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Napirendi javaslat  
1. Az emelt szintű nyugdíjasházak tevékenységével, az általuk nyújtott 

szolgáltatásokkal kapcsolatos, az ellátottakat érintő kérdések és tapasztalatok megvitatása 
  

Meghívott előadók: 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának  képviselője 
az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi  és Dokumentációs Központ 

képviselője 
az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának  képviselője 
az ÁNTSZ - Országos Tisztifőorvosi Hivatal  képviselője 
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal  képviselője 
  
2. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 

kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a 
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9863. szám) (Általános vita) 

  
3. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták 

rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9875. szám) (Általános vita) 

  
4. 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 
Boldog István (Fidesz) 
Földesi Gyula (Fidesz) 
Mágori Józsefné (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz) 
Spaller Endre (KDNP) 
Tóth Csaba (MSZP) 
Balla Gergő (Jobbik) 
Korondi Miklós (Jobbik) 
Ertsey Katalin (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott  

 
Zsigó Róbert (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz) 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Örvendi Lászlónak (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz) 
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 
Tóbiás József (MSZP) Tóth Csabának (MSZP) 
 
 

Meghívottak részéről  
Hozzászólók 
 
 Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma)  
Dr. Novák Krisztina főigazgató (Országos Betegjogi, Ellátottjogi és 
Dokumentációs Központ) 
Dr. Borza Beáta főosztályvezető (az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Schmidt Richárd közegészségügyi-járványügyi felügyelő (ÁNTSZ Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal) 
Szabóné Varga Valéria főigazgató-helyettes (Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal) 
Szép-Tüske Rita főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Csomorné dr. Orbán Krisztina főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  
Dr. Parlagi Mátyás szakreferens (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  

 
Megjelentek 
 Dr. Bordás Ákos főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

László András kabinetfőnök (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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Dr. Kiss László főosztályvezető (Országos Betegjogi, Ellátottjogi és 
Dokumentációs Központ) 
Dinnyei Annamária (Országos Betegjogi, Ellátottjogi és Dokumentációs 
Központ) 
Boldogné Csurik Magdolna főosztályvezető (ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal) 
Horváthné Kardos Anna (Országos Betegjogi, Ellátottjogi és Dokumentációs 
Központ) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a Fogyasztóvédelmi Bizottság ülésén megjelent képviselő asszonyokat, képviselő 
urakat és a napirendhez érkezett előadóinkat, valamint a bizottsági ülés munkájában résztvevő 
civil szervezeteket, illetve a nyilvánosság képviselőit. (Zaj. - Az elnök csendet kér.) Szeretném 
megállapítani, hogy a bizottság határozatképes. Miután a bizottságunk már, ha úgy tetszik, a 
parlament egyik alapbizottságának tekinthető abból a szempontból is, hogy a belső változások 
révén szinte már-már nincsen olyan képviselő, aki egyszer nem volt tagja a bizottságnak, ezért 
új bizottsági tagunk is van. A Jobbik képviseletében Korondi Miklós képviselő úr fogja Z. 
Kárpát Dániel képviselő urat váltani. Üdvözlöm a képviselő urat, köszöntöm a bizottság 
munkájában, és kérem, hogy ugyanolyan hasznos tagja legyen a bizottságnak, ahogy azt 
megelőzően Z. Kárpát Dániel képviselő úr is volt. 

Valamint szeretném hivatalosan is tájékoztatni a bizottságot arról, hogy Fejér Andor 
képviselő úr 2013. január 1-jével lemondott a bizottsági tagságáról, tekintettel arra, hogy 
járási hivatalvezetői megbízást kapott. Nyilvánvalóan az ő pótlásáról majd a kormánypárti 
frakciók fognak gondoskodni. A következő döntésünk a napirend elfogadására irányul. A mai 
bizottsági ülésen négy napirendet fogunk megtárgyalni, szándékaink szerint kétórás 
időkeretben mindezt a feladatot el fogjuk végezni.  

Az első napirend keretében az emelt szintű nyugdíjasházak tevékenységével, az 
általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos, az ellátottakat érintő kérdések és tapasztalatok 
megvitatását fogjuk megtenni, és szándékaink szerint ennek a napirendnek a végén, ahogy az 
ilyen, a fogyasztók széles körét érintő kérdéseket szoktuk zárni, egy ajánlással kívánja a 
bizottság ezt a vitát lezárni. Az ajánlás ott van a képviselő urak, asszonyok asztalán és az 
előterjesztőnél is. Amennyiben meg tudunk ebben állapodni, hogy tartamilag az ajánlás 
elfogadható, akkor ennek a segítségével fogjuk a napirendet zárni.  

A második napirend keretében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi törvény, valamint a jövedéki adóról és a 
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, a T/9863. számon, általános vitáról fogunk dönteni.  

A harmadik napirend ugyancsak egy általános vitára való döntés: az építmények 
tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 
szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, 
valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, a T/9875. 
számon.  

A negyedik napirendünk az egyebekről fog szólni. Amennyiben a bizottság tagjai az 
érintett napirendeket elfogadják, akkor kérem, szavazatukkal erősítsék meg ezt. Aki igennel 
szavaz, az kérem, most jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta. Köszönöm 
szépen.  

Nincs akadálya annak, hogy az első napirendnek a tárgyalásához hozzákezdjük. Külön 
öröm, hogy a napirend felvezetésében a bizottság számára is a felkészüléshez nyújtott anyagot 
adó szervezetek képviselői elvállalták meghívotti előadói minőségben a témának a 
feldolgozásában való részvételt. Ennek jegyében külön köszöntöm az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma képviseletében Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár asszonyt, 
kollégáját, dr. Bordás Ákost, valamint László András kabinetfőnök urat. Ugyancsak az 
előadók között szerepel, és kérem majd, hogy döntsék el, hogy ki lesz a fő megszólaló, az 
Országos Betegjogi, Ellátottjogi és Dokumentációs Központ képviselője, dr. Novák Krisztina 
főigazgató asszony, dr. Kiss László főosztályvezető, valamint Dinnyei Annamária, illetve 
Horváthné Kardos Anna. Az Alapvető Jogok Biztosának a hivatalát dr. Borza Beáta 
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főosztályvezető és dr. Bene Beáta képviseli. Úgy vélem, főosztályvezető asszony fog 
megszólalni, valamint ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal képviseletében Boldogné 
Csurik Magdolna főosztályvezető asszony és Schmidt Richárd úr vesz részt. A Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal képviseletében Szabóné Varga Valéria főigazgató-
helyettes asszony, őt is örömmel üdvözlöm. Azt szeretném kérni, hogy az érintettek öt-nyolc 
perces időkeretben tegyék meg a felvezetésüket. Azt követően kinyitjuk a vitát, és a 
képviselők mondhatják el a saját véleményüket. A végén önöknek lesz reagálási lehetőség, a 
legvégén pedig kísérletet teszünk arra, hogy ezt az állásfoglalást, ajánlást elfogadjuk, és ezzel 
a napirendben meglévő téma feldolgozását lezárjuk.  

Az emelt szintű nyugdíjasházak tevékenységével, az általuk nyújtott 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, az ellátottakat érintő kérdések és tapasztalatok 
megvitatása 

Kérem helyettes államtitkár asszonyt, hogy az előadói sort nyissa meg.  

Előadások 

Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy azt gondolom, hogy viszonylag 
összefogott anyagot küldtünk a bizottság tagjainak, nem is szeretném mindazt megismételni, 
ami benne van. Egy dologra azonban szeretném ráirányítani a figyelmet. Ahogy az anyagban 
is írtuk, meg kell különböztetni egymástól az idősek otthonát és a nyugdíjasházakat. Éppen 
ezért nagyon sok problémát okoz számunkra, hogy a szociális szó olyan esetekben is 
elhangzik, amikor az nem fedi a törvény által lefedett fogalomtartalmat. A szociális törvény 
értelmében nem tartoznak a szociális szolgáltatások körébe azok a lakhatást biztosító 
szolgáltatások, amelyek esetében az ingatlanon az igénybe vevőnek tulajdonjoga, 
haszonélvezeti joga, lakáshasználati joga vagy bérleti joga áll fenn. Ez egy alapvető kritérium, 
ugyanis, hogyha az igénybevevő - és itt el kell különíteni az igénybevevőt és az ellátottat – 
olyan jogi aktust nem kezdeményez, amellyel a szolgáltatásnál egy állami szolgáltatás felé 
tesz kezdeményezést, hanem ő saját elhatározásán keresztül egy üzleti tevékenységet vesz 
igénybe, akkor más a megfontolás egy üzleti fogalommal kapcsolatban, mint egy szociális 
tartalmi feladattal kapcsolatban.  

