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(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 megjelent tagjait és a meghívott 
vendégeket. Szeretném megállapítani, hogy a bizottsági ülésünk már határozatképes. 
Eseti megbízással rendelkezik Révész Máriusz, akit helyettesíteni fog Kovács Sándor 
képviselő úr - látom a helyettesítést -, és Pesti Imre képviselő úr pedig dr. Molnár Ágnes 
képviselő asszonyt fogja helyettesíteni. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy a 
bizottsági ülés határozatképes, tekintettel arra, hogy az újabb képviselők is 
megérkeztek. 

Tisztelt Bizottság! Szeretném azt előrebocsátani, hogy a parlament elnöke 
rendelkezett a sajtótájékoztatók és a sajtónyilvánosság ügyében. Erről csak két rövid 
megjegyzés. Az egyik az, hogy természetesen a bizottsági ülés nyilvános, ide a sajtó 
képviselői bejöhetnek, viszont a képviselők a bizottsági ülés után és közben a bizottsági 
folyosón gyors sleppet nem tarthatnak, és a bizottsági teremben sem, úgy tudom, mivel 
kijelölt hely van a sajtó képviselőinek az irodaház földszintjén. Hogy az ülést követően 
van-e sajtótájékoztató, arról a bizottság elnöke dönt. Tehát ezt kérem, hogy a 
képviselőtársak vegyék figyelembe, hogy gyors sleppet az ajtó előtt tartani a házelnöki 
rendelkezésnek megfelelően nem lehet, a kijelölt helyen, az irodaház földszintjén van 
erre lehetőség.  

Az ülés napirendjének megállapítása következik, képviselőtársaim. A 
kormánypárti képviselő csoportok a napirendi javaslat módosítására vonatkozó 
indítványt nyújtottak be. Eszerint a mai ülésen ne kerüljön sor a szegénység 
felszámolásáról szóló, Szabó Timea által előterjesztett határozati javaslat tárgyalására 
- ezt a képviselőtársaim a H/7730-as számon kapták meg. (Szabó Timea jelentkezik.) 
Látom, hogy a képviselő asszony most jelentkezik, de előbb a napirendet kell elfogadni, 
utána természetesen szót adok a képviselő asszonynak. 

Ki az, aki támogatja, hogy a javaslatnak megfelelően ez a 7730-as számú 
határozati javaslat ne szerepeljen a mai ülés napirendjén? (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki 
nem ért egyet vele? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodott-e valaki? Nulla tartózkodással a 
bizottság levette napirendjéről a H/7730-as számú határozati javaslatot.  

Arról kell döntenünk, az ezen kívüli napirend egészéről - hadd ne olvassam fel, 
mindenki megkapta a meghívót -, hogy aki a napirend egészét elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 12. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2 nem. 
Tartózkodás nélkül, 12:2 arányban a bizottság napirendje elfogadásra került. 

Képviselő asszony, parancsoljon!  
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Először csak egy 

kérdést szeretnék feltenni, hogy miért vette le a Fidesz-KDNP az én szegénység 
felszámolásáról szóló javaslatomat a mai napirendről. Ha erre nem kapok semmilyen 
választ, akkor majd még szeretnék ehhez hozzászólni. (Nincs jelzés.) Nem nagy a 
tolongás a válaszadásra.  

 
ELNÖK: Mivel nincs jelentkező arra, hogy válaszoljanak, képviselő asszony! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Akkor még egyszer szeretném feltenni ezt a 

kérdést. Indoklás nélkül jött a bizottság titkárától, illetve főtanácsadójától egy levél, 
hogy a Fidesz-KDNP nem szeretné ma tárgyalni a szegénység felszámolásáról szóló 
határozati javaslatomat. Ebben a levélben indoklás nem volt. Nyilván van valamilyen 
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okuk arra, hogy nem szeretnének a szegénységről beszélni, akkor most itt az ideje, hogy 
itt szóban ezt megindokolják, hogy miért nem szeretnének a szegénység 
felszámolásáról beszélni. Valamilyen oka csak volt annak, hogy nem szeretnék ezt ma 
tárgyalni. Kovács képviselő úr nevében jött a levél, nem tudom, hogy ő tudja-e, hogy 
miért nem szeretné ezt tárgyalni.  

 
ELNÖK: Kovács képviselő úr! 
 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Valóban az én nevem alatt 

jött az 5-ös számú napirendnek a levétele a mai bizottsági ülés napirendjéről. 
Erről a kérdésről az utóbbi időben a bizottsági ülések során számos alkalommal 

hosszabb-rövidebb, inkább hosszabb vitát, ha úgy tetszik értekezést folytattunk. De egy 
olyan parttalan vitának - azért is írtam alá - nem látom értelmét, amikor a statisztikai 
adatok, ha úgy tetszik nem is magyarországi, hanem uniós adatokkal alátámasztott 
adatok fölött vitát nyitunk és tulajdonképpen teljesen parttalan formában visszük végig 
ezeket a kérdéseket. Ennek akkor van értelme, amikor a vita olyan mederben folyik, 
ami nem egy ellenzéki és kormánypárti adok-kapoknak a része, hanem a kérdésnek egy 
teljesen autentikus, hiteles megtárgyalása, amire sajnos az utóbbi időben nem volt a 
mi részünkről lehetőség, ezért javasoltam, hogy vegyük le napirendről ezt. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Szeretném a bizottságot tájékoztatni arról, mielőtt még a képviselő 

asszonynak adok szót, hogy a házszabály szerint 30 napon belül úgyis kell tárgyalni 
róla, tehát előbb-utóbb ez itt lesz az asztalon. Ennek függvényében Szabó Timea, 
parancsoljon! 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Pont ezt szerettem 

volna mondani, hogy azért azt ne a Fidesz-KDNP képviselői döntsék már el, hogy mi a 
parttalan vita, amikor jogszabályi előírás van arról, hogy akár kormánypárti, akár 
ellenzéki javaslatot 30 napon belül meg kell hogy tárgyaljon a szakbizottság. Most 
annak, hogy önök mit tartanak hiteles vitának vagy autentikusnak – csak hogy 
képviselőtársamat idézzem -, annak semmi köze ahhoz, hogy ez egy jogszabályi előírás, 
hogy azt tárgyalni kell, és nem értem, hogy valahogy mindig az én javaslataimat - pláne 
mindig a szegénységről szóló javaslataimat - veszik le napirendről. Azért azt hadd 
mondjam el, hogy olyan kérdésekről beszélünk önök szerint parttalan vita alatt, 
mintsem hogy mondjuk senkit ne lehessen elhelyezés nélkül kilakoltatni 
Magyarországon, tudjuk, hogy az elmúlt három évben tízezer családot lakoltattak ki. 

A másik téma az ápolási díjnak a felemelése, vagy az, hogy a 10 éve befagyasztott 
családi pótlékot hogyan tudjuk megemelni, hogy az egészségügyi ellátást a szegényebb 
régiókban, de máshol is hogyan tudjuk javítani; hogyan számoljuk fel a 
hajléktalanellátást; hogyan foglaljuk a lakhatáshoz való jogot az Alaptörvénybe, vagy 
hogyan biztosítsuk azt, hogy ne legyen másfél millió ember, aki lakhatási 
szegénységben él Magyarországon. Én értem, hogy önöknek ez parttalan vita, vagy 
önök határozzák meg, hogy mi a hiteles vita, szerintem meg tartsuk be az erre 
vonatkozó jogszabályokat. Köszönöm. Egyébként meg a szegénységben élők nevében 
is kikérem magamnak ezt a hozzáállást a Fidesz-KDNP részéről.  

 
ELNÖK: Selmeczi Gabriella alelnök asszony! 
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Dr. Selmeczi Gabriella ügyrendi javaslata 

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Ügyrendi javaslatom és kifogásom lenne. Miután a bizottság napirendje elfogadott, a 
napirendek között ez a téma most nem szerepel, ezért szeretném kérni elnök urat, hogy 
tartassa be a házszabályt. Ez most már a sokadik olyan eset, hogy bizonyos képviselők 
folyamatosan eltérnek a házszabálytól, és nemcsak, hogy eltérnek, hanem alapjaiban 
sértik meg a házszabályt, nem veszik tudomásul. Márpedig egy civilizációnak az alapja 
az, hogy a szabályokat betartsuk és betartassuk. Köszönöm szépen. (Szabó Timea: A 
civilizációnak az alapja az, hogy nem veszik le a napirendről folyamatosan az 
indítványokat. - Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Elfogadásra került a bizottság napirendje. Arra 

biztatok mindenkit, hogy a véleményét a sajtó nyilvánossága előtt fejtse ki. A bizottsági 
ülésen rátérünk a napirend tárgyalására.  

