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Napirendi javaslat  

 
1. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az 

egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslat (T/10748. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

2. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10734. szám)  
(Dr. Tapolczai Gergely és Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
Uniós napirendi pont!  
 

3. Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10741. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
  

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Zombor Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Rig Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Kovács Sándor (Fidesz)  
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Varga Zoltán (DK)  
Volner János (független)  
 
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Bősi Ferenc bizottsági munkatárs  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Orbán Balázs államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Beneda Attila helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülés minden résztvevőjét, a meghívottakat és az 
érdeklődőket is! Megállapítom, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes, így a 
Népjóléti bizottság június 8-ai ülését megnyitom. A jelenléti ív szerint helyettesítés 
nem érkezett hozzám, de látható, hogy egyértelműen határozatképes a bizottsági ülés.  

Az első és legfontosabb, hogy a napirendet megállapítsuk. Négy napirendi 
pontra tettem javaslatot, tisztelt képviselőtársaim, természetesen ebből három 
érdemi, a negyedik az egyebek napirendi pont. Kérdezem, hogy van-e valakinek más 
javaslata a napirendre vonatkozóan. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
szavaznunk kell a napirend elfogadásáról. Kérem, aki egyetért a napirendi pontok 
megtárgyalásával, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról 
és az egészségügyi készenlétről szóló T/10748. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, ez a veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló T/10748. 
számú törvényjavaslat, amelynek kapcsán a részletes vitáról kell döntenünk. A 
kormány képviseletében tisztelettel köszöntöm Orbán Balázs miniszterhelyettes urat 
a Miniszterelnökség képviseletében, és munkatársait.  

Elsőként a törvényjavaslat általunk tárgyalt rendelkezéseinek a 
házszabályszerűségét kell megállapítanunk, ez ismeretes képviselőtársaim előtt. 
Kérdezem, hogy az előterjesztő, illetve majd később a bizottság tagjai részéről kíván-e 
valaki hozzászólni. Az előterjesztő?  

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

nem. 
 
ELNÖK: Nem kíván szólni. A bizottsági tagok? (Senki nem jelentkezik.) Nem 

kívánnak szólni. Amennyiben nincs hozzászólás, a részletes vita első szakaszát 
lezárom. 

Rátérünk a második vitaszakaszra, a képviselői módosító javaslatok 
megtárgyalása következik. A kiosztott háttéranyag alapján fogunk haladni, azt 
hiszem, azt mindenki kézhez kapta. A háttéranyag 3. pontjában a Harangozó Tamás 
és képviselőtársai által tett javaslat található, amely egyébiránt összefügg számos más 
ponttal is. A kormány álláspontját szeretném kérdezni. Miniszterhelyettes úr, tessék 
parancsolni, öné a szó. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót, elnök 

úr. Tisztelt Bizottság! A módosító javaslatot nem támogatjuk. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Legyen olyan kedves egy-két mondatot mondani indokolásként, hogy 

miért nem támogatják! 
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DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót és a 
kérdést, elnök úr. Ez a módosító javaslat, hogyha jól látom, különböző határidők 
megváltoztatására tesz javaslatot. A veszélyhelyzet megszűnésével és egyes átmeneti 
rendelkezésekkel kapcsolatos törvényjavaslatnak az a fő célja és logikája, hogy a 
veszélyhelyzet megszűnését követően azokat a szabályokat illetően, amelyek a 
veszélyhelyzet ideje alatt, különleges jogrendi állapotban születtek, rendelkezzen 
arról, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően, nem különleges jogrendi 
állapotként, hanem a jogrendszerbe beépülve meddig maradnak fenn. Mi azt 
gondoljuk, hogy ahogyan a törvényjavaslat be lett nyújtva, az egy koherens rendszert 
és egy koherens egészet alkot. (Dr. Molnár Ágnes megérkezik az ülésre.) Az általános 
vitában is különböző javaslatok fogalmazódtak meg ellenzéki képviselői oldalakról, 
bizonyos intézkedéseket tovább fenn kívántak tartani, bizonyos intézkedéseket előbb 
kívántak hatályon kívül helyezni. Mi azt gondoljuk, hogy az egy koherens rendszer, 
ahogy a törvényjavaslatban van, és a képviselő úr és a képviselő hölgyek által 
benyújtott módosító javaslat szerintünk nem illeszkedne az eredeti koncepcióhoz. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára mondom, hogy közben 

Molnár Ágnes képviselő asszony megérkezett a bizottsági ülésre.  
A képviselőké a lehetőség, ha valaki hozzá kíván szólni. (Senki nem 

jelentkezik.) Senki. Akkor a szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem és 4 igen mellett a 
bizottság nem támogatta.  

