-ben tettek 
ajánlást, amely a nemzeti kormányoknak szólt. Ennek eredményként az „Egészséges 
Magyarország 2014-2020” programban már szerepelt, és ott létre is hozták a ritka 
betegségek regiszterét, amely a Nemzeti Népegészségügyi Központban működik. 
2015-ben csatlakoztunk ehhez a referenciahálózathoz, öt magyar intézmény, a 
Szegedi Tudományegyetem, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, a Pécsi 
Tudományegyetem, a debreceni klinika, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 
illetve az Országos Onkológiai Intézet kapcsolódott ehhez a rendszerhez. Mind az 
öten tagjai a ritka betegségekkel foglalkozó szakértői központoknak, és mintegy tíz 
szakmai tanácsban vesznek részt.  

Ahogy az előbb említettem, azért nagyon nehéz, mert 6-8 ezer féle betegségről 
van szó, és egy gyógyszer kikutatása körülbelül kettőmilliárd forint. Gyakorlatilag 
komoly, nagy nemzetközi összefogás kell ahhoz, hogy a 6-8 ezer féle betegségre 
megfelelő gyógyszerek legyenek. Ez egy rendkívül nehéz feladat, nem Magyarország, 
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nemcsak az Európai Unió, hanem az egész világ számára. A magyar kormány 2017 óta 
a költségvetésben megjeleníti, és a 2019-es költségvetésben mintegy 93 milliárdot 
irányzott elő, ez 7 milliárddal több, mint az előző évi költségvetésben jelzett összeg.  

A befogadásra is egy protokoll működik, amely protokoll igyekszik ezt 
korrektül rendezni, ezek folyamatosan nyilvánosak és követhetőek. Ugyanígy az 
egyedi méltányosság tekintetében is megfelelő protokoll van, ez is szintén 
folyamatosan kontrollálható; ez a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerekre 
vonatkozik. 

Van egy Nemzeti Betegfórum, amely folyamatosan konzultál a ritka 
betegségekre vonatkozó tudományi előrelépésekről, és nyilvánvalóan a problémákat 
is folyamatosan rögzíti. Van egy szakmai kollégium, amely szintén a miniszter mellett 
segít ennek a kérdésnek a rendezésében. Van egy Ritka Betegségek Tanácsadó 
Testülete, amely szintén foglalkozik ezzel a kérdéssel, nyomon követi az egyes 
kezelések hatékonyságát, szakértőként működik közre, és az egyedi méltányossági 
eljárásokban is szerepet vállal.  

Felvetődött itt az előterjesztésben az ORPHA-kódok használata. Nyilvánvalóan 
jelen pillanatban több ORPHA-kód van, mint BNO-kód. Csak jelzem, hogy a WHO 
jelezte, hogy a BNO-kódok tekintetében rövid időn belül újítás történik, frissítés 
történik, és mintegy 6 ezer betegségre lesz BNO-kód. Ez a WHO álláspontja, tehát itt 
az átállást más kódra nem tartjuk szakmailag indokoltnak.  

Mindezek alapján nyugodtan mondhatom azt, hogy a rendelkezésre álló 
forrásokkal az ország gazdasági teljesítőképességét meghaladó módon részt vesz 
Magyarország a ritka betegségek kutatásában, a gyógyszer kutatásában, akár Európa 
élvonalában is vagyunk, gondolok itt a fázisvizsgálatokra, és nem gazdasági 
szempont. Mindig marad egyébként, miután egy óriási betegségcsoportról van szó 
óriási forrásigénnyel, sehol a világon nem lesz olyan ország az elkövetkező 10-20-30 
évben, ahol ne lehetne olyan betegségcsoportot találni, amelyet ne lehetne felhozni és 
ne lehetne egy kormányzati vagy egy egészségügyi kormányzat számára 
negatívumként felhozni. Én azt gondolom, hogy a magyar kormányzat erejét 
meghaladva részt vesz a ritka betegségek felszámolásában, és a kódok tekintetében 
pedig azt gondolom, hogy jó úton maradunk a BNO-kódok mellett, ezért mi a 
tervezett javaslatot nem támogatnánk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nagy 

valószínűséggel félreértés lehet, egy helyiértékkel előrébb van a tizedesvessző, mert 
hihetetlennek tűnik nekem a 93 milliárd, ez valószínűleg 9,3 milliárd lehet. 
(Közbeszólások.) Arra én emlékeznék, ha a költségvetésben ilyen összeg lenne. 
(Dr. Pesti Imre: Ez nem a ritka betegségekre, hanem a nagy értékű gyógyszerekre 
vonatkozik.)  

Szabó Timea képviselő asszony! (Szabó Timea: Én csak nyújtózkodtam. - 
Derültség.) További hozzászólók, nyújtózkodás nélkül? (Jelzésre:) Alelnök úr! 

 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A parlamenti vitában azért nem szóltam ebben a 
kérdésben, mert tudtam, hogy a bizottság napirendre fogja tűzni a tárgysorozatba 
vételét ennek a kérdésnek. Szeretném elmondani, hogy a kormányzat ágazati szinten 
ezzel a problémával már foglalkozik egyébként, és szeretném önökkel megosztani azt 
a néhány mondatot, hogy amikor Zombor képviselő úrral mindketten megyei 
kórházat vezettünk, ezzel a problémával, az ott kezelt gyermekek és betegek esetében 
mi személyesen és nagyon régóta találkoztunk már. Valóban ez egy nagyon nagy 
értékű gyógyszer. Egyébként az aláírókat - Rig képviselő úrnak mondom -, én magam 
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is személyesen ismerem, tehát egy olyan, viszonylag nem túl tág betegcsoportról van 
szó, hogy személy szerint és személyesen is ismeri az ember a betegeket.  

Én a társadalombiztosítás főigazgatójával rendszeresen konzultálok ilyen 
egyedi kérelmek ügyében, természetesen, ha kell, akkor államtitkár asszonnyal és 
miniszter úrral is. Valóban nagyon nagy értékű gyógyszerről van szó, és egy pozitív 
példát felhoznék: 2010-14 között egy óriási problémával küzdöttünk a hepatitis C 
kezelését illetően, és akkor a bizottság javaslatára és kezdeményezésére sikerült 
megoldást találni erre a kérdésre és erről a problémáról azóta nem kell, hogy 
beszéljünk. Mindenesetre ki fogják tolni az életkort 18 éves korig, mert itt elsősorban 
kisebb gyermekkorban, tehát egészen 4-5 éves kortól már jelentkezik a probléma, 
hogy a gerincvelői sorvadás folyamata álljon meg, ennek megfelelően én úgy 
gondolom, hogy mindenféleképpen bővíteni kell. Igaz, hogy háromszorosára 
emelkedett már konkrétan ennek a gyógyszernek a támogatása, de ebben, itt 
véleményem szerint sem lehet megállni.  

Szeretnék utalni arra, ami a Költségvetési bizottság részéről a parlamenti 
vitában elhangzott. Amikor a Költségvetési bizottság szembesült ennek a 
problémának a jelentőségével, akkor a kormánypárti oldal egyáltalán nem szavazta le 
ezt az indítványt, hanem mindannyian tartózkodtak a bizottságban a szavazás során, 
azért egyébként, hogy a tárca, a biztosító, az államtitkárság, mindenki tegyen egy 
olyan javaslatot, ha úgy tetszik, a döntéshozók, a miniszter, illetve a kormány 
asztalára, hogy ezt a kérdést közösen tudjuk megoldani, mert ez valóban közös 
ügyünk. Véleményem szerint ebben jó úton járunk.  

Abban egyetértek Rig képviselő úrral, hogy sokszor személyes intézkedést is 
igényel az egyedi kérelmek kezelése, illetve a mielőbbi elérése - társadalmi gyűjtések, 
sok minden egyéb kérdés színezi ezt a kérdést -, hogy azokban az esetekben, ahol ez a 
kérdés úgy merül föl, hogy elutasításra kerül, erről valóban nem lehet lemondani, és 
újra és újra elő kell venni ezeknek a problémáknak a kérdését és kezelését.  

Egy dolog nem hangzott el, hogy ebben az öt klinikai centrumban - a négy 
centrumban és az Onkológiai Intézetben - egyáltalán nem egyéni bármilyen érdek 
mentén történik a döntés, itt szakértő csoportok döntenek. Ehhez a területhez 
szakmailag kifejezetten értő grémium tesz javaslatot, hogy így mondjam, ennek a 
gyógyszernek a támogatására, ami javaslattétel egyébként nem teljesen egyenértékű 
azzal, hogy ez biztosan elutasításra fog kerülni, de a grémiumnak is javaslatot kell 
tenni és bizonyos anyagi korlátok beépülnek. Tehát én úgy gondolom, hogy a 
megoldás szempontjából jó irányban járunk ebben a pillanatban.  

Miután én alelnök asszonyt helyettesítem, ennek megfelelően ennél a 
kérdésnél, nem azért, mert ennek jelentősége van, előre mondanám, hogy az ő 
kezével nemmel fogok szavazni, a sajátommal pedig tartózkodni fogok a 
tárgysorozatba vételt illetően, azért, mert itt egy folyamatban lévő, elég előrehaladott, 
reméljük, pozitív megoldást hozó kérdésről van szó. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 

döntenünk kell, de a döntés előtt az előterjesztőnek adom meg a szót. Rig Lajos, 
parancsoljon! 

Rig Lajos (Jobbik) reagálása 

RIG LAJOS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a hozzászólásokat, 
észrevételeket. Azt kell mondjam, hogy elég konstruktív beszélgetés volt ennél a 
napirendi pontnál, és azt gondolom, hogy minden egyes országgyűlési képviselő és 
bizottsági tag magáénak érzi ezt a problémát. Itt egy óriási tömegről beszélünk, ha azt 
a számot nézzük, amivel kiszámolják ma Magyarországon a ritka betegségek által 
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érintett betegek számát, ez közel 800 ezer, és ezt komolyan kell vennünk. Most 
egyetlenegy olyan betegségnél ragadtunk le, ami, azt gondolom, az elmúlt időszakban 
a közvélemény befolyását is élvezhette, és ahogy Kovács képviselő úr, alelnök úr is 
mondta, azért van személyes tapasztalatunk és személyes kötődésünk.  

Mielőtt a Költségvetési bizottság vitája volt, én megkerestem Kovács képviselő 
urat, hiszen a szomszédjában él ez a kislány, Tímea, aki körülbelül másfél éve 
megkereste azzal a kéréssel, hogy próbáljon meg neki segíteni, amikor megjelent ez az 
új gyógyszer, a Spinraza, hogy ő is részesülhessen benne. Akkor ez sajnos nem 
sikerült, és az SMA Egyesület már másfél éve több ezer aláírást nyújtott be az EMMI-
hez, hogy valami olyan finanszírozási módot próbáljanak meg kitalálni, illetve 
előterjeszteni, amely minden egyes betegségcsoportnak megoldást nyújt.  