A szociális törvény értelmében kétfajta ellátást különböztetünk meg: az 
alapszolgáltatásokat és a szakellátásokat. Az alapellátásokat természetes módon a 
nyugdíjasházak esetében is igénybe lehet venni. Idetartoznak az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtása, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tehát mindazok, amelyek az 
alapellátás körébe tartoznak. Meglehetősen sokan, tehát 240 ezer ember veszi igénybe az 
alapellátások szolgáltatásait. Ezek szociális szolgáltatások, tekintettel arra, hogy a szociális 
törvény által szabályozottak. Ugyancsak szociális ellátásnak minősíthetjük azokat a tartós 
bentlakásos ellátásokat, ami a szociális törvényben szakellátásként van megfogalmazva, és 
idetartozik az idősellátás mint olyan is. De ez szociális szolgáltatás, törvényileg szabályozott. 
Abban az esetben, amikor nyugdíjasházakról beszélünk, abban az esetben nem biztos, hogy 
szociális tartalmú ellátásokat vesz igénybe, és ha én jól láttam, és szabad kitérnem rögtön a 
bizottság ajánlására, akkor azt szeretném kérni, hogyha ilyen szempontból meg lehet 
fogalmazni és el lehet különíteni azt, hogy a szociális szolgáltatások, ellátások körébe nem 
tartozó ellátások esetében tegyünk különbséget annak megfelelően, hogy az mire vonatkozik, 
akkor én javasolnám, hogy a (2) és a (3) bekezdés ugyanazt az adattartalmat akarja-e 
megfogalmazni, vagy ez mind a nyugdíjasházakra, a nem szociális típusú ellátásokra 
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vonatkozik. Mert ebben az esetben, néhány fogalom esetében a szociális szó mint olyan, nem 
fedi a törvényileg leszabályozott fogalmat. Ebből következően például a térítés ellenében 
nyújtott nem szociális, hanem csak ellátások vannak adott esetben, de ott is jobb lenne, 
hogyha a szolgáltatásokat hangsúlyoznánk, és a szolgáltatásoknál pedig a (3) bekezdésben az 
ellátottak jogainak érvényesülése helyett én az igénybevevők jogainak az érvényesítését 
fogalmaznám meg inkább. De hogyha gondolja elnök úr, szívesen közreműködünk ebben 
majd akkor, amikor meg szeretnék fogalmazni. Ezt csak azért próbáltam meg rögtön az elején 
elmondani, hogy itt a fogalmi használatoknál praktikus elkülönülni annak, hogy 
nyugdíjasházakról vagy szociális ellátásról akarnak-e állásfoglalást kiadni. Köszönöm szépen. 
Én ezzel befejeztem.  

 
ELNÖK: Igazán köszönöm szépen a viharos sebességgel elmondott bevezetőjét 

helyettes államtitkár asszonynak, és az állásfoglalásra vonatkozó javaslatokat is fogadtuk. 
Köszönöm. Úgy vélem, hogy ennek nyomán majd pontosítani fogjuk az itt leírtakat. Most 
pedig továbbadnám a szót az OBDK képviselőjének, dr. Novák Krisztina főigazgató 
asszonynak.  

Dr. Novák Krisztina f őigazgató  

DR. NOVÁK KRISZTINA főigazgató (Országos Betegjogi, Ellátottjogi és 
Dokumentációs Központ): Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit. Az Országos Betegjogi, 
Ellátottjogi és Dokumentációs Központot, az OBDK-t egy kormányrendelet hozta létre, amely 
az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. Az OBDK fő 
feladata a betegek, az ellátottak és a gyermekek jogainak teljes védelme. Mindhárom 
jogterület az OBDK alá tartozik. Jelenleg 107 fő jogvédő látja el ezt a tevékenységet. Az 
OBDK-nak más feladatai is vannak, például a dokumentációkezelés, a jogutód nélkül 
megszűnt egészségügyi intézmények tekintetében, hatósági feladatai jogkörben az OBDK 
vezeti a betegjogi, az ellátottjogi, gyermekjogi képviselők nyilvántartását, folyamatosan 
nyomon követi az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségét, az ellátásszervezést, a 
beutalási renddel vagy betegtájékoztatással kapcsolatos szabályok érvényesülését, továbbá a 
határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatban egy nemzetközi kapcsolattartó pont is 
vagyunk. Az ellátott jogi jogvédelemmel kapcsolatban az ellátottjogi képviselő feladatai 
elsősorban nálunk az ezen intézményekben a megkeresésekre, illetve saját kezdeményezésre 
tájékoztatást nyújthatunk, segítjük az ellátást igénybevevő törvényes képviselőjét az ellátással 
kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény 
és az ellátott között kialakult konfliktusok megoldásában. Segítséget nyújt az ellátottak 
részére vagy törvényes képviselőjének a panasz megfogalmazásában, kezdeményezheti annak 
kivizsgálását az intézmény vezetőjénél, illetve a fenntartónál is. Írásbeli meghatalmazás 
alapján képviselheti az ellátást igénybevevőt is. Az intézmény vezetőjével történő előzetes 
egyeztetés alapján a szociális intézményekben foglalkoztatottakat is tájékoztathatja az 
ellátottak jogairól, intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat 
megszüntetésére, illetve észrevételezéssel is élhet. Korlátozó intézkedések eljárásokra 
vonatkozóan pedig a dokumentációkat megvizsgálhatja.  

Jelen pillanatban Magyarországon 43 ellátottjogi képviselő látja el feladatát és a 2011-
es évben 15 ezer 291 esetben keresték meg a jogvédelmi képviselőinket, elmondható azonban, 
hogy a jogvédelmi képviselők többéves tapasztalattal rendelkeznek, ezért kialakult 
kapcsolatrendszerrel mind a szolgáltatókkal, hatóságokkal és civil szervezetekkel való 
kapcsolatukat valamennyien jónak ítélik meg. Egyébként e jogterületekre jellemző, hogy a 
felmerült jogsérelmek szinte kivétel nélkül helyben, szóban egyeztetés alapján orvosolhatóak. 
Az intézményvezetők jellemzően élnek ezeknek a megbeszéléseknek a lehetőségével, és 
igyekeznek a segítségünkre lenni, vagyis a problémát orvosolni. Elmondható, hogy a 
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bejelentések jelentős hányada nem a dolgozók szakmai tudásának vagy jogismeretének 
hiányosságára, hanem a tárgyi feltételrendszer hiányosságaira vezethető vissza.  

A panaszos megkeresések legmagasabb számban az emberi méltóság sérelméhez 
kapcsolódnak, ez többnyire a nem megfelelő bánásmódban, illetve hangnemben nyilvánul 
meg, számos panasz érkezik még az ellátás, főként az érkezés minőségével, mennyiségével 
kapcsolatosan. Emellett előfordulnak olyanok, hogy az önrendelkezési jog, a kapcsolattartási 
jog, testi-lelki egészséghez való joghoz kapcsolódóan a panaszok, és mostanában a személyes 
tulajdon használatát érintő panaszok is előfordultak. A napirendre vonatkozóan, ahogy a 
helyettes államtitkár asszony is elmondta, ez a szociális törvény nem vonatkozik erre ellátási 
formára, de az ellátottjogi képviselő eljárási kötelezettsége így nem terjed ki az innen érkező 
bejelentésekre. Mindezek ellenére azonban, amikor a szociális panasz érkezik az ellátottjogi 
képviselőhöz, úgy nem utasítjuk vissza az eljárást, hanem megpróbálunk megoldást találni a 
problémákra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Nyilvánvaló, majd a téma feldolgozása 

közepette, ha van igény, akkor fognak szólni, reagálni. Továbbadom a szót az Alapvető Jogok 
Biztosa Hivatalának, ahol dr. Borza Beáta főosztályvezető lesz, aki szól.  

