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Napirendi javaslat  
 

1. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslat megvitatása) 
 

   
2. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9245. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 
 
3. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/9065. szám) 
(Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása) 
 

4. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. számú törvényjavaslat (T/9165. szám) 
(Lázár János, dr. Selmeczi Gabriella, dr. Papcsák Ferenc, Kozma Péter, dr. Szalay Péter 
és Patay Vilmos (Fidesz) képviselők önálló indítványa 
(A Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása) 
 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke 
 Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 Fejér Andor (Fidesz) 
 Földesi Gyula (Fidesz) 
 Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) 
 Mágori Józsefné (Fidesz) 
 Örvendi László (Fidesz)  
 Varga Gábor (Fidesz) 
 Tóth Csaba (MSZP) 
 Balla Gergő (Jobbik)  
 Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Boldog István (Fidesz) Örvendi Lászlónak (Fidesz) 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Zsigó Róbertnek (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz) 
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 
Spaller Endre (KDNP) Fejér Andornak (Fidesz) 
Tóbiás József (MSZP) Tóth Csabának (MSZP) 
Ertsey Katalin (LMP) Simon Gábornak (MSZP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Horváth  Attila Imre helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Horváth Beatrix főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Dr. Borók György főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

Megjelentek  
 
Lukács Ákos főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Farkas Judit szakreferens (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Horváth Nóra főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium) 
Dr. Jójárt Eszter szakértő (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Kontor Csaba szakértő (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Dr. Raffay Bálint jogász (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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Pórné dr. Zselinszky Eszter jogász (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Dr. Bélteky-Tóth Ágnes jogi ügyintéző (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság) 
Dr. Pataki Péter jogi ügyintéző (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság) 
Felméry Gusztáv elnök (EFTE) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  
 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 

kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a Fogyasztóvédelmi bizottság mai ülésén, a 
képviselő asszonyt, a képviselő urakat, a bizottság napirendjéhez érkezett előadókat, illetve a 
bizottsági ülés iránt érdeklődő szakértőket, civil képviselőket. 

Tisztelt Bizottság! Első döntésünk a határozatképességre irányul. A jegyzőkönyvben is 
szeretném jelezni: a bizottság határozatképes, kormánypárti, ellenzéki oldalon is részt vesznek 
képviselők a munkában, így nincs akadálya annak, hogy a mai napirendünket elfogadva 
elvégezzük a mára tervezett feladatainkat. 

A napirend az eredetileg kiküldött javaslatnak megfelelően alakul. Öt napirendi pontot 
tárgyalunk meg. A jegyzőkönyv számára is ismertetem a napirendi pontokat. Az első 
napirendi pont keretében a polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat, T/7971. szám, itt a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosítókról döntünk. A második napirendi pont az egyes 
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, T/9245. szám, ugyancsak a 
módosítókat vitatjuk meg, azokról döntünk. A harmadik napirendi pont az egyes egészségügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, T/9065. szám, kapcsolódó és bizottsági 
módosítókról döntünk. A negyedik napirendi pont a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, T/9165. szám. Itt a Gazdasági és informatikai bizottság 
által benyújtott módosító javaslatokat vitatjuk meg, azokról döntünk, végül az ötödik 
napirendi pont az Egyebek. 

Amennyiben a bizottság egyetért a napirenddel, kérem, azt szavazatával erősítse meg! 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet, 
úgyhogy hozzá is kezdünk. 

A polgári törvénykönyvr ől szóló törvényjavaslat (T/7971. szám) 
Az első napirendi pont a polgári törvénykönyvről szóló T/7971. számú 

törvényjavaslat, a  bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása, az 
azokról való döntés a feladatunk. A bizottsági tagoknak kiosztásra került az ehhez kapcsolódó 
ajánlás listája. Kérem, majd ezt használjuk. Jelezni szeretném, hogy az ajánlási terv a 
T/7971/193. számú előterjesztés, ebben vannak a bizottság által tárgyalandó ajánlási pontok.  

Ha jól látom, a forgatókönyv szerint a kormányt dr. Jeney Orsolya helyettes 
államtitkár asszony, dr. Jójárt Eszter szakértő és kollégái képviselik a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium  részéről. A megszokott módon fogunk eljárni. Azoknál az ajánlási 
pontoknál, amelyeknél a bizottságnak állást kell foglalnia, megkérdezem a kormány 
álláspontját, azt követően pedig döntünk az ajánlási pontról. Ha mindenki készen áll, úgy 
vélem, akkor hozzákezdhetünk.  

Annyi megjegyzésem van a bizottság számára, hogy képviselői kérésre még egy 
módosítóról, még egy ajánlási pontról, a 82. számúról is dönteni fogunk. Úgy vélem, először 
az eredetileg tervezettekről szavazzunk, azt követően, a végén foglalunk állást a 82. ajánlási 
pontról, így haladunk. 

