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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm önöket. Jó napot kívánok! A Népjóléti bizottság 2020. október 
12-ei ülését, amelyet 13 óra 30 percre hívtunk össze, ezennel megnyitom. Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság minden egyes tagját és minden érdeklődőt. A határozatképesség 
megállapítására kerül sor.  

A helyettesítéseket szeretném a jegyzőkönyv számára bediktálni: Kovács József 
alelnök urat Nacsa Lőrinc képviselő úr fogja helyettesíteni; Selmeczi Gabriella alelnök 
asszonyt Pesti Imre képviselő úr fogja helyettesíteni. Több helyettesítésről nincs 
tudomásom. (Szabó Timea megérkezik a bizottság ülésére.) Újabb képviselő érkezett. 
Megállapítom, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes, ez már a helyettesítésekből és 
az aláírásokból egyértelműen kiderült. 

A napirendi pont megállapítására kerül sor. A napirend új változatban került 
kiküldésre. Szabó Timea képviselő asszony időközben jelezte, hogy a H/11075. számú, 
a közfinanszírozott egészségügyben dolgozó orvosok bértáblájáról szóló határozati 
javaslatot, és a H/10926. számú, a közfinanszírozott egészségügy és magánegészségügy 
dolgozóinak, valamint a gyógyszerészeknek, továbbá a szociális szféra dolgozóinak 
egyszeri bérkiegészítéséről szóló határozati javaslatot, valamint a H/12243. számú, a 
koronavírus-járvány elleni küzdelemről szóló határozati javaslatot visszavonta. (Dr. 
Lukács László György megérkezik a bizottság ülésére.) 

Tájékoztatni szeretném önöket, tisztelt bizottság, mielőtt szavazunk, hogy 
Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony kérte, hogy a betegek jogainak védelméhez 
és a biztonságuk garantálásához szükséges intézkedésekről szóló H/10978. számú 
határozati javaslatot a következő bizottsági ülésen tárgyaljuk meg, mert képviselő 
asszonynak a plenáris ülésen van most dolga. 

Ezzel a pontosítással, illetve a visszavont napirendi pontokkal akkor a 
javaslatom a következőről szólna: első napirendként tárgyaljuk meg a családon belüli 
erőszak megelőzéséről szóló H/9359. számú határozati javaslatot, itt értelemszerűen a 
tárgysorozatba vételről kell döntenünk. A második napirend a praxisközösségekről, 
valamint a csoportpraxisokról szóló H/10800. számú határozati javaslat, itt is a 
tárgysorozatba vételről kell döntenünk. Végül a szociális dolgozók egyszeri rendkívüli 
juttatásáról és bérfejlesztéséről szóló H/11290. számú határozati javaslatot és az 
egyebeket tárgyalnánk. Már most jelzem, hogy két hét múlva biztos, hogy bizottsági 
ülést fogunk tartani. Kaptunk is termet hozzá. 26-án délután 13 órakor lesz legközelebb 
bizottsági ülés, ott is lesznek tárgysorozatba vételek.  

Kérdezem, hogy ezzel a pontosítással ki az, aki elfogadja a napirendi pontokat. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokat.  

A családon belüli erőszak megelőzéséről szóló H/9359. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására. Tájékoztatom a bizottságot, hogy 
a napirenden szereplő képviselői önálló indítványok esetében a házszabálytól való 
eltérésnek megfelelően a frakcióvezetők kérték a Népjóléti bizottságot, hogy az eljárást 
folytassa le. Így rátérünk az első napirendi pontra, ahol a családon belüli erőszak 
megelőzéséről szóló H/9359. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről 
fogunk dönteni. (Dr. Tapolczai Gergely megérkezik a bizottság ülésére.) 
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Elsőként a napirendi pont előterjesztőjének adom meg a szót, Gurmai Zita 
képviselő asszonynak. Parancsoljon, képviselő asszony! 

Dr. Gurmai Zita kiegészítése 

DR. GURMAI ZITA előterjesztő (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Belegondoltak már önök abba, hogy milyen lehet félelemben élni 
otthon? Otthon, ahonnan nem lehet elmenekülni, mert pont az a hely válik pokollá, 
amiben tulajdonképpen a védelmet remélhetnénk. Amikor a családon belüli erőszakról 
beszélünk, akkor erről a helyzetről van szó.  

Önöktől is gyakran hallom, hogy a család a legfontosabb építőeleme a 
társadalomnak. A Fidesz folyamatosan a családokra hivatkozva politizál. Nos, ha így 
van, akkor kimondhatjuk, hogy aki családon belül kezet emel bárkire, az a társadalom 
alapját veszélyezteti, és az önök politikájának a központját akarja ezáltal szétverni.  

Ebből kiindulva az lenne a legtermészetesebb, hogy önök, a Fidesz, a lehető 
legnagyobb szigorral lépnek fel mindenáron a családokat veszélyeztető agresszió ellen. 
Éppen ezért érthetetlen számomra az az elnéző hozzáállás, amivel önök ezt a súlyos 
társadalmi problémát kezelik. Egyik volt képviselőtársuk egy vak komondorra fogta 
élettársa bántalmazását, egy másik pedig azt mondta, hogy ha a nők többet szülnének, 
biztosan nem verné meg őket a párjuk. 

De nemcsak egyénileg, hanem pártként sem veszik komolyan ezt a jelenséget. 
Önök évek óta nem hajlandóak ratifikálni a nők és gyermekek hatékonyabb védelmét 
biztosító isztambuli egyezményt. Amikor pedig már szinte minden héten történt egy 
családirtás, az igazságügyi miniszter az egészet elintézte egy látványos imázsvideóval, 
pedig higgyék el, a családon belüli erőszak nem kezelhető pusztán kormányzati 
kommunikációval. Attól, hogy önök még a kifejezést is tagadják, és kapcsolati 
erőszaknak nevezik, nem fáj kevésbé a pofon, és nem lesz kevesebb áldozat. 

Nekünk, törvényhozóknak kell lépnünk azoknak az áldozatoknak a védelmében, 
akik ma a hatóságok számára még láthatatlanok, de pár hét múlva már az újságok 
fognak írni róluk, mert megölte őket az, akivel egy fedél alatt élnek. Mi vagyunk azok, 
kedves képviselőtársaim, akik megmenthetjük ezeket a nőket és gyermekeket. Itt a 
lehetőség. 

Az előttünk fekvő határozati javaslat első lépésben azt mondja, hogy erre a 
feladatra több pénzt kell költeni, mert csak így lehet fenntartani és bővíteni egy jól 
működő jelzőrendszert. Ehhez emelni kell a szociális dolgozók szégyenletesen alacsony 
bérét; bővíteni kell az anyaotthonok és az átmeneti otthonok kapacitását.  

Az általunk benyújtott határozati javaslatban az is szerepel, hogy az iskolákban 
mindenhol legyen főállású iskolapszichológus, a tantervnek pedig legyen része a 
családon belüli erőszak elleni küzdelem. Fontos, hogy az áldozatok is értsék és tudják, 
hogy hova fordulhatnak, ha bajban vannak.  

Végül pedig jogi, igazságügyi jellegű intézkedésekre is szükség van. Újra kell 
szabályozni a szülői felügyeleti jog mai rendszerét, hogy az erőszaktevők és a 
bántalmazók ne élhessenek vissza vele. Régi, súlyos adósságot törlesztünk azzal, hogy 
a hatóságok többé nem nézhetik el a családon belüli erőszak-bűncselekményeket. 
Megismétlem: a mi feladatunk az, hogy a még élő, bántalmazott nőket és gyermekeket 
meg tudjuk védeni.  