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első napirendi pontban a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló T/7556. számú törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. (Szabó Timea távozni 
készül a teremből. - Nacsa Lőrinc: A többi már nem fontos. - Szabó Timea, az ajtó felé 
indulva: Ha nem engeditek, hogy ezt tárgyaljuk, akkor először elmondom a sajtónak! 
Ti kérdeztétek - bocsánat, elnök úr -, először elmondom a sajtónak, és higgye el, hogy 
utána visszajövök. Ti jártatok volna jobban, ha ezt most megtárgyaljuk, és akkor nem 
kell ilyen… - Nacsa Lőrinc közbeszól. - Szabó Timea: Hát, figyelj, nekem a szegénység 
felszámolása valóban fontos.) 

Tóbiás Tamás főosztályvezető urat és munkatársait köszöntöm a 
Pénzügyminisztérium részéről. A bizottságot érintően a zárszámadási 
törvényjavaslathoz, úgy tudom, módosító javaslat nem érkezett, hangsúlyozom, ami a 
bizottságunkat érinti, mert máshova érkezett. Igen. Illetve a bizottság tagjai sem 
terjesztettek elő további módosítási szándékot. Ebből következően a részletes vita a 
törvényjavaslat házszabályszerűségére terjed ki. Az előterjesztőnek adom meg a szót. 
Tessék, parancsoljon főosztályvezető úr.  

Tóbiás Tamás bevezetője 

TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm szépen. Négy kérdésre kell az előterjesztőnek választ adnia a 
házszabály 44. § (1) bekezdése szerint. Ezek a következők.  

Az előterjesztés megfelel az Alaptörvény tartalmi és formai követelményeinek, 
illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogi és európai uniós jogi 
kötelezettségeknek, illetve megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? 

Képviselőtársaim? (Senki sem jelentkezik.) Ne csinálják ezt velem! Én szeretnék. Akkor 
átadom az elnöklést Kovács alelnök úrnak - ha más hozzászóló nincs - néhány mondat 
erejéig. 

 
(Az ülés vezetését dr. Kovács József, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnöklést átveszem, és Korózs Lajos elnök úrnak adom 
meg a szót a napirendi pont kapcsán.  

Hozzászólások 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke: Igyekszem én is nagyon röviden 
szólni, tekintettel arra, hogy kisebbségi véleményt kívánok a plenáris ülésen 
elmondani, illetve írásban benyújtani, ezért néhány mondatot engedjenek meg nekem!  

Az állami kiadások megoszlását tekintve úgy láttam, hogy 2018-ban a 
tervezetthez képest több jutott az államnak magára, de a jóléti kiadásokra nem annyira, 
sőt, sajnos ebből a szociális területnek sem jutott több. A 2,5 százalékos növekedésből 
nagyjából csak ez a terület nem profitált.  

Az általános indokolás szerint az úgynevezett egyéb szociális támogatások 
funkcióba sorolt összegek aránya 2,2 százalékról 2 százalékra csökkent. Igaz, ebben 
benne van a Nemzeti Eszközkezelő kapcsán, hogy a kvóta alapján nem tudtak több 
lakást vásárolni, és ezt a plenáris ülésen is elmondtam.  

Megjegyeztem azt a költségvetés működésének egészére vonatkoztatva, hogy 
közel mintegy 13 milliárd forinttal kevesebbet fordítottak a bölcsődék támogatására, 
mint ahogy azt elfogadták a költségvetési törvényben. Csináltam egy táblázatot. Ebből 
az látszik, hogy volt ugyan egy bölcsődei kiegészítő támogatás 13 és fél milliárd 
forinttal. Ahogy megjegyeztem, a dolog szépséghibája, hogy évközben ezt 
lecsökkentették 8,8 milliárd forintra.  

Részletesebben foglalkoztam a társadalombiztosítási ellátások közül a 
nyugdíjügyekkel. Meg kell hogy mondjam, évközben is többször megemlítettem azt, és 
igyekeztem rávilágítani arra, hogy nem valami szakszerűen ment az átállás és az 
igazgatás rendszerében homokszemek kerültek a fogaskerekekbe. Nem is igazán 
tekinthetőek át a kiadási oldalon a nyugdíjbiztosításra fordított kiadások.  

Nem tudható, hogy a működtetése ténylegesen mennyibe is került. Ennek oka 
az egységes igazgatási rendszer szétzilálása és a szakmailag, ügyvitelileg összefüggő 
feladatok szétosztása. Más irányítás alá és más igazgatási szervezetbe került a 
nyugdíjigények elbírálása, a megállapítás, a folyósítás, sőt, bizonyos területek 
minisztériumi osztály szintjén kerültek a szervezeti struktúrába beépítésre.  

Megemlítettem szintén a plenáris ülésen, hogy én nagyon komoly visszaéléseket 
látok bizonyos ellátásoknál. Szóba hoztam a hadigondozotti ellátások kiadásait, melyek 
több mint 14 milliárd forint összegben teljesültek. Ezek egy évvel korábban, mintegy 8 
és fél milliárd forintos összegben kerültek megállapításra. Ahol én lakom, Észak-
Magyarországon üzletszerűen foglalkoznak ezzel a történettel. Ezt azért hozom szóba, 
mert eltérő értelmezések vannak. Nagyon sok panaszos levél érkezett hozzám az elmúlt 
évben.  

Borzalom, hogy Borsod megyében mi történik ezen a területen: adják-veszik 
ezeket az igényeket. Ezt kormánypárti képviselőtársaimnak is a figyelmébe ajánlom. 
Van arra példa, hogy egyik megyében ugyanazzal a paraméterrel adnak ellátást, a 
másik megyében nem adnak ellátást, sőt, volt olyan panaszosom, ahol testvérek voltak, 
csak az egyik a megye egyik településén lakott, a másik a másikon, mondjuk az egyik 
Mezőkövesden, a másik a szomszédos településen, Andornaktályán, csak az egyik 
Borsod megyébe tartozik, a másik Hevesbe. Az egyik testvér kapott ilyen ellátást, a 
másik nem kapott ilyen ellátást.  

Ezt azért hozom szóba, mert azt hiszem, hogy oda kell figyelni. Nem életszerű 
az, hogy egyik évről a másikra 60 százalékos növekedés van ezen a kiadási tételen. 
Ugyanígy megemlítettem a méltányosságból történő nyugdíjmegállapítás kérdéskörét, 
a méltányosságból adható nyugdíjemelés kérdéskörét és az egyszeri segély kérdéskörét. 
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Ezek évek óta nem emelkedő összegek. Azt is látjuk, főleg az indokolásból ki lehet 
következtetni, hogy az egyik tételnél az elbírálás kapcsán majdnem 60 százalékos 
megfelelések vannak, a másiknál még a 40-et sem éri el. Nagy valószínűséggel vagy az 
értékhatárokat kéne felemelni, mert látszik, hogy sokkal több az igénylő, sokkal több a 
rászoruló ember, vagy a meglévő forrásokat kéne becsatornáztatni. Erre még javaslatot 
is tettünk, hogy például itt van most a különböző utalványok kérdése, amit az állam 
gyakorlatilag előre elköltött.  

Igaz, ez most a zárszámadásról szól, ez csak egy javaslatom arra nézvést, hogy 
több mint 400 millió forint értékben nem vettek át például rezsiutalványt. Ezt minden 
további nélkül lehetne szerintem fordítani a méltányosságból adható támogatásokra.  

Nem ragozom tovább, írásban be fogom nyújtani a véleményemet ezekhez a 
fejezetekhez, mert azt hiszem, úgy van, hogy egységes vélemény fog megjelenni. 
Köszönöm.  

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

alelnök úr. Három területet szeretnék kiemelni a tavalyi évből a zárszámadás kapcsán. 
Az egyik a család- és ifjúságügy. A tavalyi évben is kiemelten jelent meg a politikában 
és természetesen a finanszírozásban is, hogy kiemelten támogassuk a fiatalokat, 
kiemelten támogassuk a családokat. Szerintem ez a politikai célkitűzés teljesült a 
tavalyi évben. Ez látszik a zárszámadás számain is. Kiemelt figyelmet fordítottunk az 
Erzsébet-programok kivitelezésére. Az Erzsébet-program keretében megvalósult a 
gyermek- és ifjúsági táboroztatás. Prioritásként kezeltük a diszkriminációt leginkább 
elszenvedő csoportokkal kapcsolatos előítéletek lebontását.  

Ennek érdekében számos program indult. Ezekre kellő forrást biztosított a 
tavalyi évi költségvetés, ez kiderül a zárszámadásból is. 