Módosító javaslatok megvitatása 
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Tisztelt Bizottság! Kérem, mindenki vegye elő az ajánlási tervet. Első döntésünk a 
245. ajánlási pont – a 154. oldalon van –, dr. Latorcai János és dr. Rubovszky György 
képviselő urak módosító javaslata. A kormány álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Jelezni szeretném előre, hogy valamennyi ajánlási 
pont tekintetében minisztériumi álláspontot tudunk mondani. 

 
ELNÖK: Tehát tárcaálláspontot mondanak. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, tárcaálláspontot. Nem támogatjuk az ajánlási pontot. 
 
ELNÖK: A tárca ezt a módosítót nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, 

kérem, most szavazzon! (Szavazás. – 1 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 
15 nem szavazat.) Tartózkodás nincs. A módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem 
támogatja. 

A 246. ajánlási pont ugyancsak dr. Latorcai János és dr. Rubovszky György módosító 
javaslat. A tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – Mindenki jelez.) A módosító 
javaslatot a bizottság egyhangúlag leszavazta.  

Kérem, lapozzunk a 281. ajánlási ponthoz, ez a 169. oldalon van, dr. Papcsák Ferenc 
képviselő úr módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 11 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 4 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság támogatja. 

A 282. ajánlási pont ugyancsak dr. Papcsák Ferenc képviselő úr módosító javaslata. A 
tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 4 nem szavazat.) 
Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

A 284. ajánlási pontról döntünk, ez dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr és 
képviselőtársai módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 1 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 285. ajánlási pontról döntünk, ez dr. Papcsák Ferenc képviselő úr módosító 
javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 4 nem szavazat.) 
Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

A 286. ajánlási pontról döntünk, ez dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr és 
képviselőtársai módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 1 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

A 289. ajánlási pont dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr és képviselőtársai módosító 
javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 1 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 290. ajánlási pont Ertsey Katalin és dr. Schiffer András képviselők módosító 
javaslata A tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 1 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 291. ajánlási pont dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr és képviselőtársai módosító 
javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás. – 1 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) Meghoztuk a döntést, a módosító 
javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 292. ajánlási pont dr. Papcsák Ferenc képviselő úr módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca ezt támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 11 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 6 nem szavazat.)  
Tartózkodás nincs. A módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

Továbblépünk, a 294. ajánlási pontról, dr. Schiffer András képviselő úr módosító 
javaslatáról döntünk. A tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 3 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

A 297. ajánlási pont dr. Papcsák Ferenc képviselő úr módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 11 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 6 nem szavazat.) 
Tartózkodás nincs. A módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

A 298. ajánlási pont Ertsey Katalin képviselő asszony módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 3 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

A 299. ajánlási pont szintén dr. Papcsák Ferenc képviselő úr módosító javaslata. A 
tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 11 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) 
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Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság 
támogatja. 

A 300. ajánlási pont Ertsey Katalin képviselő asszony módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 1 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 5 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

Megyünk tovább. A 302. ajánlási pontról döntünk, amely dr. Gaudi-Nagy Tamás 
képviselő úr és képviselőtársai módosító javaslata. A kormány álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

A 303. ajánlási pont dr. Papcsák Ferenc képviselő úr módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 13 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. –  4 nem szavazat.) 
Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

A 305. ajánlási pont ugyancsak dr. Papcsák Ferenc képviselő úr módosító javaslata. A 
tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca ezt is támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 11 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 6 nem szavazat.) 
Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

Lapozzunk a 338. ajánlási ponthoz, a 196. oldalon található, ez Ertsey Katalin 
képviselő asszony és képviselőtársai módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 3 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 
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A 339. ajánlási pontról döntünk, ez dr. Papcsák Ferenc képviselő úr módosító 
javaslata. A tárca álláspontja? 

 
ELNÖK: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 11 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 4 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság támogatja. 

A 345. ajánlási pont a 201. oldalon található, ez dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr és 
képviselőtársai módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 402. ajánlási pont a 231. oldalon van, Ertsey Katalin képviselő asszony módosító 
javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 3 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

A 403. ajánlási pont dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

Most kerül sor a 82. ajánlási pontról való véleményalkotásra, amely Tóth Csaba, 
Simon Gábor, dr. Steiner Pál, dr. Simon Gábor, valamint dr. Papcsák Ferenc képviselő urak 
módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 14 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság 
támogatja. 
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Van-e más olyan ajánlási pont, amelyről szeretné a bizottság, hogy véleményt 
alkossunk róla, de az előbbiekben nem döntöttünk? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. 