És mielőtt kedves kormánypárti képviselőtársaim elkezdenének genderezni 
vagy éppen isztambuli egyezményezni, gyorsan elmondom: nekünk teljesen mindegy, 
milyen címen védjük meg az áldozatokat. Ha ennek az az ára, hogy egy módosítással 
átnevezzük, akkor akár első Orbán Viktor nemzetvédelmi tervnek is lehet nevezni, de 
ne maradjunk tétlenek. Újra emlékeztetni szeretném önöket: a családok védelméről 
van szó, a társadalom alapjáról.  
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Tudjuk, hogyha a kormány akar valamit, akkor napok alatt képes teljes 
szektorokat a pincétől a padlásig újraszabályozni, költségvetési milliárdokat mozgatni, 
ha igazán fontosnak tart valamit. Kérem tisztelettel kormánypárti képviselőtársaimat, 
ne legyenek bűnpártolók, védjük meg együtt azokat a nőket és gyermekeket, akik az 
önök szavazata nélkül pár hét múlva már halottak lesznek. Köszönöm, hogy 
meghallgattak.  

Hozzászólások 

ELNÖK: A vitát megnyitom. Képviselőtársaimé a szó. (Jelzésre:) Nacsa Lőrinc 
képviselő úr. 

 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Az önök pontjaira szerettem volna egy szakmai 
választ adni, de ön kezdte a politikai adok-kapokot, és ön dobálódzott itt olyan 
vádakkal felénk, amiket azt gondolom, hogy egyrészt vissza kell utasítani.  

De hogy menjünk pontról pontra, ennek az évnek a tavaszán az Országgyűlés 
igen nagy többséggel hozott egy döntést az isztambuli egyezményről, és akkor is 
elmondtuk a vitában, hogy az isztambuli egyezmény tartalmának körülbelül 85 
százalékával mélységesen egyetértünk. Éppen ezért ez a 85 százalék már most is a 
magyar jogrendnek a részét képezi. A magyar törvények sok helyen szigorúbbak, mint 
maga az isztambuli egyezmény, de azt a 15 százaléknyi ideológiai támadást és azt a 
genderegyezményt, amit itt láttunk az isztambuli egyezmény keretén belül, azt nem 
vagyunk hajlandóak a magyar jogrend részévé tenni, és még egyszer mondom, a 
célokkal 85 százalékban egyetértünk, és ezeket a magyar jogrend részévé tettük az 
elmúlt években.  

Ön itt arról beszélt, hogy a képviselők szavazatán múlnak életek. Ez 2013-ban is 
így volt, amikor a büntető törvénykönyv részévé tettük a kapcsolati erőszakot, amikor 
több, ezt a határozati javaslatot benyújtó képviselő ezt nem szavazta meg, képviselő 
asszony! Példaként például Vadai Ágnes vagy Szabó Timea nem szavazták meg a Btk.-
szigorítást; több MSZP-s és LMP-s politikus sem, hiszen ezekből a frakciókból is látok 
itt neveket az előterjesztők körében. Nem tudom, hogy ön akkor levélben fordult-e 
hozzájuk vagy felhívta-e őket, hogy miért tették ezt, hiszen önálló büntető 
törvénykönyvi tényállás lett akkor, 2013-ban a kapcsolati erőszak. Azt gondolom, hogy 
egy óriási előrelépés ebben a közös küzdelemben, és ezért is fontos, hogy megtörtént 
ez a szigorítás, és azóta folyamatosak azok az intézkedések, amelyek akár a 
gyermekvédelem, akár a kapcsolati erőszak, a megelőzés, az áldozatsegítés, az 
áldozatvédelem témakörében megtörténtek, mert azok szerintem nagyon 
előremutatóak és nagyon fontosak. 

Természetesen, amíg egy valaki is bántalmazott ebben az országban, addig nem 
lehetünk elégedettek, és nem dőlhetünk hátra, de az önök által benyújtott határozati 
javaslat számtalan pontja megvalósult az elmúlt években, hiszen több pénzt költünk 
gyermekvédelemre, több pénzt költünk áldozatsegítésre, több pénzt költünk a védett 
házakra, több pénzt költünk a családok átmeneti otthonára. Idén 600 millió forintból 
nyílnak meg áldozatsegítő központok, és a jövő évtől minden megyében fog működni 
ilyen áldozatsegítő központ. Ezekhez a pénzügyi forrásokat szintén nem szavazták meg 
önök, hogy ezek létrejöhessenek, és a mi szavazataink kellettek ahhoz, hogy ezeket a 
forrásokat a kormányzat fel tudja használni ilyen módon az áldozatvédelemre, az 
áldozatsegítésre és a megelőzésre. 

Nagyon fontos témáról beszélünk. Nagyon fontos, hogy ne hozzuk ide például 
sem ezeket az isztambuli egyezmény által tartalmazott genderideológiákat, sem az 
önök politikai támadásait. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években egy nagyon 
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szigorú menetrend mentén nagyon sok intézkedést hozott meg az Országgyűlés, és 
ennek köszönhetően, például a bővített forrásoknak köszönhetően hozott meg a 
kormány. Például ön előtt is ismeretes a feltételes szabadlábra bocsátás a visszaesés 
kapcsán és a családi fenyegetettség, hiszen olyan esetek történtek, amiknél ezt el kellett 
törölnünk, szigorítani kellett, hogy ne lehessen feltételesen szabadlábra bocsátani, aki 
embereket fenyeget.  

Pontosan az ön által is idézett, a sajtóban is megjelent esetek világítottak rá erre, 
hogy itt lépésre van szükség, és ezeket a lépéseket meg is tettük. A szociális dolgozókról 
szerintem fogunk még beszélni. Itt sosem mondtuk azt, hogy ott vagyunk, ahol 
szeretnénk. Idén egy 14 százalékos emelés volt az ő területükön. Sose mondtuk, hogy 
eleget keresnek; sose mondtuk, hogy nem kell tenni a jövőben. Sőt, kell, mindig kell 
újabb és újabb ütemeket betervezni.  

Én azt gondolom, hogy az önök által leírt pontokat, amik nem a politikai 
támadásnak a részei, és nem a genderideológiának a részei, sikeresen megvalósítottuk; 
és azt gondolom, hogy nem lezártuk ezt a folyamatot, hanem tovább fogunk menni ezen 
az úton, hiszen a megelőzés, az áldozatsegítés, az áldozatvédelem mindannyiunk 
számára prioritás a kapcsolati erőszakon belül is. Mi ezt gondoljuk erről a témáról. És 
kicsit álságosnak érzem, hogy önök rendszeresen nem szavazták meg ezeket az 
intézkedéseket, rendszeresen nem szavazták meg ezeket a forrásokat, és mégis önök 
hozzák ide ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Jelzésre:) Szabó Timea, tessék parancsolni! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Nyilvánvalóan mi a 

Párbeszéd részéről támogatjuk, hiszen aláírói is vagyunk ennek a javaslatnak. 
Szeretnék néhány dologra én is rávilágítani.  