Engedjék meg, hogy egy-két számot én is mondjak, ahogy ezt elnök úr is 
megtette. A családi pótlék 312,6 milliárd forintos előirányzata több mint 99 százalékra 
teljesült, az anyasági támogatás közel 99 százalékra, a gyermekgondozást segítő ellátás 
96,1 százalékra, és a gyermeknevelési támogatás 102 százalékra teljesült. Tehát ebből 
az tűnik ki, hogy ez a politikai cél, amit kitűztünk, és ami mögé a tavalyi költségvetésbe 
beraktuk a forrásokat, azok jól lettek megtervezve, mert ugye, közel 100 százalékra ezek 
teljesültek. Itt még hadd mondjak egy számot, hogy a gyermekek születésével 
kapcsolatos szabadság megtérítésének az előirányzata 104,5 százalékra, az életkezdési 
támogatás előirányzata pedig 103,2 százalékra teljesült. Tehát itt a terveinkhez képest 
még több forrásra, több támogatásra volt szükség, ami szerintem egy jó tendencia, egy 
jó folyamat. 

Aztán, hogyha megnézzük a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapot, ott az 
ellátások finanszírozására 124,6 milliárd forintot irányoztunk elő, és ez összességében 
98 százalékra teljesült.  

És akkor még egy pár adatot, pár mondatot hadd mondjak a nyugdíjról. Ha 
megnézzük a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetését, akkor azt látjuk, hogy a 2018. évi 
költségvetésének teljesítése során megvalósultak az alapvető politikai célkitűzések. 
Melyek voltak ezek, és most is melyek ezek? Vállaltuk még 2010-ben, és azóta is 
teljesítjük, hogy értékállóak a nyugdíjak, ezt sikerült megvalósítani. Ugye, ennek az az 
alapfeltétele, hogy az inflációval, legalább az infláció növekedésével megegyezően 
növekedjenek a nyugdíjak is. Megvalósult az a célkitűzésünk is, hogy stabil legyen a 
nyugdíjrendszer, és hogy megőrizzük a fenntarthatóságát. Ugye, akik régóta a 
politikában vannak, tudják, hogy egészen 1990 óta milyen viharos volt a 
nyugdíjrendszernek az állapota sok esetben. Itt egy nagy szám, egy alap, ugye, a 
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nyugdíjalap költségvetését 3361 milliárd bevételi és kiadási főösszeggel határoztuk 
meg. Ez egyébként a nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv működési előirányzatait is 
tartalmazta. Most egy nagyon fontos mondat. Nekünk, politikusoknak azt díjaznunk 
kell, hogy a nyugdíjalap költségvetése 3352,7 milliárd forint bevételi és 3352,4 milliárd 
forint kiadási főösszeggel zárta a ’18-as évet, és most nagyon fontos, hogy így a 
nyugdíjalap egyenlege 0,3 milliárd forint többletet mutat, ezt meg kell becsülnünk, 
mert nem volt mindig így.  

Még egy mondatot a nyugdíjakról. Ugye, 2018 januárjában 3 százalékos 
nyugdíjemelés volt, ez 94,1 milliárd forintos éves kiadást igényelt, 2018, tehát a tavalyi 
év november hónapban volt nyugdíjprémium, és ezen felül még egyszeri juttatás 
kifizetésére is sor került. A nyugdíjalapot terhelő nyugdíjprémium kiadása 2018 évre 
vonatkozóan 33,5 milliárd forint volt, az egyszeri juttatásra jogosultak részére kifizetett 
összeg pedig 2,4 milliárd forint volt.  

Röviden erről a hosszú és átfogó anyagról ezeket szerettem volna kiemelni 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadnám elnök úrnak a szót. 

 
(Az ülés vezetését Korózs Lajos, a bizottság elnöke veszi át) 

 
KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: További 

hozzászólók? (Nincs jelzés.) Előterjesztő, tessék parancsolni! (Nincs jelzés.) Ő sem 
kíván reagálni.  

Határozathozatal 

A bizottság részéről szavazás történik. Aki egyetért a jelentés benyújtásával, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem ért egyet? 
(Szavazás.) 4 nem. Tartózkodott-e valaki? (Nincs jelzés.) Nem tartózkodott.  

A bizottság 9 igen és 4 nem szavazattal benyújtotta a parlament felé a jelentést. 
Kisebbségi vélemény mondására van lehetőség, pontosabban csak nekem van 
lehetőségem, mivel én szóltam hozzá egyedül, így a jegyzőkönyv számára mondom, 
hogy kisebbségi véleményt fog benyújtani Korózs Lajos bizottsági elnök. (Dr. Zombor 
Gábor: Éljen!) 

A napirendi pontot lezárom. Nagyon szépen köszönöm a részvételüket 
főosztályvezető úr. Szép napot, viszontlátásra! 

Egyes higiéniai termékek forgalmi adójának csökkentéséről, 
valamint a szegénységben élő nők kiemelt támogatása érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló H/6843. számú határozati javaslat 
(Dr. Gurmai Zita, Bangóné Borbély Ildikó és Kunhalmi Ágnes 
(MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 2. napirendi pont tárgyalására: Egyes higiéniai termékek forgalmi 
adójának csökkentéséről, valamint a szegénységben élő nők kiemelt támogatása 
érdekében szükséges intézkedésekről. Az előterjesztést képviselőtársaim H/6843-as 
számon kapták kézhez. Ez egy határozati javaslat, itt ugye, értelemszerűen a 
tárgysorozatba vételről kell döntenünk. 

Gurmai Zita képviselő asszony az MSZP frakciótól érkezett előterjesztőként. 
Tessék, elsőként önnek adom meg a szót. Képviselő asszony, parancsoljon! 
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Dr. Gurmai Zita szóbeli kiegészítése 

DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen. Természetesen volt előzménye 
ennek a javaslatnak, és némi reményt is látok, hiszen korábban Kunhalmi Ágnes 
képviselő asszonnyal feltettünk egy írásbeli kérdést Varga Mihálynak, aki azt mondta, 
hogy a kormány folyamatosan vizsgálja az áfa csökkentésének a lehetőségét; amint 
döntés születik a további áfa-csökkentésre, akkor a kormány erről tájékoztatást fog 
adni.   

Hogy miért tartom, vagy miért tartjuk fontosnak ezt, erről szeretnék önöknek 
beszélni. Azt szeretném megkérdezni, hogy kinek volt lehetősége elolvasni a határozati 
javaslatot, mert ugye, úgy egyszerű beszélni, ha ismerik mindannyian. (Nincs jelzés.)  

Tehát ugye, ahogyan több alapvető élelmiszernek is kedvezményes áfa-kulccsal 
kellene adóznia, úgy a női higiéniai termékeknél is erre lenne szükség, hiszen nemcsak 
az alapvető élelmiszerek megfizethetősége fontos, hanem nyilvánvalóan ezeké is. Ugye, 
hogyha egy szegény sorsú lánynak nincsen pénze ilyenekre, akkor lehet hogy inkább 
kimarad az iskolából, és ugye, erre bizony vannak tanújelek. Ez egy nehéz ügy, erről 
nem szívesen beszélnek egyébként a fiatal vidéki nőtársaink.  

Azt el kell mondjam, hogy miért marad ki az iskolából. Azért, mert egyszerűen 
nem tudja megoldani a pótlását az intimbetétnek, és nyilvánvaló, hogy nem akarja azt 
a szégyent, hogy az osztálytársai adott esetben lássák, vagy észrevegyék azt, hogy 
egyébként vérzik. Ma pontosan tudjuk, hogy akár egy mobiltelefonnal bárki kínos 
felvételeket készíthet, az online zaklatástól való félelem miatt gyakorlatilag ez már 
mindennapos jelenségnek számít.  

Ezért a Magyar Szocialista Párt határozati javaslata nemcsak az áfát 
csökkentené, hanem a rászorulóknak akár ingyen is adná. Skóciában és az Egyesült 
Államokban két nagyobb államban is ingyen adják az iskolás lányoknak a tamponokat 
és a betéteket. Ugye, a Fidesz azt hirdeti, hogy számára a gyermek és a család az első, 
akkor mindenképpen megköszönöm, hogyha ezt a javaslatot támogatják. Ez többet 
érne, mint másfél milliárdért reklámozni, hogy a kormány szerint az ország 
családbarát. Magyarországon, mindannyian tudják itt az asztal körül, hogy a 
legmagasabb az Európai Unióban az áfa, így a magyar nőknek eleve nagyon sokat kell 
fizetniük. De a többi uniós állam többségében nemcsak általában kisebb az áfa, hanem 
konkrétan a higiéniai termékek áfája alacsonyabb a legtöbb termék esetében. Ott 
tudják, hogy a nők nem jókedvükben vesznek tampont és intimbetétet. Egyébként 
világszerte mindenütt csökkentik az ilyen termékek áfáját, januárban például 
Ausztráliában vezetik be a teljes áfamentességet. Mindenféleképpen úgy gondolom, a 
határozati javaslatban azért is kérjük fel a kormányt, hogy végezzen számításokat, hogy 
a lehető legnagyobb pontossággal láthassunk a kérdésben. Biztos vagyok benne, hogy 
a várható néhány milliárd forintot megéri ez a segítség a nőknek.  