A háttéranyag 11. pontja következik, oda lapozzanak képviselőtársaim, Szabó 
Timea képviselő asszony javaslatáról van szó. A kormány álláspontját kérdezem. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Itt Szabó Timea képviselő asszony az egészségügyi 
válsághelyzetre vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot. 
Mi ezt a módosítást nem támogatjuk abból kifolyólag, hogy ugyan hála istennek a 
járvány elleni védekezés első szakasza sikerrel lezárult, ezért a különleges jogrendi 
állapotot, a veszélyhelyzetet az Országgyűlés vissza tudja vonni, erre vonatkozóan 
rendelkezik az eredeti törvényjavaslat is, de azt gondoljuk, hogy a járványügyi 
készültséget fenn kell tartani, mert tekintettel arra, hogy jelen pillanatban vakcina 
nem ismert, fel kell készülnünk arra, hogy esetleg ősszel vagy a későbbiekben a 
megbetegedések száma emelkedik. Ennek kapcsán fenn kell tartani speciális 
jogosítványokat, az operatív törzsnek működnie kell, az országos tisztifőorvos 
asszonynak speciális járványügyi hatásköröket kell fenntartani, és ez az egészségügyi 
válsághelyzet vagy járványügyi készültség - a fogalomhasználattal kapcsolatban még 
lesz lehetősége az Országgyűlésnek a pontosításra - elengedhetetlenül szükséges. 
Ezért aztán ezt a módosító javaslatot nem támogatjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr. Vannak-e képviselői 

hozzászólások? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsenek, szavazzunk! Ki az, 
aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem. Megállapítom, hogy a bizottság elutasította. 

A következő szavazásunk a részletes vita lezárásáról szól. Ki az, aki a részletes 
vita lezárását támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.  
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Értelemszerűen több kötelezettségünk nekünk szerintem nincs. A bizottsági 
jelentés benyújtását ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm, egyhangúlag támogatta a 
bizottság, és én úgy vettem, hogy a házszabályszerűség megállapítását is.  

Tekintettel arra, hogy érdemi vita itt nem alakult ki, sem többségi, sem 
kisebbségi előadót nem kíván állítani a bizottságunk.  

Nagyon szépen köszönöm.  
 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. Jó 

munkát kívánok! 
 
ELNÖK: Viszontlátásra! Szép napot! (Dr. Orbán Balázs és a napirendi 

ponthoz érkezett vendégek távoznak az ülésről.) 

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. 
évi CXXV. törvény módosításáról szóló T/10734. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, a magyar jelnyelvről és a magyar 
jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról szóló T/10734. 
számú törvényjavaslatra, a részletes vita lefolytatására kerül sor. Kérem Tapolczai 
Gergely képviselő urat az előterjesztők nevében – itt is van - és Simon Attila István 
helyettes államtitkár urat a kormány képviseletében.  

A részletes vita első szakaszát megnyitom, amelynek keretében a bizottság 
megvizsgálja, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabályban rögzített 
követelményeknek. Kérdezem az előterjesztőt, illetve a bizottság tagjait, hogy kíván-e 
valaki hozzászólni. Az előterjesztő?  

 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz) előterjesztő: (Hozzászólását jelnyelvi 

tolmács közreműködésével teszi meg.) Nem.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő ebben a szakaszban nem kíván szólni. A képviselők? 

(Senki nem jelentkezik.)  
Amennyiben nem, a képviselői módosító javaslat megtárgyalása következik, 

amely a háttéranyag 1. pontjában található, és Bangóné Borbély Ildikó képviselő 
asszony és képviselőtársai javaslata. A tárca álláspontját kérdezem.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Jó napot kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem 
támogatjuk a módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Egy mondatot legyen szíves hozzá mondani, helyettes államtitkár úr! 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A képviselő asszony által javasolt módosítást azért nem tudjuk 
támogatni, mert semmi nem támasztja alá annak a jogszabályban való benntartását. 
Nem terhelném a bizottságot konkrét létszámokkal, de nagyságrendileg 2300 olyan 
honfitársunk van, aki a jelnyelvitolmács-szolgáltatást egy évben igénybe veszi, a 2300 
körüli létszámból mindösszesen három, négy, illetve öt volt az elmúlt három évben, 
aki a teljes időkeretét kimerítette. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő? Parancsoljon, képviselő úr! 
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DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz) előterjesztő: (Hozzászólását jelnyelvi 