Dr. Borza Beáta  

DR. BORZA BEÁTA (Alapvető Jogok Biztosa Hivatala): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Szakértő Kollégák. Az ombudsman kitűnő, 
ugyanakkor nagyon nehéz helyzetben is van. Legutóbb, amikor itt lehettem az ombudsman úr 
képviseletében, akkor a gyerekekkel és a gyerekjogokkal, gyerekétkeztetéssel kapcsolatban 
beszélgettünk, és most az idősekről van szó, az idősek ellátásáról, a szociális, illetve a nem 
szociális, de egyéb élhetési, lakhatási körülményeikről. 

Tisztelettel én is szeretnék csatlakozni helyettes államtitkár asszonyhoz abban a 
kérdésben, hogy a szociális ellátást fontos elkülöníteni nagyon pontos cezúrával az 
úgynevezett nyugdíjasházak működésétől. Az egyik egyfajta állami kötelezettségvállalás, a 
másik egy civil jogi kontraktus, amely alapján ellátások sorozata valósul meg, azonban egy 
teljesen más konstrukció keretében, de mindez nem mentesít minket attól a feladattól, ami 
egyébként az idősekkel kapcsolatban merül fel nap mint nap, és nemcsak a szociális 
otthonokkal, hanem általában az idősüggyel kapcsolatban. Nem tudom, tudják-e, és vélhetően 
a bizottság tárgyköréből fakadóan nem feltétlenül értesülhetett arról, hogy 2010-ben egy 
egyéves program keretében foglalkozott az ombudsman az idősek alapjogaival, és 
Méltóképpen idősen címmel egy kiadványt is összeállítottunk, amelynek csak egyik 
szegmense az a fajta intézményi ellátás, amellyel kapcsolatban tulajdonképpen ma itt 
vagyunk, de tisztelettel ajánlom a figyelmükbe. A honlapunkon elérhető a kötet most már 
nyomtatott formában. Kétségtelen, hogy abban a pillanatban, amikor az idősek megjelennek 
valamiféle zárt intézményben, valamiféle intézményes szolgáltatás igénybevevőiként, 
nemcsak hogy még inkább sérülékenyebbek, mint amennyire, hanem különös figyelmet 
igényelnek.  

Az alapvető jogok biztosa számára a 2012. január 1-jétől hatályba lépett új törvény is 
különös figyelmet szán és remél a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok 
alapjogainak érvényesülésére, és megfogalmaztuk több ízben az idős emberekről való 
gondolkodást és gondoskodást. Természetesen mindenki számára nyilvánvaló, a gyereke, a 
fogyatékossággal élők, a hajléktalan emberek és az egyéb tekintetben hátrányos vagy margóra 
szorult társadalmi csoportok tekintetében és tekintetén kívül is.  

Ami a konkrét témát illeti, a vizsgálataink során nemcsak a projekt kapcsán, hanem azt 
megelőzően is, most már húsz éve működik a hivatalunk, különös figyelmet szentelünk az 
idősotthonokban élők körülményeire, bármilyen panaszra, és nemcsak panaszokra, hanem 
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hivatalból indított vizsgálatok sorozatával tártuk fel azt a helyzetet, amelyről a szakemberek 
nyilván az ő szempontjukból sokkal mélyebb adatokkal rendelkeznek. Mi azonban egy 
másfajta szempontból vizsgáltuk végig az intézményeket, akár többet is, több területi 
indikáció alapján, illetve szúrópróbaszerűen vagy panasz alapján. Ebben, ugyancsak 
csatlakoznék az előttem szólókhoz, elsősorban a bánásmód tekintetében voltak problémák, 
amelyeket alapjogi szempontból értékeltünk. A tájékozódás, a tájékozottsággal kapcsolatban. 
Hiszen nemcsak a betegjogokkal és az ellátottjogokkal kapcsolatban fontos megjegyezni, 
hogy a tájékozott ember sokkal jobban tud élni a jogaival, ennél fogva sokkal 
együttműködőbb, ennél fogva mindenfajta napi létkérdése gyorsabban, könnyebben 
kezelhető. Az idős emberek egyébként, akik valamiféle zárt intézményben élnek, nemcsak, 
hogy kiszolgáltatottak az intézményi struktúrának, hanem nyilván állapotuknál fogva minden 
egyéb segítőnek nagyon fontos volt feltérképezni a helyzetet az ott dolgozó szakemberek 
szempontjából is. Számos olyan jelzés érkezett hozzánk, amelyet érdemes megfontolni 
hosszabb és rövidebb távon egyaránt. Ez pedig a szociális és egészségügyi ellátás 
meglehetősen nehéz cezúrája ebben a kérdésben. A törvény szerinti négyórás gondozási 
szükséglet igénybevétele miként valósul meg egy olyan intézményben, ahol elsősorban nem 
önmagukról gondoskodni képtelen vagy nagy nehézséggel képes emberekről beszélhetünk. 

Itt jön jobban képbe egy olyan civil igény, amely inkább a nyugdíjasházak felé tolja el 
a lehetőségek tárházának újabb vagy nagyobb kapuit. Kérdés egyébként, hogy általában is a 
szociális bentlakásos intézetek szolgáltatási körét milyen szempontból érdemes esetleg jobban 
átvizsgálni, a szakemberek véleményét, munkáját és szakmai hozzáértését inkább a napi életre 
lefordítva figyelembe venni, és kicsit óvatosan fogalmazok, de azt hiszem, a szakemberek 
előtt nem ismeretlenek ezek a problémák. 

Ami nagyon fontos volt számunkra is, és az elmúlt időszakban a projekt után 
kifejezetten nagy figyelmet igénylő és kérdéses problémakör volt, az a veszélyeztető állapot 
megléte. Nemcsak az idős embereknél, hanem általában a zárt intézmények körében, 
elsősorban az idős embereknél. Természetesen a szociális ellátásról beszélünk, de abban a 
pillanatban, hogy nyugdíjasházban fordul elő, előbb-utóbb nyilván ez a kérdés ott is fel tud 
merülni. Nemcsak a demens állapot, nemcsak a korfüggő, illetve a korból fakadó leépülés 
következtében történő állapotváltozásról van szó, hanem kifejezetten azokról az állapotokról, 
amelyet egy tisztán szociális ellátásra profilírozott intézmény nagyon nehezen tud ellátni, és 
ebben a pillanatban kerül szó arra a fajta szakmai szcénára, amely segít abban, hogy hogyan 
lehet megoldani az idős korban jelentkező pszichiátriai ellátást, a veszélyeztető ellátások 
sorozatát anélkül, hogy az egészségügyi szolgáltatások körét terhelnénk, illetve azzal együtt, 
hogy ezt a fajta rehabilitációs igényt fel tudnánk erősíteni. Ez feltétlen fontos, és 
fogyasztóvédelmi szempontból sem érdektelen kérdés. Röviden ennyit gondoltam első körben 
megfogalmazni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen kifejezetten a téma érzékenységét főosztályvezető 

asszonynak. Továbbadom a szót, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalát Schmidt 
Richárd képviseli. Tessék parancsolni! 

Schmidt Richárd  

SCHMIDT RICHÁRD (ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! A múlt heti megkeresésükre már küldtünk egy tájékoztatót, ebben leírtuk 
azt többek között, hogy a hatóságunk, illetve a szakmai irányításunk alá tartozó megyei 
népegészségügyi szakigazgatási szervek és az ő alájuk tartozó járási és fővárosi kerületi 
népegészségügyi intézetek jogszabály hiánya miatt hatáskörrel se engedélyezésre, se 
ellenőrzésre nem jogosultak. A múlt héten, mikor megkerestek minket ezzel a témával, egy 
gyorsjelentést kértünk a megyei népegészségügyi szervektől, akik összesen nekünk 26 emelt 
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szintű nyugdíjasházat jeleztek. Természetesen ennél valóban bizonyára több ilyen intézmény 
üzemelhet, mi ennyivel kerültünk kapcsolatba. A fővárosban 18 nyugdíjasházzal, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyéből néggyel, Csongrád megyéből kettő, Vas megyéből egy és Zala 
megyéből egy nyugdíjasházat jelentek a területi kollégák. Ezekből összesen 14 esetben 
közétkeztetést is nyújtottak a nyugdíjasházban lakók számára. A területi kollégák enterális 
megbetegedéseket is vizsgáltak ezekben az intézményekben, nem fordult elő az elmúlt két 
éves időszakban semmilyen jellegű megbetegedés, amelyet a népegészségügyi szakigazgatási 
szervekhez jelentettek volna be a háziorvosok. 