Skóciában, amint az előbb említettem, ahol ingyen adják az iskolásoknak és az 
egyetemistáknak a betétet és a tampont, egy nagymintás felmérés szerint a tanulók és 
egyetemisták negyedének okozott gondot a tamponok és a betétek megvásárlása. 
Nálunk sokkal durvább, abszolút szegénység van. Rengeteg nőnek okoz ez problémát. 
Szerintem nem ettől kell sajnálni a pénzt, hanem a százmilliárdos stadionoktól és a 
propagandára szórt tízmilliárdokról. 

Annyit szeretnék elmondani elsődlegesen az itt ülő férfitársaimnak, hogy itt, 
ebben az esetben a nők méltóságáról van szó, és szerintem ezen egy kormány sem 
spórolhat. Én tehát csak azt javaslom, hogy minden döntéshozó gondoljon bele abba, 
hogy mit szólna ahhoz, ha bármelyik női hozzátartozója ilyen helyzetbe kerülne; és 
ennek mérlegelésével döntsön a javaslatunkról. 
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A menstruációs szegénység a fejlett világban is probléma. Nem véletlenül 
törölték el az áfát Írországban vagy éppen Kanadában. Volt egy korábbi LMP-s javaslat, 
ami konkrét áfakulcsot tartalmazott. Szerintem is legalább olyan alacsony kulcsra van 
szükség. A határozati javaslatban tényleg csak arra kérjük a kormányt, hogy legalább 
vizsgálja meg, mennyivel lehet csökkenteni. Ha van százmilliárd kézilabdacsarnokra, 
akkor szerintem nehéz azt mondani, hogy erre nincs néhány milliárd forint.  

Az LMP-s javaslathoz képest van egy új elem is a javaslatunkban: az 
Országgyűlés arra is felszólítaná a kormányt, hogy vizsgálja meg, hogy a 
legszegényebbeknek - a család- és gyermekjóléti szolgálatok és a védőnők 
közreműködésével - hogyan lehet ilyen higiéniai termékeket eljuttatni. Nyilván 
személyes tapasztalatból is tudom; akkor készítettük egyébként ezt az írásbeli kérdést, 
amikor a vidékjárás során ezzel a problémával találkoztunk. Én mindenképpen úgy 
gondolom, hogy ez egy olyan ügy, amit mindenképpen támogatásra javaslok. 
Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr és képviselőtársaimnak, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim! A vitát megnyitom. Önöké a 

lehetőség, tessék parancsolni! (Jelzésre:) Lukács képviselő úr! 

Hozzászólások 

LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! A Jobbik természetesen támogatja ezt a javaslatot. Az 
európai mainstream politikában már nagyon régóta ismert maga a jelenség, 
tamponadó néven futott. Az angolszász országokból érkezett a legelső felvetés.  

Valóban, egyébként igaz, hiszen ha Magyarországon csak az áfát nézzük és 
ezeknek a termékeknek, de minden terméknek a magas áfakulcsát, Magyarországon a 
legluxusabb nőnek lenni, ha úgy tetszik. Úgyhogy ezeknek az intim- és higiénés 
termékeknek az áfacsökkentéséhez gyorsan hozzáteszem, hogy más, hasonló körbe 
tartozó termékeknek, akár gyermekápolási termékeknek az áfacsökkentése is igazán 
fontos. 

Képviselő asszony, átolvastam az előterjesztést, és őszintén megmondom, nem 
emlékszem, hogy számolt-e várható költségvetési kihatással a javaslat vagy nem. Majd 
legfeljebb a képviselő asszony kijavít, de azt mindenképpen szükséges lenne 
meghatározni, hogy mi az az összeg, amivel gazdálkodni tudunk. Hiszen látjuk, amikor 
egy széles társadalmi réteg célzásáról és az életének a könnyebbé tételéről beszélünk, 
itt pont az előző napirendi pontnál elhangzott, hogy az egyösszegű nyugdíjprémium-
kifizetés, illetve más egyösszegű kifizetések például 30, illetve 2,9 milliárd forintba 
kerültek, akkor egy ekkora termékkörnek egy viszonylag jól kiszámítható 
kedvezményezetti körrel a költségvetési kihatását is jól le lehetne fordítani akár a 
politikusok nyelvére. Hiszen mindannyian egy költségvetésben, egy költségvetési 
összegben gondolkozunk, így tehát érdemes látni, hogy ennek a termékkörnek, illetve 
a kedvezményezetti körnek az áfacsökkentési költségkihatása 1-2 milliárd forint vagy 
10 milliárd forintra rúg.  

Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a magyar költségvetés van olyan 
helyzetben, hogy lehetne gondolkodni ezen termékek áfamentességéről vagy 
áfakörének csökkentéséről. Azt bizonyosan látom, hogy nemcsak a női higiéniás, 
hanem a férfi higiéniás termékekre is vonatkoznia kell, hiszen nagyon sokszor 
elfelejtjük, hogy az intim higiénia nemcsak a nőknél, hanem a férfiaknál is hasonlóan 
fontos, bár egy lényegesen szűkebb termékskáláról beszélünk.  

De nem elvitatva az egésznek a jobbító szándékát, úgy gondolom, hogy ennek a 
termékkörnek már nagyon régóta nemcsak az európai mainstream politikában, hanem 
a magyar politikában is létjogosultsága van. Én arra biztatom a kormánypárti 
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képviselőket, hogy ha a bizottsági ülésen nem is tudnak döntésre jutni, de a 
Pénzügyminisztérium képviselőit, a pénzügyminiszter urat, Varga Mihályt vagy esetleg 
Banai Péter Benőt győzzék meg arról, hogy érdemes ebbe az irányba elmozdulni, és 
minél hamarabb ezt a témát az áfacsökkentések körébe venni, hogy ne csak a hal vagy 
a csirkehús áfáját lehessen csökkenteni, és ne csak erre jusson, hanem egyébként a 
mindennapokban igen fontos, és a szegényebb rétegeket rendkívül komolyan érintő és 
segítő termékeket is lehessen kedvezményes áfakörbe sorolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További hozzászólók? (Jelzésre:) Szabó Timea képviselő asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Csak nagyon röviden: én és a Párbeszéd is 

természetesen támogatja ezt a nagyon fontos javaslatot. Ahogy itt elhangzott, ennek 
nagyon komoly szegénységcsökkentő hatása lenne. Nem fogom elismételni, amit 
Lukács képviselőtársam vagy Gurmai Zita mondott. 

Annyit szeretnék csak hozzátenni Lukács képviselőtársam hozzászólásához, 
hogy egy határozati javaslatban nem kell megjelölni a költségvetési vonzatot, hiszen 
pont a kormányt kérjük fel, hogy dolgozza ki ezeknek a részletszabályait, és számolja 
ki a költségvetési hatását. Azt gondolom, hogy olyan elenyésző összegről lenne szó 
egyébként ahhoz képest, hogy a nőknek ez mekkora segítséget nyújtana, hogy ez 
gyakorlatilag nem is tétel egy ilyen költségvetésben. Úgyhogy mindenképpen arra 
szeretnénk kérni a kormánypárti képviselőket is, hogy támogassák.  

Ez nem egy konkrét törvénymódosítási javaslat, erről lehet vitatkozni. A 
kormány kezébe adjuk ezeknek a részletszabályoknak a kidolgozását. Az a lényeg, hogy 
legyen egy politikai akarat arra vonatkozóan, hogy ezt a nagyon fontos problémát 
megoldjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További hozzászólók? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a képviselő 

asszonynak van lehetősége arra, hogy reflektáljon.  

Dr. Gurmai Zita válasza 

DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen a támogató hozzászólásokat. Ha 
a 13-17 éves korosztályra gondolunk, akkor körülbelül 500 ezer főről beszélünk, és a 
cikk szerint, amit ezzel kapcsolatosan olvastam, a nők 30 százaléka érintett, tehát ez 
egy elég húzós szám. De nyilvánvalóan meg tudom erősíteni azt, amit Szabó Timea 
képviselőtársam mondott, hogy itt most valóban ennek a dolognak a professzionális 
előkészítéséről szeretnénk beszélni, hogy ezzel az üggyel szerintünk érdemes 
foglalkozni. 