tolmács közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót. Előterjesztőként sem 
támogatom ezt a módosító javaslatot, kiegészítve a hozzászólást azzal, hogy az elmúlt 
tíz év tapasztalata sem támasztja alá azt, hogy ez a rendelkezés benne maradjon a 
törvényben, ugyanis fenntarthatatlan, illetve betarthatatlan ez a rendelkezés, hiszen a 
gyakorlati struktúra teljesen más az egészségügyben, mint akár a bíróságon, ahova 
berendelik a siketet, és berendelik ugyanúgy a jelnyelvi tolmácsot is, az egészségügy 
nyilván nem így működik. Van tehát olyan helyzet, hogy egy vidéki beteg például 
elutazik a városba orvoshoz vagy kórházba, és visz magával egy tolmácsot, 
várakoznak három órát, mire sorra kerülnek, és utána pedig azt kéri, hogy az orvos 
fizesse ki a tolmácsot, az utazási idejét, a várakozási idejét, a tolmácsolás díját, tehát 
ez a gyakorlatban kivitelezhetetlen. Emiatt sem támogatjuk ennek a benntartását a 
törvényben, tehát - még egyszer mondom - nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Senki 

nem jelentkezik.) Amennyiben nincs hozzászóló, akkor kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2-en tartózkodtak. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta az indítványt.  

Nincs is több, ez az egy módosító javaslat volt. 
A kormánypárti képviselőcsoportok további módosítási szándékokat 

terjesztettek elő, amelyeket reményeim szerint mindenki megkapott, és, azt hiszem, 
kiosztásra is került. A nyelvhelyességi módosításokat is tartalmazó javaslatról szokás 
szerint egy szavazással döntünk, de ha kéri valaki, akkor külön is szavazhatunk. 
(Senki nem jelentkezik.) Senki nem kéri. Kérdezem, hogy a szavazást megelőzően 
valaki hozzá akar-e szólni - hangsúlyozom, csak nyelvi pontosítások vannak benne. 
(Senki nem jelentkezik.) Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a módosító javaslat 
elfogadását? (Szavazás.) Egyhangú.  

Következik a döntés a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki támogatja a részletes 
vita lezárását? (Szavazás.) Egyhangú. (Dr. Simon Attila Istvánnak:) Köszönöm 
szépen a részvételét. 

A jelentés benyújtásáról való döntés következik. A bizottság részletes vitáról 
szóló jelentése tartalmazza a törvényjavaslat házszabályszerűségének megállapítását. 
Ki az, aki a benyújtását támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom. (Dr. Simon Attila István távozik az 
ülésről.) 

Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével 
összefüggő módosításáról szóló T/10741. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a 3. napirendi pontra, az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi 
nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról szóló T/10741. számú 
törvényjavaslatra, itt is a részletes vitát kell lefolytatnunk. Köszöntöm Beneda Attila 
helyettes államtitkár urat!  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát. Ennek keretében a bizottság 
megvizsgálja, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabályban előírtaknak. 
Kérdezem az előterjesztőt.  

 
DR. BENEDA ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm, elnök úr, megfelel.  
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ELNÖK: A képviselők kívánnak-e hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nem, a vita ezen szakaszát lezárom. 
A képviselői módosító javaslatok megtárgyalása következik. A háttéranyag 1. 

pontjában a Tóth Bertalan és képviselőtársai által benyújtott javaslat szerepel. A 
kormány álláspontját kérdezem, illetve, gondolom, tárcaálláspontot képvisel az 
államtitkár úr.  

 
DR. BENEDA ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tárcaálláspontot képviselek, és nem támogatjuk. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Egy mondatot mondjon hozzá, államtitkár úr, ne legyen ilyen rövid ez 

a bizottsági ülés! (Rig Lajos: Köszönjük, nem támogatjuk! - Derültség az ellenzéki 
képviselők soraiban.) 