Valóban fontos volt a családon belüli erőszak önálló Btk.-tényállássá tétele. 
Szeretnék hivatalosan is válaszolni Nacsa Lőrinc úr folyamatos állításaira, amiket nem 
először hoz be ide. Azért nem szavaztam meg ezt a törvényjavaslatot, mert nem voltam 
bent akkor az ülésteremben, nem tartózkodtam az Országgyűlésben. Nagy 
valószínűséggel beteg voltam akkor. Szeretném jelezni azért a jegyzőkönyv kedvéért, 
hogy ilyen csúsztatásokkal nagyon nem illik élni. Ez nem azt jelenti, hogy nem 
támogattuk ezt, hanem azt jelenti, hogy nem voltam bent. (Nacsa Lőrinc közbeszól.) 
Egy. 

Kettő. Azért sajnos látjuk, ahogy már ezt akkor is elmondtuk a törvényjavaslat 
nagyon hosszas vitáján, hogy önmagában egy törvénymódosítás nem fogja 
megváltoztatni a helyzetet, és sajnos igazunk is lett. Hogyha a kormány nem hajlandó 
forrásokat csoportosítani erre a területre, hogyha nem hajlandó megemelni érdemben 
azoknak a bérét, akik ezen a területen dolgoznak, a szociális dolgozók bérét, hogyha ők 
még mindig 100 ezer forintért dolgoznak, akkor bizony itt nem lesz érdemi változtatás.  

Hogyha még mindig magánvádas lehet csak a családon belüli erőszak, azaz a 
rendőrségnek például nem kell hivatalból a gyerekek védelmében elindítani azt, hanem 
meg kell várni, hogy ezt bejelentsék, akkor nem várható érdemi javulás ebben az 
ügyben.  

Hogyha a kormánypártok nem voltak hajlandóak elfogadni azt a javaslatot, hogy 
ne csak a szülő tehessen bejelentést, hanem egy hozzátartozó is, ha például egy nőt… 
illetve ne csak a házastárs, vagy ő maga tehessen a bántalmazásról bejelentést, hanem 
bármelyik hozzátartozó is, ahogy ezt javasoltuk, például egyébként a győri 
kettősgyilkosság után, akkor nem lesz érdemi változás ezen a területen. De az a baj, 
hogy Varga Judit hajlobogtatós videóján kívül nem látunk már megint érdemi 
előrelépést ebben az ügyben. Ígérgetnek mindenféle szigorítást, holott ebben a 
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javaslatban is le van írva, hogy egyébként nem magukkal a törvényekkel van a baj, 
hanem a végrehajtásukkal.  

Egy jogalkotónak nemcsak a törvényalkotás a feladata, hanem a hatályban lévő 
törvényeknek a monitorozása, az, hogy ez érdemben meghozza-e azt a kívánt jogalkotói 
érdeket vagy szándékot, ami a törvény célja volt. Hogyha nem hozza meg azt az 
eredményt, akkor a jogalkotónak erre reagálnia kell, és változtatni a törvényen. Ez a 
javaslat ezt célozza.  

A legcinikusabbnak tartom azt az érvelést, hogy az isztambuli egyezmény 85 
százalékával egyetértenek, és 15 százalék meg a gender, nem tudom, micsoda. Szóval 
ez végtelenül aljas hozzáállás! Most még hozzák be ide Soros Györgyöt is, tényleg, mert 
biztos ő is részese ennek az egész isztambuli egyezmény körüli kampánynak, ahogy 
önök hívnák. Semmiféle genderdolog nincsen ebben. (Nacsa Lőrinc közbeszól.) 

Arról van szó, hogy hetente egy nő és havonta egy gyermek meghal családon 
belüli erőszak következményeként Magyarországon, és ez a statisztika nem változik. 
Tehát a törvények nem jók, ezeken változtatni kell. Hogyha nem hajlandók, ahogy 
ebben a javaslatban szerepel, a hálózat mögé érdemben forrásokat csoportosítani, és 
igenis egyébként módosítani még a jogszabályokon is, finomhangolni a jogszabályokat, 
akkor nem lesz ebben változás. Mert hogyha önök olyan jól csinálták volna, akkor lenne 
változás. 

Miért kell egy gyereknek saját magának besétálni a rendőrségre, és azt mondani, 
hogy őt bántalmazták? Hát hol várható el ez egy gyerektől? Csak hogy egy példát 
mondjak. Ugyanis sajnos az van, hogy a gyakorlatban a rendőrség az esetek 90 
százalékában nem indítja meg az eljárást ebben az esetben. Ezt is kértük önöktől; 
lesöprik az asztalról. Higgyék el, hogy ez nem nekünk valamilyen heppünk, ez nem 
politikai, nem tudom, mi, hanem itt a nők és a gyerekek védelmében szeretnénk érdemi 
lépéseket tenni. Miért kell itt elkezdeni mindenféle politikai gendercirkuszt ezzel az 
egésszel kapcsolatban? Tényleg! (Nacsa Lőrinc: Kik kezdték?) 

Teljesen mindegy…. Na, ezt a „kik kezdték”-et most hagyjuk abba szerintem, 
mert akkor elkezdhetünk a Soros-kampányról beszélni. De arról is beszélhetünk, hogy 
szépen halkan az önök házelnöke lekettesezi a nőket, majd rá egy hétre utasítják el 
megint, ahogy Nacsa képviselőtársam fogalmazott, túlnyomó vagy elsöprő többséggel 
azt, hogy elutasítják az isztambuli egyezményt. Igen, ez az elsöprő többség az önök 
kétharmada volt, már megint. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként az ország egyetért 
ennek a lesöprésével folyamatosan, mert sajnos önök eredményt ebben egyelőre nem 
tudtak felmutatni. Úgyhogy kérjük, hogy támogassák ezt a törekvésünket. Köszönjük. 

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

Az a helyzet, hogy elképedve hallgatom ezt a vitát. Tehát az olyan bekiabálások a 
kormánypárti képviselők részéről, hogy: „ki kezdte”, ez nagyjából az óvoda középső 
csoportjában meg szokott szűnni, mert nyilvánvaló módon ez egy infantilis 
megközelítése a dolognak.  

Nacsa Lőrinc képviselő úr azt mondta, és ezt nagyon helyesen mondta, hogy: 
amíg egy valaki is bántalmazott. Akkor jelezném, hogy valóban hetente meghal egy 
ember családon belüli erőszak következtében, jobb esetben (Nacsa Lőrinc: Mi az, hogy 
jobb esetben?), és ez nem változott. Azért, mert rosszabb esetben több is. Tehát ez a 
baj. 

És a legnagyobb baj, hogy semmi nem változott, hiába mutogatnak hátra. Az a 
gond, hogy ha valami álságos, akkor ez az érvelés az álságos, mert maga az előterjesztés 
biztos, hogy politikán felül áll, mert nincsen fideszes családon belüli erőszak, és nincsen 
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ellenzéki; erőszak van, és az erőszaknak minden formája üldözendő. Nekünk 
egyetlenegy kötelességünk van, ezt segíteni, és megakadályozni azt, hogy akár egy 
ember is bántalmazott legyen ebben az országban. Önök nem ezt teszik, és nem is lesz 
itt változás semmi, amíg valóban a házelnök kettesezik. De továbbmennék: 
emlékezzenek rá, az önök miniszterelnöke mondja: az asszonyok dolga a picsogás, ő 
nem foglalkozik nőügyekkel. Ez a baj! Ez a baj!  