Ápolásszakmai szempontból, az elején mondtam, nem rendelkezünk hatáskörrel, tehát 
nem is ismerjük, hogy ezekben az intézményekben milyen ápolásszakmai tevékenység folyik. 
Ebből a múlt heti jelentésből tudtuk csak azt meg, hogy az általunk ismert 26 
nyugdíjasházban összesen két esetben szerveztek háziorvosi ellátást heti egy-két alkalommal, 
és három helyen biztosítanak szociális ápoló-gondozó szakképzettségű személlyel gondozási 
ellátást. A hatóság oldaláról ennyit tudtunk a témakörben összegyűjteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az információt, és a levezető kört a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgató-helyettesével, Szabóné Varga Valériával 
zárjuk. Öné a szó.  

Szabóné Varga Valéria  

SZABÓNÉ VARGA VALÉRIA (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előttem szólóhoz egyetlenegy gondolattal szeretnék 
visszautalni, hogy az itt megjelentetett, illetve elmondott számokra most nem tudok reagálni, 
mert nagyon fontos lenne, ahogy helyettes államtitkár asszony is mondta, hogy minek alapján 
állapítjuk meg ezeket a számokat, így erre nem kívánnék most kitérni. Hivatalunk az adott 
témával, a 95/2012-es kormányrendelet 5. §-a alapján kerül kapcsolatba, azaz a szociális 
működési, engedélyeztetési folyamatában egyrészt a szociális és gyámhivatalok másodfokú 
eljáró hatóságaként, illetve az elsőfokú működési engedélyeztetési folyamatban mint felkért 
szakhatóság veszünk részt a területi lefedettséget finanszírozási rendszerbe befogadásra való 
tekintettel.  

A téma fontossága miatt, ami meghatározó, a hatósági ellenőrzési tevékenysége a 
hivatalnak. Ahogy azt már helyettes államtitkár asszony is mondta, nem mindegy, hogy 
milyen fogalmat határozunk meg, illetve melyik körről beszélünk, hivatalunk kizárólagosan a 
szociális ellátás ellenőrzésére hivatott, tehát az egyéb lakhatási formákban nyújtott 
szolgáltatásokra nem tudunk kitérni az ellenőrzéseink kapcsán. Az elmúlt években 
célellenőrzést ezen a területen nem végeztünk, ennek oka az volt, hogy miután a működési 
engedélyezési hatóság, ahogy azt említettem, a megyei szociális és gyámhivatalok részletes 
minden szolgáltatót az elmúlt két évben ellenőriztek a működési engedélyük módosítása 
kapcsán, így mi csak az éves ütemtervünk alapján ellenőriztük ezeket az intézményeket is. És 
akkor még egyszer hangsúlyozom, szociális intézmények ellenőrzéséről van szó. Ahogy ezt 
helyettes államtitkár asszony jelezte a bevezető gondolataiban, természetesen a 
nyugdíjasházakban nyújtott szociális alapszolgáltatások ellenőrzése is a feladatkörünkbe 
tartozik, így akkor, azoknak a szolgáltatásoknak a nyugdíjasházon belüli nyújtására is képet 
kaptunk. Ott eltérést az egyéb lakossági csoportokkal kapcsolatos szolgáltatás nyújtásánál 
nem tapasztaltunk. Hatósági ellenőrzésünk az elmúlt időszakban kizárólagosan arra 
koncentrálódott, hogy egyrészt a szolgáltatást igénybe vevők megállapodásai mennyire teljes 
körűek, hiszen ezzel tudjuk a szolgáltatást nyújtó, illetve az igénybevevő közötti kapcsolatot 
és a szolgáltatások szakmai tartalmát nyomon követni, illetve, hogy a térítési díjak jogszerűen 
lettek-e megállapítva és a visszaminősítések kapcsán az esetlegesen többlet bevételi térítési 
díjak visszafizetése mennyire jogszerű és szabályszerű volt. 
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A megállapodások tartalmára vonatkozóan több esetben kellett végzés formájában a 
fenntartót köteleznünk arra, hogy pontosítsa a jogviszony megszűnésére vonatkozó 
kitételeket, mert ezek általánosságban fogalmaztak meg eljárásokat, és nem konkrét eseteket 
soroltak fel. A térítési díjak jogszerű megállapításánál szabálytalanságot, amely esetleges 
szankcionálást vont volna maga után, nem találtunk. A kisebb számítási hibákat a megadott 
határidőre minden szolgáltató teljesíteni, korrigálni tudta, és ezzel kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségének is eleget tett. Még egyetlen egy számot mondanék, hogy az elmúlt évben 
726 szolgáltatót ellenőriztünk, ahol, ahogy említettem, szankcionálásra nem került sor. 
Természetesen, ha lesz kérdés, arra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én köszönöm a felvezetéseket. Segítettek körbejárni azt a témát, ami 

egyébként a bizottságnak már a múltéves munkatervében is szerepelt. Hiszen, ha csak egy 
intézménynevet mondok: Aranyalkony, akkor önök körülbelül több tucat újságcikket, 
újsághírt tudnak feleleveníteni. Kigyűjtöttem néhányat függetlenül a különböző médiumoktól, 
szinte egységesen ugyanazt a megközelítést, problémát érzékelik. Aranyalkony helyett sötét 
jövő, vagy Aranyalkony - milliárdos vita, vagy Idősotthonok között vándorúton, vagy 
Ostromállapot az idősotthonokban, az ellátás romlik. Ez mind-mind az Aranyalkony kapcsán 
meglévő cikk, és gyakorlatilag még fel lehetne szorozni többszörösére.  

A bizottság nem először választ olyan témát, amely egyébként a fogyasztók széles 
körét érinti, és különösen érzékeny téma. Ez egy fokozottan érzékeny terület, hiszen olyan 
kiszolgáltatott csoportnak, az idős korosztálynak az ügyében járunk el, amelyet egyébként a 
bizottság maga is úgy tekint, hogy egyike az olyan fogyasztói csoportnak a gyerekek mellett 
például vagy akár a fogyatékkal élők mellett, akiknek az érintettségét a bizottság ilyen 
ügyeken keresztül is folyamatosan nyomon követi. Éppen ezért választottuk a téma 
feldolgozását. Ezzel én megnyitom a vitát, azt kérem a bizottság tagjaitól, hogy aki kérdéssel, 
véleménnyel kíván élni, az tegye meg, illetve miután most már mindenkinek volt módja, hogy 
az ajánlást átolvassa, az ajánláshoz kapcsolódva is, ha van megjegyzés, akár hasonló módon, 
ahogy azt helyettes államtitkár úr tette, hogy formailag egy pontosítás, akkor ezt is szívesen 
vesszük. Ezzel megnyitom a vitát, kérem, hogy aki szólni kíván, az jelezze. (Nincs 
jelentkező.) Egyszerűsítem a helyzetet, az elnök szólni kíván.  

A házszabály értelmében kérem alelnök urat, hogy adjon szót.  
 

(Az elnöklést Zsigó Róbert alelnök veszi át.)  
 

ELNÖK: Öné a szó, elnök úr, parancsoljon! 

Képviselői hozzászólások 

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Kicsit terelve is a beszélgetést, 
szeretném érzékeltetni, hogy ez egy olyan téma, ahol, azt gondolom, hogy maga a probléma 
nem megosztani, hanem összekapcsolni fogja a bizottság különböző frakcióiban dolgozó 
képviselőit. Maga az ajánlás is ezt célozta meg, hogy azt érzékeltesse, hogy egy adott 
problémában, igen, van olyan javaslatsor, ami egyébként képes arra, hogy politikai 
pártállástól függetlenül egy probléma megoldására fókuszáljon.  