 
DR. BENEDA ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy a többi javaslatra 
vonatkoztatva is el lehet azt mondani, hogy jól látható a kormány gondolkodásából, 
hogy az idősekre egyfajta energiaforrásként tekint, és igyekszik megadni azokat a 
lehetőségeket az időseknek, a nyugdíjasoknak is, amelyekkel az életminőségük, az 
életvitelük javulni tud, és azt a társadalmi feladatot, amelyet ki kell fejteniük, ki 
tudják fejteni. Ennek megfelelően a jogszabályalkotásban is - és ezzel a módosító 
javaslattal kapcsolatban is ezt tudom mondani - igyekszünk azt az elvet követni, hogy 
mindenki, aki nyugdíjban van, illetve nyugdíj típusú ellátásban részesül, az az erre a 
rendszerre jellemző módon arányosan kapja meg a juttatását. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Vannak-e képviselői hozzászólások? (Senki nem 

jelentkezik.) Senki? (Senki nem jelentkezik.) Akkor szavaznunk kell, ha nincs 
hozzászólás, akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja az 1. pontban szereplő, Tóth 
Bertalan által benyújtott indítványt? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem. Megállapítom, hogy a bizottság az indítványt nem támogatta.  

A háttéranyag 2. pontjában szintén egy, Tóth Bertalan és képviselőtársai által 
benyújtott indítvány szerepel, amely összefügg a 6. és a 7. ponttal. A tárca álláspontját 
kérdezem.  

 
DR. BENEDA ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk ezt sem. Lezárt költségvetési évben, amit ráadásul 
járvány sújtott, nem látunk az idei módosításra lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Vannak-e hozzászólások? (Senki nem jelentkezik.) Ha 

nincsenek, szavazunk. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, 
aki nem támogatja az indítványt? (Szavazás.) 9 nem. Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatta. 

A háttéranyag 3. pontja következik, amely összefügg a 4-essel… Az 5. sorszám 
alatt kell ezt nézni, azt hiszem, ugye? (Az elnök dr. Bősi Ferenccel egyeztet.) A 3. 
pont, ja, ja, ja, ja! Mi a tárcaálláspont? 

 
DR. BENEDA ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Elnök úr, nem támogatjuk. A jogszabályalkotás rendszertana szerint 
mi ezt máshol kívánjuk szabályozni.  
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ELNÖK: Jogszabályban máshol kerül szabályozásra. Vannak-e képviselői 

hozzászólások? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsenek, szavazunk. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. A 
bizottság nem támogatja.  

Most jön az 5-ös, az 5. pontban a Gyurcsány Ferenc és képviselőtársai által 
benyújtott indítvány szerepel. A tárcaálláspontot kérdezem.  

 
DR. BENEDA ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk, elnök úr.  
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Varga Zoltán képviselő úr! 
 
VARGA ZOLTÁN (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Szívesen meghallgattam volna a kormány álláspontját ebben a dologban a 
lakonikus „nem”-en kívül. Engedjék meg, hogy nagyon röviden elmondjam a 
miénket! 

Nagyon jól tudjuk azt, hogy milyen helyzet alakult ki mára az országban, látjuk 
a számokat, tudjuk, hogy több mint 420 ezer ember veszítette el szűk két hónap alatt 
a munkáját, és azzal is tisztában vagyunk, hogy aki gyorsan ad, az kétszer ad. 
Nyilvánvaló módon ez a 420 ezer ember rengeteg családot érint, és a családok egy jó 
része bizony-bizony támogatta a rászoruló szülőket ebben a nehéz helyzetben; ez a 
támogatási lehetőség most megfordul, vagy legalábbis megszűnik, hiszen egyrészt a 
családok is nehéz helyzetben vannak, másrészt a nyugdíjasok helyzete sem egyszerű. 
Én azt hiszem, hogy pontosan ez az a pillanat, amikor a kormánynak és az államnak 
támogatnia kell a nyugdíjasokat, tehát nem négy év alatt, elnyújtottan, négy heti 
részletben kell kifizetni a 13. havi nyugdíjat ezeknek a nyugdíjasoknak, hanem oda 
kell nekik adni egyben!  

A mi módosító javaslatunk tehát gyakorlatilag arra tesz javaslatot, azt 
indítványozzuk, hogy január hónapban gyakorlatilag plusz egyhavi juttatást kapjanak 
meg a nyugdíjasok. Azt hiszem, nem kell tovább érvelni amellett, hogy ez miért is 
szükséges ebben a nehéz helyzetben a családok fenntartása érdekében. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Nacsa képviselő úr! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szép 

felszólalást hallhattunk Varga képviselő úrtól - ezt az általános vitában is megtette, 
ahol több alkalommal még saját maga által bevallott tárgyi tévedésektől is hemzsegett 
a 13. havi nyugdíjjal kapcsolatos felszólalása. Láthatunk itt egy illusztris névsort a 
módosító javaslat benyújtói kapcsán, akik közül többen tevékenyen is részt vettek 
abban, hogy elvegyék az emberektől a 13. havi nyugdíjat.  

