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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! A Népjóléti bizottság 2019. november 12-i ülésén szeretettel köszöntök 
mindenkit, a bizottság tagjait, előterjesztőket, meghívott vendégeinket, szakértőket és 
mindenkit, aki munkánkat figyelemmel kíséri.  

A Népjóléti bizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. A helyettesítések ismertetését tenném meg. Kovács Sándor képviselő 
urat Tapolczai Gergely képviselő úr helyettesíti, dr. Molnár Ágnest Nacsa Lőrinc 
képviselő úr, Pesti Imrét Zombor Gábor képviselő úr helyettesíti, tehát a bizottság 
határozatképes.  

Az ülés napirendjének elfogadása következik. Az ülés napirendjét mindenki 
megkapta előzetesen, ezt, ha megengedik, nem olvasnám fel, a napirendi pontokat 
mindenki ismeri. Kérdezem, hogy ki az, aki az előre megkapott napirendeket elfogadja, 
az kérem, igen szavazatával erősítse meg. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. A 
bizottság az ülés napirendjét elfogadja, így rátérünk az első napirendi pont 
tárgyalására. 

Egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj 
bevezetésével kapcsolatos módosításáról szóló T/6191. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt 
bizottság) 

A napirendi pont címe: Egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj 
bevezetésével kapcsolatos módosításáról szóló T/6191-es számú törvényjavaslatnak a 
részletes vitája.  

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Illés Boglárka helyettes államtitkár 
asszonyt - akit megkérnék, hogy foglaljon helyet itt az asztal másik végén -, és 
munkatársait az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről. 

Elsőként a törvényjavaslat házszabályszerűségét érintően tehetők 
hozzászólások. Kérdezem, hogy a házszabályszerűséget illetően van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, szeretném jelezni, hogy a 
törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, viszont a kormánypárti 
képviselőcsoportok módosítási szándékot terjesztettek elő, melyet a bizottság tagjainak 
a tegnapi nap folyamán megküldtünk. A három pontból álló javaslatról - szokás 
szerint - egy szavazással döntünk, azonban bármely bizottsági tag kérhet az egyes 
pontokról külön szavazást.  

A javaslat vitáját megnyitom. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni, 
elsőként a kormány részéről. 

Helyettes államtitkár asszonynak adom meg a szót.  

Tárcaálláspont ismertetése 

DR. ILLÉS BORLÁRKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót. Jó napot kívánok! Az elsődleges célunk, hogy 
a fiatalok minél hamarabb, minél fiatalabb korban tudjanak gyermeket vállalni, és a 
munka és a család, valamint a tanulás és a család, a családi élet összeegyeztethetőségét 
ezen keresztül is megteremtsük.  

A javaslatunk részletesen azt tartalmazza, hogy a hallgatói jogviszony mellett, 
vagy a hallgatói jogviszony alatt akár részmunkaidőben is munkát vállaló fiatal 
hölgyeket, leendő fiatal édesanyákat is támogatni tudjuk, és a gyedre vonatkozó 
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rendelkezéseit a csedre is kiterjesszük. Méghozzá, hogy ha valaki a gyermek születése 
előtti két éven belül két aktív hallgatói félévvel rendelkezik, akkor ebben az esetben a 
gyed szerinti összegre, tehát a garantált bérminimum alapján kerül kiszámításra a 
gyermekgondozási díj, és az a célunk, hogy ezt a csedre is kiterjesszük, vagy 
kiterjesztetten értelmezzük. Másodlagos javaslat alapján pedig az a célunk, hogy ha 
valaki a diplomás gyedre már jogosult és diplomás gyedben részesül, és a diplomás 
gyedben részesülés ideje alatt gyermeke születik vagy gyermeket vállal, akkor azt 
követően is ugyanúgy jogosult legyen a diplomás gyedre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztő kiegészítését. A bizottság tagjait illeti 

a napirendhez a hozzászólás lehetősége. Tessék parancsolni! Ki kíván a bizottság 
részéről hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm szépen. A bizottság részéről 
hozzászólást nem látok.  

Határozathozatalok  

Szavazások következnek. Elsőként a részletes vitát lezáró módosító javaslat 
elfogadásáról döntünk. Ki az, aki a részletes vitát lezáró módosító javaslat elfogadását 
támogatja? Kérem, hogy igennel szavazzon! (Szavazás.) Egyhangúlag a részletes vita 
lezárását a bizottság elfogadta.  

A részletes vita lezárásáról szavazunk. Ki az, aki a részletes vita lezárását 
megszavazza? (Szavazás.) Egyhangú szintén.  

Végül a bizottság jelentéséről szavazunk. Ki az, aki támogatja a bizottság 
jelentésének benyújtását, amely tartalmazza a törvényjavaslat házszabályszerűségének 
megállapítását? A bizottság jelentéséről szavazunk. Ki az, aki ezt támogatja, a bizottság 
jelentésének benyújtását? (Szavazás.) Egyhangú.  

Bizottsági előadó és kisebbségi előadó állítására van lehetőség. Vita nem volt, 
így előadót egyik oldalról sem szükséges állítani. Köszönöm szépen. A napirendi pont 
végére értünk. Helyettes államtitkár asszonynak köszönöm a részvételét, 
munkatársainak további jó munkát kívánok.  

Egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló T/7847. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Rátérünk a mai bizottsági ülés 2. napirendi pontjára: Egyes egészségügyi tárgyú 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/7847. számú törvényjavaslat 
részletes vitája következik. Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Csiki Zoltán 
helyettes államtitkár urat - kérném, hogy foglaljon helyet - és munkatársait az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma részéről.  

Elsőként a törvényjavaslat házszabályszerűségét érintően tehetők 
hozzászólások. Kérdezem, hogy a vita ezen szakaszában kíván-e valaki hozzászólni 
most a bizottság tagjai részéről. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok hozzászólót. 

A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, viszont a 
kormánypárti képviselőcsoportok további módosítási szándékot terjesztettek elő, 
melyet a bizottság tagjainak a tegnapi nap folyamán megküldtünk. A nyelvhelyességi 
módosításokat is tartalmazó javaslatról szokás szerint egy szavazással döntünk, 
azonban bármely bizottsági tag kérhet egyes pontokról külön szavazást. A javaslat 
vitáját megnyitom, és kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Elsőként a kormány részéről helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót.  
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DR. CSIKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen. Nem szeretnék semmit hozzáfűzni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát előterjesztői kiegészítés nem volt. 

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Szabó Timea 
képviselő asszonyt illeti a szó.  

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem szorosan a 

témához kapcsolódik, de ha már itt van a kormány képviseletében egy munkatárs, 
akkor hadd kérdezzem meg, hogy tud-e esetleg arról valami információt adni nekünk, 
ami a pénteken megjelent kórházi létszámstoppal kapcsolatos. Elég nagy pánikot 
okozott ez a kórházigazgatók körében. Van-e erről valami olyan információ, amiről 
tudhatunk? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdezném, hogy van-e még valakinek a bizottság tagjai részéről a 

napirendet illetően hozzászólása. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. A képviselő asszony 
által felvetett kérdés nem kapcsolódik szorosan a napirendhez - egészségügyi témáról 
van szó -, de mindenképpen megadnám a lehetőséget helyettes államtitkár úrnak, hogy 
reflektáljon erre a felvetésre.  

 
DR. CSIKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Egyelőre azt tudom mondani a képviselő asszonynak, hogy a kérdést vizsgáljuk, 
pontosabb választ most nem fogok tudni adni. Szerintem hamarosan fog erre egy válasz 
születni ebben a kérdésben, úgyhogy ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen a 
megértésüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előbb nem volt, de kérdezem, hogy azóta van-e 

valakinek kérdése, észrevétele a bizottság tajai részéről. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
A vitát lezárom. Szavazások következnek.  

Határozathozatalok 

Elsőként a részletes vitát lezáró módosító javaslat elfogadásáról döntünk. Ki az, 
aki a részletes vitát lezáró módosító javaslat elfogadását támogatja? Az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság. 

A következő szavazás a részletes vita egészének lezárásáról szól. Ki az, aki ezt 
támogatja? (Szavazás.) Szintén egyhangú.  

Végül a bizottsági jelentésről szavazunk. Ki az, aki támogatja a bizottság 
jelentésének benyújtását, amely tartalmazza a törvényjavaslat házszabályszerűségének 
megállapítását? Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság szavazata 
egyhangú. 

Nem a tárgyhoz kapcsolódóan, de volt hozzászólás. Kérdezem, hogy 
kormánypárti részről nem, de kisebbségi előadó állítására… (Az elnök és a bizottság 
munkatársa egyeztet.) … nincs lehetőség. A napirendi pontot lezárom. Helyettes 
államtitkár úrnak köszönöm a jelenlétet. Folytatjuk tovább munkánkat.  

A szegénység felszámolásáról szóló T/7730. számú határozati 
javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

A bizottság 3. napirendjének a tárgyalására kerül sor. A szegénység 
felszámolásáról szóló H/7730. számú határozati javaslat. A tárgysorozatba vételről kell 
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döntenünk. Elsőként a napirendi pont előterjesztőjének, Szabó Timea képviselő 
asszonynak adom meg a szót.  

Szabó Timea bevezetője 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm szépen, elnök úr a lehetőséget. Szó volt 
már itt a napirendre vétel kapcsán erről a javaslatról a múltkori ülésen. Most végre 
tudjuk ezt érdemben is tárgyalni. 

Anélkül, hogy - ezt most elsősorban Révész Máriusz képviselőtársamnak 
mondom - belemennénk különböző számmágiákba azzal kapcsolatban, hogy a 
különböző módszertani megközelítések szerint éppen hogy áll a szegénység megítélése 
Magyarországon, azon túlmenően azt szeretném mondani, hogy beszéljünk ezekről a 
problémákról, amit itt a határozati javaslatban felsoroltam, mert ezek létező 
problémák; attól függően, hogy egyébként az egészen konkrét számokat hogyan ítéljük 
meg.  

Ilyen például az, hogy miközben a közétkeztetési rendszerben valóban történt 
előrelépés, aközben nagyon régóta szorgalmazzuk azt a Párbeszédben, hogy a 
közétkeztetést terjesszük ki a hétvégi étkeztetésre és az összes szünidei étkeztetésre. 
Tudjuk azt, hogy a nyári szünetben valóban elérhető már ez az étkeztetés, azonban az 
őszi, téli, tavaszi szünetben ez kevésbé, és ami nagyon fontos, hogy szorgalmazzuk még 
mindig, ez a hétvégi gyermekétkeztetésnek a kérdése.  

Azt is tudjuk, hogy a számok, a rászorultsági alapon történő számítások 
átalakultak. Néhány évvel ezelőtt még 550 ezer rászoruló gyerekkel számoltunk, azóta 
egy új módszertannak köszönhetően ez 200 ezer, de azt gondolom, hogy a 200 ezer 
rászoruló gyermek is egy olyan magas szám, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, 50 
ezer gyermek Magyarországon napi szinten éhezik még mindig. Többször benyújtottuk 
azt a javaslatot, amelynek értelmében 10-15 milliárd forintból meg lehetne oldani az 
összes rászoruló gyermek mindennapi egyszeri meleg étkeztetését. Szeretnénk, ha ez a 
kérdés nem kerülne le a napirendről, mert ez a mai napig nincsen megoldva. 

Az elmúlt bizottsági ülésen szintén szóba került az ápolási díj kérdése. Ott is 
elmondtuk azt, hogy jó lenne - bár történt valamilyen emelés ebben a tekintetben -
,hogyha ez továbbra is a minimálbérhez lenne igazítva. Szeretnénk, hogyha a kormány 
tovább dolgozna azon, hogy egyrészről ne csak a gyermekek, hanem a felnőttek után is 
járjon ez a díjazás, és ezt ismerjük el munkaviszonyként. Hiszen pontosan tudjuk azt, 
hogy azok az édesanyák, édesapák, nagyszülők, testvérek, akik beteg rokonaikat 
gondozzák, azok gyakorlatilag az egész életüket erre áldozzák, és még mindig nem 
érezzük úgy, hogy a kormány ezt tisztességesen el is ismerné anyagilag is. Ebből a 
pénzből, amit kapnak ezek az emberek, ebből nem lehet megélni.  

Szóval nem akarok itt egyesével nagyon részletesen végigmenni. A 
korengedményes nyugdíj visszaállításáról, a differenciált nyugdíjemelésről azt 
gondoljuk, hogy még mindig elképesztő az a nyomor, amiben sok nyugdíjas ember élni 
kénytelen Magyarországon. Szeretnénk, hogyha a minimálnyugdíj vagy a nyugdíjnak a 
legalacsonyabb mértéke 90 ezer forintra emelkedne, és nem feltétlenül egy egységes 
nyugdíjemelést hajtana végre folyamatosan a kormány, hanem ezt differenciáltan 
tenné. Nem gondoljuk azt, hogy a félmillió forintos nyugdíjakat emelni kellene, 
miközben vannak olyan nyugdíjas idős emberek, akik 30-40-50 ezer forintot kapnak 
havonta egy átdolgozott élet után.  