Köszönöm a felvezetésben és a háttéranyagban elküldött információk alapján, hogy 
látjuk azt, hogy ugyan mi fogyasztóvédelmi szempontból közelítjük meg ezt a témát, de itt a 
jogalkotónak akár jogszabályalkotás terén is volna teendője, illetve számtalan olyan 
problémát vetettek fel, amiben érdemes lenne egy kicsit továbbgondolni ezt a kérdéskört, akár 
a fogalmak pontosítása, tisztázása, akár a különböző ellátásoknak az ügyében vagy akár 
abban, hogy kinek-kinek milyen kompetenciája van ezen a területen hatósági oldalon.  
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Ami a kérdésre vonatkozik, ezt inkább csak tájékozódási jelleggel teszem fel: az 
elmúlt évi vizsgálatok, ellenőrzések a betegellátás terén, annak a színvonalára vonatkozóan 
milyen megállapításokat tettek? Javult, romlott a helyzet? Egyedi anomália az, amit az 
Aranyalkony esetében láttunk, vagy esetleg ez többször előforduló probléma? Van-e olyan 
tanulság, amit általánosabb érvényben is következtetésként le lehetne vonni? 

Ugyancsak kérdezem, és talán erre a tárca tud inkább válaszolni, hogy az 
igénybevevők oldalán az egzisztenciális nehézségek jelentenek-e valamilyen olyan gátat, ami 
a szolgáltatás igénybevételét akár megakadályozhatja, akár a különböző minőségű 
szolgáltatási szinten elérésében.  

Mi magunk, kollégáimmal átgondolva a dolgot, abban látunk problémát, amit önök is 
feltártak, hogy a nyugdíjasház esetében szétválik a lakhatás, és az egyes szolgáltatások 
ellátásának a nyújtása és annak az ellenőrzése. Ez láthatólag zavart okoz, aki a témához 
hozzányúl, nagyon sokszor egy kalap alá veszi az összes, ezzel együtt járó intézményt, 
miközben látjuk, hogy itt vannak különbségek. Lehet-e ezen a téren, akár az ellenőrzéssel 
párosulva, vagy akár ennek a sajátos jogviszonynak a sajátosságait figyelembe vevő 
szabályozással segíteni, hogy ez a probléma megoldódjon?  

Látom azt is, hogy – és ez az Aranyalkony egyik fő tanulsága -, amennyiben egy ilyen 
nyugdíjasotthon bezárja a kapuját, a kötelezettséget a területileg illetékes önkormányzatnak 
adják át, aki sokszor nem tud ennek eleget tenni, ebben az esetben hogyan lehetne ezt a 
kialakuló helyzetet feloldani. Van-e erre valamilyen elképzelésük, hogy hogyan lehetne ezt a 
bizonytalan helyzetet feljavítani, amit legtöbbször egyébként az ott lakók és az ott dolgozók 
szenvednek el leginkább? Gondolkodnak-e egy olyan megoldáson, ami mondjuk, akár jogi 
szabályozás útján is ezt a helyzetet képes lenne kezelni? Látjuk, hogy ez még mindig egy 
megoldatlan probléma az Aranyalkony esetében, ahogy itt a legutolsó hírekre tudunk 
támaszkodni. Végül szeretném jelezni, hogy amiről beszélünk, a mögött emberi sorsok 
vannak. Ezt önök értik, és tudják. Részben azon idős honfitársaink, akik ezt igénybe veszik, 
de legalább ennyire nehéz helyzetben vannak egy-egy esetben azok, akik ott dolgoznak. 
Hozzám számtalan olyan jelzés futott be, akár levél formájában is, amely egyébként az ott 
lévő áldatlan állapotot tükrözi. Van-e erre valamilyen elképzelésük, hogy hogyan lehetne 
elkerülni ezeket a helyzeteket?  

A további megjegyzéseimet az állásfoglaláshoz tenném. Ha ezt a kört lezártuk, akkor 
az állásfoglaláshoz kapcsolódóan néhány felvezető gondolatot még kívánok tenni, de a 
mostani megszólalásomat most köszönöm.  

 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(Az elnöklést Simon Gábor elnök veszi vissza.)  
 
ELNÖK: Köszönöm. További megszólalások? Zsigó Róbert alelnök úr, tessék 

parancsolni! 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kedves 

Vendégeink! Engedjenek meg csak néhány mondatot, én egyben beszélnék az állásfoglalásról 
és a mai napirendről is. Először is az állásfoglalásban lévő minden mondattal egyetértünk, 
nyilván volt pontosítási javaslat, majd a végén a szöveget pontosítani fogjuk, de azt 
gondolom, hogy ez elfogadható a számunkra is. Egyben szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki a mai üléshez számunkra tájékoztató anyagot küldött, illetve aki szóban is 
kiegészítette ezt, mert a legfontosabb indoka, hogy ezt tárgyaljuk, az volt, hogy egyrészt 
minden fontos információt össze tudjunk szedni, másrészt, hogy talán a mai ülésen is 
felhívjuk a figyelmet egy olyan témára, ahol valóban kiszolgáltatott réteg problémájáról van 
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szó. Hozzáteszem, nemcsak az idősekről van szó, elnök úr elmondta az intézményekben 
dolgozókat, és nyugodtan hozzávehetjük az idősek családtagjait is, tehát elég nagy kört érint 
ez a probléma.  

Elhangzott, és ez nemcsak erre az ügyre igaz, hogy egy ember minél több 
információval ellátva a saját életét illetően, annál kevésbé kiszolgáltatott, illetve mondhatjuk 
talán, hogy annál tudatosabb fogyasztó, már amennyire ebben az esetben erről beszélhetünk. 

Kiderült az is a felkészítő anyagokból, hogy van ennek a területnek is 
fogyasztóvédelmi része, erre majd érdemes lesz gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk ezeket 
megoldani. De én azt gondolom, hogy – még egyszer elmondva – azért fontos ez a mai 
napirend, valószínű, nem ma fogjuk itt megváltani a világot, de azok az információk, amikkel 
rendelkezünk, illetve számomra az is kiderült, hogy amikor a bizottsági ülés kapcsán kértünk 
anyagokat, akkor az önök számára is új információk kerültek a birtokukba, én azt remélem, 
hogy a mai ülés hozzájárul ahhoz, hogy előbb-utóbb előrébb tudunk lépni az embereket érintő 
problémák kezelésében.  

A tájékoztatóval kapcsolatban csak két pontot emelnék ki, az egyik az, amiről 
beszéltem, az igénybevevők tájékoztatása a szociális szolgáltatásokról, az igénybevétel 
feltételeiről, a szolgáltatások elérhetőségéről, naprakész információk biztosításáról, ez az első 
és legfontosabb, hogy tudják, hogy mire számíthatnak. Fogadóóra-tapasztalat, nem akarom 
nagyon ragozni, de az ellátottak gazdasági érdekeinek védelme, illetve a szolgáltatásért 
fizetendő térítési díjak ügye is érdemes arra, hogy a mindennapokban azok a hatóságok, 
szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, egy kicsit jobban odafigyeljenek erre, talán itt előrébb 
tudunk lépni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak a hozzászólását. Kérdezem én, hogy van-e 

további igény. Igen, örömmel veszem, hogy új képviselőtársunk a Jobbik képviseletében 
szólni kíván. Tessék parancsolni!  

 
KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is sok szeretettel köszöntöm itt 

a kedves vendégeket. Én az előzetes anyagot elolvasván egy kérdést szeretnék feltenni, illetve 
az ahhoz kapcsolódó gondolataimat és kérdéseimet. Nem világos számomra, hogy akár az 
idősek otthonát, illetve akár a nyugdíjasházak számszerűségét valahol egy kézben tartják-e, 
vagy van-e erről nyilvántartás országos szinten, mert az ÁNTSZ részéről is bizonytalanságot 
éreztem, hogy van 26 nyugdíjasház, a területi jelzések alapján. Központilag, országosan 
tudható-e, hogy hány van alapítványi, hány egyházi, hány egyéb, civil kézben? Hiszen 
bizonyos szempontból, főleg a szociális idősotthonokhoz központi, azaz költségvetési pénzek 
is járulnak, tehát tudnunk kell előre, ha tervezünk egy évet, hogy ezekhez mennyi pénzt kell 
beterveznünk. Van-e ilyen nyilvántartás ezekről? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Nincs jelentkező.) Megadom a szót a 

reagálásokra. Először helyettes államtitkár asszonynak adok szót. 
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, elég sok kérdésre kell most 
kitérnem, és engedjék meg, az elején rögtön belevágtam a közepébe a témának, de tekintettel 
arra, hogy azt mondták, hogy az idő rövidsége folytán fogjuk vissza magunkat, nem kezdtem 
azzal, hogy mennyire örülünk mi is annak, hogy ez a téma napirendre kerül, hiszen, ahogy 
elnök úr és alelnök úr is mondta, valóban, ebben a legfontosabb az, hogy információval 
rendelkezzenek mindazok, akik valamilyen ellátást, szolgáltatást igénybe vesznek, és nem 
véletlenül használom elkülönülten ezeket a szavakat. Az, hogy felvilágosítsuk azokat az 
embereket, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetben vannak, vagy nincsenek 