Ha valakinek, akkor önöknek tudniuk kell, mit jelent az erőszak, mit jelent a 
családon belüli erőszak, hiszen önök rejtegetnek pedofilokat, bántalmazókat, sőt, vak 
komondorokat is. Azt hiszem, hogy ideje erőt venni mindenkinek magán, aki úgy 
gondolja, hogy az ország, a köz érdekében szeretne tenni, és nem hátrafelé mutogatni, 
nem politikát kiabálni, nem sorosozni, hanem azokért az emberekért kiállni, akiket 
önök is képviselnek, nemcsak mi, ellenzéki képviselők. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nacsa képviselő úr! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen. Az elmúlt öt percben Varga 

képviselő úrnak és Szabó Timeának sikerült teljesen hitelteleníteni ezt a javaslatukat, 
hiszen ők hajlobogtatóznak, ők személyeskednek itt a kormány minisztereivel 
kapcsolatban. Olyan mondatot ad a miniszterelnök szájába, Varga képviselő úr, amit 
sosem mondott el. Ellenben az ő főnöke azt mondta, hogy le lehet cserélni az 
öregecskedő feleségeket. (Varga Zoltán közbeszól.) Nem tudom, képviselő úr, ezt 
felrótta-e már a pártelnökének. Értem én a tegnapi időközi választás után a felzaklatott 
lelkiállapotukat a képviselő asszonyoknak és uraknak, megértem, tehát nem sikerült 
egy antiszemita jelöltet behozniuk ide az Országgyűlésbe, megértem. (Szabó Timea 
közbeszól.) 

Azt is megértem, hogy van valamilyen fixációjuk, hiszen az ülésen eddig 
négyszer hangzott el Soros György neve, és mind a négyszer az önök szájából. Tehát 
értem én ezt a magatartást, csak ezzel a javaslatukat hiteltelenítik, és azzal is, amikor 
Szabó Timea azt mondja, hogy a törvények azok jók, azok kiválóak, úgyhogy 
törvényeket kell módosítani, mert egymás utáni mondatban sikerült (Szabó Timea 
felmutat egy dokumentumot: Határozati javaslat!) azt mondani, hogy a törvények 
jók, csak a végrehajtás nem. Majd azt mondta, hogy törvényeket kell módosítani. 
(Szabó Timea közbeszól.) 

Azt is látjuk, hogy az önök idejében 400 ezer fölött volt az egy évben elkövetett 
regisztrált bűncselekmények száma, míg most 200 ezer alatt van a regisztrált 
bűncselekmények száma. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos változás, hogy kevesebb 
mint felére csökkent Magyarországon az elkövetett bűncselekmények száma. 
Szerintem ez egy nagy eredmény. Értem én, hogy önöknek ez nem számít, ettől még ez 
nagyon nagy eredmény. (Szabó Timea közbeszól.)  

És hadd mondjam el, tisztelt képviselőtársaim, hogy igen, az Országgyűlés 
nemet mondott az isztambuli egyezményre. Szabó Timea azt mondta, hogy a Btk.-
szigorítás, egy törvénymódosítás nem megoldás, de persze a csodaegyezmény az 
megoldás lenne! Ratifikálnánk, és másnaptól megszűnne a kapcsolati erőszak 
Magyarországon. Önök ezt várják.  

És igenis tartalmaz genderideológiát a javaslat. Aki ezt tagadja, az nem olvasta 
az isztambuli egyezményt, ez ilyen egyszerű, ezt ki lehet jelenteni. Én azt gondolom, 
hogy ezekkel a személyeskedő kiszólásokkal és politikai támadásokkal az egész 
határozati javaslat lényegét, amire én azt mondtam, hogy fontos a tartalma és hogy 
miket tettünk meg eddig, azt önök hiteltelenítik, ezért nem fogjuk tudni most 
támogatni. Köszönöm. (Varga Zoltán: Mindjárt sejtettem…) 
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ELNÖK: Köszönöm. Varga képviselő úr, legyen kedves, kapcsolja ki a 
mikrofonját! 

Nem látok több jelentkezőt. A vitát… (Jelzésre:) Szabó Timea képviselő asszony, 
tessék! 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Bocsánat! Pontosan az a családon belüli 

erőszaknak a lényege, hogy a túlnyomó többsége látens marad. Tehát teljesen igaza 
van, az egy nem regisztrált bűncselekmény, nincsen benne a statisztikában, hiszen az 
esetek túlnyomó többségében, ha csak halállal nem végződik, vagy nem folyik vér, a 
rendőrség nem intézkedik. És nem azt mondtam, és biztos azért ennél értelmesebb, 
mint ahogy az előbb mutatta, és megérti a különbséget aközött, hogy ami törvény most 
hatályban van, az nem rossz, de nem elégséges. Ez nem jelenti azt, hogy ott befejeződött 
a munka, és hátradőlhetnek. Vagy önök azt gondolták a győri kettős gyerekgyilkosság 
után, hogy eddig kiválóan végezték a munkájukat? Pont az az eset mutatta meg, hogy 
hónapok óta jelzik, hogy ott baj van, azokat a gyerekeket nem egyszer bántalmazták, 
nem kétszer bántalmazták, hónapokig folyt a bántalmazásuk, majd gyilkossággal 
végződött az eset. És nagyon sok ilyen van. 

Tehát a végrehajtással valami nincs rendben. Ez nem törvényjavaslat. 
(Felmutatja a dokumentumot.), ez egy határozati javaslat. Biztos érti a különbséget. Ez 
felszólítja, illetve felkéri a kormányt, hogy bizonyos pluszintézkedéseket hozzon meg 
ezen a téren. (Nacsa Lőrinc közbeszól.) Ez a különbség. Sajnos Bús Balázs 
polgármestersége… (Zaj, közbeszólások.) Azért csitítja képviselőtársam, mert az az 
előző rendszerben volt. Bús Balázsnak itt nagyon-nagyon komoly mulasztása van az 
ügyben, ezt el is mondtuk, és el is fogjuk mondani. (Közbeszólások a kormánypárti 
képviselők köréből. - Az elnök megkocogtatja a poharát.) Mert talán pontosan ez 
történt, hogy nem kellene a Fidesznek állandóan elhallgatni ezeket az eseteket. Ez Bús 
Balázs polgármestersége alatt történt meg… (Közbeszólás a kormánypártok köréből: 
… és Kiss László képviselősége alatt…) Nem, nem! A polgármester tudott erről mint 
fenntartó, sajnos. Köszönöm, hogy rávilágított erre is. Pontosan ez mutatja meg, hogy 
nem működik a rendszer, nem működik. Ezen szeretnénk javítani, úgyhogy még 
egyszer kérjük, hogy fogadják el a javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok több jelentkezőt. Az előterjesztőnek 

adom meg a szót. Gurmai Zita, tessék parancsolni! 

Dr. Gurmai Zita reflexiója 

DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Kiszámoltam, 12 ezer 
bejelentés érkezik évente. Tehát miközben itt beszélgetünk, óránként is kettő ilyen 
problémás esettel találkozunk.  

Azt tudom önöknek mondani, hogy ez tényleg csak a jéghegy csúcsa, és nagyon 
sok bántalmazott még csak nem is mer beszélni róla. Tehát én mindenképpen azt 
kérem, hogy gondolják meg újra.  