Elhangoztak azok, hogy a kifejlesztés alatt álló gyógyszereknek a 
hatásmechanizmusát itt Magyarországon orvoscsoport minden bizonnyal nem tudja 
bebizonyítani, hogy minden egyes korcsoportban, minden egyes típusában hatásos 
lenne, de vannak olyan nemzetközi vizsgálatok, és itt most visszautalnék 2016-ra, 
amikor az Amerikai Egyesült Államokban kifejlesztették ezt a gyógyszert, akkor ott 
egy professzor leírta, hogy igen, ez az egyetlen olyan gyógyszer, amelyik meg nem 
gyógyítja, de az állapotukat stabilizálhatja, egy bizonyos fokig javíthat az állapotukon, 
és ez minden egyes korcsoportra és minden egyes típusára igaz.  

Abban is egyet tudunk érteni, hogy az Európai Unióban, amikor bevezették ezt 
a gyógyszert, az Unió egyes tagállamai többfajta finanszírozási módszert vezettek be. 
Van, aki minden egyes betegségcsoportban ezt ingyenessé tette, van, aki úgymond 
kategorizálta, hogy melyik az az életcsoport, melyik az a típus, ahol ha beadják ezt a 
gyógyszert, akkor a legnagyobb hatékonyság tapasztalható az egészségjavulásban. A 
közelmúltban például Romániában ingyenessé tették, Lengyelország szintén élen jár, 
Németország is, több országban pedig csak bizonyos betegségtípusokban. Azt 
gondolom, hogy ez a 138 millió forint, ami négy adag ára, nem egy kis tétel, de ez a 
138 milliós gyógyszer nekik arra kell, hogy ne járjanak úgy, mint az a 13 éves kisfiú - a 
napokban kikerült egy videó ismét az internetre -, aki lélegeztető gépre került, vagy 
mondjuk az a 12 éves kislány, akiknek a szülei megkerestek, hogy most már sajnos 
olyan állapotban van a betegsége, hogy április elején lélegeztető gépre kell tenni, 
hiszen ez a légzőizmaikat is lebénítja, tehát a fehérje nem épül be. 

Az, hogy egyedi elbírálás, ez is olyan dolog, hogy annak örülünk, ha valaki 
megkapja, hiszen az egy siker, akkor viszont bosszankodunk, ha ez valami oknál fogva 
elakad, és ha a NEAK tájékoztatását figyelembe vesszük, amelyet az SMA 
Egyesületnek írt, illetve Tímeának írt most már másfél év után nagy nehezen, akkor 
az írásból az derül ki, hogy naponta 100 egyedi kérelmet bírálnak el, illetve ebből arra 
tudunk következtetni, hogy rengeteg az a beteg, aki erre az egyedi elbírálásra vár. Egy 
15 hónapos kisfiú most már másfél hónapja vár erre a gyógyszerre, erre az egyetlen 
gyógyszerre.  

Abban is egyet tudok érteni Pesti képviselő úrral, hogy vannak olyan 
kifejlesztés alatt lévő gyógyszerek - és itt most a Rochéra gondolok -, amelyek 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy talán a közeljövőben, talán egy éven belül, mert 
pontos adatot még nem tudunk, hogy mikor fejeződik be ez a stádium, amikor a 
vizsgálatok már lezajlanak, lehet alkalmazni ezeket a gyógyszereket. Egyet viszont 
tudunk erről a gyógyszerről: csak azok kaphatják meg, akik ebben az injekciós 
kezelésben részesültek, és amit még tudunk, hogy sajnos Magyarországról mintavételi 
alany nincs ebben a kutatásban, nem került bele, az Egyesült Államokból, Angliából, 
Németországból és Ausztriából vannak benne ebben a kísérletben. Illetve ami 
kecsegtethet még minket, az az, hogy van egy úgynevezett génterápiás eljárás, amely 
megint csak kifejlesztési stádiumban van, és az úgymond, idézőjeles végleges 
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megoldása lehetne ennek a betegségnek, hiszen ez nemcsak megállítja, hanem vissza 
is fordíthatja ezt a betegséget.  

Én azt gondolom, és ezt mondtam el ezelőtt két héttel is a Költségvetési 
bizottság vitáján, hogy amíg más javaslat nincs - amire már másfél éve várnak akár az 
SMA-sok, akár más ritka betegségben szenvedő betegek, illetve a hozzátartozóik -, 
addig megtehetjük azt, hogy ezt a javaslatot napirendre tűzzük. Akkor is elmondtam, 
ha lesz jobb javaslat, amire most már közel másfél éve várnak, akkor ezt a javaslatot 
háttérbe állítjuk, és egy olyan közös és nem politikai alapon, hanem szakmai alapon 
nyugvó konszenzus legyen, amely jó a betegeknek és minden egyes társadalmi 
rétegnek.  

Szeretném megköszönni egyébként azon képviselőknek a támogatását is, akik a 
parlamentben igennel szavaztak a másik módosító javaslatra, hiszen ők azért 
találkozhattak, és szerintem mindenki találkozott azokkal az élethelyzetekkel, 
amelyek azért nagyban befolyásolják az ember lelkiismeretét. Ezért is kértem azt, 
hogy ez ne egy költségvetési tételként szerepeljen a képviselők szemében, ez inkább 
lelkiismereti. Én ebben bízom most is, ezért kérem az önök támogatását, és még 
egyszer mondom, ha lesz jobb javaslat, akkor vissza fogunk lépni. 

Van egy költségvetési tétel, ami itt elhangzott, ez a 93 milliárd. (Dr. Pesti Imre: 
Nagy értékű!) Nagy értékű, ez elhangzott tényleg, ahogy képviselőtársam is mondta, 
és az államtitkár asszony überelte ezt, ő 500 milliárdot mondott. Akkor majd ki kell 
deríteni, hogy melyik a pontos tétel; ez a 93 milliárd inkább reális lehet, mint az 
államtitkár asszony által elmondott 500 milliárd, vagy ő más tételre gondolt. Ha 
megnézzük azt az óriási beteglétszámot, amely igénybe kívánja venni ezeket a 
támogatásokat - és azt gondolom, joggal, hiszen minden egyes állampolgár, minden 
egyes élet számunkra érték. Minden egyes életet, azt gondolom, nem lehet forintban 
kifejezni, de minden egyes befektetett forint az életbe megtérül az elkövetkezendő 
években. Kérem, hogy támogassák az előterjesztést. 

 
ELNÖK: Lehet, hogy már meg is érkezett az új javaslat, mert alelnök úr 

jelentkezett. Tudom, hogy már lezártuk a vitát, de engedjétek meg, hogy egy mondat 
erejéig Kovács doktornak adjak szót. 

 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tudomásom van arról, 

hogy az egészségügyi kormányzat, miután egyetlen gyógyszerről beszélünk, nagyon 
előrehaladott ártárgyalásokban van a gyártóval, aki meglehetősen, sőt igen magas 
áron bocsátja a gyógyszert rendelkezésre. Még egy új információ: egy teljesen új, de 
ezzel teljesen egyenértékű gyógyszer beszerzésének a folyamatát is elindították 
ugyanezzel a hatóanyaggal, tudjuk, hogy ez teljesen ekvivalens vele. Reméljük, hogy 
ez a két dolog együtt biztosan megoldást fog nyújtani erre a kérdésre. Köszönöm 
szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Szavaznunk kell, képviselőtársaim. Kik azok, 
akik támogatják a H/4611. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét? Aki ezt 
támogatja, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A 
jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy 5 igen, 3 nem és 6 tartózkodás mellett nem 
vette tárgysorozatba a bizottság a H/4611. számon benyújtott határozati javaslatot.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönöm az előterjesztőknek az alapos 
ismertetést. 
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  
a) Egyes törvényeknek a gyermekvállalás támogatásához szükséges 
módosításáról szóló T/4995. számú törvényjavaslat   
b) A gyermekvállalás támogatásáról szóló H/4992. számú 
határozati javaslat 

Rátérünk az 5. napirendi pontra, az egyes törvényeknek a gyermekvállalás 
támogatásához szükséges módosításáról szóló T/4995. számú törvényjavaslat, 
valamint az ahhoz kapcsolódó H/4992. számú határozati javaslat tárgyalására. Itt is 
tárgysorozatba vételről kell döntenünk.  

Szabó Timea képviselő asszony a két indítvány indokolásában jelezte, hogy 
tartalmilag összefüggenek ezek a dolgok. Képviselő asszony, tessék parancsolni! 
Önnek adom meg a szót, így az együttes vitát is le tudjuk folytatni. 

Szabó Timea (Párbeszéd) előterjesztése 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Igen, ezt a 
két javaslatot lehet együtt tárgyalni. Ez a javaslat arról szól, amit már korábban is egy 
előzetes napirendi pont kapcsán elmondtam, hogy az állam, a kormány 
családtámogatási politikája szemmel láthatóan megbukott az elmúlt években. Csak 
egy mai KSH-adat, ezt külön Révész Máriusznak szeretném ajánlani, mert ő a KSH-t 
nagyon szereti: 2019. januári, ma megjelent adat szerint 5,5 százalékkal kevesebb 
gyermek született, mint egy évvel korábban, viszont 19 százalékkal nőtt a halálozási 
arány. Azt gondolom, ez a mai adat is pontosan mutatja azt, hogy mennyire jól 
működött a Fidesz által képviselt családpolitika az elmúlt években. A teljes 
termékenységi arányszám 1,44 volt, az 1,5-ös arányszámról lecsökkenve. Azt 
gondolom, ezek a számok önmagukért beszélnek. 

Teljesen egyértelmű az, hogy a kormány folytatja ezt az elhibázott 
családpolitikát. Nem elég, hogy Orbán Viktor beismerte, hogy ez az elmúlt években 
nem működött, most még egy olyan csomagot terjesztettek elő, ami semmilyen 
módon nem fogja növelni a gyerekszámot, viszont rengeteg családot fog abba a 
helyzetbe sodorni, hogy akár évekkel később családi tragédiákat kelljen átélniük, 
hiszen ahol nem születik meg, mondjuk, a három gyerek, ott vissza kell fizetni azt a 
tízmilliós felvett hitelt kamatostul, amire a családok nagy része garantálhatóan nem 
lesz képes. 

Ráadásul, ahogy elmondtam korábban, ez a Fidesz által benyújtott és a 
kormány által támogatott javaslatcsomag semmilyen módon nem segíti azokat az 
egyszülős családban élő gyermekeket, akik jelenleg több mint félmillióan vannak az 
országban, és szintén nem segíti sem az egy-, sem a kétgyermekes családokat. Azt 
gondolom, az ilyenfajta diszkrimináció az egy- és kétgyerekes, illetve gyerektelen 
családokkal szemben elfogadhatatlan. Mi a Párbeszéddel nem szeretnénk különbséget 
tenni vagyonos és nem vagyonos, egygyerekes, kétgyerekes vagy háromgyerekes 
családok között, mi azt gondoljuk, hogy minden gyermek egyenlő, és minden 
gyermeket ugyanolyan módon kell támogatni.  

