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Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a J/18203 . számon előterjesztett, A 1001épés program megvalósításáról szóló
jelentéshez

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
november 28-ai ülésén a jelentést megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő Miniszterelnöki Hivatalt vezető
miniszter képviseletében jelenlévő, az Ifjúsági-, Szociális-, Családügyi és
Esélyegyenlőségi Minisztérium politikai és roma ügyekért felelős államtitkárainak a
jelentéshez fűzött szóbeli indokolásait .

Dr. Korózs Lajos politikai államtitkár a 100 lépés programnak, illetve a
jelentésnek különösen két elemére hívta fel a bizottsági tagok figyelmét : az igazságos
családtámogatási rendszer megteremtése és az igazságos nyugdíjrendszer (3 . és 5 .
pontok). A politikai államtitkár részletesen ismertette a Kormány egységes
családtámogatási rendszer kialakítására létrehozott és tervezett intézkedéseit,
részletesen kitérve a családi segélyezés megvalósítására irányuló nyolc lépésre . A
bizottság feladat- és hatásköréből adódóan kiemelte az esélyegyenlőség megteremtése
érdekében elfogadott és tervezett új szabályokat, mely szerint emelt összegű családi
pótlékot kapnak a gyermekeiket egyedül nevelő szülők, és a tartósan beteg, fogyatékos
gyermeket nevelők, illetve a rendszeres gyermekvédelmi támogatás beépül az új,
egységes családtámogatásba . A politikai államtitkár hozzászólásában kitért a szociális
törvényből fakadó feladatokra is . Kihangsúlyozta, hogy a szociális segélyezési rendszer
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átalakításával a leginkább rászorultak felzárkóztatását kívánják biztosítani . Majd
részletesen ismertette a GYES melletti munkavállalás tervezett új szabályait . Ezt
követően a politikai államtitkár részletesen ismertette a Kormány 2006-2010 között öt
évre tervezett, nyolc lépcsős nyugdíjprogramját is, melynek célja a meglévő
igazságtalanságok enyhítése, a nyugellátások differenciált, az éves rendes
nyugdíjemelésen felüli növelése. Elmondta, hogy ennek a költségvetési kihatása öt év
alatt kb. 100-105 milliárd forint .

Teleki László államtitkár az oktatás, a foglalkoztatás, a képzés és átképzés,
valamint az egészségügy területén emelte ki az esélyegyenlőség és az egyenlő
bánásmód elvének érvényesítésére, illetve megteremtésére vonatkozó lépéseket .

Az államtitkár a jó oktatáshoz való egyenlő esély megteremtése érdekében az
egészséges diáknevelésre irányuló, „A szemünk fénye", és az „Utolsó padban"
programokra hívta fel a figyelmet . Részletesen ismertette a közhasznú és közcélú
munkára vonatkozó új szabályokat, valamint elemezte a romák társadalmi
beilleszkedésének és munkavállalásának lehetőségeit. Kitért továbbá a fiatalok
munkavállalási esélyeire is, ezen belül a START Programra . Az egészségügy területén
a prevenciós programok, a praxiskedvezmények, a rohamkocsi- és a mentőellátás
biztosításának kérdéseit emelte ki különösen .

A kormánypárti képviselők tudomásul vették a szóbeli kiegészítéseket, és
támogatják a Jelentés és az annak elfogadásáról szóló országgyűlési határozat
elfogadását. Az ellenzékkel ellentétben úgy ítélik meg, hogy van létjogosultsága e két
dokumentum Parlament előtt való tárgyalásának és elfogadásának, mivel a Kormány
minden intézkedése a Kormány programját valósítja meg . Szerintük helyes, hogy a 100
lépés program egy külön napirend a Parlamentben, melynek szinte minden eleme a
bizottság feladat- és hatáskörét érintő valamely külön törvényben jelenik meg
(egészségügyi ellátás, igazságos családtámogatási rendszer, igazságos nyugdíjrendszer,
igazságos oktatási rendszer, a munka biztonságának megteremtése, a feketegazdaság
felszámolása, stb .) . A bizottsági többség fontosnak és szükségesnek tartja a 100 lépés
program eddig elért eredményeinek felsorolását, és a tervezett intézkedések
ismertetését beszámoló keretében és szükségesnek tartja ezen programok, illetve a
beszámoló országgyűlési határozattal történő jóváhagyását .

Az ellenzéki képviselők nem értenek egyet a műfajjal sem . Értetlenkedésüket
fejezték ki amiatt, hogy egyáltalán miért kell beszámolnia a Kormánynak a 100 lépés
programról. Szerintük a 100 lépés program nem Kormányprogram - amelyből
egyébként is már három volt - , így nem kell róla szavazni az Országgyűlésnek . Az
ellenzéki képviselők véleménye szerint különösen az országgyűlési határozati javaslat
elfogadása felesleges, amely szerintük egyébként sem más, mint a Kormány
„öndicsérete" . E kisebbségi vélemény képviselői indokolást kértek a Kormánytól, hogy
miért került a két dokumentum a Parlament elé . E vélemény képviselőinek álláspontja
szerint az a gyakorlati haszna a Jelentésnek, illetve az országgyűlési határozati
javaslatnak, hogy lehet róla beszélni, illetve írni, ezáltal régi szóhasználattal az
„agitációs propaganda", modern szavakkal a „kommunikációs stratégia" és
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„kommunikációs verseny" része. Az ellenzéki képviselők számon kérték a Medgyessy
kormány ígéreteit is, főleg a családi adókedvezményre és családtámogatásra
vonatkozóan . Az ellenzéki képviselők szokatlannak és furcsának tartják, hogy a
Kormány a választási ciklus derekán - egy új miniszterelnökkel - új
kormányprogramot hirdetett meg, majd a ciklus vége felé öt-hat évre ismét új
programot hirdet meg, megkérdőjelezve a jog-, köz-, és létbiztonságot . Elmondták,
hogy ehhez az ellenzék nem lehet partner, különösen amiatt nem, hogy a 100 lépés
program tartalmának megváltoztatására, illetve a beszámoló megváltoztatására nincs
lehetőségük. Egyik ellenzéki képviselő a 100 lépés programot az „amerikai póker"-hez
hasonlította, amelyben nemcsak nem nyíltak a lapok, hanem a „blöffölés" is
hozzátartozik . Szerinte a beszámoló és az országgyűlési határozati javaslat csak egy
totálisan virtuális párbeszédre ad alkalmat, és nem igazi nyilvánosságra .

A bizottság a jelentést általános vitára alkalmasnak tartotta . (10i, On, 6t)

A bizottság többségi előadója az általános vitában: Németh Erika (MSZP)
A bizottság kisebbségi előadója az általános vitában : Láyer József (Fidesz)

Budapest, 2005 . november 28 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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