Nyilvánvaló, hogy minden olyan lépés, amivel segítik ezt az ügyet, fontos. Itt 
nem százalékokról érdemes beszélni, bár kétségtelen tény, hogy az isztambuli 
egyezmény szerintem 100 százalékosan támogatható, és értem, amit Nacsa képviselő 
úr mondott, hogy az anyaotthonok, átmeneti otthonok kapacitásának bővítése történt, 
ez valóban egy jó jel. Én tényleg nagyon szeretném, hogy mivel hetente egy nő, havonta 
egy gyermek hal meg, ez a szám változzon, mert ebben az elmúlt időszakban sajnálatos 
módon nem történt változás. 

Amit pedig szintén megemlítettem, hogy újra kell szabályozni a szülői felügyeleti 
jog mai rendszerét, hogy valóban az erőszaktevők és bántalmazók ne élhessenek vissza 
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ezzel. Én még egyszer tisztelettel arra kérem önöket, döntéshozókat, kollégáimat, 
gondolják végig, hogy ezt a határozati javaslatot támogassák. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Szavazás következik. Ki az, aki 
támogatja a H/9359. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 4 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Megállapítom, 
hogy 4 igen szavazattal, 9 nem szavazattal a bizottság nem vette tárgysorozatba az első 
napirendi pontunkat, a H/9359. számon benyújtott határozati javaslatot. Köszönöm 
szépen, képviselő asszony. További szép napot kívánok önnek! 

A praxisközösségekről, valamint a csoportpraxisokról szóló 
H/10800. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a második napirendi pont tárgyalására, ez a praxisközösségekről, 
valamint a csoportpraxisokról szóló H/10800. számon benyújtott határozati javaslat. 
Szintén a tárgysorozatba vételről fogunk dönteni. 

Megadom a szót Szabó Timea képviselőtársunknak, a napirendi pont 
előterjesztőjének.  

Szabó Timea kiegészítése 

SZABÓ TIMEA előterjesztő (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előttünk 
fekvő javaslatot meggyőződésem szerint minden kormánypárti képviselő támogatni 
fogja, hiszen Orbán Viktor maga jelentett be egy nagyon hasonló víziót az elmúlt 
napokban, bár nem részletezte. Ez a határozati javaslat nyilván korábban be lett 
nyújtva, de örülök az időzítésnek, hiszen ezek szerint egybecseng a kormánypártok és 
az ellenzéki pártok javaslata ebben az ügyben.  

Ez nem szól másról, mint az alapellátás javításáról, azaz a praxisközösségek, 
illetve a csoportpraxisok megalakításának támogatásáról. Mindannyian tudjuk, 
pártállástól függetlenül, hogy romokban van az alapellátás, 468 háziorvos hiányzik a 
rendszerből. Ez az optimistább hivatalos statisztika. Van ennél szintén a NEAK-nak 
rosszabb statisztikája, ami 500 fölötti hiányról árulkodik. Abban nagy valószínűséggel, 
bár ez nincs fent a hivatalos kormányoldalon, benne vannak a hiányzó gyermekorvosok 
is.  

Tudjuk azt, hogy ráadásul most az orvosbéremelésből kimaradnak a 
háziorvosok, mert ők vállalkozásban, vállalkozóként dolgoznak. És azt is tudjuk, hogy 
már korábban volt egy kormány, mondjuk hívjuk szándéknak, arra vonatkozóan, hogy 
2015-ben már megkezdődött az alapellátás átalakítása, de mivel azóta sem készültek el 
a végrehajtási rendeletek ehhez, ezért megállt az alapellátás átalakítása.  

Amíg a 2020-as költségvetésben el volt különítve egy összeg a csoportpraxisok 
létrehozására, 2021-ben ezt nem látjuk a költségvetésben, amit nem értünk. Mi 
benyújtottunk erre vonatkozóan egy javaslatot, amit sajnos nem támogatott a 
kormányoldal, de mindenesetre ez a határozati javaslat arról szól, hogy felkérjük a 
kormányt, hogy tegye meg a megfelelő előkészületeket a csoportpraxisok és a 
praxisközösségek létrehozására. Tudjuk azt, hogy jelen formájában nem fogjuk tudni 
helyreállítani a háziorvosi rendszert, egyszerűen képtelenség 400 háziorvost 
visszaállítani a rendszerbe. Maga a belügyminiszter is és a miniszterelnök is utalt rá, 
hogy az egyetlen járható út ezeknek a közösségeknek a létrehozása. Készítse elő a 
kormány a törvényhez kapcsolódó részleteket, legkésőbb jövő júniusig, illetve tegyen 
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meg minden olyan intézkedést, ami szükséges ahhoz, hogy a háziorvosi ellátást 
helyreállítsuk. 

Önök is tudják, hogy nagyon nagy veszély fenyegeti itt a betegeket, a 
koronavírus-járvány is rámutatott arra, és itt most pláne jön az influenzaszezon, hogy 
ha nincsenek elérhető háziorvosok, ha olyan szinten le vannak terhelve, hogy nem 
fogják tudni fogadni a betegeket, akkor itt egy teljes összeomlás lesz az egészségügyi 
ellátásban. Nyilvánvalóan ezt az elkövetkezendő két hónapban nem lehet már ilyen 
hirtelen orvosolni, de én arra kérem önöket, hogy közösen tegyünk lépéseket ebbe az 
irányba, ha már Orbán Viktor miniszterelnök úr is egy hasonlót jelentett be néhány 
nappal ezelőtt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. A vitát megnyitom. Tessék, 

képviselőtársaim! (Jelzésre:) Pesti Imre. Tessék, parancsoljon, képviselő úr! 

Hozzászólás 

DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársak! Amikor egy ilyen előterjesztés elhangzik, és az szakmailag 
kiegyensúlyozott, megfelelő, azt mindig örömmel hallgatom… (Szabó Timea felé:) 
Megvárom, míg képviselő asszony, mert hozzá beszélek… (Szabó Timea: Nő vagyok, 
tudok figyelni… - Varga Zoltán közbeszól .) Köszönöm szépen, ha figyel rám. Szóval, 
ha az szakmailag megalapozott, korrekt, és természetesen egy szakmai vita, azonban 
ha Orbán Viktorral kezdjük a megszólalásunkat, akkor a megszólalás első mondatából 
egyértelműnek tűnik, hogy itt nem szakmai vitáról van szó, hanem politikairól. Van egy 
nagyon komoly…  (Szabó Timea közbeszól.) Képviselő asszony, én végighallgattam! 
Legyen olyan kedves, türtőztesse magát! (Szabó Timea: Én türtőztetem…) 

És van egy másik probléma: szakmai kérdésben a csoportpraxis jelentőségét, 
súlyát összekeveri, és úgy gondolja, hogy eszköz lesz majd az orvoshiány megoldására, 
és felkéri a kormányt, hogy tegyen lépéseket, hogy a csoportpraxisok létrejöjjenek. 
Szeretném jelezni, hogy az elmúlt években történt jelentős forrásbevonás a 
csoportpraxisok létrejöttére, és létre is jöttek csoportpraxisok.  

Azért mielőtt elmerülnénk ebben a vitában, azért azt tudnia kell, hogy a 2000-
es évek elején Matejka Zsuzsa, a veresegyházi misszió vezetésével lezajlott egy 
csoportpraxis-, illetve praxisközösség-projekt szervezése; hozzá kapcsolódtak az 
országból többen, és annak az értékelését volt szerencsém látni. Nem volt olyan 
egyértelmű annak a haszna. Nyilvánvalón sok minden szükséges ahhoz, hogy egy 
csoportpraxis, illetve egy praxisközösség jól működjön, és természetesen bizonyos 
települési feltételek is szükségesek hozzá.  