Ugyanilyen fontosnak tartjuk azt, hogy a lakhatáshoz való jog az Alaptörvénybe 
legyen foglalva. Tudjuk azt, hogy az elmúlt három évben tízezer családot lakoltattak ki 
Magyarországon, elhelyezés nélkül nagyon sokukat. Ez egyébként potenciálisan ugye, 
miután itt családokról beszélünk, akár 40-50 ezer embert is érinthet, itt Eger, meg 
Dunaújváros méretű lakosságról beszélünk, akiket kilakoltattak az elmúlt három 
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évben. Ezen túlmenően is körülbelül kétmillió azoknak a száma Magyarországon, akik 
valamilyen lakhatási problémával küzdenek vagy nem megfelelőek a lakhatási 
körülményeik, lyukas a tető vagy nincs WC, vagy penészesek a falak, de nagyon gyakran 
előfordul - ugye, ez is sokmillió embert érint -, akik egyszerűen a rezsit sem tudják 
fizetni, ezeket napi szinten fenyegeti a kilakoltatás veszélye.  

És bár az önkormányzati törvény úgy fogalmaz, hogy az önkormányzat tegyen 
meg minden szükséges intézkedést arra vonatkozóan, hogy ne kerüljenek ezek az 
emberek utcára, semmilyen jogszabály most nem kötelezi az önkormányzatokat arra, 
hogy kötelezően elrendeljenek valamilyen alternatív lakhatást - szeretnénk erre is 
megoldást találni, ahogy egyébként a lakbér árakra is szeretnénk megoldást. Pontosan 
tudjuk azt, hogy ma Magyarországon egy fiatalnak - pláne a nagyvárosokban, 
elsősorban Budapesten - gyakorlatilag esélye nincs arra, hogy egy normális albérletet 
szerezzen, részben itt az Airbnb rendszernek köszönhetően olyan szinten elszabadultak 
az árak, hogy egyszerűen képtelenség egy fiatalnak normális lakást találni.  

A következő néhány pont mind a lakhatáshoz kapcsolódik, illetve a 
lakásfelújítási programot is szeretnénk, ha Magyarországon a kormány végre 
felkarolná, az önerő nélküli lakásfelújítási programokat. Ez nem csak hosszú távon 
kifizetődő és a klímaváltozásra készít fel, hanem azt gondoljuk, hogy hosszú távon ez 
egy jelentős spórolást jelent majd a háztartásoknak is és a kormánynak is. 
Nyilvánvalóan ez csak néhány pont azok közül, amiket fontosnak tartunk azzal 
kapcsolatban, hogy rászoruló társainkat megsegítsük az országban, nyilvánvalóan itt 
sok más kérdés is felmerülhet. Itt a családi pótlék összege is benne van ebben, ami 
szintén 2008 óta nem emelkedett, pontosan tudjuk, hogy az univerzális támogatások 
azok, amik valóban eljutnak a családokhoz, ezeket emelni kell. Az álláskeresési járadék 
összegét is emelni kell, a fejlesztő- és gyógypedagógusok bérét, tehát olyan sok minden 
van ebben, amit lehetne tenni a kormánynak, hogy segítsen a szegénységben élőknek 
vagy a rászoruló társainknak.  

Azt szeretnénk ezzel a határozati javaslattal, hogy legyen egy politikai akarat 
arra vonatkozóan, hogy ezek az emberek is úgy érezzék, hogy nem hagyja őket a 
kormány az út szélén. Belefoglaltatik ebbe az egészségügyi szűrések kiterjesztése a 
szegényebb régiókra és egyéb egészségügyi támogatások. Nem politikai vitát 
szeretnénk erről folytatni, nem számmágiába szeretnénk belemenni ezzel 
kapcsolatban. Szerintem egyetértünk abban, hogy ezek olyan kérdések, amelyek évek 
óta jelen vannak a magyar közéletben, a magyar családokat napi szinten érintik, 
szeretnénk, hogyha ebben közösen tudnánk előremenni az elkövetkezendő években. 
Köszönöm.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A vitát megnyitom és a bizottság 
tagjai részéről (Jelzésre:) Nacsa Lőrinc képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönjük 

szépen a javaslatot képviselő asszony. Az, hogy ön minden alkalommal a számokról 
nem szeretne beszélni, mert ne kerüljünk számmágiába, én azért nem értek azzal egyet, 
mert alapvetően például a Statisztikai Hivatal vagy az Eurostat adatai a munkánkat 
segítik, és le tudjuk képezni azokat az adatokat, amelyek alapján ki tudunk indulni, 
hogy valós képet kapjunk arról a problémáról, amiről beszélünk. 

Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy a szegénység felszámolásához 
vezető úton sok mindent kell még tennünk. Abban, látom, hogy nem mindenki ért 
egyet, hogy eddig is sokat tettünk, ez semmiképpen sem lezárt folyamat, és 
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mindenképpen további lépéseket kell tenni a szegénység felszámolásához vezető úton. 
De szerintem, ebben nincs köztünk vita, hogy ez egy közös pont. 

Abban már talán több vita van köztünk, hogy ezt egy csomó intézkedés segítette 
az elmúlt kilenc vagy lassan tíz évben, aminek köszönhetően egymillió fővel csökkent 
a szegénységnek vagy a társadalmi kirekesztettségnek kitettek száma. Egyébként a 
2018-as adatok alapján ez már alacsonyabb, mint mondjuk: Nagy-Britanniában, 
Írországban, Belgiumban, Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban, és 
még számtalan európai uniós országban azért, mert egy jelentős mértékű csökkenés 
állt be az elmúlt időszakban. Szerintünk a szegénység felszámolásához a legfontosabb 
eszköz az a munka, ezért is örvendetes, hogy 3,7 millió főről 4,5 millióra nőtt a 
foglalkoztatottak száma. Ez a 800 ezres növekedés nagyon sok családnak kiutat jelent 
a szegénységből. 

Nagyon fontos, hogy 375 ezer fővel csökkent a mélyszegénységben élők száma 
2010-hez képest. Nagyon fontos - képviselő asszony mindig sok millió emberről beszél 
például a rezsiszámlák kapcsán is -, hogy 15 százalékról 9 százalékra csökkent azoknak 
a száma, akiknek a fűtésszámla kifizetése gondot okozott, ez 600 ezer fő. Még mindig 
nagyon sok, csak ne beszéljünk milliókról, meg millió emberről, akinek ez gondot okoz.  

Ugyanúgy, a képviselő asszony pontjai közül több minden már megvalósult, csak 
ön ezt nem támogatta, pedig most leírja. A szűrővizsgálatok folyamatban vannak, és 
egyre több pénzt fordít rá a kormány, a gyermekétkeztetésre háromszor annyi pénz áll 
rendelkezésre, több mint háromszor annyi, mint amennyi 2010-ben az utolsó 
balliberális költségvetés idején rendelkezésre állt, beleértve egyébként a szünidei 
étkeztetéseket is. Ez jövőre 82,5 milliárd forint, amit ön nem szavazott meg.  

Nagyon fontos a szegénység felszámolásához a közmunka, a családtámogatások, 
a felzárkózási programok, az iskolakezdési támogatások, a Tanoda program, a 
gyermekétkeztetési programok, az ingyenes tankönyv, az Erzsébet-program, vagy 
éppen a most induló, vagy nemrég induló Jelenlét program is. És nyilvánvalóan az is 
egyértelműen megállapítható a statisztikai adatokból, hogy minden társadalmi 
rétegben nőttek a keresetek. Ez is nyilvánvalóan további segítséget jelent a 
szegénységből való felemelkedéshez. És a nyugdíjasokról is beszélt a képviselő asszony. 
2017-ben - és ez Eurostat-adat, mert mindig vádolnak minket a Statisztikai Hivatallal, 
de az Eurostatnak talán csak elhiszik az adatokat - a legalacsonyabb arányt a jövedelmi 
szegénység kockázatának kitett nyugdíjasok arányában egész Európában 
Franciaországban, Szlovákiában és Magyarországon mérték. Magyarországon ez 9 
százalék volt, mondjuk Észtországban 46 százalék volt ugyanez az adat, vagy 
Litvániában 37 százalék volt ugyanez az adat.  

És a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett nyugdíjasok 
aránya 2010-ben még 21,3 százalék volt, ez változott 2018-ra 9 százalékra. 
Kijelenthető, hogy több mint 30 százalékkal csökkent ez alatt a 8-9 év alatt a 
szegénységnek kitett nyugdíjasok száma. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van közös 
feladatunk ebben a témában. (Volner János belép a terembe, és helyet foglal.) 

A miniszterelnök úr a Fidesz-kongresszuson el is mondta azt, hogy ez ügyben az 
eddigieken túl további intézkedéseket szeretnénk tenni, hogy mindenkinek legyen 
otthona, munkája, minden gyereknek jusson bölcsődei-óvodai hozzáférés, illetve 
ingyenes tankönyv. Ezek olyan indikátorok, amelyek nagyon jó indikátorok, mérhető, 
számszerűen mérhető a fejlődés és a folyamatos változás.  

És egyébként még az utolsó pillanatban hadd idézzek az Alaptörvényünkből. Az 
állam jogi védelemben részesíti az otthont, Magyarország törekszik arra, hogy az 
emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést 
mindenki számára biztosítsa. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen Nacsa képviselő úrnak. Közben megérkezett Volner 
János képviselő úr a bizottsági ülésre. Köszöntöm. A vita további szakaszában ki kíván 
hozzászólni a napirendhez? (Jelzésre:) Révész Máriusz képviselő úr! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Kemény szavakat használt Szabó Timea, és egy-

két mondatra azért szeretnék reagálni. Az egyik az volt, hogy a kormány a szegényeket 
az út szélén hagyja.  

Na, most az a helyzet, hogy ha megnézzük az Eurostat adatait, akkor én egy kicsit 
keményíteném a Nacsa Lőrinc által elmondottakat. 2010 óta egész Európában 
Magyarországon csökkent az egyik legnagyobb mértékben a szegénység aránya. 
Kétségkívül Szabó Timea nem szeret számmágiákba belemenni, ez tényszerűen igaz. 
Ez nem számmágia, ez Eurostat-adat. 

Mondok néhány, egészen pontos adatot, ugyanazzal a metodikával mérik ezeket 
a számokat egész Európában. A súlyos anyagi deprivációban élők száma 2010-ben 
2 234 000 volt. 2017-es az utolsó adat, amit itt a grafikáról Nacsa Lőrinc felolvasott, 
oda 2018 van írva, de a 2018-as adat még nem jelent meg, az 2019 decemberében fog. 
Tehát 2017-es az utolsó adat: 974 000-re csökkent. Ez azt jelenti, hogy 1 260 000-rel 
csökkent Magyarországon a súlyos anyagi deprivációban lévők száma.  

Ez egy meglehetősen nagy csökkenés. Százalékosan az arány a következőképpen 
néz ki. 23,4 százalék volt. 2017-re 10,2 százalékra csökkent. Nagyjából azt lehet 
mondani, hogy 13,2 százalékkal. Nagyon-nagyon kevés országban, az első 3 országban 
benne vagyunk, ahol a súlyos anyagi deprivációban élők száma csökkent. 

Kétségkívül Szabó Timea nem szereti a számmágiát, de ez nagyon nagy 
eredmény, és ennek több oka van. Az egyik, hogy nagyon sokan kezdtek a szegények 
közül dolgozni, akik munkanélküliek voltak, javult az életszínvonaluk érzékelhetően, a 
másik, hogy a keresetek rendkívül dinamikusan nőttek az elmúlt években. Egy hónap 
múlva meg fog jelenni a 2018-as adat, decemberben. Nagyon-nagyon javaslom, mindig 
javasolnám, hogy ezeket a napirendeket, amikor az adat megjelenik, ezt vegyük 
napirendre, hívjuk meg a KSH előadóját, mert ebben az esetben talán egy kicsit 
mederben tudjuk tartani a vitát. Van egy másik adatsor, sőt, inkább még maradjunk a 
súlyos anyagi deprivációnál. Ez 9 tételből áll össze.  

Például a fizetési hátralékok: fizetési hátralékban 2010-ben a lakosság 24,4 
százaléka állt, a 2017-es adatot most hirtelen nem találtam meg, de 2016-ban 15,7. Elég 
jelentős a csökkenés. 

A váratlan kiadások fedezetének hiánya 2010-ben 74,4 százalék volt, 31,4 
százalékra csökkent 2016-ra. A kétnaponta történő húsételfogyasztás hiánya 29,2 
százalék volt, ez 16,4 százalékra csökkent 2016-ra. Az évi egyhetes üdülés hiánya 66,3 
százalékról ’16-ra 48 százalékra csökkent. Ezek közül minden adat javult ’17-ben, csak 
most hirtelen nem találtam meg, és egy hónap múlva ki fog derülni, hogy nem történhet 
más az emelkedő bérek miatt, mint hogy 2018-ban ez tovább csökkent. Tehát ezek a 
tényszerű adatok. 

Ugyanakkor Szabó Timeának abban kétségkívül igaza van, hogy ha megnézzük 
ezeket az adatokat európai összehasonlításban, akkor még nem lehet azt mondani, 
hogy teljesen jól állunk, mert nagyon-nagyon komoly problémák vannak. Tehát ha azt 
mondjuk, hogy a váratlan kiadások fedezetének hiánya még mindig 25 százalék körül 
van vagy még mindig a lakosság tizenegynéhány százaléka nem tud kétnaponta 
húsételt fogyasztani, akkor ez kétségkívül rendkívüli probléma, amivel foglalkozni kell. 
Fogunk is továbbmenni ezen az úton.  

Egyébként még egyszer mondom, hogy a ’18-as adatokat érdemes lesz 
megnézni, de azt hiszem, hogy ha mondjuk 2010-ben a Gyurcsány-Bajnai-kormánytól 
kicsit alacsonyabb százalékkal vagy kicsit jobb állapotban kaptuk volna az országot, és 
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ugyanezt a csökkenést be tudnák mutatni, akkor már sokkal jobban állnánk. De most 
egyébként önök azoknak a szövetségesei, akik egyébként 2010-ben ilyen körülmények 
között hagyták ránk az országot.  