A képviselő úr azt mondta, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Én azt mondanám, 
hogy kétszer vesz el, aki gyorsan vesz el. Önök villámgyorsan megszüntették a 13. havi 
nyugdíjat, amikor erre lehetőségük volt, kivezették, ráadásul a nyugdíjkorhatárt is 
emelték akkor, de ez egy külön történet. Szerintem elég álságos, hogy egy olyan párt 
egy olyan névsorral kíván itt módosító javaslatokat tenni, amely ugyanezen 
emberektől, a nyugdíjasoktól elvette ezt a juttatást. Ezért mi álságosnak gondoljuk a 
módosító javaslatot, és nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Zoltán képviselő úr! 
 
VARGA ZOLTÁN (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. 

Tisztelt Bizottság! Érdeklődve hallgattam Nacsa képviselőtársam szavait. Valójában ő 
is ugyanabba folyóba gázolt, mint hallhattuk ezt az előterjesztés részletes vitájában is. 
Nem jó indoklás az, képviselő úr, hogy ha a tíz éve elmúlt nyolc évre hivatkozunk 
vissza, tudniillik ezeknek az embereknek most kell segítség, most kell emberséget 
mutatni, most kell megmutatni különben, hogy önök mennyit érnek ebben a 
dologban. Tegyék meg! Adják oda, hogyha ez valóban annyira fontos az önök 
számára!  

Az a legnagyobb baj, hogy a nyugdíjasok jelen esetben sem képviselnek az önök 
számára mást, mint egyfajta propagandaeszközt. A nyugdíjasokat most megint azzal 
hitegetik, hogy majd fognak kapni valamit, de nagyon jól tudjuk már azt, hogy a 
hitegetés mennyit ér önöknek. Félő, hogy nem fogják megkapni ezek a nyugdíjasok a 
plusz egyhavi juttatásukat, már csak azért sem, mert sokan meg sem fogják élni az 
elkövetkezendő négy évet. Én tehát azt hiszem, hogy ha érveket és indokokat 
keresnek arra, hogy miért nem akarják a nyugdíjasainkat támogatni, akkor mondják 
azt, hogy azért, mert Mészárosnak kell fizetni, vagy mondják azt, hogy a minszki 
diktátornak kell templomépítésre, de ne hivatkozzanak a tíz éve elmúlt nyolc évre! 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Maradjunk a tárgynál! (Jelzésre:) Nacsa képviselő úr! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Értem én, hogy a képviselő úrnak kínos a múlt, ezt 

mindannyian megértjük ezen az oldalon, hogy ön el akarja törölni a múltat (Dr. 
Molnár Ágnes: Így van!), és nem akar minket emlékeztetni erre, én megértem, hogy 
önnek ez kínos, éppen elég kínos dolgot csináltak abban az időszakban, hogy kínos 
legyen önnek. Ön választott, hogy ennek a pártnak a színeiben fog politizálni.  

Amit mondani szeretnék, képviselő úr, az az, hogy igen, ránk számíthatnak a 
nyugdíjasok, sikerült betartanunk azt a szövetséget, azt az ígéretet, amit 2010-ben 
tettünk a nyugdíjasoknak, hogy megőrizzük a nyugdíjak reálértékét, sőt különben 
ezen kívül 10 százalék reálérték-növekedés történt a nyugdíjak értékében. Több 
alkalommal fizettünk nyugdíjprémiumot, nyugdíj-kiegészítést, adtunk Erzsébet-
utalványt, rezsiutalványt - ezeket ön semmibe veszi. Most itt a lehetőség, hogy ha ön 
szeretne segíteni a nyugdíjasokon, akkor pótvizsgázzanak a múltbeli hibájukból, és 
támogassák ezt a törvényjavaslatot, szavazzák meg, hogy legyen újra 13. havi nyugdíj! 
A bevezetése egyébként korábban, a Medgyessy-érában pont ugyanígy történt, 
nagyon hasonló az akkori törvényszöveg, csak a képviselő úr azt biztos - megint a 
múlt eltörlése jegyében - nem látta. Úgyhogy én azt kérem, hogy ha a DK-nak 
fontosak a nyugdíjasok, akkor ezt a javaslatot támogassák. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) Révész képviselő úr! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Valóban el lehet menni ilyen demagóg irányba is 