Ezért nyújtottunk be olyan országgyűlési határozati javaslatot, amely ezt 
célozza, és garantáltan a kormány terveivel ellentétesen növelné a gyerekek 
születésének számát. Ilyen például a családi pótlék duplájára emelése, ilyen az, hogy a 
nők munkavállalását segítsék olyan módon - pontosan tudjuk azt, hogy az „egyenlő 
munkáért egyenlő bért” elve nem érvényesül ma Magyarországon. A legoptimistább 
számítások szerint is az azonos pozícióban lévő nők a munkahelyükön 15 százalékkal 
keresnek kevesebbet, mint férfi társaik. A mi javaslatunk azt szorgalmazza, amiről 
egyébként a kormány már tárgyalt korábban cégekkel és munkaadó szervezetekkel, 
hogy hozzanak létre az Egyenlő Bánásmód Hatóság számára egy olyan osztályt, ahol 
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adatokat kell szolgáltatni a munkaadóknak arról, hogy az azonos pozícióban lévő nők 
mennyit keresnek a férfiakhoz képest. Amennyiben kiderül, hogy kevesebbet fizetnek 
a nőknek, úgy ezt szankcióval kell sújtani. Meggyőződésünk, hogy a nők folyamatosan 
rosszabb pozícióba vannak szorítva a munkaerőpiacon, az is nagyon komolyan 
befolyásolja a gyermekvállalást.  

Harmadsorban javasolnánk azt is, hogy most már a kormány valóban tegyen 
eleget annak az ígéretének, hogy új bölcsődei helyeket teremt. Pontosan tudjuk, hogy 
itt 2016-ra és 2018-ra is olyan számok lettek megígérve, melyek még a fasorban 
sincsenek a valósággal, ezt a kormány maga is elismerte. Ráadásul a másik probléma 
az, hogy területileg sincsenek egyenlő módon eloszlatva ezek a bölcsődei férőhelyek. 
Számos olyan pontja van az országnak, ahol közel s távol nem épül bölcsőde, tehát a 
nők nem tudják elvinni a gyerekeiket és nem tudnak visszatérni a munkaerőpiacra.  

Szintén probléma a gyerekes családok lakhatása. Miközben a kormány hitellel 
próbálja a lakásvásárlást ösztönözni, ami kudarcba fog fulladni, aközben nincsen 
szociális bérlakás, nem támogatja a kormány semmilyen módon azt, hogy valóban 
hozzáférjenek a családok egy kedvezményes lakhatáshoz. A szociális bérlakások 
aránya összesen másfél százalék ma Magyarországon, miközben több tízezer lakás áll 
üresen. Ezért azt javasoljuk, hogy egy kiterjedt szociális bérlakásépítési programmal 
segítsük a fiatal gyermekes családok lakhatását. Négy év alatt 100 ezer szociális 
bérlakás építését szeretnénk ösztönözni. Ez sokkal jobban támogatja a családokat, 
mint az, hogy megint hitelbe verik magukat, ami után egyszerűen nem fogják tudni 
fizetni sem a kamatokat, sem nem fogják tudni teljesíteni azokat a feltételeket, amiket 
a kormány előír nekik.  

Szintén szeretnénk javasolni, hogy a kormány segítse a nők részmunkaidős 
foglalkoztatását, illetve az atipikus munkavállalási formákat. Pontosan tudjuk azt, 
hogy a nők kiesése akár három évre a munkaerőpiacról, ez is egy olyan visszafogó 
tényező, ami eltántoríthatja a nőket attól, hogy gyermeket vállaljanak, miközben 
tudjuk, hogy egyébként mindannyiunknak az lenne az érdeke és azt szeretnénk, hogy 
minél több gyermek szülessen Magyarországon. De nem elég, hogy nem tudnak 
visszatérni a nők három év után a munkahelyükre emiatt, a részmunkaidő hiánya 
miatt, ráadásul rengetegszer fordul az elő, hogy hiába védi az édesanyákat a 
jogszabály a kirúgástól, pontosan tudjuk, hogy az esetek akár 60 százalékában is az 
fordul elő, hogy ugyan nem kirúgják, de hogy-hogy nem, megszüntetik annak a 
munkába visszatérő édesanyának a pozícióját a munkahelyen, ami ellen semmilyen 
módon nem tud védekezni. Pont az elmúlt héten jelent meg erről egyébként egy 
személyes története egy édesanyának, hogy hogyan hitegették, mondták, hogy persze, 
menjen vissza, majd aznap, amikor visszatért a munkába, közölték vele, hogy 
megszűnt a munkahelye. Azt gondolom, hogy kutyakötelességünk ez ellen tenni 
valamit. Az általam benyújtott határozati javaslat ezt is magában foglalja. 

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

 
Azt gondolom, hogy ezek a javaslatok azok, amik a lakhatást és a megélhetést 

is, a munkaerőpiacra való visszatérést is segítik, és összességében ösztönzik a 
családokat és az édesanyákat is arra, hogy több gyermeket vállaljanak, semmiképpen 
nem a hitelfelvétel jelenti erre a megoldást, hanem az, hogy mindenkinek, függetlenül 
attól, hogy hány gyereke van, segít a kormány. Ehhez kérem a támogatásukat. 
Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Időközben elnök úrnak ki kellett mennie, így 
átvettem az ülés vezetését. Az előterjesztői expozét követően a bizottság tagjait illeti a 
szó. (Jelzésre:) Nacsa Lőrinc képviselő úr! 

Hozzászólások 

NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Nagyon 
sok kérdést, amit Szabó Timea képviselő asszony felvetett, azokat egy 7,5 órás vitában 
volt lehetőségünk megvitatni, csak a Párbeszéd frakciója ezen nem képviseltette 
magát és nem tartotta annyira fontosnak a családtámogatásokat és a családvédelmi 
akciót, hogy részt vegyen ebben a 7,5 órás vitában, ahol tényleg a képviselő asszony 
által említett témák jelentős része szóba került, és ott, az Országgyűlés plenáris ülésén 
ezt meg tudtuk vitatni.  

Ha jól értem, most együtt tárgyaljuk ezt a törvényjavaslatot és határozati 
javaslatot. (Az elnök bólint.) Nyilván nehéz úgy elkezdeni a tárgyalást, ha a képviselő 
asszony az elején leszögezi, hogy a kormány terveivel gyökeresen ellentétesen ő azt 
szeretné, hogy. Nyilván kormánypárti képviselőként egy ilyen kezdés után nehéz ezt 
értelmezni, azért pár kérdést hadd tegyek föl a javaslattal kapcsolatban. Az ön 
javaslata a családmodellek hátrányos megkülönböztetését kívánja kizárni, de azt, 
hogy mik ezek a családmodellek, azokat nem határozza meg. Nem gondolom, hogy 
felül kellene írnunk az Alaptörvény L) cikkét, ahol azt írja, hogy a családi kapcsolat 
alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Szerintem teljesen értelmetlen 
ennek ellentmondó jogszabályt alkotni vagy akár erre kísérletet tenni, hogy ezeket 
megváltoztassuk. 

Amin nagyon csodálkozom, hogy képviselő asszony kivenné a 
törvényszövegből azt a mondatot, és most szó szerint szeretném idézni: „E 
törvényben foglalt célok és a gyermekek védelme érdekében a médiaszolgáltatók 
kötelesek szolgáltatásaikat a házasság intézményének, valamint a család és a 
gyermeknevelés értékének tiszteletben tartásával nyújtani.” Viszonylag furcsa, hogy 
ezt a passzust ki szeretné venni a képviselő asszony, hogy a médiaszolgáltatóknak ne 
legyen az feladatuk, hogy a házasság intézményét és a család, valamint a 
gyermeknevelés tiszteletben tartását valamilyen módon próbálják meg közvetíteni a 
műsoraikon keresztül. Ez egy kicsit családellenes intézkedésnek is felfogható. 

Ami szintén elfogadhatatlan számunkra, hogy beleilleszkedik abba a liberális 
mainstreambe, ami a píszítől megfojtott beszédmód jegyében a szülő kifejezést 
szeretné az apa és az anya helyett használni. Láttunk erre próbálkozásokat nyugat-
európai országokban is. Mi azért az anyához és az apához ragaszkodnánk, ha lehet, az 
egyik legszebb magyar szavunk az édesanya vagy az anya, azt gondolom, ne kelljen 
ettől elbúcsúznunk.  

A határozati javaslattal kapcsolatban is szeretném mondani, hogy azt a 
jogszabályalkotásban nem annyira lehet egzaktan komolyan venni, amikor valaki azt 
írja egy törvényszövegben, hogy legalább havi 30 ezer forint. Akkor legközelebb valaki 
kopogtat majd, hogy ő 30 millió forintot szeretne mostantól vagy 300 millió forintot, 
mert a képviselő asszony azt írta, hogy legalább 30 ezer forint.  

Abban egyetértünk, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bér elve érvényesüljön. 
A kormányzatnak, amire ráhatása van, például a közszféra, ott nem fordulhatnak elő 
különböző fizetések, vagy bérkülönbség nem fordulhat elő nők és férfiak között.  

 
(Az elnöklést Korózs Lajos, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
Ha jól emlékszem, ön mint egy ötfős frakció vezetője, és Kocsis Máté, aki egy 

116 fős frakció vezetője, két különböző nemből származó képviselők, ugyannyit 
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keresnek fillérre az Országgyűlésben, és ez minden képviselővel így van a saját 
tisztségeihez mérten, függetlenül attól, hogy egy ötfős vagy egy 116 fős frakciót 
vezetnek. Tehát ahol a kormánynak vagy az államnak illetékessége van, ott ez az ön 
által említett példa nem fordulhat elő, ahol pedig valakinek a hatályos törvényekkel 
ellentétben megszüntetik a munkaviszonyát valamiért, azt nyilvánvalóan az illetékes 
hatóságoknak kell bejelenteni, hiszen a részmunkaidősök és a szülésre elment 
kismamák is védettséget élveznek a törvények szerint. Ha ezt valaki nem tartja be, az 
a magyar törvények ellen vét, és nyilvánvalóan a megfelelő hatóságoknak, illetve 
szerveknek kell ezt bejelenteni és kivizsgálni.  

Arról most nem beszélnék, amiről Révész Máriusz képviselő úr és Beneda 
helyettes államtitkár úr is beszélt már az első napirendi pont kapcsán, hogy hogyan 
építjük fel a családtámogatásunkat, hogy az alanyi és a rászorultsági támogatások 
mellett a biztosításhoz kötött támogatásokat részesítjük előnyben, és nemcsak mi 
részesítjük előnyben, hanem a magyar emberek jelentős része is. Legutoljára a 
nemzeti konzultáción 95 százalék körül volt a válaszadók körében az, aki azt mondta, 
hogy kössük munkához a családtámogatásokat, mi ezt is kívánjuk tenni.  

A határozati javaslatból, bár ezt így konkrétan nem írják le, de nagyon átsüt a 
Párbeszéd mindig is hangsúlyozott alapjövedelem-javaslata, ez az alapjövedelmi 
programjuk része. Nyilvánvalóan ennek bevezetése a kormányzati filozófiával is 
ellentétes, mi a munka alapú támogatást és a munka alapú társadalmat szeretnénk 
építeni. Ez a javaslat a társadalomtól sem kapott semmiféle jelentősebb támogatást, a 
társadalomban sem mutatkozott erre igény, sőt, ahol bevezették, ott ki is vezették 
viszonylag hamar - nemzetközi példákban -, mert elég nagy kudarcnak mutatkozott.  