Az az igazság, hogy érdemes szerintem erről a vitáról beszélni, de megfelelő 
hangnemben és megfelelő adatok felhasználásával, amiről képviselő asszony azt állítja, 
hogy nem politikai vitát folytat. Abszolút azt folytat. A meglévő adatokat teljes 
egészében negligálja (Nacsa Lőrinc és Szabó Timea közbeszólnak.), ne folytassunk 
számmágiát.  

Az a helyzet, még egyszer mondom… (Szabó Timea ismét közbeszól.), az a 
helyzet, még egyszer: az egész Európai Unióban a legnagyobb mértékben, az egyik 
legnagyobb mértékben Magyarországon csökkent a szegénység mértéke, és erre 
büszkék lehetünk, még akkor is, ha a Szabó Timea által elmondottakban sok igazság 
van, hogy nagyon komoly szegénység van most is, csak nagyon nagy mértékű a 
csökkenés. 

Van egy másik adatsor, amit megint egész Európában mérnek, ez a szegénység, 
a társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek aránya. Ezt is egyébként 3 tételből 
állítják össze. Ez 2010-ben 31 százalék volt, 31 és fél, legyünk teljesen pontosak! 

2017-re ez 19,6 százalékra csökkent. De ha itt is megnézzük a csökkenést, az 
Eurostat-adatokat, ezeket hasonlította össze Nacsa Lőrinc képviselő úr, a csökkenés itt 
is egyébként 10 százalék fölötti, 12 százalékos. Nagyság szerint, ökölszabály szerint 
számolhatunk közel százezer emberrel 1 százalékot, ez azt jelenti, hogy itt is több mint 
egymillió fővel csökkent a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettség 
kockázatában élők száma, ami szerintem egy elismerésre méltó teljesítmény még akkor 
is, még egyszer mondom, ha ez a 19,6 százalék jelentősen csökken.  

Éppen ezért, mert a Szabó Timea által elmondottakból is kiderült, hogy itt 
egyáltalán nem arról van szó, hogy tárgyszerű vitát folytassunk ebben a kérdésben, 
hanem itt hangzatos politikai lózungokról meg Facebook-kampányról van szó, 
szerintem itt már meg van beszélve, hogy bármi is történik, már kint a sajtótájékoztatót 
(Szabó Timea közbeszól.) elő is készítette, meg van szervezve. (Szabó Timea: Micsoda 
skandallum.) Nem, nem skandallum, csak ennek különös értelme nincs. (Szabó 
Timea: Miután kitiltottátok az újságírókat, közvetíteni kell.) Szabó Timea semmilyen 
értelmes vitát ebben a kérdésben nem szeretne folytatni. A számokat nem szeretné 
hallani, az eredményeket nem akarja elismerni, úgyhogy ennek a vitának így szerintünk 
semmi értelme nincs. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az eddigieket levezető elnökként nagyon röviden összegezve a 

bizottsági ülésnek és a vitának a hangnemével teljesen elégedett vagyok eddig, és 
szeretném megkérdezni… (Szabó Timea: Próbáltam konstruktívan kezdeni ezt a 
dolgot.) Köszönöm szépen. (Szabó Timea: Kicsit megy le a konstruktivitás, de akkor 
majd megpróbálom visszahozni, jó?) Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Volner képviselő 
úr, parancsolj! 

 
VOLNER JÁNOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársak! Ha megengedik, akkor néhány gondolatot elmondanék ezzel a 
témával kapcsolatban. Rendszeresek azok a politikai viták, amelyek egyaránt 
statisztikai adatokra épülnek, és ezeknek a statisztikai alapoknak az interpretálása 
különbözik aztán a különböző pártok képviselői között. 

Az egyik például, amit én egyébként módszertanilag is felülvizsgálatra 
érdemesnek tartok, az, amikor összevetik, és azzal érvelnek politikusok, például az alsó 
és a felső jövedelmi deciliseknek az egymáshoz való jövedelmét, és ebből mutatnak ki 
különböző társadalmi különbségeket, és ezzel próbálják magyarázni a saját 
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álláspontjuk helyességét, vagy sem. Ugyanez az Európai Uniónál megfigyelhető 
egyébként, amikor a társadalmi átlagjövedelemhez képest nézik azt, hogy ki mennyire 
szegényes, a társadalmi átlagjövedelemhez képest állapítják meg azt, hogy ki minősül 
szegénynek, függetlenül attól, hogy mondjuk egy amerikai szegénnyel egy magyar 
közepes állapotban levő háztartás lehet, hogy nagyon szívesen cserélne. Tehát ezeknek 
a viszonyításoknak a kérdését szerintem érdemes lenne majd felülvizsgálni bizottsági 
szinten. 

Egyébként én a magam részéről alaposabb szakmai munkára ösztönözném az 
ellenzéki képviselőtársakat. Például én még soha nem láttam olyan összevetést, ami 
megvizsgálta volna, hogy Magyarország növekedési pólusaiban, mint amilyen például 
Budapest vagy tágabb értelemben Közép-Magyarország, hogyan változtak a bérek az 
ingatlanárakhoz képest. Itt ugyanis látunk egy elképesztő növekedést, és én azt látom, 
hogy az elmúlt években legalábbis nem követi a bérek növekedése az ingatlanárak 
növekedését. És szerintem nagyon fontos lenne az, hogy azokat a fiatal 
munkavállalókat, akik most százezer szám hagyták el az országot, meg kellene nézni, 
hogy mi volt ennek az oka. Egyrészt tényleg volt egy munkavállalói szegénység a rosszul 
kezelt devizahitel-probléma miatt, nagyon sokan valóban elmentek egyszerűen azért, 
mert nem tudták törleszteni a devizahiteleiket, és megpróbáltak valamilyen megoldást 
találni gyakorlatilag az adósrabszolgaság ellen erre a kérdésre.  

A másik kérdés pedig az, hogy egyáltalán belegondoltak-e különböző pártállású 
képviselőtársaim abba, hogy például a magyar munkavállalók hány százalékának áll 
rendelkezésére a diszkrecionális jövedelem, magyarul az a jövedelmi hányad, ami a 
szoros értelemben vett megélhetési költségeken felül van - ez az, ami ugyanis pörgeti a 
gazdaságot. Amikor valaki nem csak azzal foglalkozik, hogy odamegy a sárga 
csekkekkel és kifizeti a rezsiköltséget, és eleget tesz a legalapvetőbb bevásárlási 
feladatoknak, megveszi a tejet, kenyeret, az alapvető élelmiszereket, hanem 
diszkrecionális jövedelme van, urambocsá! már arra is van pénze, hogy felfogadjon egy 
nem éppen olcsó szobafestőt és kifestesse a lakását, bútort vásároljon magának, 
nyaralni menjen el. Én kíváncsi lennék arra például - és ez most javaslatként is 
értelmezendő, elnök úr -, meg kellene vizsgálni ennek a bizottságnak, akár szakértők 
bevonásával, hogy a diszkrecionális jövedelem nagysága hogyan alakult az elmúlt 
években. Meg kellene vizsgálni, hogy az ingatlanok árnövekedését lekövette-e a 
nagyvárosokban a munkavállalói bérek növekedése, és ebből aztán érdemi tanulságot 
lehet levonni, nemcsak ilyen oda-vissza vagdalkozást lehetne folytatni.  

Ugyanígy nagyon érdekes megvizsgálni egyébként azt is, hogy bizonyos 
társadalmi csoportoknál, elsősorban az első és a második jövedelmi decilisnél 
megfigyelhető egy olyan szintű jövedelemkoncentráció, ami már bizony 
megkérdőjelezi azt is, hogy mennyire meritokratikus az az irány, amerre halad a 
magyar társadalom. Konkrétan arra gondolok képviselőtársaim, én magam is több 
embert ismerek, aki már jobban él az ingatlanjainak a jövedelméből - adott esetben, 
amit megörökölt -, mint amit mondjuk egy átlagos jövedelmű munkavállaló magáénak 
tudhat. Én ezt egyébként nem tartom rossznak, hogy valakinek van ilyen jövedelme, 
félre ne értsenek, én magam is vállalkozó vagyok, tőkés gazdaságban képzelem el 
természetesen Magyarország jövőjét, de fel kell tenni azt a kérdést, hogy vajon 
mennyire igazságos az, hogy mondjuk az ingatlanok adózása lényegesen elmarad 
például a munkavállalói bérek adózásától. Ez felvet különböző morális kérdéseket, 
amiket ezen a bizottságon belül szerintem érdemes lenne bizony végiggondolni, hiszen 
jelentősen kisebb adókulccsal adóztat jelenleg a magyar állam tőkejövedelmet ez által, 
mint munkavállalói jövedelmet, tehát a tőkejövedelem jelentősen kisebb kulccsal 
adózik még akkor is, hogyha egyébként ezt a tőkejövedelmet Magyarországról nem 
lehetne kivonni.  
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Azt azért el szeretném mondani, hogy az egy fontos szempont, hogy mondjuk, 
egy tőkejövedelem adóztatásánál van-e lehetőség arra, hogy Magyarországról például 
egy cég, vagy egy vállalatcsoport nemzetközi pénzügyi transzferekkel elvigye a 
jövedelem központját, a profit központját külföldre, és más, számára kedvezőbb 
jövedelmi környezetben adózza le. Az ingatlanoknál erre nincs lehetősége, itt kellene 
leadózni és a magyar állam mégis kis adókulcsot vet ki erre a jövedelemtípusra.  

Ugyanígy érdekes felvetni azt is - bocsánat, hogy konkrét cégnévvel jövök, de 
megkerülhetetlen -, hogy milyen szerepe van a munkavállalói szegénység 
kialakulásában és a diszkrecionális jövedelem eltűnésében például az Airbnb-nek 
Budapest belvárosában. Az Airbnb-nek, aki gyakorlatilag eltünteti a lakáspiacnak az 
értelmes áron megfizethető részét, az árfelhajtó hatást, ezt a jövedelmek nem tudják 
követni, és természetes az, hogy ez is egy olyan állapothoz vezet, ami a dolgozók 
számára hátrányos, és egészében véve inkább a tőkebefektetők számára teszi élhetővé 
az ország legjelentősebb növekedési pólusát, Budapestet, nem pedig a munkavállalók 
vagy a benne élők számára. Tehát szerintem ezeket a kérdéseket, akár az Airbnb 
kapcsán is érdemes lenne megvizsgálni itt a bizottsági kereteken belül. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek a 

napirendhez hozzászólása. (Jelzésre:) Rig Lajos képviselő úr. 

További hozzászólások 

RIG LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Én is megpróbálok itt a higgadt mederben maradni. Három olyan tézis hangzott itt el, 
amivel véleményem szerint érdemes foglalkozni. 

Az első, amit felvetett Nacsa Lőrinc képviselőtársam, itt a szűrővizsgálatokkal 
kapcsolatosan, hogy már folynak a szűrővizsgálatok, ami egyrészt igaz, hiszen az állam 
azért pénzügyi forrást biztosított ezekhez a szűrővizsgálatokhoz. Viszont nézzük meg a 
másik felét. Egy hatékony szűrővizsgálathoz három dolog szükséges. Ugye, kell 
elsősorban a műszer, amivel szűrik - mondjuk itt adott esetben legyen egy vastagbél 
daganatos megbetegedés -, a kolonoszkópia, kell egy diagnoszta, egy orvos, aki elvégzi 
ezt a műszeres beavatkozást, és a harmadik, ami a legfontosabb: jelentkező egyének, 
akik ezen a szűrővizsgálaton részt vesznek. Most azt látjuk, hogy a kedv és az akarat az 
állampolgárok részéről valóban egyre erősebb, hiszen egyre többen jelentkeznek ezekre 
a szűrővizsgálatokra, viszont azt a tényt nem tagadhatjuk el, hogy sajnos - és be kell 
látnunk - ezeket a szűrővizsgálatokat azokkal a felszerelésekkel végzik, amik a napi 
diagnosztikában is részt vesznek, tehát a kórházi ellátásból veszik ki. Ott van a másik 
tény: az orvos, a diagnoszta, az ő munkaideje is véges, őt se lehet túlterhelni. 
Elmondhatjuk azt, hogy sajnos az a diagnosztikai háttér, amit az orvos jelent és a 
műszer jelent, az jelen pillanatban nem minden esetben elérhető. Nem mondom azt, 
hogy minden kórház, illetve minden szűrőállomás ezekkel a hiányosságokkal 
küszködik, de több esetben igen.  