- 15 - 

tisztában teljes mértékig a lehetőségekkel, és itt nem biztos, hogy csak a jogokról beszélünk, 
hanem egyáltalán a lehetőségekről, az egy fontos feladat. Nagyon sajnálom azt, hogy amikor 
felvilágosító tevékenységet kívánunk adott esetben folytatni, akkor vannak olyan 
médiafelületek, ahol nem tudunk teljes mértékig megjelenni az információval, csak 
félinformációk jutnak el az emberekhez. Ez egy nagyon fontos tanulság, és elnök úr első 
kérdésére, hogy a vizsgálatok és az ellátás színvonalával kapcsolatban milyen 
következtetéseket vonhatunk le, ez a legfontosabb megállapításunk, hogy adott esetben 
félinformációval vagy nem kellő megalapozottsággal emberek olyan szolgáltatások iránt 
kezdenek el érdeklődni, ami nem biztos, hogy megfelel az ő igényeiknek. És az egy 
alapkritérium, hogy amikor valaki egy ellátást, egy, akár üzleti tevékenységet is elkezd, vagy 
éppen igénybe veszi annak a szolgáltatásait, akkor biztos, hogy utána tudott-e nézni, hogy mit 
ajánlottak számára, mert ahogy önök is tudják, a szerződések jelentős részben sok esetben 
tartalmaznak olyan apróbetűs részeket, amire adott esetben nem hívják fel az emberek 
figyelmét, és ez egy nagyon fontos következtetés számunkra, hogy minél több információnak 
valóban el kell jutni az érintettekhez, és ez teljesen mindegy, hogy milyen úton jut el az 
emberekhez. Tájékoztatni kell.  

Na most, ahogy én az elején próbáltam arra utalni, hogy a nyugdíjasházak és a 
szociális intézmények között óriási a különbség, a nyugdíjasházak esetében ott kezdődik a 
probléma felvetése, hogy amikor egy területen megjelennek a nyugdíjasházak építésében a 
vállalkozások, vizsgálja-e adott esetben valaki, hogy mi az odaköltözőknek az életkori 
sajátossága, mert adott esetben lehet, hogy a szabályoknak ki kellene arra is terjedni, hogyha 
többen vannak ott olyanok, akik már magukat megvédeni nem képesek, akkor adott esetben 
nagyobb ellátási kötelezettsége lehet akár az építőnek, hogyha olyan vállalkozási formában 
csinálja, akár az önkormányzatnak. Tehát itt valóban egyfajta komplexebb vizsgálata 
azoknak, hogy kik fognak beköltözni az adott területre, fontos, hiszen a nyugdíjasházak nem 
szociális ellátó intézmények, ott mindenki a saját jogú ingatlanába vagy bérleti jogú 
ingatlanába vagy haszonélvezeti joggal rendelkező ingatlanába költözik. Ezek mindig fontos 
szempontok. 

Aztán a következő, hogy az egzisztenciális nehézségek jelentenek problémát. Való 
igaz, hogy jelenthetnek adott esetben a családoknak egzisztenciális problémát, de azért azt 
látni kell, hogy a nyugdíjasoknak továbbra is a nyugdíjuk 80 százaléka maximum az, ami a 
szociális ellátásokban elkérhető tőlük. Nyugdíjasházakra ugyanezt nem tudjuk elmondani, 
tekintettel arra, hogy ott nincsenek szociális törvény alapján meghatározott feltételek. Tehát 
aki a szociális ellátás keretében vesz igénybe ellátást, annak szabályozott keretei vannak, 
maximum mennyi kérhető el tőle.  

Ebben az esetben azt kell mondanom, hogy azt látni kell, hogy az idős embereknek, ha 
csak lehet, az ellátást inkább az alapellátás keretében kell tudni biztosítani, mert mindenki, 
ahol felnőtt, ahol az életét leélte, ahol a tevékenységét jól tudja végezni, ott praktikus az 
öregségét is eltöltenie, hiszen ott van otthon. Ezért számunkra az egyik legfontosabb feladat, 
hogy az alapellátásokat erősítsük meg, és az alapellátások legyenek olyan szintűek, ami a 
családdal együtt, és ilyen szempontból az alaptörvény azért elég jól meghatározza, hogy a 
családok megerősítése kapcsán fontos az, hogy a gyermekek és a szülők és a nagyszülők 
egymással való kommunikációjában otthon próbáljon meg maradni az idős ember, és akkor 
vegyen igénybe szociális ellátást, hogyha arra valóban szüksége van. Ezt viszont látjuk az 
idősellátás, a szakellátás keretében. Egyre idősebb korban és egyre betegebb emberek 
kerülnek be. Ez egy fontos szempont, hogy a szociális szakellátásnak nehezebb feltételekkel 
kell megbirkóznia most, mint az elmúlt időszakokban, és ugyanígy igaz ez az 
alapszolgáltatások esetében is, amikor valaki a házi segítségnyújtást próbálja meg igénybe 
venni. Egyre többen jelentkeznek négyórás gondozási szükséglettel rendelkezők, akikkel 
kapcsolatban nekünk dolgunk van.  
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Mindezzel együtt is azt tudom mondani, hogy maga a szociális törvény, illetve a hozzá 
kapcsolódó kormányrendeletek ezeket a feltételeket szabályozzák. Jelentenek persze 
nehézséget adott esetben a családoknak, de miután a szociális törvény ezt alapvetően 
szabályozza, nem a szociális ellátásokkal van problémája általában az embereknek, hanem 
azokkal az üzleti jellegű szolgáltatásokkal, aminél szerződést kötnek adott esetben az 
ügyféllel, és nem tudja pontosan meghatározni, hogy mi a szerződés tartalma. A 
nyugdíjasházak esetében szétválik valóban a szolgáltatás és a lakhatás, ahogy elnök úr is 
mondta, és én is próbáltam arra utalni, hogy az ellátást, hogyha valaki szociálisan rászorul, és 
akár házi segítségnyújtást, étkeztetést, bármilyen más ellátást is a szociális törvény alapján 
vesz igénybe, akkor azt a nyugdíjasházban is adott esetben igénybe kell tudnia venni. És erre 
a mi ellenőrzésünk, ahogy főigazgató-helyettes asszony is kitért, ezeket a szolgáltatásokat, 
ezeket az ellátásokat tudjuk ellenőrizni.  

Hadd térjek ki egy gondolat erejéig az Aranyalkony-kérdésre. De csak annyiban, hogy 
ugye az Aranyalkonynál a szociális ellátások egy része, ahogy a felvezetőmben próbáltam 
elmondani, igénybevételre került, egy része üzleti alapon került meghatározásra, külön 
szerződések keretében. Ami külön szerződés keretében történt, azokra mi nem látunk rá, nem 
ellenőrizzük ezeket a feltételeket, a szociális ellátás, ami a lakhatással együtt valósul meg, 
azokat természetesen tudjuk ellenőrizni. Az Aranyalkonynál egy problémát jelentett az, hogy 
fenntartóváltás is bekövetkezett, és ennek a belső problémáit, amennyire lehetett és 
amennyiben ráláttunk ezekre a problémákra, megpróbáltuk orvosolni. Megtettünk mindent 
azért, hogy ezek az ellátottak ne kerüljenek bizonytalan helyzetbe. Egyébként folyamatosan 
az önkormányzattal is tárgyalásban voltunk, hiszen abban az esetben, hogyha szakellátás 
megszűnik, akkor adott esetben az önkormányzatnak kötelessége ezt a szakellátást ellátni.  

Ilyen szempontból azt gondolom, hogy a jelenlegi fenntartóváltás megoldhatja azt a 
problémát, természetesen az, hogy ezzel kapcsolatban most egy átalakulás volt, valószínűleg 
nem tud lezárulni nagyon gyorsan, de vélhetőleg ezzel a fenntartóváltással megoldódnak a 
problémáik.  