Így tehát mi azt szeretnénk, ha máskor részt vennének a családvédelmi 
akcióterv vitájában, és azt szeretnénk, ha azokat a javaslatokat, amelyeket eddig 
tettünk és intézkedéseket meghoztunk, az eddigiekkel ellentétben a jövőben 
támogatnák, hiszen a magyar családok érdekében hozzuk ezeket az intézkedéseket.  

Azt pedig már elmondtam, de akkor úgy látom, még egyszer ki kell 
hangsúlyozni, mert önnek beakadt ez a hitellemez, hogy a bejelentett családvédelmi 
akcióterv hét intézkedéséből másfélben van valamiféle hitelfelvétel; azért másfélben, 
mert a babaváró támogatás teljes értékű vissza nem térítendő támogatássá válhat, ha 
megszületik a három gyermek, tehát ott is az csak egy lehetséges út, hogy hitel marad 
és nem pedig vissza nem térítendő támogatás, valamint a használt lakásokra is 
kiterjesztett és a keretben is megnövelt, például a kétgyermekesek számára is lehetővé 
tett CSOK kedvezményes hitel az, ami hitelkonstrukció. A maradék öt és fél 
javaslatban semmiféle hitelkonstrukció nincs, sőt egyébként például az egyik pontban 
hitelelengedés szerepel, és pont ebben lenne könnyebbség. Korábban is voltak olyan 
javaslatok, akár a diákhitel-elengedés, a jelzáloghitel-elengedés kapcsán, amelyeket 
ön nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyott, mert azt szeretné hangsúlyozni, hogy itt az 
egész valamiféle hitelkonstrukciókból áll, ami nyilvánvalón nem igaz. Mondom, öt és 
fél pontban szó sincs erről. 

Azt gondolom, ön is kimondta a kulcsszót, ez a kormányzat munkaalapú 
társadalmával és a folyamatosan bővített családtámogatások filozófiájával ellentétes, 
éppen ezért nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További hozzászóló? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, az 

előterjesztőnek adom meg a lehetőséget. 

Szabó Timea (Párbeszéd) reagálása 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársam! A törvény vitájában azért nem vettünk részt, mert az 



30 

szemfényvesztés volt. A törvényben gyakorlatilag semmi nem szerepelt, hiszen 
minden kormányhatározatokban van lefektetve vagy éppen még nincsen (Nacsa 
Lőrinc: De van!), merthogy egy csomó részletszabály egyáltalán nem ismert. Egy 
ilyen bohózatban mi valóban nem fogunk részt venni, hiszen egy 
kormányhatározatról országgyűlési képviselő nem tud érdemben vitatkozni. Én 
értem, hogy önök azt a látszatot akarták fenntartani, mintha ez egy érdemi, szakmai 
vita lett volna, csakhogy ez nem az volt; na, ezért nem fogunk ebben részt venni. Ha 
majd benyújtják ezt törvényjavaslat formájában részletszabályokkal kidolgozva, akkor 
abban részt fogunk venni, egy látszatvitában nem fogunk részt venni, ebben teljesen 
igaza van. 

Egy-két felvetésére hadd válaszoljak! Azt ugye bizonyára ön is tudja, hogy ma 
Magyarországon is a gyerekek több mint 50 százaléka házasságon kívül születik. Ez 
nem jelenti azt, hogy mi ezt támogatjuk vagy nem támogatjuk, mi azt mondjuk, hogy 
ez egy tény. Márpedig gyereket büntetni azért, mert az ő szülei összeházasodtak vagy 
nem házasodtak össze, egy alávaló dolog, mert arról az a gyerek nem tehet. Tehát 
nem arról van szó, hogy mi mit támogatunk, a házasságot vagy a kik közötti 
házasságot, hanem azt jelenti, hogy önök már megint különbséget tesznek gyerek és 
gyerek között. (Révész Máriusz közbeszólása.) Hát akkor olvassa el, kedves Révész 
Máriusz ezt a hétpontos saját akciótervüket, kizárólag a házasságban élő gyerekekről 
szól ez a dolog.  

 
ELNÖK: Maradjunk a tárgysorozatnál! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Az „egyenlő munkáért egyenlő bért” 

kitételéhez: azért nem gondolom, hogy itt a társadalom nagy részét az érinti, hogy én 
frakcióvezetőként mennyit keresek, és ez talán a 0,00001 részét érinti. Tehát ne azzal 
példálózzon már, hogy én ugyanannyit keresek, mert én nem magamról szeretnék 
beszélni, hanem a társadalom 80 százalékáról, ahol ez viszont nem fordul elő. Nagyon 
örülök, hogy a közszférában ez nem fordul elő, viszont sajnos a magánszférában ez 
több mint gyakori. Németországban, Svédországban, Franciaországban, Ausztriában 
ki tudtak dolgozni olyan rendszereket, Csehországban is, ahol igenis az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság figyeli a magánszférát is, hiszen ez az önök feladata, hogy 
garantálják, senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés azért, mert a közszférában 
dolgozik, vagy azért, mert a versenyszférában dolgozik. Mi ezt kérjük. 

Egyébként a kormány számos alkalommal leültette már az erről szóló 
érdekvédelmi szervezetet, és elkezdték kidolgozni ennek részleteit, ám a kormány ezt 
évről évre minden alkalommal lesöpri, nem hajlandó ezt teljesíteni, egyértelműen 
kinyilatkoztatva azt, hogy nem foglalkozik érdemben azzal, hogy itt a nők 
ugyanannyit keressenek ugyanabban a pozícióban, mint a férfiak.  

Ne haragudjon, de az se válasz arra, hogy a törvény védi a kismamát, és ha 
ennek ellenére kirúgják, akkor az törvénysértést követ el, ugyanis nem mindenkinek 
olyan az érdekérvényesítő képessége, hogy utána bíróságra tudjon menni, meg tudja 
védeni magát. Az államnak lenne kutya kötelessége megvédeni azokat a kismamákat, 
akiket ilyen módon utcára tesznek. Az a helyzet, hogy ez nem egy, nem két esetben 
fordul elő, hanem az esetek több mint 50 százalékában ez a helyzet.  

A munkához kötött támogatásról beszélnek már évek óta, én meg most 
olvastam fel egy mai KSH-adatot. Szemmel láthatóan az önök munkához kötött 
támogatásai a családtámogatásban is, nem jutnak el valahogy az emberekhez, 
valahogy nem tudták őket meggyőzni arról, hogy ez működik, hiszen ha meggyőzték 
volna, ha ez működne, akkor nem csökkent volna most, idén januárban megint 
5,5 százalékkal a születések száma az egy évvel korábbi időhöz képest. Azt gondolom, 
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lehet ezt szajkózni a továbbiakban, hogy milyen jó, mert munkához kötött a 
támogatás, csak éppen a magyar társadalom ezt nem nagyon fogadja el, mert nem 
születnek gyerekek. 

Még egy dolog az alapjövedelem kapcsán. Látszik, hogy nem olvasta el 
alaposan az előterjesztést, hiszen nem bújtatva szerepel az alapjövedelem benne, 
hanem nevesítve szerepel benne az alapjövedelem. Egyébként számos helyen az 
alapjövedelem sikeres vállalkozás volt. (Nacsa Lőrinc: Hol?) Például Alaszkában, ami 
egy elég nagy, Magyarországnál nagyobb. Ön kérdezett, egy példát mondtam. És 
egyébként abban sincs igaza… (Nacsa Lőrinc közbeszólása.) Nem vonták vissza 
Alaszkában, ebben nincs igaza, most mondom, hogy nem vonták vissza, és abban 
sincs igaza, hogy a magyar társadalom ezt nem támogatja. A reprezentatív kutatás 
alapján a magyar válaszadók 75 százaléka támogatta az alapjövedelem… (Nacsa 
Lőrinc: Csak önök kampányoltak ezzel!) Én megmutatom, akkor ez egy sikeres 
kampányunk volt, hiszen ez egy reprezentatív kutatás volt. Egyébként még az önök 
TV2-je is lehozta ezeket a számokat, sőt én magam többször szerepeltem ezzel a 
témával, és ott is csodálkoztak, hogyhogy 75 százalék, de sajnos ez egy reprezentatív 
kutatás volt.  

Egyébként ez az országgyűlési határozat nem az alapjövedelemről szól. Itt 
mindösszesen egy pontban szerepelt az „alapjövedelem” kitétel: a gyerekeknek járó 
havi 30 ezer forint, a családi pótlék egyébként ugyanannyi, mint amennyit mi 
javasoltunk az alapjövedelemben is. Ez a családi pótlék duplájára emelését jelentené, 
és meggyőződésünk szerint - egyébként érdemes lenne kipróbálniuk, hátha akkor 
több gyerek születik, mert szemmel láthatóan ez nem működik.  

Nem számítok arra, őszintén szólva, hogy a kormánypárti képviselők 
támogatják ezt a dolgot, viszont nagyon szeretném még egyszer emlékeztetni önöket, 
hogy önöket nem arra hatalmazták fel, hogy különbséget tegyenek gyerek és gyerek 
között, egygyerekes és kétgyerekes család között vagy éppen egyszülős családok 
között, hanem arra, hogy minden gyereknek biztosítsák a megfelelő támogatást. 
Köszönöm. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Képviselőtársaim, szavazás 
következik. Külön kell a két előterjesztésről döntenünk.  

Elsőként a T/4995. számú törvényjavaslatról döntünk. Ki az, aki támogatja 
ezen törvényjavaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 3 igen, 
9 nem és 2 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Most pedig a H/4992. számú határozati javaslatról döntünk. Ki az, aki ennek a 
tárgysorozatba vételét támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom a jegyzőkönyv 
számára, hogy egyik előterjesztést sem vette tárgysorozatba a bizottság.  

A magyar lakosság egészségi állapotának javításáról és az 
egészségügyi rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 
H/5360. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rétérünk a 6. napirendi pontra, a magyar lakosság egészségi állapotának 
javításáról és az egészségügyi rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 
határozati javaslatról kell döntenünk, hogy a bizottság tárgysorozatba veszi-e.  

Engedjék meg, hogy Szabó Timea képviselő asszonynak adjak szót elsőként az 
aláírók közül, aki jelezte, hogy röviden kívánja indokolni az előterjesztést. 
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Szabó Timea (Párbeszéd) előterjesztése 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm. Ha jobbikos 
képviselőtársaim ki szeretnék egészíteni, akkor hadd kapjanak ők is erre lehetőséget. 

Ez az úgynevezett ellenzéki egészségügyiminimum-csomag, amit minden párt 
támogatott, és amely egy független szakértő, Kincses Gyula javaslatára született, már 
korábban be lett nyújtva. Most azért szerettük volna ezt újra tárgyalni, mert Kásler 
Miklós miniszter maga készített el a hetekben egy olyan egészségügyi 
reformcsomagot, amely 1000-1500 milliárd forintos bővítést jelentett volna az 
egészségügyben, ám ezt a saját kormánya elutasította, mert nem akart ennyi pénzt 
áldozni, vagy ennyi plusz forrást biztosítani az egészségügyre. Mi azt gondoljuk, hogy 
ebben az esetben viszont szeretnénk támogatni Kásler miniszter urat, hiszen minden 
olyan javaslatot támogatunk, ami az egészségügyi források bővítését és bármilyen 
pozitív előremozdulást segít az egészségügy és a betegellátás területén.  