Révész Máriusz képviselőtársamnak reagálva arra, hogy csökkent a súlyos 
anyagi deprivációban lévők száma, ezt lehet, hogy egy statisztikai adat kimutatta, de 
akkor a statisztikai adatot egy másik statisztikai adattal lehetne megerősíteni vagy 
cáfolni. Megvizsgáltuk-e már azt a statisztikai adatot vagy azt a számot, hogy mennyi 
lehet azon külföldre távozott, szegénységben élő embereknek a száma, akik nem a 
magyar gazdaságot erősítik és hiányzik, tehát onnan kijöhet ez a KSH vagy Eurostat 
adat, hogy valóban egy csökkenés látszódik rajta, de ez a munkaerőforrás hol jelent 
meg, akár Ausztriában vagy Magyarországon belül. 
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Akkor van még egy, és ez is egy érdekes adat. A mélyszegénységben élőknek a 
nagy része eddig is dolgozott, hiszen kilencven százaléka legalább dolgozik, de sajnos a 
földrajzi helyzetük, ahol a lakókörnyezetük van, az nem minden esetben teszi lehetővé 
azt, hogy ők ott másodállást vagy plusz munkahelyet létesítsenek, és ezáltal ők több 
anyagi forráshoz sem tudják juttatni a családjukat. És itt csatolnék vissza akár Volner 
képviselő úr, akár Szabó Timea képviselő asszonynak a felszólalására, hiszen azt nem 
vitathatjuk el, hogy földrajzi régióban, vagy akár megyékben is óriási eltérés lehet itt a 
kereseti viszonyokban. Azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell akár 
abban a tekintetben, ahogy Volner képviselő úr is mondta, vitát kell folytatni róla, előre 
kell menni ebben a témában, nem szabad megállni; és azt sem tagadhatjuk el, hogy 
sajnos még vannak ma Magyarországon olyan régiók, ahol igenis dolgozói 
szegénységben és mélyszegénységben is élnek emberek és gyermekek is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy van-e még valakinek 

mondanivalója? (Jelzésre:) Révész Máriusz képviselő úr! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy teljesen 

higgadtan beszéltem végig. Tehát csak adatokat mondtam, miközben elismertem, hogy 
nem értünk az út végére, de hogy Európában az egyik legnagyobb mértékű a szegénység 
csökkenése, nem várom el, hogy ezért nagyon megdicsérjék a kormányt, csak 
tényszerűen szeretném leszögezni. 

Még egyszer mondom, hogy ennek nagyon komoly oka például az, hogy 800 ezer 
emberrel több dolgozik, mint mondjuk 2010-ben. Ennek mindenképpen meg kell 
jelennie. Ezt Rig Lajosnak mondom, ez megjelenik az életszínvonalban is.  

És az a helyzet, hogy az elmúlt években egy pozitív tendencia, hogy 
folyamatosan, évről évre jelentősen csökken egyébként a közmunkások száma is, és ha 
valaki a közmunkáslétből átkerül a munkavállalói piacra, akkor nagyon jelentős 
jövedelememelkedés történik ott, és egyébként is nagyon komoly jövedelememelkedés 
van az egész országban.  

Azoknak a problémáknak a léte, amiről Szabó Timea beszélt, az kétségkívül 
megvan. De ezek a problémák egyébként Magyarországon folyamatosan csökkennek. 
Úgyhogy még egyszer: annyit szeretnék kérni, hogy beszéljünk erről a témáról, én is ezt 
mondom. Beszéljünk erről a témáról, de próbáljunk a valóság talaján beszélni erről, és 
a 2018-as adatok 2019 december elején vagy november végén fognak megjelenni.  

Nagyon-nagyon határozottan szeretném kérni, hogy tűzzük napirendre. (Rig 
Lajos: Minden évben kérted.) Minden évben kértem, de nem történik meg. Tűzzük 
napirendre, vegyük napirendre a 2018-as adatokat, beszéljünk, vitassuk meg, lesznek 
benne egyébként olyan adatok is, amire az ellenzék örömmel fog mutatni, hogy lám-
lám mondjuk ott nem történt akkora előrelépés, mint a többi területen, de azt elvitatni, 
hogy az országban ezen a területen rendkívül sokat léptünk előre, szerintem nem lehet.  

Egyetlen olyan terület van, ahol a statisztikai adatok - és ez egyébként egybevág 
azzal, amit Volner János képviselő úr mondott - nem mutatnak jelentős csökkenést, ez 
a jövedelmi szegénység mértéke. Ha a jövedelmi szegénységet nézzük, kétségkívül az 
van, amit Volner képviselő úr is mondott, hogy akár Angliában a jövedelmi szegénység 
lehet alacsonyabb, mint Magyarországon, hisz a jövedelmi szegénységet úgy számítják, 
hogy valójában nem egy szegénységi mutató, hanem egy jövedelemeloszlási mutató, 
hogy az számít jövedelmi szegénynek, ahol a jövedelem nem éri el a 60 százalékát az 
átlagos jövedelemnek.  

Ha lefordítjuk, akkor az a helyzet, hogy az történik, hogy…; mi történik abban az 
esetben, ha Magyarországon mindenkinek a kétszeresére növekszik a jövedelme? Ez a 
mutató nem változik. De akkor sem változik, ha tízszeresére növekszik a jövedelme, 
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meg akkor sem, ha százszorosára, hiszen ez csak egy jövedelemeloszlási dolog. Most az 
ellenzék egyetlen dologra tud mutatni ebben a pillanatban: arra, hogy a 
jövedelemszegénységi mutatóban nem léptünk előre, de ez a szegénységi mutató 
egyébként - még egyszer mondom -, ha kétszeresére változik a jövedelme mindenkinek, 
akkor pontosan ugyanazt méri.  

Kétségkívül ebből adódik az a probléma, amit Volner képviselő úr mond. 
Minden olyan adat, ami konkrétan az életszínvonallal kapcsolatos, minden azt mutatja, 
hogy egymillió fő felett csökkent a szegények száma Magyarországon, ami egy 
teljesítmény, ugyanakkor sok gond van. Beszéljünk ezekről a kérdésekről, de 
értelmesen, úgyhogy az a javalatom a végén még egyszer, hogy amikor megjelennek az 
adatok, december elején, a bizottság tűzze napirendre és foglalkozzon ezzel, és egy 
értelmes vitában értékeljük a valós adatokat! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy van-e még a bizottság részéről 

hozzászóló. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. A Révész Máriusz által ajánlottakkal 
teljesen egyet lehet mindenkinek érteni, hogy valóban akár egy külön albizottsági vagy 
bármilyen ülés keretében a téma szakmai vonatkozásban teljesen megtárgyalhatónak 
tűnik, úgy gondolom, ezzel mindannyian egyetértünk. Szabó Timea előterjesztőnek 
adom meg a szót.  

Szabó Timea válasza 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Az utolsóra hadd 
reagáljak elsőként! Természetesen mi is nagyon támogatjuk azt, hogy legyen egy 
bizottsági tárgyalás erről. Ehhez kapcsolódóan azt is javaslom, hogy hívjuk meg a KSH-
nak egy szakértőjét erre a vitára, mert azért - ahogy itt mindjárt el is mondom - 
meglehetősen furcsa dolgok történtek a statisztikaszámításban az elmúlt években, 
például a szegénységi számításban, amit a KSH maga ismert el.  

Tehát az, hogy itt ilyen drasztikusan csökkentek volna a számok, pontosan 
annak köszönhető, hogy egészen más módszertannal számolják ezeket a szegénységi 
adatokat. Hogy mást ne mondjak, önök egész egyszerűen megszüntették a 
létminimum-számítást. Puff! Nincs! Kész! (Nacsa Lőrinc közbeszól.) 

Akkor Nacsa Lőrinc képviselőtársamnak hadd mondjam, mert ezek szerint nem 
tudja: az Eurostat a KSH adataiból dolgozik. Nincs olyan intézmény. Az Eurostat 
mindig a nemzeti statisztikai hivatalok számaiból dolgozik. De ez így van! Majd idejön 
a KSH-nak egy szakértője, aki el fogja önnek ezt külön magyarázni.  

Ehhez kapcsolódva szeretném még akkor szintén javasolni azt, amit nagyon 
régóta kér az ellenzék, hogy a bizottsági témákban érintett miniszter urat hallgassuk 
már meg, mert erre több mint egy éve nem került sor. Az önkormányzati kampányban, 
illetve nem a kampányban, hanem még tavasszal javasoltuk ezt a dolgot. Akkor 
rengeteg olyan egészségügyi kérdés merült fel, aminek kapcsán jó lett volna válaszokat 
kapni. 

Akkor azt hallottuk, hogy mi csak a kampány miatt szeretnénk meghívni 
miniszter urat, de majd ha véget érnek ezek a kampányok, akkor meg fogják. Ehhez 
képest még mindig nem látok semmilyen törekvést, hogy a bizottság eleget tegyen 
annak a törvényi kötelezettségnek, hogy a miniszter eljöjjön legalább évente egyszer 
beszámolni a tevékenységéről. Én például hozzá is intéznék néhány kérdést ezzel 
kapcsolatban.  

Akkor a számok! Pontosan tudtam, hogy erre számíthatunk Révész Máriusztól 
meg a fideszes képviselőktől is. Én a módszertani számítás miatt nem akartam 
belemenni a számokba, de akkor belemegyünk a számokba, jó? Illetve most már nem 
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tudunk vitatkozni, az enyém a zárszó, de akkor majd ezen az úgynevezett bizottsági 
ülésen, amikor ez lesz a téma!  

Illetve még egy dolog, mielőtt belemennénk a számokba. Akkor ha jól értem, a 
fideszes képviselők is fontosnak tartják ezt a témát, hogy erről vitatkozzunk akár 
szélesebb körben is. Tehát nyugodtan támogathatják ennek a javaslatnak a napirendre 
vételét, hiszen itt most csak arról beszélünk - nem kell ezt most még elfogadni -, hogy 
ez kerüljön plenáris ülésre a parlament elé, ahol tudunk erről vitatkozni, oda be lehet 
nyújtani különböző módosító indítványokat, és semmilyen egzakt dolog nem 
fogalmazódik meg, hogy akkor most hány forintot mire kell költeni. 

Ez egy határozati javaslat, amiben felkérjük a kormányt, hogy dolgozzon ki a 
még önök szerint is létező problémákra további javaslatokat.  

Szerintem, ahogy ezt most érzékeltem, ebben egyetértünk, hogy ezek mind 
létező problémák, akkor lehet is támogatni szerintem ennek a tárgysorozatba vételét.  

Kezdjük egyébként azzal, hogy mondjuk a 600 ezer ember elment 
Magyarországról, tehát a statisztikát némileg az is módosíthatta, hogy aki úgy érezte, 
hogy teljesen kilátástalan itt a sorsa, az inkább elment külföldre dolgozni, mert nem 
látta azt, hogy itt a kormány mégiscsak annyira gondoskodott volna róla.  

A másik szintén - ahogy itt az előbb említettem - az Eurostat-adatokkal 
kapcsolatban, a KSH maga ismerte el, hogy nagyon érdekes dolog történt 2017-18 
között: 2 millió ember eltűnt a szegénységi statisztikából. Ez sokaknak feltűnt, de 
legalább egymást ne ámítsuk! Ez nem azért van, mert hirtelen 2 millió emberrel 
kevesebb szegény lett Magyarországon, hanem azért, mert megváltozott a módszertana 
ezeknek a számításoknak. Ezért is szeretném, hogy… (Révész Máriusz: A módszertan 
nem változott.) 

Akkor mondok egy egészen konkrét példát, hogy minek a módszertana változott 
meg. Például az, hogy ki tudna-e fizetni egy váratlan kiadást. Itt a KSH mondta azt, 
hogy megváltozott… Csak akkor ne nézzetek rám úgy, hogy azt mondjátok, hogy nem 
változott a módszertan. De, megváltozott a módszertan. De! Egészen más kérdést tettek 
föl ezzel kapcsolatban. Megjegyzem, ez még mindig 31 százalék. Tehát a magyarok 31 
százaléka nem tud kifizetni egy váratlan kiadást, ezt most néztem meg a statisztikában. 
De hát ez biztosan így van, miközben nem gondolom, hogy demagógia, de Mészáros 
Lőrinc percenként keres 11 millió forintot Magyarországon. Tudom, hogy nagyon 
tehetséges, de azért azt gondolom, hogy ez a jövedelmi egyenlőtlenségeknek is egy 
nagyon fontos része, és ha már számok, akkor menjünk bele ebbe is! A jövedelmi 
egyenlőtlenségek nőttek Magyarországon az elmúlt években. Nem drasztikusan, de 
nőtt, tehát mindenesetre nem csökkent 4,3-ról 4,4 százalékra, szintén KSH-adat, 
csakhogy ne tudjon ebbe se Révész Máriusz ebbe belekötni. 

Akkor vegyünk még néhány olyan dolgot, ami biztosan romlott, csakhogy itt 
azért legyünk tisztában a dolgokkal. Az időskori szegénység kérdése, KSH adat. 2014 
és ’17 között megduplázódott a KSH szerint az időskori szegénységben élők száma. 
Mondom a számokat: 2014-ben 4,6 százalék, 2015-ben 6,8 százalék, 2016-ban 9,1 
százalék, 2017-ben pedig 9,8 százalékkal, tehát 4,6-ról 9,8 százalékra ment föl. Ez is 
benne van ebben a határozati javaslatban. Szüntessük már meg azt, hogy bárkinek 28 
ezer forintból kelljen élni idős korában Magyarországon, mert ennél megalázóbb 
dolgot nem tudok elképzelni, miközben kapják sokan a sok százezer forintos nyugdíjat.  

Aztán a lakhatással kapcsolatban ugye, itt Nacsa Lőrinc kiemelte azt, hogy az 
Alaptörvény - azt mondta - törekszik arra, hogy megoldás legyen. Pont az a probléma, 
ez nem elég, nem elég törekedni arra, mert ez akármit is jelenthet. Mi azt akarjuk, hogy 
az államnak legyen kötelessége gondoskodni arról, hogy senki ne kerülhessen az 
utcára. Ha valakit kilakoltatnak, az is lehet, hogy önhibájából, de nagyon sok esetben 
önhibáján kívül, az ne kerülhessen az utcára, mert egyelőre sajnos nem egy olyan 
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híradást látunk, amikor beteg, idős édesanya neveli a beteg gyerekét, és a szó 
legszorosabb értelmében a híd alá kerültek, mert nem volt hova menniük ezeknek az 
embereknek, sajnos ez igaz. 