És miután úgy gondolom, az, hogy fiatal nőtársaim kimaradjanak az iskolából 
egy ilyen bagatell ügy miatt; mindenféleképpen azt gondolom, hogy érdemes lenne ezt 
megfontolni. És még egyszer mondom, miután Varga Mihály miniszter úr 
egyértelműen azt mondta, hogy vizsgálják ennek a lehetőségét, én bizakodó vagyok. És 
nem azért, hogy feltétlenül elrettentsem a férfitársaimat itt az asztalnál, de azért az, 
hogy a zokni a betét, a zsepigombóc pedig a tampon a rászoruló nőknek; ez a dolog 
tényleg elképesztően durva. Nyilvánvaló, hogy ez nemcsak a szegény falvakban fordul 
egyébként elő.  

Tulajdonképpen amikor fölmerült az a kérdés, hogy hogyan vészelik át a 
havivérzést, akkor van aki éppen még tud vattát használni, de olyan is van, aki erősebb 
napokon egyáltalán nem megy, mert azt a tudatot, hogy egyébként átázik, önmagában 
nem tudja feldolgozni.  

Arról is hallottam személyesen, hogy a bevásárlóközpontban levő WC-papírból 
készít magának megoldást. Tehát igenis azt gondolom, hogy ez annyira elképesztően 
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megalázó, és miután volt már gyűjtés és adott esetben kiosztottak ilyen típusú 
termékeket, egyszerűen nem akarják elhinni ezek a fiatalok, hogy ez ügyben adott 
esetben segítséget kaphatnak, de nyilvánvaló, hogy amennyiben ingyen kaphatnák - ez 
lenne a legjobb megoldás elsődlegesen rászorultsági alapon, ez lenne az ideális -, 
mindenféleképpen most, itt, ebben a határozati javaslatban elsődlegesen az a kérdés, 
hogy amennyiben a gyerek fontos ebben az országban, a fiatal nő fontos ebben az 
országban - márpedig én hiszem -, akkor ennek megfelelően mindenképpen érdemes, 
és a szándékot szeretném látni a kormány részéről, hogy igenis tenni szeretnének ez 
ügyben valamit. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök úr és kedves 
képviselőtársaim. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Szavazás következik. Ki az, aki 
támogatja a H/6843. számon benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba vételét? 
(Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc. 

Négy igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba az indítványt. Nagyon szépen köszönöm, képviselő asszony a 
részvételét. (Dr. Gurmai Zita: Én is. - Dr. Gurmai Zita elhagyja a termet.) 

Az ápolási díj összegének a mindenkori minimálbérhez történő 
kötése címmel benyújtott H/6918-as számú határozati javaslat 
(Ungár Péter (LMP) képviselő önálló indítványa) (Döntés képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 3. napirendi pontra. Az ápolási díj összegének a mindenkori 
minimálbérhez történő kötése címmel benyújtott H/6918-as számú határozati javaslat, 
itt is a tárgysorozatba vételről kell döntenünk. 

Elsőként Ungár Péter képviselő úrnak adom meg a szót, mint a napirend 
előterjesztőjének. 

Ungár Péter szóbeli kiegészítése 

UNGÁR PÉTER (LMP): Köszönöm a szót. Először is szeretném azzal kezdeni, 
hogy nem először vagyok ebben a témában a bizottság előtt. Ugye, tavaly decemberben 
a kormány - amúgy nagyon helyesen - megemelte az otthongondozási díjat először 100 
ezer forintra, majd a minimálbér szintjére, ugyanakkor ezt csak azoknál az embereknél 
tették meg, akik a gyermeküket otthon gondozzák. Ez nem, finoman szólva sem jelenti 
az otthonápolóknak az összességét, az otthonápolók jelentősebb része, illetve az az 
élethelyzet a leggyakoribb, amikor valaki a házastársát, illetve idősebb rokonát 
gondozza otthon - ennek a leggyakoribb oka statisztikailag a demencia, illetve az egyéb 
időskori betegségek.  

Az a helyzet, hogy jelenleg, a Fidesz kormány kilencedik évében, azok, akik idős 
rokonukat gondozzák otthon, 38, illetve 58 ezer forintot kapnak; volt egy 5 és egy 10 
százalékos emelés, amiről pontosan tudjuk, hogy a 38, illetve 58 ezer forintnál az 5 és 
10 százalék nominálisan, tehát forintban kifejezve milyen nevetséges összeg. 
Természetesen az, hogy egységesen mindenki, aki otthon gondozza hozzátartozóit, 
megkapja a minimálbért, ez nem jelentene egy költségvetés számára megterhelő 
javaslatot, ez nem jelentene egy olyan összeget, ami miatt a magyar költségvetésből, 
főleg, hogyha igaz azon fideszes állítás, mely szerint Európában kiemelkedő gazdasági 
teljesítményünk van, akkor ezt ne lehetne kigazdálkodni.  

Továbbmennék. Mindannyian pontosan tudjuk, hogy milyen várólisták vannak 
az idősek otthonában, milyen várólisták vannak olyan intézményekben, ahol 
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demenciával élő idős embereket el tudnak családok helyezni, tehát nagyon sok esetben 
az otthongondozás nem is egy döntés, hanem egy kényszernek a következménye. 
Ráadásul ugye, ez az összeg elvileg arra szolgál, azért kerül bevezetésre, hogy a 
munkaerőpiacról való kiesést pótolja, és végre megváltoztassa a társadalmi fertőzést 
azon tekintetben, hogy a gondoskodó munkát is munkának elismerje, és ezt a 0-24 
órás, amúgy szabadság nélküli megterhelő munkát elismerje legalább a minimálbér 
szintjére.  

Fideszes képviselőtársaim, főleg azok, akik tőlem idősebbek, és már jelentősebb 
ideje ülnek az Országgyűlésben, vagy régebb óta fiatalabbak, hogy szebben mondjam, 
ők elismerik ezt a javaslatot, ugyanis ezt a javaslatot 2004-ben Mátrai Márta és 
képviselőtársa a Fidesz színeiben adta be az Országgyűlésnek, akkor még, amikor 
ellenzékben voltak. Feltételezem, hogy egyetértenek önmagukkal, hogy ha akkor 
ellenzékben a Fidesz-KDNP azt gondolta, hogy a minimálbér szintjére meg kell növelni 
az otthongondozási díjat mindenkinek, nem csak azoknak, akik gyermeküket otthon 
gondozzák, akkor ez a véleményük nem változott az elmúlt időszakban. Attól, mert 
kormányra kerültek, nem az üléspontjuk fogja meghatározni az álláspontjukat és 
támogatják saját javaslataikat, úgyhogy én most felkészültem az egyöntetű 
támogatásra. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Képviselőtársaim, önöké a lehetőség, 
tessék, hozzászólásaikat tegyék meg. (Jelzésre:) Nacsa Lőrinc képviselő úr! (Szabó 
Timea is jelentkezik. – Nacsa Lőrinc: Hölgyeké az elsőbbség! – Szabó Timea: Nem, 
én alig várom, hogy a kormánypártok részéről halljak egy tartalmi hozzászólást.) 
Nacsa Lőrincnek adtam meg a szót; nem közkívánat.  

 
NACSA LŐRINC (KDNP): Azt hittem, mert a képviselő asszony úgy viselkedik, 

mintha közkívánat lenne. 
Köszönöm szépen elnök úr, a szót. Igaz, hogy ez a Népjóléti bizottság és a nép 

jólétével foglalkozunk, ugyanakkor nem gondoltam, hogy arra kell napirendi pontot 
szentelnünk, hogy Ungár Péter lelki egyensúlyával foglalkozzunk, illetve a mentális 
jólétével, hiszen nyilvánvalóan lelkiismeret-furdalása van amiatt, hogy tavaly 
decemberben nem szavazta meg az otthonápolási díj emelését és a gyermekek 
otthonápolási díjának a bevezetését. Nyilvánvalóan a 2004-es határozati javaslatra 
azért volt szükség, mert az önök elvbarátai, a szocialisták, az utolsó költségvetés évében 
15 milliárd forintot költöttek az otthonápolásra. Még ebben a költségvetési évben, 
amiben most vagyunk, már 45 milliárd forintot költünk, tehát a háromszorosát kilenc 
év alatt, és 2020-ban pedig 55 milliárd forintot fogunk költeni erre a területre, tehát 
plusz 10 milliárd forint még az ideihez képest is a jövő évi költségvetésben már 
rendelkezésre áll.  

A parlament döntött az ápolási díj emeléséről, és bevezette a gyermekek 
otthonápolási díját. Egyébként egy nyelvtani kis hibára is szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy a minimálbérhez kötés az magyarul nem azt jelenti, hogy az a 
minimálbér összege, hanem azt, hogy a minimálbér valamilyen százalékában kell 
meghatározni mindent. Tehát a jogi, gazdasági és a politikai nyelvezetben a 
minimálbérhez kötés nem az, amit egyébként a képviselő úr a sajtóban elhangzott 
nyilatkozatai alapján szerintem egyébként szeretne.  