Tisztelt Bizottság! Megköszönöm az államtitkár asszony és kollégái munkáját, ezzel 
az első napirendi pont tárgyalását, a Ptk. módosító javaslatairól való döntéshozatali munkát 
lezártam. Jó munkát kívánok önöknek. 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9245. szám) 

Továbblépünk az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatra, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatására és az 
azokról való döntésre. A napirendi pont keretében a forgatókönyv alapján Horváth Attila 
helyettes államtitkár úr és Lukács Ákos osztályvezető úr képviselik a kormányt, illetőleg a 
tárcát. Ha mindenki készen áll, akkor az előzőek alapján járunk el, a 2012. november 28-i 
ajánlástervezet pontjairól kell döntenünk. Egymással összefüggő, összességében négy ajánlási 
pontról döntünk.  

Módosító javaslatok megvitatása 
Megkezdjük a módosítók tárgyalását és az azokról való döntést. Az első, amelyben 

döntenünk kell, a 10. ajánlási pont. Arra kérem az államtitkár urat, azt is mondja el, hogy 
kormány vagy tárcaálláspontot képviselnek-e az adott ügyben. Tehát az első döntésünk a 
10. ajánlási pontról szól, amely dr. Józsa István és Kovács Tibor képviselő urak módosító 
indítványa. 

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Jó napot kívánok! Köszönöm a szót. Kormányálláspontot képviselek. 
 
ELNÖK: Tehát kormányálláspontot képvisel. Mi a kormány álláspontja? 
 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Ebben a kérdésben a kormány nem támogatja a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, 

most szavazzon! (Szavazás. – 4 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem 
szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a 
módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 11. ajánlási pontról döntünk. A 11. ajánlási pont összefügg a 12. ajánlási ponttal, így 
értelemszerűen együtt döntünk róluk. Ez ugyancsak dr. Józsa István és Kovács Tibor 
képviselő urak módosító javaslata. A kormány álláspontja? 

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, 

most szavazzon! (Szavazás. – 6 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem 
szavazat.) Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság 
egyharmada támogatja. 

A 16. ajánlási pontról döntünk, ez Kovács Tibor és dr. Józsa István képviselő urak 
módosító javaslata. A kormány álláspontja? 
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HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
A kormány nem támogatja. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, 

most szavazzon! (Szavazás. – 6 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem 
szavazat.) Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság 
egyharmada támogatja. Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Az ajánlási tervben foglaltakat végigszavaztuk. Ha bárkinek 
észrevétele van ezzel kapcsolatban, kérem, azt most tegye meg! (Nincs jelzés.)  

Megköszönöm az államtitkár úr és kollégái részvételét a bizottsági ülésen, jó munkát 
kívánok önöknek. A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9065. szám) 

Soron következik az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat módosításáról szóló törvényjavaslat megtárgyalása és az ehhez kapcsolódó 
módosítókról való véleményalkotás.  

Egy hosszabb listán jelezve van az esetleges részvétel, amely alapján Horváth Beatrix 
főosztályvezető asszony, dr. Kontor Csaba szakértő úr, dr. Raffay Bálint jogász kollégák jelen 
vannak, és a főosztályvezető asszonnyal, valamint a kollégáival megküzdünk ezzel a 
bonyolult feladattal. 

Két ajánlás adja a mai munkánkat. Az alapajánlás november 26-i és egy kiegészítő 
ajánlás pedig november 30-i, ezekről kell döntenünk. Ha mindenki készen áll, akkor mondom 
az ajánlási pontot, majd kérem a kormány- vagy tárcaálláspontot, azt követően pedig dönteni 
fogunk. 

Módosító javaslatok megvitatása 
Az első a T/9065/31. számú ajánlás, amely a döntésünket képezi, és ebből az 

1. ajánlási pontról kell állást foglalnunk. Ez az Egészségügyi bizottság módosító javaslata. 
Kérdezem, hogy kormány-vagy tárcaálláspont? 

 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspont. 
 
ELNÖK: Támogatják-e, főosztályvezető asszony? 
 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az Egészségügyi bizottság 1. számú módosító javaslatát a tárca támogatja. 

Ki támogatja? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 6 nem 
szavazat.) Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság 
támogatja. 

A második döntésünk a 9. ajánlási pont, amely szintén az Egészségügyi bizottság 
módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca ezt is támogatja.  
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ELNÖK: A tárca támogatja. Ki támogatja? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem 
támogatja? (Szavazás. – 6 nem szavazat.) Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a 
módosító javaslatot a bizottság támogatja. Lépjünk tovább. 

A 36. ajánlási pont a következő, amelyben döntenünk kell. Ez is az Egészségügyi 
bizottság módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Egyetértünk, támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Ki támogatja? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 6 nem szavazat.) Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a 
módosító javaslatot a bizottság támogatja. Egyébként ennek kapcsán döntöttünk a 39. ajánlási 
pontban foglaltakról is.  

Az első ajánlási tervben foglaltakról döntöttünk, megyünk tovább. Kérem, a kiegészítő 
ajánlást vegye mindenki maga elé, itt gyakorlatilag a 10. ajánlási pontig végigmegyünk. 