Aztán beszélhetünk a szűrővizsgálatokról, csak itt egyrészről Rig Lajos 
elmondta, hogy milyen problémák vannak ezzel kapcsolatban, másrészről ugye, az 
egészségügyi hozzáférés is - most jött ki éppen az új OECD-statisztika -, az egyik 
legrosszabb az OECD-országok közül. Gyakorlatilag ezekben a mutatókban csak 
Mexikó teljesít rosszabbul nálunk, úgyhogy erről is azt gondolom, hogy beszélni kell. 
Arról nem is szólva - hogy már aktualitást is adjunk a dolognak -, hogy pont pénteken 
jött ki egy olyan hír, hogy a kórházaknak az EMMI elrendelte a létszámstopot, nem 
vehetnek fel orvosokat csak megbízási szerződéssel. Ez egy újabb pánikot okozott a 
kórházaknál, hiszen például a pályakezdők nem tudjuk, hogy fognak elhelyezkedni a 
már így is elképesztően erőforráshiányos kórházakban, ahol nincsenek orvosok, 
nincsenek ápolók. Nem nagyon értjük, hogy mi történt ebben a kérdésben. Ugye, itt 
megkérdeztem az EMMI államtitkárát, nem tudott erre válaszolni.  

Szintén az egészségüggyel kapcsolatban az OECD-országok közül Magyarország 
fordítja a legkevesebbet, az egyik legkevesebbet az egészségügyre, ez 4 százalék, ez az 
OECD-átlag 7 százalékhoz képest azt gondolom, hogy majdnem a fele, tehát azért erre 
se kellene, hogy büszkék legyünk.  

Szintén OECD-adat, múlt heti, kétszer annyian halnak meg Magyarországon a 
légszennyezés következtében, mint az OECD-átlag országaiban. Szintén OECD-adat: 
csak Mexikóban alacsonyabb a százezer főre eső CT és MR gépek aránya az összes 
OECD-országban, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában másfél-kétszer 
annyi CT és MR készülék áll rendelkezésre.  

Szintén uniós statisztika: az álláskeresési támogatás az egész Unióban 
Magyarországon a legalacsonyabb összegű és a legrövidebb ideig folyósítják. A relatív 
szegénység 16,7 százalékról 21 százalékra nőtt, tehát azt gondolom, hogyha számokról 
van szó, akkor valóban legyenek számok, csak én nem akartam ebbe belemenni. Azt 
gondoltam, hogy akkor folytassunk egy olyan vitát, hogy ezekben állapodjunk meg, 
ezek tényleg létező problémák, itt nagyon sok mindent kell tenni. Önök ezt elkezdték 
kiforgatni, hogy én azért nem mondok számokat, mert nem tudok számokat mondani, 
itt vannak a számok, amiket most elmondtam, azt gondolom, hogy ezek feketén-
fehéren itt vannak. (Révész Máriusz: Nem zárszót kell mondani.) Hogyhogy nem 
zárszót kell mondani? De zárszót kell mondani, mert elnök úr azt mondta, hogy kinek 
van még a bizottságban hozzászólása, és utána megadta nekem a szót zárszóra. Most 
ezt nem értem, önök hivatkoznak mindig a házszabályra, most házszabály szerint én 
nem szólhattam közbe, ezek feketén-fehéren itt vannak.  

Azt gondolom, hogy ha egyetértünk abban, mert itt egy kicsit próbáljunk 
konszenzusra jutni, ha egyetértünk abban, hogy ezek létező problémák: az egészségügy, 
a lakhatás, a nyugdíjasok vagy az időskori szegénység, a gyermekétkeztetés problémája, 
az, hogy a családi pótlékot nem emelték tizenegy éve, akkor én arra kérem önöket, hogy 
vegyék tárgysorozatba ezt. És akár itt, akár a parlament plenáris ülésén folytassunk egy 
valóban értelmes vitát arról, hogy mi az, amit eddig sikerült elérni, hol vannak a 
hiányosságok, és közösen, pártokon átívelően tegyünk kísérletet arra, hogy javítsunk a 
szegénységben élők helyzetén. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát, a napirendi pont vitáját lezárom. De a 

napirendi pont vitáját végül is szavazással kell mindenképpen lezárni, így én elnöki 
összefoglalót, zárszót nem kívánok mondani. Annyit mindenképpen mondanék a 
felelős döntés előtt, hogy amit képviselő asszony mondott, ezek azért különböző 
entitások. Egy szakmai megbeszélése ennek a vitának egy bizottság, albizottság 
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keretében az is egy alternatíva, a bizottsági ülés keretében szintén, a tárgysorozatba 
vétel szintén, és a parlamenti vita, itt ennek elég széles a palettája. Itt most arról kellene 
döntenünk, azt már megbeszéltük, hogy mindenképpen a bizottság, az albizottság, 
valamilyen formában az elnök úr által napirendjére fogja tűzni ezt a témát, de most 
zárjuk le szavazással ezt a napirendi pontot. 

Határozathozatal 

Ki az, aki támogatja a H/7730-as számú határozati javaslatot, nevezetesen az 
elhangzott napirendi pontnak a tárgysorozatba vételét? Aki igen, az kérem, igen 
szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki ezt nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem. Tartózkodás nincsen, tehát 3 igen szavazattal, 9 nem, szavazattal a 
bizottság a témát, tehát a szegénység felszámolásáról szóló határozati javaslatot nem 
vette tárgysorozatba.  

A gerincvelői izomsorvadásban (SMA I) szenvedő gyermekek 
gyógyítása finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló H/7840-es 
számú határozati javaslat. (Gyurcsány Ferenc és Arató Gergely (DK) 
képviselők önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Folytatjuk a munkánkat. A negyedik napirendi pont a gerincvelő 
izomsorvadásban, SMA-ban szenvedő gyermekek gyógyítása finanszírozásának egyes 
kérdéseiről szóló H/7840-es számú határozati javaslat. Szintén a tárgysorozatba 
vételről kell dönteni.  

Köszöntöm az előterjesztők képviseletében Arató Gergely DK-s képviselő urat, a 
napirendi pont előterjesztőjét. Gyurcsány Ferenccel együtt terjesztették be ezt a 
javaslatot, és az előterjesztőnek meg is adom a szót. Parancsoljon, képviselő úr! 

Arató Gergely szóbeli kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Mélyen tisztelt Bizottság! A javaslat 
szakmai értelemben viszonylag egyszerű, ugyanakkor erkölcsi értelemben rendkívül 
fontosnak gondoljuk. Maga a probléma a széles közvélemény előtt is ismert. Abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy korábban gyógyíthatatlan betegség esetében 
most már rendelkezésre áll egy olyan gyógyszer, ami jelentősen javítja az 
életkilátásokat, és ma ugyan a gyógyulásra még nem ad módot, de időt ad arra, hogy 
akár később ezek a gyerekek meggyógyíthatóak legyenek, itt körülbelül 120 gyerekről 
beszélünk.  

Az ügy nagy társadalmi érdeklődést vált ki, és természetesen nagyszerű látni azt, 
hogy honfitársaim mozdulnak meg ebben a dologban és nyújtanak támogatást. De, hát 
azért van társadalombiztosítás, és azért van a társadalombiztosításban 
kockázatközösség, hogy ne a magán adakozáson múljon, hogy egy kisgyerek megkapja-
e a neki szükséges gyógyszert. Ezért a javaslatunk szakmai értelemben két lépcsőben 
tesz javaslatot.  

Egyrészt azt javasolja, hogy a kormány emelje meg a méltányossági 
gyógyszerkeretet, hadd mondjam most az egyszerűség kedvéért így, annak érdekében, 
hogy egyedi döntéssel az OEP biztosítani tudja ezeknek a gyerekeknek a kezelését, 
illetve tegyen meg mindent azért, hogy a társadalombiztosítási befogadása ezeknek a 
gyógyszereknek minél korábban történjen meg. Azt gondoljuk, hogy ez a megnyugtató 
és egy 21. századhoz illő megoldása ennek a kérdésnek. Még azt szeretném hozzátenni, 
talán ez is fontos, hogy Rig Lajos képviselő úr javaslata, ami hasonló célt szolgál, ez a 
két javaslat nem kizárja, hanem kiegészíti egymást. A képviselő úr javaslata egy adó 1 
százalék felajánlására alkalmas alapot nyit meg, nemcsak erre az egy betegségre, 
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hanem általánosságban is. Tehát képviselőtársaim ne érezzék magukat ettől zavarban, 
nyugodtan támogassák mindkét javaslatot, mert mind a két javaslat hozzájárul ennek 
a célnak az eléréséhez. Köszönöm szépen, elnök úr.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A bizottság tagjait illeti a hozzászólás 
lehetősége. Tessék parancsolni. (Jelzésre:) Rig Lajos képviselő úr! 

 
RIG LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselő Úr! Az előterjesztést támogatni fogom mindenféleképpen, ezért pár 
olyan dolog itt, főleg az indoklásban van, amivel vitatkoznék, vagy amivel épp nem is 
értek egyet. Így például egy nagyon fontosat, ami számomra is fontos, kiemelnék: a 
pénzügyi források megjelölésénél megértem, hogy a vadászati kiállítástól azért vegyünk 
el pénzt, mert anélkül még Magyarország működőképes lesz, viszont én mint hívő 
katolikus, az Eucharisztikus Kongresszus pénzügyi forrását megtartanám, hiszen azt 
tudjuk, hogy 1938-ban volt itt Magyarországon az utolsó Eucharisztikus Kongresszus, 
ami Szent István király halálának 900. évfordulója miatt is volt nagyon fontos.  

A szakmai indoklásban kiemelték, főleg az SMA 1 típusú betegeket, ami a 
legsúlyosabb formája, és itt a képviselő úr elmondta, hogy létezik olyan gyógyszer, ami 
arra jó, hogy azt a génkezelést megkapja, és arra az időre kapja ezt a Spinraza kezelést, 
hogy a génterápiában is részesüljön, majd a következő indoklásban volt, hogy 
körülbelül 120 gyermek. 

Le kell szögeznünk, hogy sajnos ma a tudomány ott tart, hogy ezt az úgynevezett 
Zolgensma génterápiás kezelést maximum 2 éves korig kaphatják meg ezek az 
izomsorvadásban szenvedő gyermekek. A kutatás előrehaladtával megpróbálták ezt 
kitolni 5 éves korig, de olyan génhibák jelentek meg a kutatások során, melyek nem 
tették ezt lehetővé.  

Viszont az a megközelítés, hogy a Spinraza kezelést kapják meg minden egyes 
átípusban - legyen az 1-es, 2-es vagy 3-as típus -, ezelőtt másfél éve is kértem és 
támogatást kértem képviselőtársaimtól, volt, akiben azért meggyulladt a lelkiismeret 
lángja. Azért ahogy néztük az elmúlt hetek, hónapok történéseit, van remény, mert a 
társadalmi összefogás erejénél, azt gondolom, nincs erősebb, és az mindent elsöpör. 

Ha a jó isten úgy adja és ez a javaslat tárgysorozatba vételre kerül, akkor 
szeretném megkérdezni a képviselő urat, hogy az általam felvetett költségvetési 
forrásnak az eltörlése lehetőség lehetne-e az önök számára, hogy az Eucharisztikus 
Kongresszus költségvetése hadd maradhasson meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kinek van hozzászólás 

a témához. (Jelzésre:) Zombor Gábor képviselő úr! 
 
DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Előre szeretném 

bocsátani, hogy magát az ügyet személyesen támogatom és támogattam korábban is, 
amikor erről volt szó. Itt a politikai hozzáállástól függetlenül javasolnék egy nagyon 
nagy visszafogottságot ebben az ügyben, ugyanis egy olyan kényes és összetett ügyről 
kezdtünk el itt tárgyalni egy betegség kapcsán és néhány kiemelt eset kapcsán, ami 
részben régóta - de nem ilyen mértékben - feszíti az országok egészségügyi 
költségvetését.  

És ha elkezdünk erről beszélgetni, akkor fel kell arra készülnünk, hogy tucatjával 
fog jönni ez a probléma, hiszen ha megismerjük a legújabb kutatásokat és hogy milyen 
irányba megy a gyógyszerkutatás, akkor azt kell látni, hogy a génmódosítással 
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különböző génmanipulációkkal operáló technológiák, illetve gyógyszerek gyakorlatilag 
itt vannak a küszöbön.  

Amikor arról beszélünk, hogy olyan betegségben, ami korábban gyógyíthatatlan 
volt, jelenleg úgy néz ki, hogy talán stabilizálható, illetve vannak kutatási eredmények 
arra, hogy géntechnológiával talán olyan javulást lehet elérni, ami magasabb szintű 
életminőséget biztosít, mint a korábbiak, ez egy dolog. És akkor jönni fognak a 
különböző daganatos megbetegedések, hiszen már az Egyesült Államokban, Japánban 
és különböző helyeken egyre inkább efelé megy a gyógyítás és ez olyan költségekkel jár, 
amire szerintem nemcsak Magyarország, de Európa sincs felkészülve. 

Amikor tehát arról beszélünk, hogy ezeket az ügyeket próbáljuk meg; most én 
nem akarok arról beszélni, hogy minden ilyen határozatnak van egy ilyen kis politikai 
éle, hogy honnan vegyünk el, meg mi fáj a másiknak meg mi nem fáj, meg mit tett meg, 
meg mit nem tett meg. Azt mondom, hogy talán ezt javaslom is, hogy egyszer a 
bizottságunk egy közös javaslatot tegyen ebben. Ebben akár benne lehet ez; nagyon jó 
ötletnek tartom az 1 százalékos dolgot.  