Ami nagyon fontos, de szeretném elmondani itt, a képviselők tudják, hogy azzal, hogy 
megalakult a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság, nagyon sok szociális szakellátás 
került olyan látótérbe, amiben maga az ellátás is közvetlenül kapcsolódik és így a 
jogszabályok is hozzá tudnak igazodni adott esetben azokhoz a feltételrendszerekhez, ami 
jobb rálátást tud biztosítani. Egy mondat erejéig kitérve arra, hogy milyen központi 
költségvetési feladatot jelen ez számunkra, amikről beszéltünk, üzleti jellegű szolgáltatások, 
központi költségvetési forrásokat nem igényelnek. Pont ez a lényege a dolognak, hogy ami 
központi költségvetésben tervezett, azok a szociális alap- vagy szakellátások. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót dr. Borza Beátának.  
 
DR. BORZA BEÁTA (Alapvető Jogok Biztosa Hivatala): Köszönöm szépen. 

Igyekszem rövid lenni. A helyettes államtitkár asszony sok mindent elmondott, amire magam 
is gondoltam reagálni. Azonban azok a kérdések, amelyek kevéssé a szigorú jogszabályi 
lehetőségek vagy szigorúan normakeretek között értékelhetők, azok tulajdonképpen ránk 
vártak. A hatósági lehetőségeken túlnyúló kérdésekben az ombudsmannak kicsit szélesebb a 
vizsgálódási lehetősége, különösen a legutóbbi felhatalmazás alapján. Amit elnök úr említett, 
az úgynevezett áldatlan állapotok, ez abból a szempontból érdekes kör volt, hogy azt 
monitoroztuk, hogy a jellemzően új szociális otthonok – nem a nyugdíjasházakról beszélek, 
hiszen azokat nem vizsgálhatjuk, mert azok civil jogi alapon működnek -, tehát azok a 
helyzetek, állapotok, amelyekről a közbeszéd vagy a sajtó tájékoztat, azokat is nagyon fontos 
helyén kezelni. 
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Nagyon érdekes az a probléma, amit az idősekkel foglalkozó szociológusok tártak fel. 
Az idősek, különösen egy zárt intézményben egészen másfajta életre kényszerülnek, mint az 
otthonukban és a családi körben egyébként várható volt, vagy remélték. Egy általunk is átvett 
kutatás alapján egyébként a keleti-európai országok élenjárók e tekintetben, hogy az 
idősotthonokra bízzák az időseiket. Minél inkább nyugatabbra ez egyre kevéssé tekinthető ma 
már igénynek, nyilván az alapellátást kell ebben a tekintetben jobban megerősíteni és igénybe 
venni. Ugyanakkor a kérdés az, hogy ha már benn van az idős ember akármilyen állapotában, 
kicsit jobb vagy a négy órát igénybe vevő gondozási szükséglettel rendelkezően vagy még 
rosszabb állapotában, akkor is a legfontosabb tudomásul venni, hogy számukra minden 
probléma sokkal nagyobb, mint a civil életben, mint akár otthon. Legyen az a bánásmód, a 
hangnem, az emberi méltóságok megnyilvánulása, az étkezés, a ruha, az egyéb-egyéb 
szolgáltatások, amelyek egyébként, zárójelben jegyzem meg, nem mindig az intézményi 
szolgáltatásokkal egyidejűleg járnak. Azokra külön igényt nyújthatnak be, és külön térítési 
kötelezettség mellett vehetnek igénybe. Függően attól, hogy mellesleg mit tud az intézmény 
nyújtani. De a fenntartóktól is függ az, hogy milyen típusú és jellegű ellátásokat vehetnek 
igénybe az idősek. Milyen a kistérség vagy az adott város lehetősége, milyenek a 
finanszírozási tehetségei és a többi. Rengeteg olyan szempont is figyelembe veendő egy-egy 
idősotthon vizsgálatánál, amelyek, ha szigorúan csak a jogszabályi kereteket vizsgáljuk, talán 
nem is feltétlenül derül ki, vagy kerül szóba.  

Azért mondom el mindezt, mert rendkívül nagy a különbség a keleti és a nyugati 
országrészek között akár csak az étkezésre költhető összegek tekintetében. Az a napi 200-800 
forintnyi különbség őrületesen nagy tud lenni, különösen akkor, hogyha az idősnek speciális 
étkezésre van szüksége. Tehát egy idősotthoni speciális igény speciális ellátási közegben 
egészen másmilyen felhanggal értendő és érthető, mint egyébként az a jogszabályokból első 
olvasatra és akár laikusként kiolvasható. Ezért fontos valóban az, hogy a tájékozódás és a 
tájékoztatottság a lehető legszélesebb körű legyen. Erre egyébként a szociális törvény fel is 
hívja az intézmény vezetőinek a figyelmét, és kötelezővé is teszi. Azaz ettől a pillanattól 
kezdve már számon is kérhető, és akár jogi úton is érvényesíthetőek ezek az alapvető szociális 
ellátáshoz fűződő jogok is, nem beszélve arról, hogy nyilván az alaptörvény számára is ezek 
immanens értékűek.  

Az a kérdés, hogy egyáltalán a működés szempontjából milyen igények merülnek fel. 
Számunkra egyértelművé vált az úgynevezett legális és illegális idősotthonok működtetésével 
kapcsolatos vizsgálatunk során. Nagyon komolyan tudtunk együtt dolgozni a szociális 
tárcával, és abban egyetértettünk, hogy amikor kiderül egy nem megfelelő működési 
engedéllyel működő valamiféle intézmény lehetőségeit és körülményeit feltárva, hogy a 
visszaélések és a többi, ezek szakmai kérdések, sőt akár büntetőjogi kérdések. De az igény 
megvan, az igény óriási, ami persze lehet szomorú, nem szomorú, gondolkodhatunk rajta, 
hogy vajon miért akarunk az időseinktől „megszabadulni”, és miért gondoljuk azt, hogy 
szükséges egy intézményben elhelyezni. A család esetleg alkalmatlan a 24 órás felügyeletre, 
vagy kevesen élnek a családban, vagy dolgoznak még a családban. Tehát az igény megvan, 
alapvető jogi szempontokból és emberi jogi szempontokból is támogatható az a kérés vagy 
lehetőség, hogy egyfelől hagyjuk békén a szociális otthonokat, mert nagyon rendben van 
annak a normakultúr-környezete, ugyanakkor azt a fajta szociális igényt is érdemes most már 
nemcsak nekünk, hanem akár a civil szféra bevonásával figyelembe venni, amely szükségessé 
teszi egyéb lakhatási rendszerek, egyéb együttélési formák valamiféle kicsit jobban felügyelt 
rendszerét. Ugyanakkor nem gondolom azt, hogy egy-egy idős és nyugdíjasházban lakók 
feltétlenül mintegy gyámkodásra szorulnának. Nagyon sokszor ezek az emberek még bőven 
az aktív korukban élnek, ezért gondolom azt, hogy nagyon érzékeny ez a terület, hogy hová és 
meddig szólunk bele, egy-egy úgynevezett polgárjogi szerződés megírásához, aláírására nem 
feltétlenül alkalmatlan egy idős ember. Lábjegyzet: időskorúnak és idősebb korúnak kutatások 
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szerint a 65 év felettiek tekinthetők. Innentől kezdve végül is akár egy ilyen nyugdíjasházban 
már akár 60-62 éves, sőt alatt-fölötti korú emberek is igényelhetnek valamiféle együttlakási 
közeget és környezetet.  

De ettől függetlenül nyilván érdekes ez a kérdés, hogy hová és hová nem engedjük az 
időseinket, ez pedig nemcsak a család, hanem a közösségek, a városok, a lakók kulturális 
hozzáállásától is függ, és innentől kezdve nyilván sokkal sokrétűbb és sokkal komplexebb az 
egész kérdés. Sokkal szélesebb kontextusban érdemes vizsgálni, már ha csak a családok 
lehetőségeit is figyelembe vesszük.  