a hozzászólásokkal, de szerintem érdemes a tényekre koncentrálni. Valóban úgy van, 
ahogy Nacsa képviselő úr mondta: 2010-hez képest a nyugdíjasok reáljövedelme 
majdnem 10 százalékkal növekedett. De az a helyzet, hogy vannak különböző egyéb 
statisztikai adatok is, és nyilván nem a statisztikából élnek a nyugdíjasok, de azért 
hogyha ezeket az adatokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon 2010-
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hez képest, amikor a Gyurcsány-kormány átadta a kormányrudat, nagyon jelentős 
mértékben javult a nyugdíjasok helyzete.  

Van egy olyan statisztikai adat - ajánlom a képviselő úr figyelmébe, mielőtt 
hasonló hozzászólásokra ragadtatja magát -, amely a súlyos anyagi deprivációban élő 
emberek számáról szól, ezen belül meg lehet találni a súlyos anyagi deprivációban élő 
nyugdíjasokat is, és ennek kapcsán ilyen kérdések vannak, hogy kétnaponta húsétel-
fogyasztás hiánya, fűtetlen lakás, a lakás fűtésének hiánya, megtakarítás hiánya, s a 
többi, s a többi. Hogyha ezeket az adatokat megnézzük, akkor gyakorlatilag minden 
egyes szegmensben 30-40 százalékkal csökkent a nyugdíjasok száma, még egyszer 
mondom: 30-40 százalékkal. Amikor tehát az a párt kormányzott, amelynek ön a 
tagja, akkor nagyságrendileg több nyugdíjas élt szegény körülmények között, és ez 
nem demagógia, ezek egyszerűen KSH-, Eurostat-adatok, nemzetközileg 
összehasonlítható adatok. És, valóban, eddig körülbelül 10 százalékkal növekedett a 
nyugdíjasok reálbére - ebből fakad egyébként a többi statisztikai adat, amelyet 
mondtam -, és abban az esetben, hogyha ez a nyugdíjemelés végigmegy, akkor még 
egy olyan 8,5 százalékos átlagos emelés lesz, ugyanis azt a vállalásunkat ettől 
függetlenül továbbra is tartjuk, hogy a nyugdíjasok reálnyugdíjának az értékét meg 
fogjuk őrizni.  

A reálnyugdíjat tehát eddig nem megőriztük, hanem majdnem 10 százalékkal 
növeltük, és ezt követően még ebben a rendkívül nehéz gazdasági helyzetben is, 
amikor tulajdonképpen - hogy mondjam? - komoly kihívások előtt áll az ország 
költségvetése, gazdasága, még ebben a nehéz helyzetben is vállaljuk azt, hogy a 
következő időszakban évről évre egyheti nyugdíj-kiegészítést biztosítunk a 
nyugdíjasoknak.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga képviselő úr! 
 
VARGA ZOLTÁN (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Képviselőtársak! Alapvetően nem nagyon akarnám hosszan 
folytatni ezt a vitát, hiszen látom, hogy elbeszélünk egymás mellett, látom, hogy 
képviselőtársaim a Fidesz oldalán jól ismerik azt a régi mondást, hogy annak a 
statisztikának hisznek, amit önök hamisítanak. Felesleges számokkal példálózni 
(Nacsa Lőrinc felnevet.), hiszen nagyon jól tudjuk, hogy elvették a nyugdíjasainktól a 
svájci indexálás intézményét, és hogyha ehhez még hozzáadjuk, hogy a 13. havi 
nyugdíjat sem adták vissza, hiába ígérték, sőt a 14. havit is megígérték - erről szó 
sincsen -, több mint 600 ezer forinttal csapták be eddig a nyugdíjasainkat. Ezek az 
emberek most csirkefarhátért állnak sorban a piacon, és - nem tudom, Révész 
Máriusz képviselőtársam mennyire ismeri különben ezt a korosztályt - nagyon sokan 
nagyon rossz helyzetben vannak, hiszen százezer forint alatti nyugdíjakról beszélünk 
sok esetben. Ezek az emberek minden fillért meg kell hogy fogjanak, meg kell 
fontolják, mire költik, és most, a jelenlegi helyzetben még a családjukat is 
támogatniuk kellene, hiszen - ellentétben azzal, amit az önök kormányfője mondott - 
nem lett annyi munkahely, mint amennyit most a válság elsodort, és ott tartunk jelen 
pillanatban, hogy a 400 ezer munkanélküli jó része semmiféle segélyben nem 
részesül, semmiféle olyan juttatása nincsen, amelyből fenn tudja magát tartani.  