Ez az országgyűlési határozat kimondja azt, hogy szolidaritást kell vállalnunk 
az egészségügyben, hogy mindenki számára elérhetővé kell tenni az ingyenes és a 
megfelelő minőségű betegellátást. Olyan egészen konkrét pontokat fogalmaz meg, 
mint például az, hogy kitűzött célunk kell legyen az, hogy a magyar várható életkor 
elérje négy éven belül az uniós várható életkort, tudjuk, hogy itt elég nagy 
lemaradásban vagyunk, ennek érdekében közösen kell dolgoznunk.  

Visszaállítanánk a társadalombiztosítás rendszerét, illetve azt megerősítenénk. 
Elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy el lett törölve a társadalombiztosítás mint olyan, 
és egészségügyi adó formájában került ez bevezetésre. Pontosan tudjuk, hogy a kettő 
között az a nagy különbség, hogy a korábbi társadalombiztosítás esetében, egy járulék 
esetében a kormány köteles ugyanarra a területre visszaforgatni ezt a bevételt, míg ha 
ez adó formájában történik meg, akkor bármire fordíthatja a kormány, és sajnos 
látjuk is, hogy bármire fordítja, csak éppen egészségügyre, az egészségügy javítására 
nem.  

Szintén szeretnénk egy minisztériumi szintű önálló ágazati felügyeletet 
biztosítani az egészségügynek. Nem tartjuk megfelelőnek az EMMI mostani 
rendszerét, azt, hogy alá vannak dobálva olyan kulcsterületek, mint az egészségügy 
vagy az oktatás. Mindenképpen ezeket külön kell választani. Az egészségügy 
forrásainak bővítését is szorgalmazzuk, a GDP-arányos részesedésnek négy év alatt el 
kell érnie az európai átlagot. Az OECD legfrissebb mérése szerint megint rettenetesen 
le vagyunk ebben maradva. Európában a legkevesebbet költi az állam az egészségügy 
fejlesztésére, miközben zsebből nagyjából annyit fizetünk, 50 százalékot, mint az 
Egyesült Államokban, amiről tudjuk, hogy egy borzalmas egészségügyi rendszere van. 
Szintén… (Nacsa Lőrinc közbeszól.) Ne ezen rugózzanak, csak azt javaslom, hanem 
azon, hogy miért fizetünk 50 százalékot zsebből az egészségügyre, miközben 
egyébként fizetjük most már adó formájában a hozzájárulást.  

Az egészségügyi dolgozók megbecsülése is kiemelten szerepel ebben a 
javaslatcsomagban. Pontosan tudjuk, hogy hiába szólnak itt a kormánypárti szólamok 
a rettenetesen nagy egészségügyi béremelésekről, az orvoselvándorlás, az 
ápolóelvándorlás nemcsak külföldre, hanem belföldön is a pályaváltás miatt egészen 
kritikus állapotba hozta a betegellátást, és veszélyezteti most már közvetlenül is a 
betegek életét. Éppen két hete láttuk azt, hogy a Péterfy Kórházban elmaradnak 
műtétek azért, mert nincsen műtős segéd, és naponta jönnek ki az ilyen hírek. Sajnos, 
úgy látszik, az EMMI-nek az a korábbi utasítása, hogy heti két pozitív hírt kell közölni 
az egészségügyről, ez viszonylag gyorsan megbukott, mert úgy látszik, hogy ezt nem is 
sikerült teljesíteni.  
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Szintén szerepel a javaslatunkban a hálapénz felszámolása, azt gondolom, nem 
is kell különösebben értekezni, hogy miért fontos ez, illetve a magán- és az állami 
egészségügyi ellátás szétválasztása. Egyszerűen azt látjuk, hogy rohad az állami 
egészségügy és ezért az emberek egyre inkább belekényszerülnek a 
magánegészségügybe, miközben ennek nem így kellene lennie, hanem a 
magánegészségügynek kiegészítőként kellene szolgálnia az állami egészségügy fölött. 
Aki olyan plusz szolgáltatásokat szeretne, ami nem feltétlenül a közvetlen 
gyógyuláshoz vezet, annak ezt meg kell adni lehetőségként, de az nem elfogadható, 
hogy egyszerűen például a műtétek elmaradása miatt, vagy azért, mert nincs egy 
elérhető belgyógyász vagy bőrgyógyász rendelés az állami ellátásban, ezért 
gyakorlatilag mindenki a magánellátásba kényszerül.  

Végül szeretnénk az egészségügyi felügyelet felállításával is segíteni a 
teljesítményindikátorok nyilvánosságra hozatalát és egyáltalán azt, hogy átláthatóbb 
módon működjön a betegellátás. Nagyjából ezek azok a pontok, amiket a 
legfontosabbnak tartunk, ehhez kérjük a támogatásukat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Képviselőtársaimnak adom 

meg a szót, ha van reflexió. (Jelzésre:) Zombor Gábor képviselő úr! 

Hozzászólások 

DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Nagy érdeklődéssel olvastam ezt az anyagot, mert mint rendes 
ember, az elejéről kezdtem, és egészen a 4. oldalig tulajdonképpen mindennel egyet is 
érthettünk. Szerintem ez az anyag, ha ezt Kincses Gyula barátom írta, ezt valószínű, 
többször leírta már, mert nagyon ismerős volt, de abszolút egyet lehet vele érteni a 
célokban és bizonyos megoldási javaslatokban is. Az természetes, hogy a 2007-2008-
as időszakhoz képest sokat változott a világ, tehát bizonyos intézmények aktualitása 
megkérdőjelezhető a 2019. évben, de még így is azt mondom, hogy akár egy jó 
szakmai beszélgetésre vagy vitára, vagy akár még egy konszenzusra alkalmas anyag.  

Aztán odaértem az általános indokláshoz, és nem értettem, hogy mit 
szeretnének ezzel, amikor leírnak ilyeneket, hogy a kormány megbukott 
egészségügyből, hogy nem kíván semmit tenni az egészségügy érdekében, az egy 
politikai pamfletté silányította ezt az anyagot. Úgyhogy én nagyon szívesen teszek 
arra javaslatot, hogy az érdemi részéről beszélgessünk, mert sok érdekes dolog van, 
amit érdemes megvitatni. Talán egyre hívnám föl a figyelmet, amit szerintem nem 
veszünk kellően komolyan vagy kellő súllyal, hogy az elmúlt 9 évben, vagy az elmúlt 
években - azt írják, hogy tehetetlenkedése - azért egy olyan rendszer kialakult, és 
most itt ezt mindenféle politikától függetlenül mondom, ami rendkívül hiányzott az 
elmúlt időszakban, visszamenőleg mindenki számára, aki úgy gondolta, hogy 
érdemben, akár struktúrában, akár finanszírozásban, akár hatékonyságban, 
ellátásszervezésben gondolkodik az egészségügyben. Ez valós adatok hiánya volt.  

Most azzal, hogy elindult az EESZT és egyre több információ kerül be a 
rendszerbe és egyre inkább el tudja látni például a NEAK is azt, amit korábban a 
biztosításfelügyelet vagy a régi szép időkben az OEP ellenőrzési főosztálya, csak 
sokkal pontosabban, sokkal validabb adatok alapján és sokkal hatékonyabban, az arra 
is lehetőséget ad majd, hogy pontos értékek és megfelelően elemezhető folyamatok 
mentén jó válaszokat tudjunk adni. Őszintén el kell mondani, hogy akárki járt ezen a 
területen, az tudja, hogy ez egy óriási probléma volt korábban. Én nagyon bízom 
abban, és látszanak is a jelei annak, hogy ezáltal el lehet indulni egy olyan úton, már 
nem az általános indoklás részéről beszélek, ami egy politikai kinyilatkoztatás, hanem 
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arról, hogy mi legyen az elkövetkező időszakban, és ez akár lehet egy konszenzusos 
alapon létrejövő anyag is.  

A másik, ami szerintem fontos, hogy az egészségügyben meg a betegekkel 
kapcsolatban azért az általánosítás egy nagyon veszélyes dolog. Ezt orvosként meg 
kórházvezetőként mondom, hogy ezeket a „mindenki” meg „minden szétrohad” 
dolgokat nem érdemes használni. A betegek bizalma a rendszerben talán a 
legfontosabb, a gyógyulni vágyó betegek bizalma. Ezt magánemberként, nem is 
politikusként mondom most, hogy ezt nem érdemes így használni. Ha van kritika, 
persze azt el kell fogadni, ki kell javítani, ha lehet. Én egyre több esélyt látok arra, 
egyre több anyagi forrást, hogy bekerül a rendszerbe, és szerintem, ha ezek a 
feltételek mind kiépülnek, amiről beszéltem, és már ki is épültek nagy részben, akkor 
van esély arra, hogy más módon tudjunk beszélni erről az ágazatról, ami a 
véleményem szerint a kritikák ellenére azért működik, gyógyítja betegeinket és nem is 
rossz színvonalon. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További megszólaló? (Jelzésre:) Lukács képviselő úr! 
 
DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ha elmondhatom még, 

elnök úr! 
 
ELNÖK: Pardon! Levitte a képviselő úr a hangot, azt hittem, hogy ott vége. 

(Rig Lajos: Nem, az hatásszünet volt. - (Derültség.) 
 
DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egyszer szóltam hozzá. 

Nem fogjuk támogatni a határozati javaslatot. 
 
ELNÖK: Lukács képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez utóbbi 

kijelentését Zombor Gábor volt államtitkár úrnak szomorúan hallottam, hogy nem 
támogatja. Ettől függetlenül abban van valami igazság, lehet, hogy nem a 
legszerencsésebb az általános indokolásban az a hat-hét sor, amely habitusában ily 
módon lett megfogalmazva. Nyilvánvaló, ez a politikacsinálásnak az egyik eleme, 
hogy egy kicsit keményebben, nyersebben kerülnek megfogalmazásra az ilyen 
indokolások. 

Ettől függetlenül, ha nagyjából jól értettem, akkor az előttünk lévő anyag, 
amely egy szakmai anyag, valamilyen szinten elfogadható lenne, ha másra nem, 
legalább akkor az egymás közötti diskurzus elindítására. Ezt azért hallom örömmel, 
mert amikor ez az egész politikai átfedő konszenzus megfogalmazódott, nem 
szeretnék nagyképű lenni, de az egyik felvetője én magam voltam az egyik 
konferencián, viszont nem én voltam az ötlet szülőatyja. Egy John Rawls nevezetű 
jogfilozófustól származik, aki más területeken fogalmazta meg a társadalmi 
igazságosságot érintően ezt az átfedő konszenzust, és ez lett magyarítva itt több 
egészségügyi közgazdász közreműködésével, és került az egészségügyre vonatkozóan 
is megfogalmazásra.  