Természetesen azt, hogy mindig emelni kell a méltányossági keretet, most el 
lehet mondani számokkal, hogy ennyiről ennyire ment föl, 5 milliárdról 24 milliárdra, 
de át fog alakulni az egész gyógyszer-finanszírozási rendszer, hiszen egyre több 
információ fog érkezni arról, hogy ezt a betegséget ezzel a rendkívül drága, korai 
stádiumban lévő gyógyszerrel elképzelhető, hogy lehet kezelni.  

Csak azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy talán nem ebben a formában kellene 
ezt az ügyet megoldani vagy kezelni, mert erre mindenki azt mondja, hogy rendben 
van, támogatjuk, hiszen szerintem az nem ember, aki nem támogat egy ilyet. De sajnos 
vannak olyan összetevői is ennek az ügynek, hogy mikor szabad azt mondani akár a 
közvéleménynek, akár a jólelkű adakozó embereknek, hogy erre az ügyre adakozzon.  

Tehát van-e egy olyan grémium, amelyik, ha van egy ilyen pénzügyi alap, hogy 
felajánljuk az 1 százalékunkat vagy a pénzünket, az meg tudja mondani, hogy igenis 
ebben az esetben indokolt, hogy arra a célra kerüljön ez a támogatás. Nem tudom, érti-
e képviselő úr vagy értitek-e, hogy mire gondolok. (Rig Lajos: Milyen 
kritériumrendszernek feleljenek meg, és azt ki határozza meg?) 

Ezeregy olyan esetet tudunk, amikor szerintem mindnyájunkat megkerestek 
nagyon sok ilyen üggyel, hogy súlyos betegség, veleszületett betegség, ritka betegség, 
vagy akár egy hirtelen kialakuló gyermekkori daganatos betegség esetén itt és itt és itt 
ilyen és ilyen terápiák vannak, amiről hallottuk, hogy talán jó, hallottuk, hogy talán 
használ. Ha az én gyerekemről van szó vagy bármelyikünkéről, szerintem mindegyiket 
megpróbálja az ember, és mindent elad, összeszed azért, hogy ezt megtegye.  

Szerintem a politikának, a szakmapolitikának vagy a felelős döntéshozóknak az 
is a felelősségük, hogy azért ebben valami útmutatást adjanak. Ha már felajánlják a 
pénzt - és az egy másik kérdés, hogy etikus-e egy kísérleti jellegű gyógyszert, amit éppen 
most kezdenek majd rátenni különböző vizsgálatokra, több mint 2 millió dollárért adni 
egy gyereknek - ez csak zárójel, hogy ez mennyire erkölcsös és mennyire etikus -, de én 
is azt mondom, hogy az államnak, ha 7 gyerekről van szó, és az tényleg használ annak 
a picinek és visszaadja az életesélyeit, azt mondom, hogy támogassuk, mert az életnek 
nincs ára.  

Csak valami szabályt tegyünk bele itt a nagy, félre ne értse, lelkesedésbe, mert 
ilyen nem volt még, hogy ennyi pénz összegyűlt volna, mert az, hogy a fenntartó 
kezelésre mit tudom én 22 millió forint egy terápia, az azért már úgy felfogható, vagy 
nem az a kategória, ami akár egy állami szerepvállalásnál szerintem problémát kell 
hogy jelentsen. És emiatt azt mondom, hogy az, ami történt, hogy különböző emelések 
történtek akár célzottan az SMA ügyében, az szerintem nagyon jó, ezt így folytatni kell, 
és szerintem köszönet illeti mindazokat, akik ebben felléptek. De magát az ügyet 
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valahol így kellene kezelni, mert holnap - és tudom, mert mondjuk a feleségem például 
olyan helyen dolgozik, ahol a legkorszerűbb gyógyszereknek a bevezetésén dolgoznak, 
hogy 4-5 olyan gyógyszer érkezik, ami nagyon drága lesz, hasonló technológiával 
működik, és nem fogunk tudni vele mit kezdeni. Tehát ez ilyen, hogy továbbmutat egy 
picit ezen a beszélgetésen.  

Csak azért mondom, hogy ezeket mindenképpen figyelembe kell venni, fel kell 
készülni, és valamiféle stratégiát ki kell dolgozni annak érdekében, és szerintem nem 
politikai alapon, hogy most innen veszünk el, most onnan veszünk el, és tegyünk erre, 
hanem igenis készüljön fel az ország arra, hogy ilyen típusú betegségekre, főleg ami 
különösen szenzitív, gyerekek esetében vagy fiatalok esetében, egyre több ilyen 
gyógyszer fog érkezni a világba, illetve már van is, ezzel mit tudunk kezdeni. Úgyhogy 
még egyszer mondom, én azt tudnám felvállalni, hogy egyetértve azokkal az erkölcsi, 
meg humanitárius indokokkal, ami mind a két előterjesztésben megvan, hogy egy picit 
gondoljuk ezt át, próbáljuk meg azt a szakmai grémiumot felállítani, ami iránymutatást 
ad mindnyájunknak, képviselő úrnak is, ha pénzt ad valahova, hogy jó helyre küldöm 
én azt a pénzt? Mert biztos, hogy jó, mert a gyereknek valamiféle kezelést fognak adni, 
csak nem biztos, hogy az hatékony lesz, és utána nagyon kevés visszajelzés van sajnos 
arról, hogy az ilyen adakozások után például milyen a túlélési arány; hány hónap, hány 
év, mi történt?  

Megnézte-e valaki azt, hogy milyen mellékhatások vannak bizonyos esetekben, 
amikor aránylag nagy pénzeket tesznek kezelésekbe? Most itt az őssejt mizériára 
gondolok, és Komáromi kollegámra nézek, aki pontosan tudja, hogy miről beszélek, 
hogy hány év óta, milyen típusú átverések mentek a világban, mire talán egy picit 
kialakult az, hogy most már lehet bizonyos helyekben bízni és bizonyos terápiákban. 
Vagy amire most fel kell hívni a figyelmet, hogy olyan kvázi kamu genetikai 
vizsgálóhelyek indultak el akár Magyarországon is, ahol ilyen milliós nagyságrendekért 
kérdéses eredményeket kapnak az emberek, és nem alátámasztott módon indítanak el 
terápiákat. Tehát ez az egész ügy azt mutatja, hogy felrobbant a gyógyszertechnológia 
és az orvostudomány itt az utóbbi években, amire nem tudom, hogy mennyire vagyunk 
rá felkészülve, hogy ebben el tudjunk igazodni.  

Úgyhogy az én javaslatom az, hogy erről, akár erről a pénzalapról, vagy amit 
mondjuk, szerintem külön nem kellene létrehozni azért, mert az ott van a 
méltányossági keret, és annak a kezelése megfelelő, ott akár a szakmai grémium is 
felállítható, ezt külön talán nem kellene. A másik része az, hogy ezt az egy százalékot 
én akár egy közös bizottsági előterjesztésként nagyon tudnám támogatni, hiszen egy 
adótörvénybe ezt be lehet tenni, és akkor egy külön célt meghatározni annak 
érdekében, hogy ilyen esetekben kontrolláltan, és megfelelő módon tudjanak az 
emberek akár ilyen módon is adakozni. Nagyjából ez a véleményem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Volner képviselő úr.  
 
VOLNER JÁNOS (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársak! 

Olyan kérdés került elénk, ami valahol tabukat feszeget, mennyit lehet egy gyerek 
gyógyítására fordítani. És előrebocsátom Arató képviselő úrnak, hogy én 
tartózkodással fogok szavazni, és azt is el szeretném mondani, hogy miért. Én magam 
nem vagyok annak a tudásnak a birtokában, hogy azt mondjam, hogy mondjuk, egy 
gyerek gyógykezelésére fordított kettőmillió dollár a leghatékonyabban van elköltve az 
egészségügyön belül, mert lehet, hogy ebből a kettőmillió dollárból vesznek egy 
nagyobb értékű berendezést, nem tudom: egy CT-t, egy MR-t, bármit, amivel aztán 
hetente akár százas nagyságrendben lehet embertársainkon segíteni, adott esetben a 
rákot korai szakaszában diagnosztizálni, és egyéb olyan megelőző jellegű 
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beavatkozásokat végezni, amelyek az egészségügyet nem betegségüggyé teszik, hanem 
egészségüggyé és még korai szakaszában felfedezhetőek egyes betegségek.  

Óvnám magunkat, a bizottságot is attól - mert valóban engem is egyébként 
megindított a közelmúltban folyó gyűjtés és a mögötte húzódó emberi tragédia -, hogy 
bejöjjön aztán a jövő héten egy másik betegcsoport mellett lobbizni egy másik 
képviselő, és csak azért, mert a sajtó megfelelő hájpot grundolt adott esetben egy 
egyébként emberileg megrendítő történet mellé, ezért elvigyük egy olyan irányba, hogy 
a költséghatékonyságról megfeledkezzünk. Tudom, hogy ez most nagyon technokrata 
módon hangzik, és képviselőtársaimnak el szeretném mondani, hogy miért gondolom 
így. Minden évben, amikor elfogadjuk a költségvetési törvényt, döntünk arról, hogy a 
költségvetésnek hány százaléka lesz egészségügyi kiadás.  

A büdzsé adott, az élet és a halál, az egészség és a betegség - ezt ki kell 
mondanunk őszintén, még ha tabu kérdéseket feszeget, akkor is - pénz kérdése volt 
mindig is és az lesz a jövőben is, mert nincs korlátlan mennyiségű pénzünk arra, hogy 
adott esetben az embereket meggyógyítsuk, ez sajnos egy ilyen dolog. Én magam nem 
vagyok annak a tudásnak a birtokában, ami mondjuk, rámondatja egy hasonló esetre, 
hogy igen kétmillió dollár a leghatékonyabb felhasználási módja az egészségügyön 
belül annak, hogy ezen a kérdésen változtassunk, és adott esetben egy betegre tudunk-
e ennyit fordítani.  

Én magam egyébként például olyasmivel találkoztam - csakhogy értsék a másik 
oldalról is a problémát -, egy ismerősömnek a lábszárán diagnosztizáltak egy 
anyajegyet. Az állami egészségügy a tavaszi diagnosztizált időponthoz képest azt 
mondta, hogy majd novemberben le tudjuk szedni az anyajegyet. Tehát el tudják 
képzelni, hogy ez egy melanomás daganatnál, ami esetleg addigra már áttétet képez, 
milyen súlyú kérdés lehet egyszerűen azért, mert alapvető dolgokra nem jutott elég idő, 
emberi energia, műszerezettség és a többi, aztán magánúton természetesen ez 
megoldható. Egy ilyen melanomássá vált anyajegy eltávolítása, csak úgy jelzem 
mindenkinek, hogy 700 ezer forintjába került az illetőnek, tehát meglehetősen sok 
ahhoz képest, hogy van egyébként állami egészségügy, amin belül elvégezhető ez a 
beavatkozás.  

Tehát hogyha én most azt nézem, hogy lehet, hogy ebből a kétmillió dollárból - 
nem tudom, elnézést, most a hasamra fogok ütni - meggyógyítható lenne egyébként 
ötven daganatos beteg, mert időben diagnosztizálják és időben megkapja a szükséges 
orvosi beavatkozást, vagy adott esetben nem mondják egy betegnek azt, hogy kedves 
barátom, te már 71 éves vagy, bocsika, de akkor hátrébb kerülsz a várólistán, mert van 
egy ilyen szempont is; tehát akkor, amikor ezek a kérdések itt felmerülnek, morális 
kérdésekkel a másik oldalról, nem nevesített, névtelen szereplők oldaláról is 
szembesülnünk kell.  

Csak egy kis jelzésértékű gondolat képviselőtársaimnak. Érdemes azon 
elgondolkodni, én magam akkor még a Jobbik politikusa voltam, amikor felvetettük 
először a hálapénz kikényszerítésének az eltörlését. Érdemes azon elgondolkodni, hogy 
vajon most nem a különböző - elnézést, hogy ennyire populista kifejezést használok - 
orvos bárók, sebészprofesszorok a legnagyobb haszonélvezői-e annak, hogy az állami 
egészségügyön belül hiány keletkezik? Mert az állami egészségügyből szakmányban, 
nem is tudom, tucatjával terelik át a menő sebészorvosok a saját magánpraxisukba a 
betegeket, akik egyébként örülnek annak, hogy valamilyen megoldást nyer, még ha 
pénzért is, a problémájuk. De azért elgondolkodtató képviselőtársaim, hogy ha az 
orvostársadalmat nem fizeti meg alapból olyan szinten a magyar állam, hogy az állami 
fizetés mellé már ne kelljen különböző paraszolvenciát „kikényszerítenie” a betegekből, 
vagy ne kelljen egyéb módon a magánpraxisát az állami egészségügyön belül 
megismert betegekből felhizlalni, szerintem ez lenne egy olyan kérdés, amivel érdemes 
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lenne foglalkozni. Mert az mégiscsak abszurd, hogy gyakorlatilag senki nem meri az 
orvostársadalommal szemben megfogalmazni azt a véleményt, hogy ez egy bizarr 
állapot, amikor maga az orvostársadalom krémje a legérdekeltebb abban, hogy az 
állami egészségügy döcögősen működjön, mert ilyen módon a magánpraxis 
fölpöröghet és a paraszolvencia a virágkorát éli. Szerintem ezek is olyan kérdések, 
amivel remélem, hogy egyszer majd lesz bátorsága foglalkozni egy kormánynak. Ha 
rajtam múlik, én segíteni fogom, bárki is legyen az. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy van-e a bizottság tagjai részéről 

még kérdés. (Jelzésre:) Rig képviselő úr! 
 