Én tehát a magam részéről itt befejeztem ezt a vitát, hiszen látom, értelmetlen 
a dolog. Én annyit tudok mondani, hogy egyszer el kell menni, meg kell nézni azokat 
a nyugdíjasokat, akikről önök beszélnek, és akkor rá fognak döbbenni arra, hogy 
amiről beszélnek, az nem igaz. Az a KSH-adat, amelyről ön beszél, nagyon jól 
hangzik, csak valójában köze nincs a valósághoz, hiszen a nyugdíjas fogyasztói kosár 
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teljesen más, mint amiről ön beszél, teljesen mások az életviszonyai egy vidéki 
kisnyugdíjasnak, akinek bizony filléres gondjai vannak nemcsak hó végére, hanem 
már a hónap közepére is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Révész képviselő úr! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem akarok visszaélni azzal a helyzettel, hogy én 

önnel szemben szociológiát végeztem, úgyhogy tudom, hogy melyik felmérés hogyan 
készül, önnek viszont szemmel láthatólag fogalma sincs róla. Amiről beszélünk, az a 
kutatás, az… 

 
ELNÖK: (Hangosítás nélkül:) Az a laekeni indikátorok szerint készül, a másik 

pedig a…  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Világos. Tehát ez a kutatás egyébként nem 

nyugdíjas fogyasztói kosár alapján készül, hanem ez egy kérdőíves kutatás, saját 
bevallás szerint kell nyilatkozniuk az embereknek… (Közbeszólás az ellenzéki 
képviselők sorából.) Mindegy, tehát szemmel láthatólag annak kapcsán, amit ön 
mond, nagyjából fogalma sincs arról, hogy miről beszél. De még egyszer mondom: 
tudja, jól hangzik az az adat is, hogy 400 ezren elvesztették a munkahelyüket, és itt 
most valóban hullathat krokodilkönnyeket, hogy júniusra, amikor gyakorlatilag még 
el sem múlt a válság, ezek az emberek még nem szerezték vissza az állásukat, de 
vissza fogják szerezni, képviselő úr, álláshoz fognak jutni. És csak úgy megjegyzem, 
hogy most, ebben a pillanatban, miután 400 ezer ember elvesztette az állását, éppen 
400 ezerrel dolgoznak többen, mint amikor önök a kormányrudat átadták. Csak hogy 
megértse: most, 2020-ban, 2020 nyarán, miután 400 ezer ember… (Varga Zoltán: 
Londonban! - Révész Máriusz felnevet.) Mindegy! (Varga Zoltán: Nem mindegy!) 
Vannak olyan képviselők, akikkel nehéz vitatkozni, mert amikor érveket mondunk, 
akkor nagyjából butaságokat válaszolnak rá a hozzáértésük teljes hiányában. Tehát 
Magyarországon, mondom, ebben a pillanatban 400 ezer emberrel dolgozik több, 
mint amennyien 2010-ben dolgoztak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Mivel nincs több jelentkező, a vitát lezárom. Ki az, aki támogatja a 

módosító javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 
nem. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító indítványt.  

A kormánypárti képviselőcsoportok további módosítási szándékokat 
terjesztettek elő, amelyeket reményeim szerint mindenki megkapott, ugyanúgy, mint 
az előzőeket. A kormány képviselőjét, illetve a bizottság tagjait kérdezem, hogy kíván-
e valaki hozzászólni a négy pontból álló javaslathoz.  

 
DR. BENEDA ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselők nem jelentkeznek. Szavazás következik. Ki az, 

aki támogatja a módosító javaslat elfogadását? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangúlag támogatta a bizottság.  

A részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Ki az, aki támogatja a részletes vita 
lezárását? (Szavazás.) Mindenki támogatta, a bizottság a részletes vitát lezárta.  

A jelentés benyújtásáról kell döntenünk. Ki az, aki támogatja a bizottság 
részletes vitáról szóló jelentésének benyújtását és ezzel egyidejűleg a 
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házszabályszerűséget is? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta.  