Természetesen a kormányzat ’19-ben 6 milliárd forintot költött 
praxisközösségek létrejöttére, 453 praxis szállt bele, és 79 praxisközösség jött létre. 
Szintén ’19-ben még 4,7 milliárd forintot költöttek szintén praxisközösség létrejöttére; 
353 praxis szállt be, és 64 praxisközösség jött létre. Ezzel csak jelezni szerettem volna, 
hogy a kormányzat valóban tett, és továbbra is tesz lépéseket annak érdekében, hogy 
ott, ahol van lehetőség, mert nincs mindenütt, ott a praxisközösségek létrejöjjenek, és 
talán elősegítik a magasabb szintű alapellátást.  

De egy óriási hiba azt hirdetni, hogy majd a praxisközösségek megoldják az 
orvoshiányt. A kettőnek semmi köze egymáshoz, és a kettő összemosása egy durva 
politikai csúsztatás. Tehát a praxisközösségek létrejöttét, illetve a csoportpraxisok 
létrejöttét tudom támogatni. Ezt egyébként a kormány meg is teszi, így a képviselő 
asszonynak az előterjesztése okafogyottá vált.  

És az a fajta megközelítés, hogy majd ez az orvoshiányt, illetve a háziorvoshiányt 
megoldja, ez gyakorlatilag komolytalan, egy politikai célzatú megközelítés. Más ez a 
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szakma, de azért szeretném jelezni, hogy a kormányzat éppen az orvosi béremeléssel 
rendkívül sokat tesz, és áttört egy olyan határt, amit hosszú évek óta szinte senki sem 
mert átlépni. Megindult egy nagyfokú forradalom, reform az egészségügyi szolgáltatás 
terén. Ennek a kellős közepén vagyunk. 

A megjegyzésében korábban, ugyan itt szóban nem hangzott el, de beszélt az 
elektronikus egészségügyi szolgáltatási térrel kapcsolatos lehetőségről. Még egyszer 
mondom, a háziorvosi rendszerben ez benne van, és folyamatos bővítés zajlik, és ahol 
a csoportpraxisok, pontosabban praxisközösségek létrejöttek, azok is tudnak ehhez 
kapcsolódni.  

Még az is szerepel az előterjesztésben, hogy a szociális ágazatban, illetve az 
egészségügyben a bérekkel kapcsolatban tesz bizonyos megjegyzéseket. Szeretném 
jelezni, hogy a 2010-2020 közötti időszakban a kormány több mint duplájára emelte a 
béreket a szociális szférában.  

Úgyhogy tisztelt képviselő asszony, amit ön kért a csoportpraxisok támogatását, 
illetve a praxisközösségek támogatását, ezt a kormányzat megtette, a béremelést 
megtette, az egészségügyi szolgáltatási tér kibővítését megtette. Tehát az előterjesztés 
ilyen tekintetben okafogyott, ugyanakkor azok a megjegyzések, amiket közben tett, 
politikaiak és szakmaiatlanok, úgyhogy ezért nem tudom támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, az 

előterjesztőnek adom meg a lehetőséget, hogy reflektáljon. Parancsoljon, képviselő 
asszony. 

Szabó Timea reflexiója 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Kicsit furcsállom azt, 
hogy ha megemlítem Orbán Viktor nevét, mint aki támogatja ezt a javaslatot, akkor azt 
ön politikai színezetű javaslatként titulálja. Tehát ha azt mondjuk, hogy nem 
támogatja, akkor az a baj, ha azt mondjuk, hogy támogatja, akkor az a baj, tehát 
magyarul, ön azt állítja, hogy nem ejthetjük ki Orbán Viktor nevét, mert az 
mindenképpen politikai színezet. Hát, örüljön neki, képviselőtársam, hogy a 
miniszterelnökkel most egyetértünk, csak szeretnénk látni, hogy akkor itt most már 
érdemi lépések történnek ebben az ügyben, de meglehetősen tréfásra sikerült a 
hozzászólásának ez a része. 

Ami az érdemi részét illeti, még egyszer. Tehát ön azt mondja, hogy itt egy 
hatalmas áttörés történt az orvosok béremelése terén. Egyrészről a béremelésnek mi is 
örülünk, másrészről azért abban a törvényben szerepeltek olyan passzusok, amik 
kapcsán, önnek teljesen igaza van, egy kisebbfajta forradalom tört ki az 
orvostársadalomban, például az átvezényelhetőség terén, ami azért nem arat olyan 
osztatlan sikert, hogy tíz nappal egy átvezénylés előtt valakinek azt mondják, hogy 
akkor két évig 100 kilométerrel odébb fogsz dolgozni, tíz nap múlva. Tehát egy picit én 
azért szerényebbre venném ezt az egész kommunikációt ebben az ügyben. (Dr. Pesti 
Imre közbeszól.) 

És akkor még egyszer: a háziorvosok nem kaptak béremelést, ez, ugye, világos? 
Volt egy orvosbéremelés, de a háziorvosok nincsenek benne. (Közbeszólás a 
kormánypárti képviselők köréből: De benne vannak…) Nincsenek benne, ne mondja! 
Ez tény, most tényleg, a hülyeséggel én most nem tudok vitatkozni, nincsenek benne! 
(Rig Lajos közbeszól.) Akkor kezdjünk el vitatkozni, kérdezze meg Zombor Gábort, 
hogy benne vannak-e vagy nincsenek benne. Ez az egyik dolog. 

Kettő. Azok a praxisközösségek, amik létrejöttek, mind svájci finanszírozásból 
jöttek létre, nem a kormány finanszírozásából. És még egyszer: a 2021-es 
költségvetésben nem szerepel (Dr. Pesti Imre közbeszól.), külön megnéztük, ezért 
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nyújtottunk be ehhez egy módosító indítványt, nem szerepel a praxisközösség 
támogatása. Ezen szeretnénk változtatni.  

Egy kicsit szintén csodálkozva hallom azt, hogy ön azt mondja, hogy durva 
csúsztatás azt mondani, hogy az orvoshiányt megoldja a praxisközösségek létrehozása. 
Akkor kíváncsian várom, hogy mi az ön javaslata az orvoshiány megoldására? Mert a 
kormányzati szakértők szerint is megoldást jelenthet ez valamennyire az orvoshiányra. 

De ha nem, akkor tíz éve várjuk, hogy hogyan fogják ezt megoldani. Tíz év alatt 
nem sikerült ugyanis semmi érdemit kitalálniuk ezzel kapcsolatban. Folyamatosan nő 
az orvoshiány Magyarországon. Tehát most minket azzal vádolni, hogy megpróbálunk 
konstruktív javaslatot tenni az orvoshiány megoldására, és akkor ezt itt durva 
csúsztatásként titulálni, az, ne haragudjon, de több mint vicces! Önök vannak tíz éve 
kormányon, és ezt nem tudták megoldani. (Közbeszólás a kormánypárti képviselők 
köréből: Ez nem igaz!) 