RIG LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. A 

hozzászólók közül Zombor Gáborral tudnék egyetérteni, tehát az ő megközelítése, azt 
gondolom, szakmailag és emberileg is a legjobb. Amit Volner képviselő úr mond, hogy 
mennyit lehet ráfordítani egy gyermek vagy bármely ember életére, az pénzben nem 
kifejezhető, de azt gondolom, hogy minden pénzt megér egy emberélet, és annál 
drágább nincsen. 

Az, hogy ebből a 2 millió dollárból milyen felszerelést vegyünk, CT-t vagy MR-t, 
azért azt le kell szögeznünk, hogy a ritka betegségek zömét - és az SMA is ezek közé 
tartozik - egy egyszerű vérvétellel ki lehet deríteni, tehát az nem egy nagy költség. És 
ha láttuk itt az egészségügyi előterjesztést, azért van olyan előrelépés, hogy ezek a ritka 
betegségben szenvedők egy egyedi kóddal, egy ORFA-kóddal rendelkeznek, hogy még 
egyszerűbb legyen az ő kategorizálásuk. 

Azt gondolom még egyszer - és nem utolsósorban -, hogy nemcsak 
gyermekekről, hanem fiatal felnőttekről is van szó, akik azért küzdenek - ha nézték a 
híradót vagy utánaolvastak ezeknek az eseteknek -, hogy napról napra ne romoljon az 
állapotuk, hiszen a légzőizmokat is befolyásolja megtámadja ez a betegség. 

És volt egy nagyon jó gondolata Timeának, aki összehasonlította annak a 
betegnek a mindennapjait, aki megkapta a kezelést, összehasonlította azzal, aki nem 
kapta meg a kezelést, és ezt egy játékkal próbálta szimbolizálni. Aki megkapta a 
kezelést, azt játssza, hogy megnézi azt, hogy ami tegnap még nem ment, az ma már 
megy-e. 

Aki pedig elutasításra került, mert valamilyen oknál fogva, akár az orvoscsapat 
vagy más ok miatt, vagy a kora miatt vagy a gerincstátusa miatt nem kaphatja meg a 
kezelést, az meg a legszörnyűbb játékot játssza, ő azt nézi, hogy ami tegnap még ment, 
megy-e még ma. Ez azt jelenti, hogy az állapota napról napra romlik.  

És valóban egy nagyon kényes kérdés ez, és most csak az SMA-ról beszélünk, de 
azt azért le kell szögeznünk, hogy a magyar társadalomban 800 ezer körülbelül azok 
száma, akik ritka betegségben szenvednek. És akik ritka betegségben szenvednek - 
köztük az SMA-sok - az ő terápiájukra 2016-17-ig nem is volt semmilyen gyógymód, és 
kifejlesztették a Spinrazát majd most ezt a Solgensmát, ami árva gyógyszernek 
minősül. Az árva gyógyszerek 100 százaléka sajnos nagyon drága egész addig, amíg át 
nem minősítik már nem árva gyógyszerré. 

Azt is tudnunk kell és le kell szögeznünk - és ezt is beláthatjuk -, hogy ezt az 
ördögi kört mi itt Magyarországon nem fogjuk tudni megállítani, hiszen napról napra 
fognak diagnosztizálni olyan, akár SMA-s vagy egyéb ritka betegségben szenvedőt, akit 
bizony kezelnünk kell, és foglalkozni kell vele. (Szabó Timea távozik a teremből.) Tehát 
nem lehet őt a periféria szélére löködni, hogy 700 millió forint a kezelési költség vagy 
mondjuk 120 millió, akkor inkább adunk egy elutasító nyilatkozatot.  

Én is azt javasolnám, hogy egy rendkívüli bizottsági ülés keretében akár 
államtitkári szinten, miniszteri szinten üljünk össze és tényleg foglalkozzunk ezzel itt 



26 

komolyan, hiszen itt állampolgárokról - köztük gyermekekről és felnőttekről - van szó. 
Tehát azt gondolom, hogy ezt minden ellenzéki párt támogatni fogja. És akkor kérném 
képviselő úr, hogy az összegzésében nyilatkozzon majd nekem arról a kérdésről, hogy 
ezt az eucharisztikus finanszírozást onnan kivehetnénk-e.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még valakinek 

mondanivalója. Mielőtt az előterjesztőnek, Arató Gergely képviselő úrnak visszaadom 
a szót, egyetlen mondatot, ha meg tetszenek engedni.  

Korábban, amikor egy bizottsági ülés keretében beszéltünk már erről a témáról, 
akkor még csak a Spinrazáról volt szó, akkor is említettem, hogy kormány 
pillanatnyilag a 0-14 éves korúak számára teljeskörűen biztosítja a gyógyszer 
rendelkezésre állását a különkeretes gyógyszer vonatkozásában. Akkor abban 
maradtunk, hogy a további korosztály vonatkozásában a témában közös ismerőssel 
kellene ezt megvizsgálni. Most egy újabb kezelési módszer lépett be, és Volner 
képviselő úrral értek egyet, Zombor képviselő úrral szintén - szakmabeliek vagyunk -, 
hogy ez egy olyan komplex kérdés, ami mindenféleképpen komoly szakértői elemzést 
igényel, és annak keretében kell a felelős döntést meghozni. Ezt szerettem volna 
hozzátenni. Ártárgyalások után volt ez a biztosítás, és most a képviselő úrnak 
visszaadnám a szót.  

Arató Gergely válaszai 

ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szeretném 
megköszönni ezt a vitát, mert valóban egy szakmailag nagyon komolyan vehető vita 
volt, amiből érzékelhető az, hogy mindannyian megoldást keresünk, ez mindenképpen 
örvendetes és jó hír. Természetesen ez egy nagyon komplex probléma, ezt 
mindannyian tudjuk, és azt is tudjuk, hogy számos olyan aspektusa van, amit külön-
külön is vizsgálni kell.  

Nem véletlen az, hogy ez alkalommal határozati javaslat formájában nyújtottuk 
be ezt a javaslatot, ráadásul egy olyan határozati javaslat formájában, elveinket 
megszegve, amiben a kormánytól kértünk valamit, illetve mi ettől a kormánytól nem 
nagyon szoktunk semmit kérni azonkívül, hogy húzzon el, minél korábban, de most 
ebben a dologban, az ügy fontosságára tekintettel kivételt tettünk éppen azért, mert a 
kormánynak van meg ehhez a rendelkezésre álló háttere, háttérintézményei - mint ezt 
olvashattuk - tisztességes létszámban, költségvetése. Mi itt a kormánytól kérjük azt, 
hogy keressen megoldást ezekre a problémákra. És azt gondoljuk, hogy ha az 
Országgyűlés napirendre tűzi és elfogadja ezt a javaslatot, akkor lesz mód arra 
egyébként, hogy a kormány képviselői is ebben a vitában nyilatkozzanak, és érdemben 
mondjanak valamit arról, hogy mit látnak megoldásnak, hogyan látják ezt a megoldást. 
Nyilván az egészségügy általános helyzetével foglalkozó kérdésekre nem szeretnék 
válaszolni, mert ez messze túlmegy ezen a vitán.  

Fontos az, hogy Rig Lajos képviselő úr kérdésére is válaszoljak, konkrét 
kérdésére is. Sajnálom, hogy ezt nem említettem meg a megnyitó előszóban, mert már 
ott is szerettem volna, hogy a források felsorolása példálózó jellegű. Tudomásul vesszük 
azt és el fogjuk fogadni, ha erre módosító indítvány érkezik, amely más forrást jelöl 
meg. 

Értem ebben a dologban az érzékenységet még akkor is, ha biztosan el tudnám 
képzelni vagy látok túltervezést ezen a soron is, hogy óvatosan fogalmazzak és ne 
bántsak meg senkit. De még egyszer mondom, természetesen, ha a képviselő úrnak lesz 
javaslata más forrásra, akkor ezt örömmel el fogjuk fogadni előterjesztőként. 
Köszönöm szépen.  



27 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A témát véleményem szerint kimerítően 
megtárgyaltuk, szavazás következik. Ki az, aki támogatja a H/7840. számú határozati 
javaslatnak - a címét nem olvasom fel - a tárgysorozatba vételét? Aki tárgysorozatba 
szeretné venni, kérem, igennel szavazzon! (Szavazás.) Egy igen. Aki nemmel? (Senki 
sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Tíz.  

Tehát megállapítom, hogy 1 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett a bizottság 
nem vette tárgysorozatba. Képviselő úr, köszönöm az előterjesztői munkát. (Arató 
Gergely távozik a teremből.) 

A ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről szóló 
H/7892. számú határozati javaslat  
(Rig Lajos (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

ELNÖK: Áttérünk az 5. napirendi pontra. A ritka betegségben szenvedők 
támogatásának elősegítéséről szóló, H/7892. számú határozati javaslatra; szintén a 
tárgysorozatba vételről kell dönteni.  

Rig Lajos szóbeli kiegészítése 

RIG LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Itt az 
előbbi előterjesztésben nagyjából elmondtam, illetve Zombor Gábor képviselő úr is 
elmondta azt, hogy ez az előterjesztés, határozati javaslat miről szólna. Ugye, azért azt 
le kell szögeznünk, és látjuk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy egy óriási 
állampolgári adakozás volt a legszegényebbektől a leggazdagabbig. Zente, Levi és most 
már, ha jól tudom, Noel esetében is egy gyűjtést indítottak, ami a 700 millió forintos 
Zolgensma gyógyszernek a megvásárlására irányul. De hát ott vannak még a többi ritka 
betegségben szenvedők, akikről nem beszélünk, és itt az előző előterjesztésnél 
elmondtam, hogy ma Magyarországon, ha nem is hivatalos, de azért megbecsülhető 
adatok szerint körülbelül 800 ezer az a betegségfő, aki valamely ritka betegségben 
szenved.  

Az én választókerületemben, engedjék meg, hogy megemlítsem Krisztiánt, aki 
egy ilyen krónikus verejtékmirigy gyulladásban szenved, a gyógyszerelése sajnos csak 
sebészeti terápia útján lehetséges, de a családnak olyan nehéz anyagi megterhelést ad 
például a kötszereknek a beszerzése, hiszen ő nem rendelkezik olyan BNO-kóddal, ami 
alapján felírható lenne neki ez a kötszer, illetve a fertőtlenítőszer. És itt már nem 700, 
meg 100 millió forintos tételekről kell beszélnünk, hanem pár tízezer forintos tételről, 
amihez a határozati javaslat, az alapnak a létrehozása egy óriási segítséget adhatna 
nekik vagy a többi családnak is. Ez nem az ördögtől való, hiszen a kormány már a 
legnagyobb, Magyarországot sújtó ipari katasztrófa során létrehozott egy ilyen alapot, 
amibe felajánlások érkezhettek a leggazdagabbaktól a legszegényebbekig. Az elosztás 
már hagy kétséget maga után, de azt gondolom, hogy azt látjuk a társadalomban, hogy 
ha elesett és beteg gyermekekről, felnőttekről van szó, akkor igenis képesek egy óriási 
összefogásra. És hogy ha az a méltányossági keret nem elég ezeknek az embereknek a 
gyógykezelésre és egyetértek egyébként Zombor Gáborral teljes mértékben abban, 
hogy napról napra növekedni fog a számuk és napról napra több lesz az a megkeresés, 
ami akár a képviselők felé lobbi irányba, akár más egészségügyi szolgáltatók felé fog 
irányulni, de azt tudomásul kell vennünk, hogy nekünk ezzel a kérdéssel foglalkoznunk 
kell, és szem előtt kell tartanunk. 

Ez a pénzalap ugye, én csak úgy határoztam meg, hogy körülbelül három alapon, 
három lábon állna. Az első ugye, részesüljön egyrészt egy állami támogatásból, 
finanszírozásból, akkor az állampolgároknak az adó egy százalék felajánlásából, plusz 
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egyéb felajánlásokból. Azt, hogy ezt a szakmai grémium hogyan osztályozná vagy 
hogyan minősítené, hogy ki az, aki megkaphatja ezen forrásból a gyógyszernek a 
költségtérítését, azt már egy későbbi szakbizottsági döntésre bíznám. Itt elsősorban 
arról kell nekünk döntenünk, hogy tárgysorozatba vegyük-e ezt a kérdést, ott vitázzunk 
róla, lehet, hogy még jobb javaslat is születne, illetve itt, amit Zombor Gábor is 
mondott, én azt is el tudom fogadni, hogy az adótörvénybe beemelve ezt, az adó egy 
százaléknak a felajánlását. De ott azt azért el kell mondanunk, hogy ezek az 
egyszázalékos felajánlások már egyéb betegségben, legyen az akár a gyermek daganatos 
megbetegedések, vagy a rákszűrések vagy akár a nőgyógyászati megbetegedések terén 
már élnek, tehát ezek leginkább alapítványok és nem alapok. Hogy ha lehet, akkor 
inkább a kormány fennhatóság, bármelyik kormány fennhatósága alatt lévő alapban 
szerintem lehet, hogy még nagyobb biztonságban tudhatnák a pénzüket az emberek. 
Hiszen azért az alapítványokba is az állampolgárok mindig kételkednek, és lehet, hogy 
ezért nem merik az adójuk 1 százalékát felajánlani, kivéve azoknak az alapítványoknak, 
amelyeknek valami befolyásoltságuk van a kormány felé, tegyük fel, mint például az 
Országos Mentőszolgálat, a 104, őnekik valószínűleg jobban felajánlanák. Én azt 
kérem, hogy támogassák, és erről inkább egy szakmai, ne politikai vitát folytassunk a 
parlament falain belül.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság részéről ki kíván a 
napirendhez hozzászólni. (Jelzésre:) Selmeczi Gabriella, alelnök asszony. 