Ennek a lényege az lenne, hogy pont az, ami az indokolásban van, ne forduljon 
elő, tehát 20-25 évre olyan politikai konszenzus övezze az egészségügy magterületét, a 
legfontosabb tulajdonságait, a finanszírozástól az intézményi struktúrán át az 
egészről való politikai közgondolkodásig, tehát mindent olyan politikai konszenzus 
övezzen, ami 20-25 évig töretlen fejlődést biztosít az egyébként nagyon nehéz 
helyzetben lévő egészségügynek, pláne úgy, hogy az egészségügy lesz szerintem az 
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elkövetkezendő 10-20 évben az egyik legnagyobb fejlődés előtt álló terület. Ez az 
állami, közfinanszírozott, márpedig ez az érdekünk, hogy állami, közfinanszírozott, 
robosztus ellátás legyen Magyarországon, óriási pénzügyi, óriási szakmai igényt fog 
feltételezni Magyarországon, éppen ezért lenne jó, hogy egy politikai konszenzus 
megfogalmazódjon.  

Így arra tesz kísérletet maga a javaslat, hogy azokat a területeket 
meghatározza, amelyekben lehet konszenzus. Korábban ezt nagyon sokszor azzal 
illették, hogy ez a fizetős egészségügy felé megy, ez totál hazugság, nem erről van szó. 
Világosan kiolvasható belőle a közfinanszírozott primátusa, elsődlegessége, az, hogy 
hol lehet jól egymástól elválasztani a már meglévő és mindenhol létező 
magánegészségügyet, pontosan azért, hogy ne a közfinanszírozott kárára történjen a 
működtetése, de szó van benne, ahogy képviselőtársam elmondta, nem ismétlem 
meg, a dolgozók helyzetéről, az intézmények finanszírozásáról, a közfinanszírozás 
szintjéről, mert ebben is nagyon sokszor hiányosságaink vannak, és mindig a 
kormány kényszerül utánpótlásra, költségvetési kiigazításra. Ez nagyon sok előrelátó 
megfogalmazást tartalmaz, amivel nem magunknak, hanem a választópolgároknak 
tartozunk.  

Én annak örülnék, ha erről lehetne szakmai vitát folytatni. Annak idején ez 
nem politikai vita volt, hanem szakmai vita volt, amit lefolytattak az ellenzéki pártok, 
a politikát nagyon messzire próbáltuk elkerülni, amikor ez kialakításra került. Nagyon 
sajnáltam, hogy akkor a remények ellenére nem vett részt benne kormánypárti 
politikus. Lehet, hogy ezt a fejezetet újra kellene nyitni, és lehet, hogy példát lehetne 
mutatni a társadalomnak is, hogy vannak olyan konszenzusos területek, ahol a 
kormánypárt és az ellenzék az egymás között meglévő habitusbeli, illetve világnézeti 
különbségek ellenére egyet tud érteni és egyet tud képviselni. Ez lehetne az első lépés, 
tisztelt képviselőtársaim. 

 
ELNÖK: További hozzászóló? (Jelzésre:) Szabó Timea, parancsoljon!  
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm, rövid leszek. Ha jól 

értettem képviselőtársam megjegyzését, ha kivesszük az általános indoklást, akkor 
támogathatónak tartja. (Rig Lajos: Vitaanyagnak, vitaindítónak tartja.) Ezt mi 
tudomásul vettük, és e szerint fogunk eljárni. 

Szintén egy pozitív javaslatom lenne. Azt hiszem, az ellenzékből senki nem 
vitatja Zombor Gábor magas szintű szakmai hozzáértését az egészségügyben, úgyhogy 
én örömmel látnám, és szerintem képviselőtársaim is csatlakoznának ehhez, ha le 
tudnánk ülni, és akár ezen a szövegen közösen valamilyen módon dolgoznánk a 
jövőben, hogy tényleg egy konszenzusos javaslat szülessen. 

Csak egy megjegyzés még képviselőtársam előadásához. Teljesen igaza van 
abban, hogy nem szabad mindenben általánosítani, de az a baj most már a magyar 
betegellátásban, hogy az adatok pontosan azt mutatják, hogy rengeteg probléma 
általánossá vált. Például ezt mutatja az OECD-nek azon adata, hogy mi vezetjük 
Európában a rákos megbetegedésből fakadó halálozásokat, mi vezetjük a szív- és 
érrendszeri megbetegedésből fakadó halálozásokat, mi vezetjük az agyvérzés utáni 
halálozásokat, az amputációk száma szintén az egyik legmagasabb Európában. A 
béreket összevetve nem Németországtól meg Franciaországtól meg Ausztriától, 
hanem Szlovákiától és Csehországtól vagyunk iszonyatosan lemaradva, Szlovákiában 
kétszer annyi egy kezdő ápoló bére, Csehországban közel háromszor annyi, mint 
Magyarországon. Szintén OECD-adat, amit az előbb mondtam az állami ráfordítással 
kapcsolatban. Szintén általános az országban a gyermekorvoshiány, az érsebészhiány, 
amire nem lehet nem azt mondani, hogy nem általános. A kórházi adósságállomány is 
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szintén egy olyan általános probléma, amire nem lehet azt mondani, hogy akkor 
kezeljük külön. És pont egy tegnapi hír, részben a kórházak problémáját mutatva, 
hogy Kásler Miklós bejelentette egy háttérbeszélgetésen, hogy tíz kórházra ő 
kórházigazgatói pályázatot szeretne kiírni. Azt gondolom, ha a miniszter mondja ezt, 
akkor ott is már valami általános problémáról beszélhetünk.  

Tehát igaza van, nem mindenben lehet általánosítani, viszont amiket itt 
felsoroltam, azok olyan problémákat mutatnak, amelyek alapján egy nagyon-nagyon 
átfogó reformra lenne szükség a betegellátásban, de nem hiszem, hogy ezzel nem ért 
egyet a képviselőtársam. Köszönöm. (Dr. Zombor Gábor: Nem szólhatok többet. - 
Rig Lajos: Szólhat.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Rig Lajos!  
 
RIG LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottsági Tagok! Azt gondolom, csatlakozni kell Zombor Gábornak azon 
véleményéhez, hogy ez egy vitaindító anyag lehet, és ha tényleg ez az egyetlen oka, ott 
az 5. oldalon az általános indoklás, akkor azt egy módosítóval kivesszük, és akkor 
folytathatjuk szerintem a beszélgetést, és ne is vita legyen, ne vitatkozzunk vagy 
bölcsen vitázzunk, és annak még jó vége is születhet. Azt látjuk, ha az egészségügyből 
a politikát kivesszük, akkor abból csak jó születhet, viszont ha a politikát beletesszük, 
abból akár halál is lehet.  

Lásd, most harmadik hete volt egy hír pont a választókerületemben, és ha 
megengedik, egy rövid bevezetővel mondom el.  A 2017-18-as költségvetéshez adtam 
be költségvetési módosítást az ajkai kórházban lévő fertőző osztály rehabilitációjára 
és felújítására, ami több mint százmillió forint értékű lett volna, amiből felújult volna 
a fertőző osztály és a lépcsője. Na most, az elmúlt időszakban - még bűnügyi szakban 
van az eset, úgyhogy csak feltételes módban fogalmaznék - a lépcső rossz állapota 
miatt botlott meg ott egy idős ember, és pár órán belül meghalt. Ha annak idején, 
2017-18-ban a politikai nézeteket félretesszük, és tényleg egy olyan ügy mellé állunk, 
ami azt gondolom, több ezer ember életét könnyíthette volna meg, és egy szép 
épületet adhattunk volna át az egészségügyi rendszernek, akkor feltételezhetően ez a 
haláleset elkerülhető lett volna. 

De ha tovább megyünk, és ami önök szerint is azért egy súlyos probléma, az az 
érsebészet, itt az amputációk országa vagyunk, és első helyezettek most már európai 
viszonylatban is. Azt kell mondjam, hogy a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban hat 
érsebész teljesített szolgálatot, az ügyeleti ellátást profi szinten ellátták, majd 
felmondott három orvos - köztük kettő megyei, sőt országos viszonylatban is híres -, 
és maradt három orvos, akikből kettő szakorvos egy pedig még a szakvizsgáját nem 
végezte el, így az ügyeleti ellátási rendszerben nem is dolgozhat. Ez veszélyeztette az 
ottani érsebészeti ellátást, ami azóta sincs szerintem megoldva, és sajnos nem is lesz, 
hiszen nagyon kevés nemcsak Veszprém megyében, hanem országos szinten is az 
orvos. 

Ha megnézzük azokat a tendenciákat, amiket az egészségügyben lehet látni, az 
elvándorlás, és most már elsősorban nem is csak külföldre, hanem a magánszektorba 
mennek át ezek a jól képzett szakemberek és azt a rendszert erősítik. Ha ezekről a 
dolgokról és a megoldási javaslatokról tudunk vitázni, azt gondolom, hogy van helye a 
vitának, és ha ez az egyetlen oka van, hogy ezt a tárgysorozatba vételt nem támogatják 
a kormányzati tagok, akkor azt az ötödik oldalt felejtsük el, vegyük ki, tüntessük el, 
adjunk be hozzá módosítót és folytassuk, de ha megáll ez a vita, ez a beszélgetés, 
akkor nem jutunk előre.  
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Szó volt még itt, és ez is egy óriási probléma, kommunikációs szinten a 
várólisták és az előjegyzési listák kérdése. Amikor várólistáról beszélünk, akkor 
mindig a fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő befekvésről, műtéti ellátásról, 
belgyógyászati és egyéb egynapos ellátásokról beszélünk, s elfelejtünk beszélni az 
előjegyzési listáról, ami a szakrendeléseken jelentkezik. Én azt gondolom, hogy ez a 
legnagyobb probléma, hiszen ha megnézzük azokat az adatokat, amelyek vidéken 
jelentkeznek, akár egy ultrahang, egy mammográfiai előjegyzés, kardiológiai 
előjegyzés, ami több hónapot vehet igénybe, azért itt orvosok ülnek, és belátják ők is 
azt, ha a háziorvos egy kardiológiai előjegyzésre, szakvizsgálatra küld, az lehet, hogy 
három hónapot nem tűr. A három hónap alatt lehet, hogy olyan stádiumba kerül, ami 
végzetes lehet, akár halállal is végződhet.  

Ha megnézzük, hogy a magánegészségügyben felhalmozott pénz és oda 
elköltött pénz miért ilyen nagy mértékű, egyetlenegy oka van, nem bírják kivárni az 
emberek akár az ultrahangra adott időpontot vagy a kardiológiára adott időpontot, és 
inkább a családi tartalékhoz nyúlnak és onnan vesznek el 12-20, vagy ha CT, illetve 
mágneses rezonanciás vizsgálat, akkor 60-70 ezer forintokat. Azt gondolom, hogy aki 
élete végéig vagy több éven, évtizeden keresztül fizette ezeket az egészségügyi 
hozzájárulásokat akár adó, vagy más járulék formájában, megérdemli azt, hogy az 
állami egészségügyi ellátórendszer olyan módon és olyan minőségben, mint ahogy 
minket országgyűlési képviselőket akár a Honvéd Kórház ellát, őket is megillesse.  