Nem emelték a háziorvosok bérét; egyre több háziorvos hiányzik a rendszerből. 
Most csak a Covid alatt több tucat orvos ment megint nyugdíjba, mert azt mondták, 
hogy ők ezt nem bírják. Erre megemelik az orvosok bérét, nagyon helyesen, de 
kihagyják belőle a háziorvosokat. Ne haragudjon, én nem tudom, hogy mi az ön 
javaslata, de szerintem, és hadd hivatkozzak már igenis még egyszer miniszterelnök 
úrra: ha a miniszterelnök úr azt mondja, hogy szükség van csoportpraxisokra, akkor én 
nem tudom, hogy ön miért mondja azt, hogy nincsen, de majd megvárjuk a következő 
hónapokat. Ha ön, önök ezt leszavazzák, akkor én idézni fogom az ő mondatát ezzel 
kapcsolatban, jó? Köszönöm. (Nacsa Lőrinc közbeszól.)  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra kerül sor. Ki az, aki támogatja a 
H/10800. számon benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 4 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem vette 
tárgysorozatba a H/10800. számon benyújtott határozati javaslatot. Köszönöm, 
képviselő asszony. 

A szociális dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásáról és 
bérfejlesztéséről szóló H/11290. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az elnök szóbeli kiegészítése 

Folytatjuk a munkát. Hármas napirendi pontként a szociális dolgozók egyszeri 
rendkívüli juttatásáról és bérfejlesztéséről szóló H/11290. számú határozati javaslat, itt 
szintén a tárgysorozatba vételről döntünk. 

Engedjenek meg nekem mint benyújtónak néhány mondatot hozzáfűznöm! Azt 
hiszem, felesleges hosszú indokolást hozzátenni, hiszen az elmúlt hónapokban, főleg a 
Covid-járvány kapcsán többször napirendre tűztük itt a bizottságban is a kialakult 
helyzetet, és mindannyian megállapítottuk, pártállástól függetlenül, hogy embertelen 
munkát végeztek nemcsak az egészségügyben dolgozók, hanem a szociális szférában 
dolgozók is. 

Éppen ezért a nyár folyamán több ellenzéki párt is, frakció is javasolta, hogy az 
egészségügyi dolgozók bruttó 500 ezer forintos juttatását terjessze ki a kormány a 
szociális ágazat dolgozóira is. Én magam is javaslatot tettem erre. Látva azt, hogy 
egyszeri juttatásról van szó, és magam is úgy gondoltam, hogy ugyanakkor, amikor az 
egészségügyi dolgozóknak kifizetésre kerül ez az összeg, akkor ez aránytalanul 
megterhelné a büdzsét, ezért ezzel a javaslattal éltem, és most is megismétlem, hogy 
november 12-én, a szociális munka napján kerüljön kifizetésre a szociális ágazat 
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részére ez az 500 ezer forintos egyszeri juttatás. Gyakorlatilag ezzel függ össze ez az 
indítvány is, amelyet kézhez kaptak, 11290-es számon. Kérem a bizottságot, hogy 
támogassa a tárgysorozatba vételt. Köszönöm. (Jelzésre:) Kovács Sándor 
képviselőtársam, parancsoljon! 

Hozzászólások 

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! A legnagyobb tisztelettel és köszönettel tartozunk a szociális szféra 
dolgozóinak a vírus terjedésének ideje alatt az első és a második hullámban is elvégzett 
felelősségteljes munkájukért, és jómagam, aki ebben a szférában dolgoztam, és néha 
önkénteskedem is, azt gondolom, hogy mindenki, aki tesz az embertársaiért, jogosult 
annak az ellentételezésére.  

A szociális szakma egy komplex szakma, és azt gondolom, hogy mint ilyen, az 
elmúlt időszakhoz képest, 2010-hez képest körülbelül duplájára nőtt a szociális 
szférában dolgozók bére, és bevezetésre került az az ellenzék által is kritizált 
pótlékrendszer, amit ha hozzáteszünk a mindenkori alapbéremeléshez, akkor azt 
gondolom, hogy fizetésből soha nem elég, de mégis meg van becsülve a szociális szféra 
az átlag 300 ezer forinttal, ami ebben a szférában ma látszani engedtetik. 

Ezen belül november 12-ét, ahogy elnök úr is említette, a szociális munka 
napjává emelte az Országgyűlés. Azt gondolom, ezzel is megbecsülte azokat a 
kollégákat, akik ebben a szférában emberfeletti munkát végeznek, és egy kicsit 
bocsásson meg, nem embertelen munkát, ahogy ön fogalmazott, hanem emberfeletti 
munkát végeznek a vírussal, a járvány kezelésével kapcsolatban.  

Meg kell említenem azt a házisegítség-nyújtási rendszert is, amikor valóban 
naponta találkoznak azokkal a kliensekkel, akikről nem tudjuk, hogy kikkel találkoztak, 
milyen előéletük van a vírussal kapcsolatban, de mégis csinálják, csináljuk azt a 
munkát, amit szociális munkának tudunk nevezni.  

Én azt gondolom, hogy minden elismerésünk ellenére és mellett a szociális 
dolgozók minden olyan bérfejlesztést megkaptak, ami a közszférában történt az elmúlt 
időszakban. Ön is megerősítette azt a számot, hogy az önök által beterjesztett egyszeri 
500 ezer forintos juttatás 87 222 főre vetítve több mint 50 milliárd forint 
forrásnövekedést jelent a költségvetésben, ami akár novemberben, akár most kifizetve, 
felborítaná az idei költségvetést. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Rig Lajos képviselő úr, parancsoljon! 
 
RIG LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! A magam részéről támogatni fogom ezt az 
előterjesztést.  

Azt azért mindenki tudja, hogy az egészségügyben dolgozók és a szociális szféra 
területén dolgozók nagyon sok helyen egy közös halmazban dolgoznak, hasonló 
feladatot látnak el. Ha megfigyeltük az elmúlt hónapokban a vírus lefolyását és az 
áldozatok vagy a megbetegedettek életkorát, azért azt elmondhatjuk, hogy az 
átlagéletkor a halálozásnál 70 év fölötti, és valószínűleg ők valamilyen szinten a 
szociális ágazat által nyújtott feladatkörből részesültek, és őket ellátták a szociális 
szférában dolgozók.  

Azt is láthattuk, és főleg olyan emberek tapasztalhatták azt, akik a szociális 
szféra területén dolgoznak, hogy a vírushelyzetben, főleg amikor a korlátozások 
szakaszát éltük, azért a kapcsolattartást az idősekkel, a rászorultakkal általában vagy 
civil szervezetek, vagy a szociális ágazat dolgozói tették. Ha most visszaugrunk a 
jelenkorba, és megnézzük a mostani betegszámokat, a halálozási arányt, illetve az 
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ápoltak életkorát, azt tudjuk elmondani, hogy sajnos megint elértük azt, hogy 70 év 
körüli azaz átlagéletkor, ami a kórházi kapacitást sújtja.  

Én azt gondolom, hogy ennek az 500 ezer forintnak az egyszeri adása a szociális 
szférában dolgozóknak, egy bruttó összegről beszélünk, főleg a szociális munka napján, 
ez megtisztelő, és azt gondolom, hogy meg is érdemlik ezt az összeget. Az lehet, hogy 
az ő bérezésük az elmúlt időszakban a duplájára emelkedett, de mégsem éri el a kezdő 
egészségügyi dolgozók bérét. És még egyszer szeretném kiemelni, hogy közel hasonló 
feladatot látnak el, hiszen egyrészt beteg emberekkel is dolgozhatnak ők, hiszen nagyon 
sok idős szenved többfajta krónikus betegségben.  