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

elnök úr. Én folytatnám ott, ahol képviselőtársaim abbahagyták. Én is szeretném 
elmondani, örülünk annak, hogy egy olyan szakmapolitikai beszélgetés folyik itt most, 
amelyre nemigen volt példa az elmúlt években, ezt köszönöm Rig Lajosnak is, mint 
ellenzéki képviselőnek. 

A másik típusú véleményem, folytatva Zombor Gábor képviselőtársam 
hozzászólását, az az, hogy óvatosak legyünk egy olyan javaslat benyújtásával vagy 
támogatásával, ahol tulajdonképpen átveszünk egy olyan döntést, amelyre az 
orvosszakmai bizottság sokkal inkább jogosult. Mire gondolok, hogy értsük? Tehát 
önmagában nem arról beszélek, hogy az adó egy százalékát lehessen egy olyan alapba 
küldeni, utalni, amelyet azért hozunk létre, hogy a ritka betegségek gyógykezelésének 
támogatását kiegészítsük vele, hanem itt arról szeretnék beszélni, ami itt érintőlegesen 
felmerült már az előző napirend tárgyalásakor, hogy ennek az ominózus Zolgensma 
készítménynek a tesztelése ugye, még folyamatban van, az Európai Unióban nincs még 
forgalomba hozatali engedélye ennek a készítménynek. A tesztelését, a legújabb 
információk szerint, egy hete az amerikai hatóság leállította. A tesztelés alatt most 
kísérleteket értünk, mert az állatkísérleteknél az bizonyosodott be, hogy nagyon súlyos 
mellékhatásai vannak a két év fölötti kisbetegek kezelésénél. Szerintem ez már az a 
mélység, ami nem a mi bizottságunk hatásköre, de mégis előhoztam, hiszen ha 
támogatjuk most az ön javaslatát vagy egy ilyen típusú javaslatot, akkor azt a 
felelősséget is felvállaljuk, hogy egy olyan betegség kezelésében támogatnánk egy 
készítményt, amely betegség kezelésére egyébként már van egy másik készítmény. 

Kovács József elnök úr is elmondta ebben a vitában, vagy az előző javaslatnál, 
hogy a Spinraza készítménynek van engedélye Magyarországon és az Európai Unióban. 
Ennek a készítménynek a használata elkezdődött, és azt is elmondta, hogy a készítmény 
támogatása ki van bővítve egy olyan körben, hogy 14 éves korig a gyermekek 
mindegyike megkapja. Na, most azzal szeretném kiegészíteni a vitát, hogy ott 
javasolnék kis óvatosságot, hogy abban az esetben, amikor van egy olyan 
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készítményünk, ami bizonyára jóval biztonságosabb, mint a Zolgensma, akkor nem 
biztos, hogy nekünk, politikusoknak, akár szakpolitikusoknak, bele kell nyúlnunk ebbe 
a folyamatba, felvállalva a felelősséget.  

Ugye, azt is leírták már a hatóságok - amint említettem -, hogy komoly 
mellékhatásai vannak, tehát nem azt mondják, hogy lehetnek ennek a készítménynek. 
És itt azt is tudatosítsuk magunkban, hogy gyógyszerekkel - elnézést, hogy ezt mondom 
- nem lehet játszani, tehát a gyógyszer veszélyes is lehet. És ennek eldöntése, hogy egy 
konkrét esetben, vagy egy bizonyos betegségcsoportnál mi döntsük el parlamenti 
bizottságként, átnyúlva gyakorlatilag a hatóságok feje fölött, hogy mi az, amit 
támogatunk, én azt mondom, hogy ez nem biztos, sőt azt mondom, hogy ez nem ennek 
a bizottságnak a hatásköre. 

Most az előző és a mostani indítvány is arról szól, hogy a kormányt hívjuk fel egy 
bizonyos feladatra. Itt azért az kiderül, hogy a hatóságok, az Európai Unió is és a 
magyar hatóságok is, intenzíven dolgoznak azon, hogy az ilyen típusú betegségben 
szenvedő gyermekek minél előbb és minél korábban megkapják a biztonságos kezelési 
módot. Tehát külön felhívni erre a kormányzatot, én nem tartom szükségesnek.  

Elolvasva képviselő úr javaslatát és az általános indoklását. Itt van egy ilyen 
mondat is benne, hogy szégyen ugyanis az, hogy Magyarországon nem minden típusú 
SMA betegség gyógykezelését támogatja az állam, de a törekvés az az, hogy minden 
ilyen típusú betegség kezelését támogassa az állam. Még egy utolsó zárómondat, hogy 
amikor utánajártunk annak, hogy hol is tart most az SMA-betegek gyógykezelése, 
akkor azt a választ kaptuk, hogy egyébként a 18 év alatti betegeknél, de valószínűleg a 
fölöttieknél is minden egyes kis beteg esetét külön orvosszakértői bizottság vizsgálja 
meg.  

Én azt hiszem, hogy ez legalábbis szakmai szempontból megnyugtató, hogy azok 
hozzák meg ott a legjobb döntéseket, akik erre hivatottak. Tehát nem csupán egy 
orvosbizottság, hanem orvosszakértői bizottság az, aki egyénenként megvizsgálja a 
helyzetet. És egyébként támogatom azt, hogy ha vannak távlatok abban, hogy hogyan 
tudjuk intenzívebbé tenni vagy akár meggyorsítani ezeknek a betegeknek a kezelését, 
akkor tegyük azt.  

Egyébként csak lábjegyzetben mondom, ez minket nem ment fel semmi alól. Az 
Európai Unió is foglalkozik azzal, hogy a különleges betegségek gyógykezelését vajon 
milyen formában tudja felgyorsítani. Tehát ez nemcsak magyarországi probléma, 
hanem az egész Európai Unió foglalkozik ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Időközben annyit szeretnék bejelenteni, hogy Nacsa 

képviselő urat Selmeczi Gabriella alelnök asszony, Révész Máriuszt pedig jómagam 
helyettesítem.  

Szeretném megkérdezni, hogy van-e a bizottság tagjai részéről további kérdés, 
észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor az előterjesztőnek, Rig 
alelnök úrnak visszaadom a szót.  

 
RIG LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót és az 

észrevételeket. Nagyon sok minden elhangzott. Részben egyet tudok érteni, részben 
vannak kétségeim nekem is, tehát amit az előző előterjesztésnél is elmondtam, itt pont 
a Zolgensmára hegyezzük ki ezt az egészet, tehát maga az előterjesztés csak példálózik 
magával az SMA-betegséggel, a gyógyszerre nem, de inkább a ritka betegségekre 
vonatkozna, és abból nagyon sokféle van. Van, aminek a gyógykezelése csak pár ezer 
forintos. Van olyan ritka betegség, amit még nem tudtak regisztrálni, mert nem 
rendelkezett BNO-kóddal vagy nem diagnosztizálták a betegséget, és ezért hoztam fel 
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Krisztiánt példának, hogy nála egy 10-15 ezer forintos tétel is megterhelő, amit a család 
már nem tud előteremteni. 

Itt Selmeczi képviselő asszony mondta, hogy a kísérleteket leállították. Ez 
valóban így van, de ott a kétéves kor alatti kísérlet stabil, itt a dózist emelték, és ötéves 
korig próbálták meg ezt kiterjeszteni, és ott láttak olyan génkárosodást, amiért 
leállították ezeket az állatkísérleteket. Természetesen, sajnos ezek, ahogy elmondtam 
az előző előterjesztésnél is, ezek az árva gyógyszerek nagyon drágák, és a kutatás-
fejlesztés miatt ilyen drágák. 

Van egy másik olyan, ami az Unióban is van és Magyarországon is regisztrált, 
valóban, ez a Spinraza nevű készítmény, amiről tudomásom van, hogy kiterjesztik 0-
tól 18 éves korig, hiszen Kovács alelnök úrral erről már beszélgettünk.  

Eltelt több mint fél év, és ez nagyon hosszú idő, azért ezt lássuk be! Ez az egyik. 
A másik. Nagyon sok olyan SMA-beteg van, aki a 18. életévét túllépte, már lassan 
majdnem 30 éves, és ez csodának számít ebben a betegségben, viszont neki napról 
napra fogy az ideje, hiszen most akkor nem a légzőizmok bénulását hoznám fel, hanem 
az injekció beadásának lehetőségét, hiszen ezt gerincvelőbe kell adni, és az ő gerincük 
azért deformálódik.  

És ne adja a jó isten, hogy amikor hozunk egy döntést arról, hogy majd 18 év 
feletti betegek is megkaphatják ezt, és nála diagnosztizálják azt, hogy valóban 
megkaphatja, kap egy támogató nyilatkozatot, csak a gerince már nem lesz rá alkalmas, 
hogy ezt az injekciót beadják az ő számára.  

Sajnos nagyon sok az az SMA 3 típusú beteg, aki ebben a cipőben jár. Valóban 
az Európai Unióban is most már több tagállamban bevezették ennek a lehetőségét. Itt 
elsősorban az előterjesztés inkább erről az alapról és az adó 1 százalékának 
felajánlásáról kell hogy szóljon, és az, azt gondolom, majdnem hogy - lehet, hogy 
rondán fogalmazok - mentőöv ennek az alapnak, ami ezen ritka betegségek 
finanszírozását támogatja, hiszen látjuk azt, hogy az állampolgárok egy jó ügy 
érdekében képesek összefogni, egy jó ügyet képviselni, és akár pénzt is fordítanának rá.  

Ezen érdemes elgondolkodnunk akár az 1 százalék, akár az alap kérdésében, 
hiszen az iszapkatasztrófa-károsultak kárenyhítésére is volt egy ilyen hasonló alap, 
ahova ment rengeteg felajánlás. Adjuk meg a lehetőséget az állampolgároknak.  

Az előterjesztésben az nincs benne, hogy mi felülbírálnánk bármely szakmai 
grémiumot. Itt lehetőséget biztosítana akár az állam számára vagy a 
társadalombiztosítás számára az, hogy több forráshoz jussanak azok a betegek, akik 
saját zsebből nem tudják akár a külföldi kezelés finanszírozását, akár egy gyógyszer 
beszerzésének biztonságát megteremteni.  

Azért látjuk azt, hogy az ország is megmozdult itt Zente és Levi esetében és egy 
gyermekkórház, ha jól tudom, a Bethesda fel is vállalta az utókövetést, a közbeni 
obszervációt. Azt gondolom, ez Magyarországnak is óriási előrelépés, majdnem hogy 
az Unióban egyedüliként, és szerintem az Unió figyelmének központjába került 
Magyarország, hogy két ilyen gyermeken elvégeztek egy ilyen beavatkozást, amely 
beavatkozást azért egy vizsgálat előzött meg, és a vizsgálat vége az volt, hogy ők 
megkaphatják ezt kockázat nélkül.  

Az, hogy a későbbiekben ennek a gyógyszernek - mivel ez egy új árva gyógyszer 
- mik lesznek az eredményei, és megint egy olyan szót szeretnék mondani, amit nagyon 
nem kedvelek, ez a halálozási ráta. De nem csak gyerekekről beszélünk, hanem 
felnőttekről, ezeknek minden nap ajándék.  

Azt kérem, hogy ezt az alapot próbáljuk meg úgy kiterjeszteni, hogy lehetősége 
legyen az állampolgároknak a finanszírozásban hozzájárulni az állam részére; és ne 
csak az SMA-s betegekről, hanem akkor gondoskodjon a ritka betegségben 
szenvedőkről. Hiszen amit elmondtam, az ő gyógykezelésük is némely esetben elég 
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drága, és ezt a család nem minden esetben tudja megfinanszírozni még akkor sem, ha 
kapnak egy támogató nyilatkozatot, de lehet, hogy éppen azt az eljárást 
Magyarországon nem fogják tudni rajtuk végrehajtani. 

Ahogy az elmúlt hetekben láthattuk, Izraelben kellett egy vérátömlesztéshez is 
elmenni egy kisgyermeknek, ő is hasonló betegségben szenved, ezt próbáljuk meg 
támogatni, és ehhez kérem az önök támogatását.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirendet megtárgyaltuk. Szavazás következik. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja a H/7892. számú határozati javaslat tárgysorozatba 
vételét. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Igen. Ki az, aki nem támogatja? (Senki 
sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Nyolc tartózkodás.  

Egy igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett nem vettük tárgysorozatba.  

Egyebek  

Az egyebek napirendi pont keretében kérdezném, hogy van-e valakinek a 
bizottság részéről bármilyen közérdekű bejelentése. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, annyit szeretnék jelezni, hogy két hét múlva várható a bizottság 
újabb összehívásának időpontja, szintén keddi napon. 

Sajnos Szabó Timeának nem tudok válaszolni a föltett kérdésére. A miniszteri 
meghallgatás egyeztetésének időpontja folyamatban van, erről időben fog mindenki 
értesítést kapni. Ebben az évben ez mindenféleképpen perfektuálódik. Köszönöm 
szépen.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel a bizottsági ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 59 perc) 
  

Dr. Kovács József 
  a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Turkovics Istvánné és Barna Beáta 