Az ápolási díj összegének fokozatos emeléséről történő döntés megtörtént, ez 
nem egy lezárt folyamat, ezt az emelést végig kell vinni, és utána a további dolgokban 
természetesen nyitottak vagyunk és lehet majd gondolkodni. Köszönöm szépen. 
(Jelzésre:) 
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ELNÖK: Szabó Timea képviselő asszony! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Kicsit bánom már, hogy 

ilyen nagylelkű voltam és átadtam Nacsa Olivérnek (Derültség.) az elsőbbséget, mert 
pláne, amikor ilyen súlyú… 

 
ELNÖK: Utoljára én adtam át a szót.  
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Bocsánat, Nacsa Lőrinc. 
Visszatérve, azért amikor ilyen komoly témáról beszélünk, akkor elképesztően 

méltatlannak találom, hogy itt elkezdünk személyeskedni, hogy Ungár Péternek a 
lelkiállapota, meg nem tudom mi. Tényleg szégyelljék magukat a kormánypárti 
képviselők! Pontosan azért nem szavazta meg sok ellenzéki képviselő akkor azt a 
javaslatot, mert nem ez volt az érintettek követelése. Önök megint ki akarnak pipálni 
valamit, amivel utána úgy csinálnak, minthogyha teljesítették volna ezeknek az 
embereknek, akik minden nap, az év minden napján, minden órában egy szerettüket 
ápolják, azt a minimális követelését, hogy meg tudjanak élni emberhez méltó módon 
abból a pénzből, amit ezért a munkáért kapnak. Tényleg arról beszélünk, hogy 38 ezer 
forint, meg 58 ezer forint az ez az összeg? Vagy most arra olyan büszkék, hogy aki 
egyébként a gyerekét neveli, az most már 100 ezer forintot kap?  

Önök azért érdekes módon nem vitáztak akkor, amikor a saját képviselői 
tiszteletdíjukat kellett megemelni gyakorlatilag a duplájára, akkor önök nem arról 
vitatkoztak, hogy 100 ezerből meg tudnak élni, hanem hogy 500 ezerből meg tudnak 
élni, gyorsan fel is emelték ezt a duplájára. És akkor olyan édesanyákról, édesapákról 
beszélünk, meg testvérekről, meg szülőkről, akik a beteg édesanyjukat gondozzák, 
akiknek 100 ezerből kell megélni, illetve a felnőtt ápolás esetén meg 38, meg 58 ezer 
forintból, azért szégyelljék magukat! És ilyenkor elmúltnyolcévezni, hogy a szocialisták 
mit csináltak, miközben lassan tíz éve kormányoznak, az meg tényleg mindennek a 
legalja.  

Azért egy picit gondoljunk már abba bele, hogy kikről beszélünk! Mit csinálna 
Nacsa képviselőtársam, ha tényleg egy olyan idős édesanyával kellene mindennap 
otthon lennie úgy, hogy moziba nem tud elmenni, hogy nyaralni nem tud két napra 
elmenni sehova, mert nem tudja otthon hagyni. És nincs olyan, hogy felvesz mellé egy 
ápolót, mert a havi 38 ezer forintból nem tud felvenni mellé egy ápolót. Egy picit 
gondoljanak már abba bele, hogy miről beszélünk, micsoda emberi tragédiákról 
beszélünk, és azért, mert önök csak a gyerekekkel foglalkoznak. De tudják, ezek a 
gyerekek egyszer felnőnek, és attól hogy már nem 5 éves vagy 16 éves, hanem 19 éves 
és az egy felnőttnek számít, akkor majd amikor 30 éves lesz, utána már nem fogják 
tudni; az a szülő már nem lesz ott, utána valaki másnak kell majd gondoskodni róla, 
mondjuk egy testvérnek, aki már nem fogja ezt kapni. Ebbe nem gondolnak bele, hogy 
azért itt emberi tragédiákról beszélünk, és ilyenkor nem gúnyolódni kellene egymás 
lelkiállapotán, hanem egy picit belegondolni abba, hogy egyébként néhány milliárd 
forint pluszból ezt szintén nagyon-nagyon könnyen meg lehetne oldani. 

 
ELNÖK: További hozzászóló? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, Ungár 

képviselő úr, öné a szót! 

Ungár Péter válasza 

UNGÁR PÉTER (LMP): Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen az 
aggódást a lelkiállapotomon, ezt majd az analitikusommal megbeszélem, nem feltétlen 
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a Népjóléti bizottságra vonatkozik, szerintem a tárgyra tartozásnak megfelelhetne 
Nacsa képviselőtársam is. 

Azt is szeretném jelezni, hogy 2004-ben, amikor ez a javaslat beadásra került, 
és amikor ugye, a szocialisták kormányoztak, én például 13 éves voltam, tehát nem 
feltétlenül ildomos nekem elmondani, hogy akkor a szocialisták mit csináltak a 
költségvetéssel, mert bár egy politizáló családból jöttem, akkor még nem foglalkoztam 
ezzel érdemben.  

A nyelvtani hibákkal kapcsolatban természetesen mindenféle javaslatot 
elfogadok, ezen ne múljék, akár közös javaslattételre is nyitott vagyok akár a 
Kereszténydemokrata Néppárttal vagy a Fidesszel ebben az ügyben, hiszen ez egy 
pártpolitikán felül álló ügy.  

Két dolgot szeretnék mondani. Amikor az ellenzék a rabszolgatörvényes ülésen 
nem nyomott gombot ebben az ügyben, azt el kell mondani, hogy ez egy előrelépés volt, 
hogy ez megtörtént.  

Ugyanakkor ezt túl gyorsan csinálták, ahogy Szabó Timea képviselőtársam 
mondta, ki akartak valamit pipálni. Emlékezzünk vissza, hogy amikor bevezették a 
gyermekek otthongondozási díját, volt egy pontrendszere, amiben a civil szervezetek 
és az érintett szervezetek elmondták, hogy alkalmatlan arra, hogy a felülvizsgálatot 
lefolytassák. Utána ezzel kapcsolatban volt egy elég súlyos politikai vita, amiben 
megfogalmazott mindenféle dolgot Fülöp államtitkár úr és az EMMI, majd az év elején 
pisszenés nélkül módosították ezt a pontrendszert.  

Az, hogy ez az egyetlen olyan szociális támogatási forma - van egy olyan alapelv, 
hogy mindenben a gyám, nevelőszülő és a szülő ugyanabban részesül -, és olyan rosszul 
kodifikálta meg az a több ezer ember, aki az EMMI-ben dolgozik, hogy a gyotból 
például kiesnek azok, akik gyámok, erről még fogunk beszélni, még vissza fogom hozni 
ez elé a bizottság elé. Ez is teljességgel érthetetlen. Tehát olyan sebesen le akarták tudni 
ezt az egészet, hogy részben megosztották az otthongondozókat, részben a gyermeket 
otthongondozóknál sem végeztek jó kodifikációs munkát. 

Annak nagyon örülök, hogy ez nem egy lezárt ügy. Azért fogok dolgozni, hogy ez 
ne legyen lezárt ügy, és legalább ezt a minimálbért - ami ismételten jelzem, korábban a 
Fidesz álláspontja volt - kapja meg mindenki. Mindenkinek egységesen, aki otthon 
gondozza, legalább ebben ismerjük el azt, hogy nem tud például szabadságra menni. 
Amúgy a régiós országokban a V4-ből kettőben már a szabadságolást is megoldották 
az otthongondozási díj kapcsán, úgyhogy e tekintetben is lesz még javaslatom az 
ügyben. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a H/6918. 
számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) Kilenc. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 

Megállapítom, hogy a bizottság nem vette tárgysorozatba.   

A nyugdíjasok megbecsülésének és az idősek szociális biztonságának 
megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló H/7582. 
számú határozati javaslat  
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. 
Harangozó Tamás, Dr. Hiller István, Dr. Molnár Zsolt, Dr. Varga 
László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, 
Mesterházy Attila, Molnár Gyula, Szabó Sándor, Tóth Csaba (MSZP) 
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képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 4 napirendi pontra, a nyugdíjasok megbecsülésének és az idősek 
szociális biztonságának megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről. 
Képviselőtársaim, a H/7582. számú határozati javaslatot kézhez kapták. Itt is a 
tárgysorozatba vételről kell dönteni. Én mint előterjesztő kívánok föllépni, ezért 
átadom az elnöklést az alelnök úrnak. 