Előadó-állítás. Lévén itt kialakult egyfajta vita, többségi előadót, kisebbségi 
előadót (Senki nem jelentkezik.) nem kíván állítani a bizottság? (Nacsa Lőrinc: Én 
szívesen elmondom, de csak a többségit, ha lehet!) Nacsa Lőrinc a többségi előadó, 
(Varga Zoltán jelzésére:) a kisebbségi véleményt pedig Varga Zoltán fogja 
elmondani.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom. Helyettes államtitkár úr, önnek és 
munkatársainak köszönöm, hogy megjelentek. (Dr. Beneda Attila és a napirendi 
ponthoz érkezett vendégek távoznak az ülésről.) 

Egyebek 

Képviselőtársaim, szeretném megkérdezni, hogy az egyebek között van-e 
valakinek olyan közérdekű bejelentése, amelyet itt el kíván mondani. (Senki nem 
jelentkezik.) Énnekem van, hogyha önöknek nincs.  

A Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottságába - bizonyára emlékeznek rá 
képviselőtársaim - annak idején László Imrét delegálta a DK képviselőcsoportja. 
Lévén a képviselő urat polgármesterré választották, és azóta betöltetlen volt ez a hely, 
a bizottságba, az albizottságba Varga Zoltán képviselő urat javasolták delegálni, 
egyúttal annak elnökévé is… (Közbeszólás: Alelnökévé!) …, bocsánat, alelnökévé is őt 
javasolják. Erről egy döntést kell hoznunk. Ki az, aki elfogadja, hogy Varga Zoltán 
kerüljön be az albizottságba, és egyidejűleg annak alelnöke is legyen? (Szavazás.) 
Köszönöm, a bizottság egyhangúlag elfogadta. (Dr. Pesti Imre: Bocsánat, egy 
tartózkodással, elnök úr!) Egy tartózkodással? (Dr. Pesti Imre bólint.) Bocsánat! 
Akkor módosítok: akkor a bizottság 1 tartózkodás mellett 12 igen szavazattal 
elfogadta.  

Kérem, képviselőtársaim úgy tervezzék, hogy június 17-én 13 órai kezdettel 
kerülne sor a következő bizottsági ülésünkre, amely valószínűleg egy hosszabb 
bizottsági ülés lesz, a költségvetéssel kapcsolatos módosító javaslatok 
megtárgyalására kerül majd sor, tehát 17-én 13 órakor, akkor kaptunk termet; 
tudjátok, hogy most elég szűkösen vagyunk, úgyhogy másokhoz is alkalmazkodnunk 
kell, tehát nagy valószínűséggel akkor fogjuk tartani a bizottsági ülést, nagy 
valószínűséggel ebben a teremben.  

(Jelzésre:) Révész Máriusznak is van az egyebek között mondanivalója. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen, bár egy kicsit már okafogyott a helyzetre 

való tekintettel is, de jelzem, hogy azért, hogy tényleg korrekten tudjunk adatokról 
beszélni, ahogy azt időnként javasolni szoktam, a háztartások jövedelmi viszonyairól 
szóló statisztikát - amely minden évben decemberben jelenik meg - szerintem 
érdemes lenne itt bizottsági szinten végigbeszélni. (Volner János megérkezik az 
ülésre.) Szerintem sok képviselőtársamnak, aki ezt nem olvasta el, lenne benne némi 
újdonság. Most bizonytalan vagyok abban, hogy ez a nyári szünet előtt 
megvalósítható-e, meg valójában a helyzet is nagyon sokat változott az elmúlt év 
decembere óta, ezzel együtt - épp az előző hozzászólásokat is hallgatva - nem lenne 
teljesen tanulság nélkül való ezeket az adatokat megnézni és átbeszélni, 
természetesen a KSH megfelelő szakértőivel, úgy, ahogy két évvel ezelőtt egyszer már 
megtettük.  

 
ELNÖK: Oké, köszönöm. Van-e más egyéb? (Senki nem jelentkezik.)  
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Az ülés berekesztése 

Jövő héten szerdán 13 órakor lesz a következő ülés, úgy tervezzétek! Egyébként 
is minden hét A hét, tehát folyamatos ülésezés van a költségvetés elfogadásáig. 

Köszönöm szépen a részvételt, köszönöm a munkátokat, további szép napot 
kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 04 perc)  

 

 

Korózs Lajos  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