Ha erről lehet, és azt gondolom, hogy kell vitát és beszélgetést folytatni, akkor 
ez a módosító javaslat - ha most eltekintünk az 5. oldaltól -, azt gondolom, hogy erre 
alkalmas. Én már többször elmondtam, és lehet, hogy ezzel egyet is értenek, hogy az 
egészségügy mindenkit érint, mindenkit foglalkoztat, mindenkit érdekel, és 
egyetlenegy módon tudjuk megtenni azt, hogy ezt jobbá tegyük - lehet, hogy ezzel 
Zombor Gábor képviselő úr is egyetért -, ha ezt a politika mocsarából kiemeljük, de 
ahhoz, hogy kiemeljük, nekünk kell egy olyan javaslatot letenni, amelyről majd a 
szakemberek fognak vitázni. Ezt a próbálkozást szerintem már nem most először 
tesszük meg, de lehet, hogy nem is ez lesz az utolsó, és ha tényleg csak ez az egyetlen 
oka van annak, ez az 5. oldal, akkor ezt majd orvosolni fogjuk, ha lehet így befejezni a 
felszólalást. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ha nincs további hozzászóló, akkor 

csak annyit jegyzek meg a jegyzőkönyv számára, hogy valószínű, újabb nekifutással 
lehet ezt a problémát orvosolni, mert az indokláshoz nem lehet módosító 
indítványokat benyújtani a házszabály értelmében.  

Határozathozatal  

Most viszont döntenünk kell, mégpedig a H/5360. számon benyújtott 
határozati javaslat tárgysorozatba vételéről. Aki a tárgysorozatba vételt támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 6 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
3 tartózkodás. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás 
mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Az Európai Unió közösségéhez tartozó magyar családokért címmel 
benyújtott T/5354. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 7. napirendi pont „Az Európai Unió közösségéhez tartozó magyar 
családokért” címmel benyújtott T/5354. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vétele. 
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A DK javaslatáról van szó, megadom az előterjesztőnek, Gréczy Zsolt képviselő úrnak 
a lehetőséget. Parancsoljon, képviselő úr. 

Gréczy Zsolt (DK) előterjesztése 

GRÉCZY ZSOLT (DK) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Már majdnem elmorzsoltam egy könnycseppet itt a vitát hallgatva, hogy 
mindenki mennyire egyetért és tulajdonképpen egy indoklás három vitatható 
mondata vagy bíráló mondata esetleg kerüljön ki egy dokumentumból. Szeretnék 
mindenkit emlékeztetni arra, hogy a Fidesz hogyan kommunikált, mondjuk, az ezt 
megelőző kormány idején. Amikor meghalt egy beteg a mentőautóban, akkor Lázár 
János gyorsan kiszaladt a kamerák elé és gyorsan elmondta, hogy megvan az 
egészségügyi reform első halálos áldozata, itt meg arról van szó, hogy annyit 
mondtak, hogy megbukott a kormány egészségügyből. Tehát mindenféle 
konszenzusnak nagyon tudok örülni és nagyon tudom támogatni, de ettől még azért 
ne tévedjünk el, hogy miről van itt szó egyáltalán. 

A másik, hogy tulajdonképpen azt is megértettem, hogy Kásler Miklós miért 
nem jött el erre a mai bizottsági ülésre. Rögtön magyarázattal kellett volna szolgálnia 
arról, hogy miért mondta, hogy 24 ezer magyar halt meg egy év alatt csak azért, mert 
nem kapta meg a megfelelő egészségügyi ellátást a kórházban, és én értem, hogy az 
európai parlamenti választás előtt egy ilyen miniszteri jelenlét és nyilván egy itteni 
kínos indoklás árthatott volna a Fidesz európai parlamenti kampányának. Továbbá 
azt is értem, arra is válaszolni kellett volna miniszter úrnak, hogy miért van az, hogy 
benyújtott egy javaslatot, sok-sok pénzről ugyan, a magyar egészségügy 
felvirágoztatására, egyáltalán megmentésére, és ezt a kormány, a saját kormánya még 
tárgysorozatba se vette, nemhogy tárgyalta volna, így aztán a Kásler-terv is 
megbukott pénzhiány okán.  

Ezért aztán azt is szeretném jelezni, hogy a Demokratikus Koalíció javaslata 
egy olyan helyzetben érkezik a Népjóléti bizottság elé, amikor sajnos ki kell mondani, 
hogy a kormány egészségügyi politikája bizony megbukott, és nemcsak azért bukott 
meg, amiket Szabó Timea képviselőtársam az imént fölsorolt adatokat, hanem egész 
egyszerűen az a családpolitika nem állja meg a helyét. Nem lehet sikeres, ahol 
600 ezer magyar vándorol ki ebből az országból, nem lehet sikeres az a családpolitika, 
ahol soha ilyen kevés gyermek nem született az elmúlt száz évben, amióta statisztika 
van, mint az elmúlt nyolc évből három évben. Ebből most az a szégyen is megesett 
ezzel az országgal, hogy az elmúlt évben 90 ezer alá esett a gyermekszületések száma, 
és erre semmiféle termékenységi ráta nem lesz magyarázat, mert a matek rendkívül 
egyszerű, egy gyerek vagy megszületik, vagy nem.  

Azt is szeretném ez ügyben hozzátenni, hogy egy tavaly nyári adat szerint, és 
azóta szerintem sokat romlott az adat, akkor, tavaly nyáron 320 háziorvos hiányzott a 
rendszerből, 244 fogorvos, és a háziorvosok jelentős része is közel jár a 70. évéhez. 
Tehát éppenséggel nem mondanám azt, hogy a magyar egészségügy a legszebb 
időszakát éli meg. Egyébként egy tavaly nyári felmérés szerint már a Fidesz-szavazók 
56 százaléka is inkább vizitdíjat fizetne, csak ne kelljen ebben a mai egészségügyi 
ellátásban élnie.  

A jelenlegi családpolitikára is az a jellemző, hogy egész egyszerűen sikertelen, 
ezért a Demokratikus Koalíció egy hétpontos saját családtámogatási rendszert 
nyújtott be az Országgyűlésnek, nem vitatva azt, hogy természetesen minden olyan 
lépést érdemes megfontolni, ami segítheti a gyermekvállalást, a gyermekek 
megszületését, de ehhez további kiegészítő javaslatokra is szükség van.  

Ennek 1. pontja az, hogy vissza kell vonni a rabszolgatörvényt. Nem fognak ott 
szülni magyar anyák, magyar nők, ha brutális túlórára vannak kényszerítve, ha 
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hétvégén kell dolgozniuk vagy napi tíz órát kell dolgozniuk, ott azok a családok aligha 
fognak azzal törődni, hogy utána még gyermekeket ajándékozzanak önmaguknak és a 
nemzetnek.  

Meg kell szüntetni azt az állapotot is, hogy fedél és lakhatás nélkül 
kisgyermekes családokat lakoltatnak ki. Ezt is meg kell szüntetni, ez a DK 
javaslatának 2. pontja. 

Megbecsülést kell adni az otthonápolóknak, számítson munkaviszonynak az 
otthonápolás. Ez rímel arra, amit Ungár Péter képviselőtársam elmondott. Ez a DK 
javaslatának 3. pontja. 

Meg kell emelni a családi pótlékot azonnal 50 százalékkal. Ez az a támogatási 
forma, amely minden családhoz és minden gyermekhez eljut, nem tesz különbséget 
vagyoni állapotok között. Ez a 4. pont. 

Az 5. pont: krízisterápiára van szükség az egészségügyben. Meg kell oldani 
béremeléssel és egyéb támogatásokkal a háziorvosi és gyermekorvosi körzetek 
betöltését, és egy lépcsőben másfélszeresére kell emelni az egészségügyi dolgozók 
bérét. 

A 6. pont egy oktatási reform. Egyszerűen a fiatalok nem fognak gyermeket 
vállalni egy olyan helyzetben, ha nem jutnak be az egyetemre. Ma egyébként jóval 
kevesebb gyerek jár egyetemre, mint a Gyurcsány-kormány idején. Nincs 
bérlakásépítési program, egyszerűen nem tudnak új otthonhoz jutni, nincs lehetősége 
arra a mai fiataloknak, hogy egy lakásban próbálják ki az együttélést, és nincs arra 
lehetőségük, hogy így gyermeket vállaljanak.  

A 7. pont pedig a legszegényebbek számára egy minimális közműellátás. Alanyi 
jogon mindenkinek, a legszegényebbeknek adni kell vizet, gázt és villanyt, mert nekik 
is szükségük van a mindennapi léthez, a mindennapi élethez ezekre a 
szolgáltatásokra, és azt gondoljuk, hogy ezt meg is kellene nekik adni. Első körben 
ennyit szeretnék mondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tapolczai Gergely! 

Hozzászólás 

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 
közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót. Először is szeretném 
megköszönni a bizottsági ülésen elhangzott összefoglalását. Abban mindannyian 
egyetértünk, hogy támogatni kell a családokat, a gyerekeket, tehát ebben az elvben 
nincs is vita köztünk, viszont úgy látom, hogy ezt a törvényjavaslatot a megszorító 
intézkedések helyett kellett volna beadni 2010 előtt. 2010 óta a Fidesz-KDNP 
kormánya dolgozik azon, hogy ezen a helyzeten, a demográfiai problémán javítsuk, 
illetve megoldást találjunk erre. Teljesen más társadalmi, gazdaságpolitikai és 
családpolitikai filozófia mentén tevékenykedünk, tehát ebből kiindulva sem 
támogatjuk ezt a javaslatot. 

Azt azért még szeretném elmondani, hogy a termékenységi mutatószám, 
nagyon jól látható, 2008 és 2010 között meredeken csökkent, és onnan nagyon nehéz 
felhozni valóban. Évek óta emelkedő tendenciát mutat ez a mutatószám, 1,25-ről 1,5-
re. Illetve azt is szeretném elmondani, hogy 2010-ben 960 milliárd forint jutott a 
családok támogatására, ebben az évben pedig 2004 milliárd forintot fordított a 
gyerekes családok támogatására a kormány.  

A többi érvet én nem szeretném megismételni, mert azok már korábban 
elhangzottak a parlamenti vitában is, illetve a bizottsági viták során. Ennyit szerettem 
volna hozzáfűzni. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Amennyiben nincs más hozzászóló, Gréczy képviselő 
úrnak adom meg a szót reflexióra. 

Gréczy Zsolt (DK) reagálása 

GRÉCZY ZSOLT (DK) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Én jól bírom 
azt, ha valaki a 2010 előtti időkkel jön, de akkor jöjjünk azzal is, hogy mi volt az első 
Orbán-kormány idején, és mennyit nőtt 2002 és 2010 között az első Orbán-
kormányhoz képest a családokra fordított összeg. Rögtön tudok is önnek adatot 
mondani: a családi pótlékra, gyesre, gyetre, gyedre fordított kiadások a 2002. évi 
250 milliárd forintról 2010-re 530 milliárd forintra nőttek, és ebben már a 
világválság is benne van.  

Tehát azt gondolom, ideje, és minden lehetőséget és alkalmat meg is fogok 
ragadni, hogy tisztába tegyük azt, hogy 2002 és 2010 között nem családellenes, 
hanem családokat támogató politika zajlott Magyarországon, a családi pótlékot is 
akkor emelték, és akkor nem megyek bele az iskola- és óvodafelújításokba, nem 
megyek bele abba, hogy többen jártak egyetemre, nem volt ilyen tandíj, mint ami 
jelenleg van, és több lakás is épült egyébként, mint az Orbán-kormány idején, és 
akkor még az olyan egyéb, a családok mindegyikét sújtó adókról nem is beszélek, 
mint a világ ledrágább áfája, ezenkívül ez a rendkívül magas benzinár és a minden 
idők leggyengébb forintárfolyama is sújtja a magyar családokat. Ezekről önök 
rendszeresen elfelejtik tájékoztatni a választópolgárokat. 