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

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

Köszönöm szépen. Átveszem az elnöklést. Korózs elnök úrnak adom meg a szót. 

Korózs Lajos bevezetője 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Igyekszem 
gyors lenni, hiszen képviselőtársaim megkapták a határozati javaslatot indokolásával 
együtt. Csak slágvortokban említeném, hogy ez az előterjesztés vagy ez a javaslat arra 
tesz indítványt, hogy a 2019-es novemberi kiegészítő nyugdíjemelést kerekítsék ki 1 
százalékra. Arra tesz javaslatot, hogy a 2020-as költségvetési évben a nyugdíjemelés 
mértéke igazodjon az úgynevezett svájci indexálási rendszerhez, és 5,6 százalékban 
határozza meg a nyugdíj összegét. 

A nyugdíjminimumot és az az alatti nyugellátásokat emelje fel 80 ezer forintra, 
és törölje el a nyugdíj melletti munkavégzés mindennemű korlátozását. Arra tesz 
javaslatot, hogy az Alkotmánybíróság határozatának megfelelően szükséges 
jogszabályok módosítását - a korábbi rokkantsági nyugdíjban részesülők kártalanítása 
érdekében - soron kívül tegye meg az Országgyűlés.  

Javaslatunk között szerepel még az, hogy a nyugdíjprémium rendszerét vizsgálja 
felül a kormány. Ezen túlmenően állítsa vissza a nyugdíjjárulék-plafon rendszerét, és 
vizsgálja felül a degressziószámítás matematikai képletét, és az egyszeri és 
természetbeni utalványok helyett pénzbeli juttatással tisztelje meg a nyugdíjasokat, 
valamint a javaslatunk között szerepel, hogy az értékvesztett nyugdíjak korrekciójára, 
a nyugdíjak közötti jelentős különbségek csökkentésére, a mediánnyugdíj alatti 
nyugdíjak differenciált emelésére készítsen egy technikát. Nagy vonalakban erről szól 
ez az előterjesztés.  

Képviselőtársaim, kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Kovács képviselő úr! 
Bocsánat, bocsánat! Így visszavettem az elnöklést.  

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

 
KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sándor, 

parancsoljál! 

Hozzászólások 

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Azt gondolom, hogy ez is visszatérő téma, hiszen két alapvető nézeteltérés 
van a szocialista, illetve a mostani ellenzéki képviselők elgondolása és a polgári 
kormány elgondolása között a nyugdíjak értékmegőrzéséről és az inflációs rátával való 
kiegészítéséről a vásárlóérték megtartása érdekében. 

Nem tudjuk a javaslatot támogatni. A garantált nyugdíjemelés a jelen 
pillanatban az, hogy legalább 1 százalék legyen 2019 novemberében. A hatályos 
jogszabályok egyértelműen fogalmaznak, így garantált a nyugdíjemelés kiszámítása és 
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az összege. A vegyes indexálásnál, azt gondolom, lefutottuk legalább háromszor ebben 
a bizottságban ezt a témát. A kormánypárt marad a nyugdíjak értékmegőrzésének 
jelenlegi kiszámításánál.  

Korózs képviselőtársam is emlékszik még talán arra, amikor az alsó 
nyugdíjkorhatárokat felemeltük és néhány nyugdíjas gyakorlatilag 1000 forint miatt 
kimaradt. Mondok egy példát: 49 ezer forintról 50 ezer forintra emelték, és azok a 
nyugdíjasok, akik ledolgoztak 25-30 évet, és nekik nem emelkedett a nyugdíjuk vagy 
utolérték azok a nyugdíjasok, akik 10-15 évet vagy esetleg egyet dolgoztak csak, 
mekkora különbséget éreznek az elvégzett munkában. Tehát a „nyugdíjak” az jelenti, 
hogy az a fajta társadalombiztosítás, ami a mindenkori befizetésre, annak összegére és 
időtartamára vonatkozik, hosszú távon hogyan lehet kiszámítható.  

Tehát vagy egységesen kezeljük és mindenkinek egyszerre emelünk, mert azt 
gondolom, hogy aránytalan lenne, ha az alacsony nyugdíjakat hirtelen megemelnénk, 
és valaki pedig 81 ezer forintot 25 vagy 30 éves munkaviszony mellett ért el, 
mindenféleképpen igazságtalannak tartanánk.  

Nem értjük a kérdést a nyugdíj melletti munkavégzés tilalmának betiltásáról, 
hiszen 2017. július 1-jétől a nyugdíjas szövetkezeteknek nyitotta meg a kormány a 
lehetőséget a foglalkoztatásra, ’19. január 1-jétől pedig módosítottuk a törvényt, és 
nincs plafon, tehát bármennyit kereshet valaki bármilyen munkaviszonyban, a 
nyugdíjasok használhatják ezt a lehetőséget. Nem értjük ezt a kérdést.  

Az Alkotmánybírósággal és a rokkantsági nyugdíjjal kapcsolatban értelmezési 
hiba van az ellenzék és a kormánypártok között. Nem azt mondta ki az 
Alkotmánybíróság, amit önök állítanak, hogy kártérítési kötelezettsége lenne. A 
nyugdíjprémium rendszerét pedig önök találták ki, és az önök által meghatározott 
számítások alapján premizálja a mindenkori gazdasági teljesítmény alapján a kormány 
a nyugdíjasokat. A degressziós számításnál nagyjából az előbb elmondottak szerint a 
magas nyugdíjbefizetés és időtartam alapján a mindenkori nyugdíjkifizetés arányát 
próbálja a kormány fenntartani.  

Nem értünk abban sem egyet, hogy a nyugdíjasok nem tudják az utalványokat 
elkölteni. Nagyon-nagyon pozitív az élmény az Erzsébet-utalvánnyal és az egyéb 
rezsiutalványokkal kapcsolatban is. Örülnek neki a nyugdíjasok.  

Azt gondolom, hogy az i) pontra is válaszoltunk, hogy 1998-tól a nyugdíjazásig 
elért keresetek és jövedelmek összege a mindenkori nyugdíjszámítás alapja. Summa 
summarum: azt gondolom, hogy a jelenlegi kormány a nyugdíjasoknak tett ígéretét 
betartja minden tekintetben a foglalkoztatástól az értékmegőrzésen keresztül; 
jómagam azt javaslom kormánypárti képviselőtársaimnak, hogy ne támogassuk ezt az 
előterjesztést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Dr. Selmeczi Gabriella: Egypár szót még!) Igen, alelnök 

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

elnök úr. Engedjék meg, hogy egypár szót még hozzáfűzzek az önálló indítványhoz és a 
nyugdíjrendszerhez.  

2009-ben fogadta el az Országgyűlés a szocialista kormány beterjesztése alapján 
a nyugdíjprémiumot, amelynek az volt az alapja, hogy ha a gazdasági növekedés, a GDP 
növekedése meghaladja a 3,5 százalékot, akkor a nyugdíjasok prémiumban 
részesülnek. Ez a 2009-es év és az azt követő évek olyan évek voltak, amikor mindenki 
tudta, hogy gyakorlatilag kizárt, semmi esély nincs arra, hogy a nyugdíjasok prémiumot 
kapjanak, mert a GDP-növekedés biztos, hogy nem érte el az ominózus 3,5 százalékot, 
sőt, a gazdaság küzdött, hogy bele ne essen a szakadékba.  
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Ez a nyugdíjprémium úgy lett akkor bevezetve a Gyurcsány-kormány által, hogy 
elvették a 13. havi nyugdíjat, és azt mondták, hogy jó, ezt elvesszük, de ezért cserébe 
majd lesz nyugdíjprémium. Hangsúlyozom, mondták ezt akkor, amikor a szakadék 
szélén állt a magyar gazdaság és egyébként a Nyugdíjbiztosítási Alap, tehát a 
nyugdíjkassza is. No, már most, ezt a törvényt tiszteletben tartva, az Orbán-kormány, 
amikor a gazdaság növekedése elérte, meghaladta a 3,5 százalékot, akkor a 
nyugdíjasokat természetesen részesítette nyugdíjprémiumban. Ezt megelőzően ugye, 
2010-ben mi azt is vállaltuk, hogy megőrizzük a nyugdíjak értékét, tehát értékállóak 
maradnak a nyugdíjak. Ezt egyetlen jó eszközzel lehet elérni, hogy minden évben 
annyival emeljük a nyugdíjakat, amekkora az infláció, vagyis a pénzromlás.  

