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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „Egyes
higiéniai  termékek  forgalmi  adójának  csökkentéséről,  valamint  a  szegénységben  élő  nők
kiemelt  támogatása  érdekében  szükséges  intézkedésekről”  címmel  a  mellékelt  határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

Egyes higiéniai termékek forgalmi adójának csökkentéséről, valamint a szegénységben élő
nők kiemelt támogatása érdekében szükséges intézkedésekről

Az Országgyűlés
- elismerve, hogy a nők számára alapvető szükségletet jelent a higiéniás termékek elérhetősége a
menstruációs időszakban,
- tekintettel, a szegénységben élők súlyos anyagi helyzetére,
- figyelembe véve a nem megfelelő eszközök használatából fakadó egészségügyi kockázatokat,
a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, vizsgálja meg, hogy a menstruációval kapcsolatos higiéniai
termékek esetében milyen mértékben lehetne csökkenteni az általános forgalmi adó mértékét, vagy
más módon kedvezőbbé tenni azok árát.

2. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy tekintse át, milyen eszközökkel lehetne biztosítani -
akár a család- és gyermekjóléti szolgálatok és a védőnők közreműködésével - a szegénységben élő
nők  számára,  hogy  hozzájussanak  a  számukra  szükséges  higiéniai  termékekhez,  amit  anyagi
helyzetükből adódóan nem tudnak beszerezni.

3. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy az 1-2. pontokban foglaltakkal kapcsolatban készített
előterjesztéseket 2019. szeptember 30-áig terjessze elő az Országgyűlésnek.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Becslések  szerint  Magyarországon  a  nők  harminc  százalékát  érintheti  a  menstruációs
szegénység, és ez nem csak hátrányos helyzetű térségekben fordul elő. Egyes számítások szerint
egy nő élete során nagyjából félmillió forintot költ el a legalapvetőbb menstruációs termékekre.
Azok, akiknek nagyon alacsony a jövedelme, a havi akár 2-3 ezer forintos kiadás is jelentős
terhet  jelent,  de  ha  valakinek semennyi  pénze  sincsen,  akkor  négy-ötszáz  forint  is  hatalmas
kiadás.  Továbbá  a  menstruáció  sokaknak  olyan  fájdalommal  jár,  hogy  gyógyszert  is  kell
vásárolniuk,  ami  további  kiadást  jelent,  sokan  nem  tudnak  iskolába  menni,  dolgozni  sem
ilyenkor.

Felmérések  alapján  elmondható,  hogy  nagyon  sokan  nem  tudják  megvásárolni  a  számukra
szükséges mindennapi higiéniás terméket. A rászorulók között van hajléktalan nő, egyetemista,
nagycsaládban  élő  szülő  vagy gyermek,  de  beteg  gyermekét  ápoló  anya  is.  Jelenleg  a  civil
kezdeményezések, gyűjtések segítik a rászorulókat, néhány helyen az iskola nyújt valamilyen
formában segítséget a hátrányos helyzetű diákoknak, de mindez generálisan nem oldja meg a
problémát.

Egy,  a  sajtóban is  megjelent  felmérés  bemutatta,  hogy milyen súlyos  problémát jelent  ez az
időszak a  szegénységben élő  lányok,  nők számára.  A megkérdezettek  között  volt,  aki  vattát
használt, egy hajléktalan nő bevásárlóközpontokból szerez WC papírt a szükséges célra. Több
fedélnélküli nő a sürgősségire került, mert olyan dolgok kerültek a szervezetükben, amelyektől
fertőzéseket kaptak el,  és volt olyan is, aki meddővé vált.  Egy budapesti tanárnő pedig arról
beszélt,  hogy náluk a  hátrányos  helyzetű  diákok negyven százaléka  az  iskolán  keresztül  jut
betéthez. Bár, egyre több az adomány, azonban a menstruációs szegénység egy olyan probléma,
ami továbbra is komplex megoldásra vár.

Tavaly  ősszel,  már  rákérdeztünk  arra,  hogy  mikor  tervezi  a  kormány  a  menstruációhoz
kapcsolódó  higiéniai  termékek  áfájának  csökkentését,  illetve  eltörlését,  akkor  azt  a  választ
kaptuk,  hogy  „a  kormány  folyamatosan  vizsgálja  az  áfa  csökkentésének  lehetőségét,  amint
döntés születik további áfacsökkentésről, arról a kormány tájékoztatást fog adni”.

Több országban már csökkentették, vagy eltörölték a higiéniai termékek adóját, vagy például
diákok számára ingyenessé tették azokat. Magyarországon – ahogy más termékeknek is – a női
higiéniai termékek áfája az egyik legmagasabb az Unióban, s ez tovább növeli számos család
anyagi terheit. A megoldás irányába mutató helyes lépés lenne a higiéniás termékek áfájának a
csökkentése, illetve eltörlése.

A Magyar Szocialista Párt nevében azért nyújtjuk be ezt az országgyűlési határozati javaslatot,
hogy felhívjuk a "családbarát" kormány figyelmét a több százezer szegénységben élő lányt és
nőt érintő problémára, a menstruációs szegénység létezésére.
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Bízunk benne, hogy támogatni fogják kezdeményezésünket, hiszen alapvető női szükségletek,
biológiai adottságokból fakadó helyzetek civilizált emberhez méltó ellátásáról, biztosításáról van
szó.

Mindezek miatt szeretnénk:

- hogy a kormány vizsgálja meg, hogy a menstruációval kapcsolatos higiéniai termékek esetében
milyen mértékben lehetne csökkenteni  az általános forgalmi adó mértékét,  vagy más módon
kedvezőbbé tenni azok árát,

- hogy tekintsék át,  milyen eszközökkel lehetne biztosítani - akár a család- és gyermekjóléti
szolgálatok és a védőnők közreműködésével - a szegénységben élő lányok és nők számára, hogy
hozzájussanak a számukra szükséges higiéniai termékekhez, amit anyagi helyzetükből adódóan
nem tudnak beszerezni.
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