Azt láthattuk, hogy az idősotthonokban a megbetegedések száma jelen 
pillanatban is emelkedik, ezt el kell mondani, és a szociális szférában dolgozók is nagy 
részben ki vannak téve a Covid-fertőzésnek.  

Hogy ez a költségvetésben, a jövő évi költségvetésben mondjuk mekkora tételt 
képez, az itt elmondottakkal ellentétben lehet egy kis összeg. Ha van akkora összeg, 
hogy most az orvosok egyszeri béremelését megadjuk, ha van akkora összeg, hogy az 
egészségügyben dolgozóknak a beígért 20 és 30 százalékos béremelést tudjuk tartani, 
én azt gondolom, hogy az eddig majdhogynem mostohagyermekként kezelt szociális 
ágazatban dolgozóknak a bérét is minimálisan fel tudjuk zárkóztatni, és meg tudjuk így 
köszönni nekik, főleg úgy, hogy a szociális munka napján adjuk, ahogy az egészségügyi 
dolgozóknak Semmelweis-nap alkalmából adtuk ezt az úgymond jutalmat és 
bérkiegészítést. Én arra kérem képviselőtársaimat, hogy az elhangzottakat figyelembe 
véve próbálják meg támogatni ezt az előterjesztést. 

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

Teljesen véletlen, hogy a Parlamentbe történő utazásomkor felhívott egy olyan 
ismerősöm, aki szociális intézetbe kényszerült, sajnos már évek óta. Ő azt mondja, hogy 
pokoli a hangulat az intézményen belül, az ápolók és az ápolónők abszolút ki vannak 
zsigerelve. Éjszaka is egyetlen egy ügyeletes ápoló volt kénytelen az egész intézményt 
ellátni, merthogy a másik beteg lett, vagy a többiek betegek lettek. És azt mondja, hogy 
rohan mindenki, nincsen idő semmire, és tudjuk nagyon jól, hogy ezek az intézmények 
most már hetek óta teljesen le vannak zárva.  

Nyilván azzal is tisztában vagyunk, hogy pokoli keveset keresnek a szociális 
intézetekben dolgozók. Debrecen esetében annyit hadd mondjak, hiszen én Debrecent 
jobban ismerem, mint az ország többi részét, hogy míg egy időben a járvány első 
részében, a tavaszi időszakban például ingyenes utazási lehetőséget kaptak a szociális 
intézmények dolgozói, most már ez is el van felejtve. Természetessé vált az, hogy ők 
végzik a munkájukat, ez nekik is természetes.  

De bizony-bizony azt látjuk, hogy alapvetően ezek az emberek hó végén alig 
tudnak kijönni a fizetésből. És az, amiről beszélünk, az nyilván egy fontos költségvetési 
tétel, de valljuk be, ez nem más, mint egy elismerés, mint egy köszönet.  

Továbbmennék, még akkor is, ha most sokan azt fogják mondani, hogy cinikus 
vagyok: ez egy segély, mert ezek az emberek tényleg nagyon nehéz körülmények között 
dolgoznak. Nekik ez a hivatásuk. Tehát azt kell mondjam, nyilvánvaló módon azért 
vannak olyan kevesen, mert kevés ember képes arra a munkára, amit őt csinálnak.  

Nyilván amikor arról beszélünk, hogy ez mennyibe kerül, azt azért ne felejtsük 
el, hogy amíg a Dzsudzsák Balázs-szintű focisták éves szinten 10-100 milliókat 
keresnek, amíg külföldi focicsapatokat támogat a kormány milliárdokkal, addig álságos 
azt hallgatni itt a kormánypárt képviselői részéről, hogy ez mennyire megterhelné a 
költségvetést, a büdzsét.  
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Tehát én azt hiszem, nekünk kutyakötelességünk az, hogy ezeknek az 
embereknek végre megköszönjük azt, és ne csak szóban, mert bizony-bizony azért nem 
lehet egy kiló kenyeret kapni, vagy egy szál kolbászt sem, hanem valamilyen 
kézzelfogható módon, hogy mi elismerjük az ő munkájukat, és tiszteljük őket. 
Köszönöm szépen. Támogatni fogom természetesen az előterjesztést. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Amennyiben nincs több észrevétel, a vitát lezárom. Két 

nagyon rövid mondatot engedjenek meg! 
Csupán annyit szeretnék pontosítani, hogy 2010-hez képest a szociális ágazati 

átlagbér 137 ezer forintról 296 ezerre, tehát közel 300 ezer forintra emelkedett, ez a 
bruttó összeg. Ez nettóban az akkori adózási szabályok szerint azt jelenti, hogy a 137 
ezer forintos bruttó 105 301 forint nettó volt, és most a 296 ezer forintos bruttónak a 
nettója 191 466 forint. Tehát lényegesen nagyobb a különbség eközött, mint amit 
érzékeltetett Kovács képviselőtársam. Változatlanul azt kérem képviselőtársaimtól, 
hogy támogassák a tárgysorozatba vételt, hogy legyen ideje a kormánynak a 
számfejtésre, és november 12-ével kerüljön kifizetésre ez az 500 ezer forintos bruttó 
összeg. 

Határozathozatal 

Aki támogatja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs ilyen jelzés.) Nem volt ilyen. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 9 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba az 
indítványt. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében képviselő úr, tessék, parancsoljon! Kovács 
Sándor! 

 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Az ülésszak 

kezdetén abban egyeztünk meg, hogy keddi napokon lesznek a bizottsági ülések. Én 
nem ragaszkodom ehhez, nekem tökéletes a hétfő délután, csak akkor döntsük el. Én 
vidékről járok be, és ha keddi napra van tervezve, akkor a fővárosi programjaimat 
ehhez igazítom. Nagy tisztelettel kérném, hogy akkor döntsük el, hogy hétfőn vagy 
kedden ülésezünk. Még egyszer mondom, nekem a hétfő is tökéletes, csak tervezhetővé 
kellene tenni a bizottsági üléseket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Egyetértek önnel, és annak idején én magam tettem javaslatot a keddi 

időpontra, éppen azért, hogy jobban tervezhető legyen a program. Ilyenkor kapunk 
termet. Az a helyzet, hogy itt összesen négy terem van, és mivel a kormány benyújtotta 
a zárszámadási törvényt, erre kellett csinálni egy beosztást. Mi jelentkeztünk a keddi 
napra, de a keddi napon teltház van, és azt kaptuk vissza ma dél körül üzenetként, hogy 
26-án hétfőn 13 óra 30 percre tudnak termet biztosítani. Sándor, parancsolj! 

 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): (Hangosítás nélkül!) Ez is tökéletes időpont, hogy 

nem kedden, hanem hétfőn lesz az ülés. 
 
ELNÖK: Most úgy néz ki, hogy így lesz. Azért szólok időben, mert két hét alatt 

mindenki jobban tud tervezni. Akkorra kaptunk termet. Én a lelkem mélyén egyébként 
kedden csinálnám, csak ilyen helyzet van most a Házban. 
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KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): (Hangosítás nélkül!) Tökéletesen megértem. 
Tisztelettel arra kérem elnök urat, hogy tervezzük be előre… 

 
ELNÖK: Mindig két héttel előtte fogok jelezni, hogy hogyan van terem 

biztosítva. Jó? (Kovács Sándor: Köszönöm.) Köszönöm én is. 

Az ülés berekesztése 

Ha nincs más, szép napot kívánok. Viszontlátásra! 
 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 29 perc) 

  Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária  