Hogyha összességében, tehát 2010 óta nézem a nyugdíjasok helyzetét, akkor 
egy: megvalósult, betartottuk azt a vállalásunkat, hogy értékállóak maradnak a 
nyugdíjak, hiszen minden évben az inflációval megegyező mértékben emeljük a 
nyugdíjakat. A második fontos pillér: akkor, amikor a gazdaság jól teljesít és eléri a 3,5 
százalékos növekedést vagy meghaladja, akkor megkapják a nyugdíjasok is ezt a 
nyugdíjprémiumot. Attól a pillanattól, ahogy az Orbán-kormány idején megmozdul a 
gazdaság, attól a pillanattól kezdve a nyugdíjasok is kapják ezt a nyugdíjprémiumot. És 
harmadik: ne felejtsük el, hogy ezen felül még egyéb juttatásokat is kaptak a 
nyugdíjasok. Tehát én azt hiszem, hogy az ország gazdasági teljesítőképességével 
összhangban, harmóniában, ahogyan a fiatalokra és a családokra, úgy a nyugdíjasokra 
is kiemelt figyelmet fordítunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hogyha nincs több hozzászólás, nekem két rövid megjegyzésem van. 
 

(Az ülés vezetését dr. Kovács József, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:  
Tessék! 
 
KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke: Hét évig fizettük a 13. havi 

nyugdíjat, sőt az utolsó évben, mielőtt a nyugdíjprémium bevezetésre került volna, még 
akkor két hetet kifizettünk, ha az emlékeim nem csalnak, mert két részletben került 
kifizetésre a 13. havi nyugdíj, ez az egyik. A másik, ennek a nyugdíjprémium 
tematikának én egyik kidolgozója voltam, kicsit büszke is vagyok rá, 80 ezer forint volt 
az átlagos öregségi nyugdíj mértéke, kerekített összeg. Egyet mondok: ebben az 
összegben került megállapításra, azóta eltelt 10 év és senki nem indexálta, változatlanul 
ez a 80 ezer forint szerepel ebben a most is érvényesített lehetőségben. 

És még egy megjegyzésem van. Volt olyan év már, amikor magasabb volt a 
gazdasági növekedés, mint a 3,5 százalék, és az Orbán-kormány mégsem fizetett 
nyugdíjprémiumot. Igaz, utána észbe kaptak, miután többször felhívtam a figyelmet 
arra, hogy van ilyen törvény és van ilyen rendelkezés, azóta tisztességgel fizetik ezt az 
összeget.  

Igen, van két szemléletbeli különbség, mert én azt gondolom, hogy akik régen 
nyugdíjban vannak és régen került megállapításra a nyugdíjuk, sajnos ott egy 
borzasztóan erős értékvesztés van, és az ő megélhetésükre nem jelent gyógyírt az, hogy 
inflációkövető ez a nyugdíjemelési technika. Itt semmi másról nincs szó, hogy ha valaki 
nagyon kevés nyugdíjból kell hogy éljen, akkor jövőre is nagyon kevés nyugdíjból fog 
élni, mert a nyugdíjemelés mértéke csak annyival nő, amennyi a pénzromlásnak a 
mértéke volt, tehát hogyha ez a technika marad, akkor élete végéig nyomorultul kevés 
nyugdíjból fog élni, és még csak esélye sincs arra, hogy valamennyi, kvázi jólétet 
magának betudjon ez az ember.  
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A másik. Az inflációkövető nyugdíjemelés technikáját én azért tartom 
elhibázottnak, mert radikálisan leszakad a bérektől, és azon túl, hogy az elmúlt években 
a nettóbér-növekedés messze magasabb volt, mint a reálnyugdíj-növekedés, ennek 
következtében ez a jövedelmi olló radikálisan nyílik kifelé. Hogyha marad így ez a 
technika, akkor ez az olló még radikálisabbá kezd válni. 

A másik, amit én igazságtalannak tartok, ugye, utaltam is rá, ez a járulékplafon 
eltörlése gyakorlatilag, nagyon nagy különbségek alakulnak ki nyugdíjas és nyugdíjas 
között. Ezen a területen is nagyon nagy különbségek alakulnak ki azok között, akik pár 
évvel ezelőtt mentek el nyugdíjba, és akik ma, vagy a következő években. Akkor, hogyha 
ilyen nettóbér-növekedés van, ugyanazt az életpályát befutott emberek ugyanannyi 
szolgálati idővel, ugyanolyan beosztásban dolgozva, ugyanolyan végzettséggel 
rendelkezve, radikálisan eltérő nyugdíjakat fognak kapni, ezt próbáltam igazságosabbá 
tenni.  

Köszönöm szépen, alelnök úr, visszaveszem az elnöklést.  
 

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

Határozathozatal 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szavaznunk kell az előterjesztésről. Aki támogatja az előterjesztést, amely a H/7582-es 
számon került benyújtásra - itt ugye, szintén tárgysorozatba vételről döntünk -, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 9 
nemmel a bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Egyebek 

Egyebek napirendi pont következik, mert nem érkezett hozzám más. (Jelzésre:)  
Alelnök asszony, parancsoljon! (Szabó Timea távozik az ülésteremből.) 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Napirend utánit 

lehet? 
 
ELNÖK: Olyan is lehet. Az egyebekben is, itt is lehet. Ha nincs közérdekű olyan, 

ami mindenkire tartozik, akkor a bizottsági ülést lezárom, és akkor Alelnök asszony, 
parancsoljon!  

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen 

köszönöm. Én most nagyon komolyan szeretnék képviselőtársaimhoz szólni, mert ami 
a bizottsági ülés elején történt, az szerintem rendkívül méltánytalan. Méltánytalan a 
bizottság működésére, méltánytalan az országgyűlési képviselőkre, méltánytalan a 
parlamentre. Itt ugye, arról beszélünk, hogy Magyarországon képviseleti demokrácia 
van, négyévenként a választópolgárok döntenek arról, hogy kiket küldenek a Magyar 
Országgyűlésbe. A Magyar Országgyűlés egy törvényhozó testület: tehát mi, akik a 
magyar parlamentben ülünk, törvényeket alkotunk, amelyek az egész társadalomra 
nézve kötelezőek, ezek biztosítják egyébként a demokráciát. Nem csak törvényeket 
alkotunk a parlamentben, hanem a saját magunk működését is meghatározzuk, ezt 
hívják házszabálynak. Ezt azért is fontos, hogy mindenki tudja, hogy például mikor 
szólhat hozzá egy törvényhez, milyen jogai vannak, hogyan alakíthatja a politikát, 
hogyan módosíthatja a törvényeket.  

Én most engedelmet kérek, de belenéztem egy-két érettségi tételbe, hogy 
hazánkban a 18-19 éves diákok mit tanulnak arról, hogy a társadalomban hogyan kell 
megtartani a szabályokat, az együttélés szabályait, a törvényeket, és ebből a témából, 
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tudományból a 18-19 éves diákok érettségi vizsgát kell hogy tegyenek. Ilyenek vannak 
ezekben a tételekben, hogy minden állampolgárnak tisztelnie kell a törvényeket, a 
jogállam elképzelhetetlen jogbiztonság nélkül, a törvények teszik lehetővé a modern 
államok működését - ezek a törvények, szabályok ezek a társadalmi együttélés 
szabályai. És most egy nagyon érdekes dolog, amiből vizsgáznia kell a nebulóknak. 
Amennyiben valaki nem a normák, törvények, szabályok szerint él, ezeket nem tartja 
be, illetve megszegi azokat, azok nem tudnak beilleszkedni a társadalomba. 
Amennyiben valaki eltér ezektől a társadalmi szabályoktól, akkor beszélhetünk 
devianciáról.  

Na már most, visszakanyarodnék a bizottsági ülés elejére. Véleményem szerint, 
ez egy magánvélemény, ülnek a parlamentben, vannak olyanok közöttünk, akik 
tanulják azt, hogy hogyan kell fellazítani, bomlasztani a parlament, illetve a bizottságok 
működését. Ők abban érdekeltek, hogy bizonyos anarchikus jelenségeket vigyenek be 
a parlament és a bizottságok működésébe.  

Én erre szerettem volna felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy számunkra, a 
Fidesz és a KDNP-frakció tagjai számára, és nyilvánvalóan a köztisztviselők számára is 
nagyon fontos és kiemelt feladat az, hogy mi, törvényhozók igenis betartsuk, és 
betartassuk a társadalmi normákat, a törvényeket és a szabályokat. És leginkább ítéljük 
el azokat a magatartásokat és azokat a viselkedésformákat, amelyek vagy devianciából 
adódóan, vagy tudatosan, akár tanult formában azt a célt szolgálják, hogy bomlasszák 
az itteni működést és rombolják a parlament, a törvényhozók és a politikusok 
tekintélyét. Köszönöm szépen.  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Viszontlátásra, szép napot önöknek! 

 DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönjük szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11 perc) 

Dr. Kovács József 
a bizottság alelnöke 

 

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 
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