Az 1. ajánlási pont az Egészségügyi bizottság módosító javaslata. A tárca álláspontja? 
 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 4 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) Az első döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság támogatja. 

A 2. ajánlási pont dr. Kiss Sándor képviselő úr módosító javaslata. A tárca álláspontja? 
 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 3. ajánlási pont dr. Kiss Sándor képviselő úr módosító javaslat. A tárca álláspontja? 
 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 4. ajánlási pont az Egészségügyi bizottság módosító javaslata. A tárca álláspontja? 
 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 4 nem szavazat.) 
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Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság támogatja. 

Az 5. ajánlási pont szintén az Egészségügyi bizottság módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 6 nem szavazat.) 
Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

A következő a 7. ajánlási pont, dr. Pesti Imre képviselő úr módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca támogatja, egyetért vele.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 4 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság támogatja. 

A 8. ajánlási pont dr. Heintz Tamás képviselő úr módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 4 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság támogatja. 

A 9. ajánlási pont dr. Gyenes Géza képviselő úr módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca egyetért. 
 
ELNÖK: A tárca ezzel egyetért. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 14 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 4 nem szavazat.) 
Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

A10. ajánlási pont az Egészségügyi bizottság módosító javaslata. A tárca álláspontja? 
 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 4 nem szavazat.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság támogatja. 
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Tisztelt Bizottság! Ennek az ajánlási tervnek az elemeit is végigszavaztuk. Van-e 
valakinek olyan észrevétele, hogy valamiről nem döntöttünk, pedig döntenünk kellett volna? 
(Nincs jelzés.) 

Nagyon szépen köszönöm a főosztályvezető asszony és kollégái érdemi részvételét. 
Ezt a napirendi pontot lezárom. 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9165. szám) 

Soron következik a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Ennek keretében a Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott 
módosító javaslatok megtárgyalására kerül sor. 

Borók György főosztályvezető urat köszöntöm. Az előterjesztői teendőket, ahogyan az 
legutóbb is munkamegosztásban előfordult, Zsigó Róbert alelnök úr látja el, ezért az ajánlási 
tervben foglaltak döntésénél először az előterjesztő álláspontját kérdezem meg, utána a 
kormány álláspontját, végül pedig a bizottság dönt. Nincs bonyolult feladatunk, mert a 
kiegészítő ajánlás 1-4-ig terjedő pontjairól szavazunk. Ha mindenki készen áll, az 1. pontról 
foglalunk állást. 

Módosító javaslatok megvitatása 
Az 1. ajánlási pont a Gazdasági bizottság 1. §-t érintő módosító javaslata. Az 

előterjesztő álláspontja? 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány álláspontja? 
 
DR. BORÓK GYÖRGY főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a tárca támogatják. Aki a módosító javaslatot támogatja, 

kérem, most szavazzon! (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 
6 nem szavazat.) Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság 
támogatja. 

A 2. ajánlási pont ugyancsak a Gazdasági bizottság módosító javaslata. Az előterjesztő 
álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő ezt is támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontja? 
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a tárca támogatják. Aki a módosító javaslatot támogatja, 

kérem, most szavazzon! (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 
6 nem szavazat.) Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság 
támogatja. 

A 3. ajánlási pont a Gazdasági bizottság módosító javaslata. Az előterjesztő 
álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő támogatja. 
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ELNÖK: A tárca álláspontja? 
 
DR. BORÓK GYÖRGY főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a tárca támogatják. Aki a módosító javaslatot támogatja, 

kérem, most szavazzon! (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 
6 nem szavazat.) Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság 
támogatja. 

A 4. ajánlási pont egyben az utolsó döntésünk. Az előterjesztő? 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontja? 
 
DR. BORÓK GYÖRGY főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a tárca támogatják. Aki a módosító javaslatot támogatja, 

kérem, most szavazzon! (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 
6 nem szavazat.) Tartózkodás nincs. A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság 
támogatja. 

 Tisztelt Bizottság! Az ebben a napirendi pontban szereplő módosítókról is döntöttünk. 
Köszönöm szépen a főosztályvezető úr ebben nyújtott együttműködését. 

A bizottságnak jelzem, hogy a mai ülés napirendjében foglalt feladatainkat elvégeztük.  

Egyebek 
Az Egyebek napirendi pont keretében jelzem, hogy szándékaink szerint a jövő héten, 

hétfő délelőtt bizottsági ülést tartunk, egyéb teendőink pedig azoktól az előterjesztésektől 
függnek, amelyek a parlament elé kerülnek. 

Jó munkát kívánok mindenkinek. Mai bizottsági ülésünket bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc) 
  
 

 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 
Simon Gábor 

a bizottság elnöke 
 
 

 
 

 