A Demokratikus Koalíció javaslata azt a célt szolgálja, hogy támogatni kell a 
magyar családokat. Egyszerűen elfogadhatatlan az a helyzet, amibe az Orbán-
kormány sodorta az országot, hogy egyszerűen nem születnek meg a magyar 
gyermekek. Termékenységi ráta még sohasem sírt fel szülőszobán, és még nem járt 
óvodába se. A családok akkor fognak gyermeket vállalni, ha nem azt olvassák a 
hírekben, hogy bezár a Honvédkórház csecsemő sürgősségi osztálya, mert ez például 
egészen biztosan nem fog jótékonyan hatni mindazokra, akik esetleg gyermekeket 
szeretnének vállalni. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Szavazás előtt a jegyzőkönyv 
számára két helyettesítést mondanék: Molnár Ágnest képviselő asszonyt Nacsa 
Lőrinc helyettesíti és Pesti Imre képviselő urat pedig Révész Máriusz képviselő úr 
helyettesíti.  

Szavazás következik. Ki az, aki a T/5354. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 
A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy 3 igen, 9 nem és tartózkodás nélkül a 
bizottság nem támogatta a tárgysorozatba vételt.  

„Gyerek, család, lakhatás” programról szóló H/5359. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 8. napirendi pontra, a „Gyerek, család, lakhatás” programról szóló 
H/5359. számon benyújtott határozati javaslatra, amely az MSZP-frakciótól érkezett.  

Korózs Lajos (MSZP) előterjesztése 

Nagyon röviden szeretnék néhány dolgot említeni ezzel kapcsolatosan, 
természetesen a teljesség igénye nélkül.  

Három fejezetre lehet bontani ezt az előterjesztést: a gyermekvállalás 
támogatására, valamint a gyermeknevelés és a munkavállalás összehangolására, 
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másodsorban a gyermekgondozás, a közeli hozzátartozók ápolásának támogatására, 
illetve harmadik fejezetként a lakhatás biztonságának megteremtésére.  

Itt a kormány által benyújtott előterjesztés kapcsán az 1. napirendi ponthoz 
benyújtott módosító javaslatok már tartalmazták ennek egy részét, ezért ezt nem 
ismételném meg, amely az anyasági támogatáshoz kapcsolódott vagy a családi 
pótlékhoz kapcsolódott, viszont kiemelem a gyermekvállalás kapcsán az apának járó 
pótszabadság megduplázását, amelyet tartalmaz ez az előterjesztés, valamint a 
meddőségi kezelések száma állami támogatásának növelését és az óvodai nyitva tartás 
rugalmasabbá tételét. Ezek nem elsősorban anyagi forrásokat igénylő döntések, 
illetve az élettársi viszonyban élők számára is biztosítva lennének az előterjesztés 
kapcsán azok a támogatási formák, amelyeket eddig csak a házasságban élők kaptak 
meg. Van egy javaslat a d) pontban, amely a családi adókedvezményre terjedne ki, és 
véleményünk szerint igazságosabbá tenné ez az intézkedés, amely már a 
gyermekgondozáshoz kapcsolódik. Ahogy említettem, az alanyi jogon járó 
családtámogatások, mint a családi pótlék, a gyes, gyet emelése is ebben a csomagban 
szerepel. 

A harmadik ilyen fejezet a lakhatás biztonságának a megteremtése. Itt a 
teljesség igénye nélkül csak azt emelem ki, hogy a gyermeket nevelő családok 
kilakoltatásának a tilalmát tartalmazza az előterjesztés, a lakásfenntartási támogatás 
és az adósságkezelési szolgáltatás visszaállítását, hiszen most már közel, azt hiszem, 
öt éve sajnos nincs lehetősége a települési önkormányzatoknak ilyen céllal támogatás 
nyújtására. Igaz, van települési támogatás az önkormányzatoknál, de az nem 
célirányos támogatási forma.  

A gyermekvédelmi szakellátásból kikerülő fiatal felnőttek fokozottabb 
támogatását is tartalmazza ez az előterjesztés. Sajnálatos módon itt ezt azért kellett, 
hogy bevegyük ebbe a programba, mert általános tapasztalat, hogy borzasztóan 
megnőtt azon fiatal hajléktalanok száma, akik állami gondoskodásból kerültek ki, és 
az a minimális támogatás, amelyet az állam önálló életkezdés címén ad, néhány 
hónap alatt elfogy, és ezeknek a fiatalembereknek egy jelentős része az utcán találja 
magát néhány hónap múlva. Természetesen a lakhatási támogatás, az 
albérlettámogatás és a szociális bérlakás állami támogatása is szerepel ebben az 
előterjesztésben. 

Képviselőtársaimnak adom meg a szót, bár különböző címszó alatt már sok 
mindenről beszéltünk a mai nap folyamán, ami mindegyiket érintette az általam 
elmondottaknak. (Jelzésre:) Nacsa képviselő úr! 

Hozzászólás  

NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! 
Teljesen egyetértek elnök úrral, hogy ezeket az elemeket már részben megtárgyaltuk 
itt a korábbi napirendi pontban, ezért most például az alanyi jogon járó családi 
támogatásokról nem ejtenék szót, itt az álláspontunk ismert. Az egész programhoz 
vagy az önök által benyújtott csomaghoz annyit, hogy kicsit úgy tűnik számomra, 
hogy az önök által szociális problémaként látott összes jelenséget fölkarolva 
mindenhova valami költségnövekményt, a ráfordítások összegének növelését akarják 
bevezetni, tehát ez kicsit a költségvetési tárgyaláshoz vagy költségvetési módosítóhoz 
is hasonlító javaslatcsomag.  

Alapvetően a kormányzati filozófia 2010 óta a segély helyett munka, és mi azt 
gondoljuk, hogy a szociális védőháló előtt mindenképpen arra kell törekedni, hogy 
mindenki a saját béréből, jövedelméből tudja eltartani saját magát és a családját. 
Tehát a munkát kell előnyben részesíteni minden alkalommal és arra kell törekedni, 
hogy a munka által teremtődjön meg az emberek anyagi biztonsága, és ha itt 
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valamiféleképpen nem működik ez a rendszer, akkor kell, hogy életbe lépjen a 
szociális védőháló. 

Elnök úr is sok mindenről szót ejtett, a javaslatban is sok mindenről van szó. 
Azt gondoljuk, hogy azokon a területeken, amiket érintettek itt a programban - akár a 
meddőség, akár a munka világa, akár a bölcsőde-óvoda, akár a lakhatás kérdése -, 
szeretnénk most már tényleg sokadszorra elmondani, hogy mi egyértelműen az 
emberek megkérdezése után alakítottuk ki azt a politikánkat, ahol az látszik, hogy a 
magyar emberek jelentős része, 90 százalék fölötti része a tulajdonban gondolkodik, 
tehát tulajdonszerzésben gondolkodik, és azt várja el a kormánytól, hogy a 
tulajdonszerzésben támogassa őt és erre indítson otthonteremtési vagy másféle 
támogatási programokat.  

Abban kérem ellenzéki, szocialista képviselőtársaim támogatását, akik 
benyújtották ezt a javaslatot, hogy amit elnök úr felvetett, a rendszerből kikerülő 
fiatalok problémáját, itt jelenleg is folyik a „Befogadlak” nevelőszülői kampánykörút, 
hiszen elismerjük, hogy egy gyermeknek akkor a legjobb, ha családban nő fel és 
családban szocializálódik, azt gondolom, ebben semmilyen módon nincs köztünk vita. 
Nyilván, amit megtettünk a nevelőszülőkért az elmúlt időszakban, az egy nagyon 
fontos lépés, és ezen az úton szeretnénk tovább haladni, de nagyon fontos, hogy 
ebben a népszerűsítésben önök is, az önök sajtói, az önök szervezetei is vegyenek 
részt, annak a programnak a népszerűsítésében, amelyik most zajlik országszerte egy 
kampánykörúttal, hogy minél több nevelőszülőt tudjunk toborozni. Azt hisszük és az 
az elkötelezettségünk, hogy a gyermeknek akkor a legjobb, ha családban nő fel, éppen 
ezért ezzel el tudnánk kerülni azokat a problémákat vagy azon fiatalok számának a 
növekedését, amelyről elnök úr is a bevezetőjének a végén szólt. Szerintünk ez jelenti 
a megoldást, nem például az életkezdési támogatások megnövelése, hiszen az egy 
tüneti kezelés, nem pedig az egész jelenség orvoslása.  

Rengeteg kérdést érint a javaslat - kivétel nélkül átnéztem a területeket -, 
minden területen nagyon komoly forrásbevonások és nagyon komoly kormányzati 
programok indultak el jellemzően az elmúlt négy évben, kilencről is beszélhetünk, de 
jellemzően az elmúlt négy-öt évben, illetve azt gondolom, van köztünk szakpolitikai 
különbség - fő elvként a segély helyett munka elvét hoznám be -, tehát itt történt 
nagyon sok intézkedés, van nagyon sok folyamatban lévő program, amiket nem 
kellene félbeszakítani, illetve van köztünk ebben egy szakpolitikai és filozófiai 
nézetkülönbség is, ezért ezt a javaslatot nem támogatjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs további 

hozzászólás, én különösebben nem kívánok az elhangzottakhoz semmit hozzáfűzni. 
Igen, ezekben az ügyekben filozófiai kérdésről van szó, amelyekről képviselő úr is 
beszélt. Én borzasztóan helytelenítettem azokat a kormányzati intézkedéseket, 
amelyek 2012 után megszülettek és azoknak a támogatási formáknak az eltörlését, 
amelyek akkor realizálódtak, mint például a lakhatási támogatás vagy az 
adósságkezelési szolgáltatás megszüntetése, mert nekem meggyőződésem, hogy 
többek között egyszeri tűzifasegéllyel ezeket a problémákat nem lehet orvosolni.  

Határozathozatal  

Szavaznunk kell róla, úgyhogy felteszem a kérdést: a H/5359. számú határozati 
javaslat tárgysorozatba vételét, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Megállapítom a 
jegyzőkönyv számára, hogy a tárgysorozatba vételt nem támogatta a bizottság. 
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Egyebek 

Egyebek napirendi pontban én csak azt akarom mondani, hogy nincs 
tudomásom olyan előterjesztésről, amely miatt a tavaszi szünet előtt kéne, hogy 
bizottsági ülést tartsunk, ha mégis olyan helyzet adódik, akkor természetesen időben 
értesítést fogunk küldeni mindenkinek. Előreláthatólag nem lesz bizottsági ülés ez év 
júniusáig. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek közérdekű bejelentése. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs más, a bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép 
napot kívánok! Viszontlátásra, képviselőtársaim! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 28 perc) 

Dr. Kovács József 
a bizottság alelnöke 

 

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Szűcs Dóra 
 