Bocsánat, még egy picit magamnál tartanám a mikrofont. Az egészségügyi és vagy 
szociális ellátással kapcsolatos kérdések. Számos esetben derül ki, hogy a nyugdíjasházakban 
nyilvánvalóan, ahogy szokták mondani, az időnk fogy, elérkezhet az az állapot, amikor 
igénybe kéne vagy lehetne venni egy idős párnak vagy egyedülálló idős embernek a szociális 
ellátásokat, amelyekre egy nyugdíjasházban kevéssé van lehetősége. Az a gondozóhálózat, az 
az ellátórendszer, az az ellátottjogi képviseleti rendszer, amely egyébként körbeveszi ezeknek 
az, akár idős és akár nyugdíjasházban élő emberek életét, nem lenne alkalmatlan arra, hogy 
ezeket a tényeket monitorozza, folyamatosan feltárja azokat a helyzeteket, kérdőjeleket, 
amelyek előbukkannak. Azt gondolom, hogy ez az átjárás a nyugdíjasotthoni és a szociális 
ellátás között már csak azért is, hogy figyelünk az időseinkre egy abszolút nyitott és minden 
lehetőséget döngető probléma és kérdés.  

Ha visszagondolunk a gyerekjogokat övező jelzőrendszeri kötelezettségre, és egy picit 
próbáljuk transzformálni az időseinkkel szembeni jelzőrendszeri nem-kötelezőségre, ezzel 
kapcsolatban még csak adatgyűjtés sincs, abban a pillanatban közelebb kerülünk ehhez a 
problémához.  

Az, hogy hogyan gondoskodunk az időseinkről, rendkívül jó indikátor az egész 
társadalom állapotát tekintve. Az, hogy egy szociális ellátási közeg, egy idősotthon hogyan 
reagál és milyen gyorsan egy-egy igényre, az ebből a szempontból sokkal erősebb indikátor. 
Ebből a szempontból érdekes és fontos az, hogy az emberi erőforrások minisztériumának 
szociális munkacsoportja hihetetlen gyorsan reagál nagyon sok kérdésre, és ezeket a 
vizsgálatokat, amikben nekünk is volt részünk, megfelelőképpen kommunikálva elvégzi, nem 
beszélve a gyámhivatalokról és nem beszélve a kormányhivatalok együttműködéséről, hiszen 
nagyon sok kérdésben tőlük kapunk elég részletes és nagyon fontos jelzéseket.  

Még egy utolsó szó. Én szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy az ombudsman úr 
képviseletében elmondhattam ezeket a problémákat. Sajnos, ez az egészéves projektünk, ami 
2010-ben zajlott, kevéssé kapott erős hangsúlyt, mintsem akár a hajléktalan, akár a 
fogyatékos, akár a gyerekügyi programunk. Nyilvánvalóan a kérdés olyan érzékeny, azt 
gondolom, ahogy annak idején Iván László képviselő úr mondta, hogy érdemes kicsit többet 
foglalkozni az időseinkkel, mert előbb-utóbb valamennyien abban a bőrben találjuk 
magunkat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Szabóné Varga Valériának.  
 
SZABÓNÉ VARGA VALÉRIA (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal): Nem 

visszaélve elnök úr és a bizottság türelmével, elhangzott egy olyan kérdés, hogy a hatósági 
ellenőrzések kapcsán érzékeltük-e a szolgáltatások színvonalának valamiféle romlását vagy 
sem. Ahogy azt én a bevezető gondolataimban említettem, a szolgáltatás egészére nem, egy-
egy esetben igen, de azt is a megadott határidőben pótolták, javították. Szociális 
szolgáltatásokról beszélünk, tehát nem a nyugdíjasházakról. 

A másik, alelnök úr részéről volt egy felvetés, hogy a dolgozók érdekképviselete 
hogyan jelenik meg. Szeretném mondani, hogy a szociális törvény a bentlakásos szociális 
intézmények esetében az érdekképviseleti fórum működtetését szabályozza, és abban a 
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dolgozók ugyanúgy delegált képviselőkkel részt vehetnek. Tehát az adott intézményen belül 
az ő érdekeiket ezen a fórumon is tudják elmondani, illetve felhangosítani.  

A következő, egy szintén elhangzott kérdésre szeretnék reagálni. Ki tartja nyilván a 
szolgáltatásokat országos szinten. Az RNSZH 2012. március 1-jétől működtet egy olyan 
központi elektronikus nyilvántartási rendszert, ahol a szociális szolgáltatások, legyen az 
alapszolgáltatások, akár a szakosított ellátások naprakészen vezetik az igénybevételt, illetve a 
fenntartókat is. Tehát erről az oldalról rendben vagyunk, csak a másik oldalon, ahol a fogalom 
tisztázatlanságára utalt helyettes államtitkár asszony, ott lehetnek kérdések. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Novák Krisztina egy rövid hozzászólásra kért szót.  
 
DR. NOVÁK KRISZTINA főigazgató (Országos Betegjogi, Ellátottjogi és 

Dokumentációs Központ): Köszönöm szépen. Az elérhetőségekkel kapcsolatban szerettem 
volna pár szót szólni. Az OBDK megalakulását követően lett egy honlapunk, amin egy 
elektronikus panaszláda is működik, ahová az ellátottak egyébként előszeretettel írnak, a 
panaszokat elmondják. Illetve létrehoztunk egy folyamatosan és ingyenesen hívható 
zöldszámot. Az ellátottjogoknál a fogadóórákon történő személyes részvétel a jellemző. 
Továbbá minden intézményben a szolgáltató kötelezettsége kitenni az ellátottjogi képviselő 
elérhetőségeit, de megkértem minden ellátottjogi képviselőnket, hogy az általunk készített 
molinókat jól látható helyre tegyék ki. Ennyit szerettem volna csak mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Még az ÁNTSZ képviseletében Schmidt Richárd úr is szeretne 

egy reagálást tenni. Utána elfogadjuk az állásfoglalást és lezárjuk a napirendet.  
 
SCHMIDT RICHÁRD (ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal): Köszönöm szépen. 

A 26-os nyugdíjasház szám a mi esetünkben úgy alakult, hogy a tisztiorvosi szolgálat nem 
ellenőriz, és nem engedélyez nyugdíjasházakat, mert jogszabály nem utalja a hatáskörébe. 
Minden más feladatot ellenőriz, amit jogszabály a hatáskörébe utal, viszont, hogyha 
valamelyik intézményben valamilyen szolgáltatást nyújtanak, akár étkeztetést, akár ápolási, 
akár háziorvosi szolgáltatást, ott már viszont jogszabályi kötelezettségünk van az ellenőrzésre, 
és ez a 26-os darabszám így alakult, hogy ott megtudtuk, hogy valamilyen ellátást nyújtanak.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy nagyon komoly szemléletformáló és 

nagyon informatív információkat kaptunk a megszólalóktól. Helyesnek gondolom azt, hogy a 
bizottság időnként egy kicsit a fogyasztóvédelmen is túlnyúló ügyeket is asztalra vesz, és 
ezáltal kezdeményezéseket tesz. Az ajánlás azt a célt szolgálja, hogy ne csak azzal az érzéssel 
álljunk fel az asztaltól, hogy ezt a témát itt most feldolgoztuk, hanem legyenek ennek 
következményei is jó értelemben, hogy akinek ebben van lehetősége, az tudja továbbgondolni 
ezeket a felvetéseket. Ennek jegyében szeretném az ajánlásunkat a bizottság számára 
elfogadásra javasolni azzal a korrekcióval, amit én úgy értelmeztem, hogy helyettes 
államtitkár asszony a szociális ellátások esetében szociális szolgáltatásokra tett javaslatot. 
Pontosítsuk akkor, hogy ez hogy szólt.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A (3) bekezdésben a térítés ellenében szó azért nem jó, mert a szociális 
szolgáltatások is térítés ellenében történnek, tehát itt, hogyha lehet, a nem szociális igények 
érdekében nyújtott szolgáltatások esetében legyen.  
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Az első bajusznál az igénybevevő tájékoztatás a szolgáltatásokról. Mert itt nem 
szociális szolgáltatásokról beszélünk, hanem csak szolgáltatásokról. 

A harmadik bajusznál az ellátottak helyett az igénybevevő jogainak érvényesítése, és 
az ötödik bajusznál ugyancsak az igénybevevő. 

 
ELNÖK: Jó. Miután a bizottság fogja elfogadni, úgy vesszük, hogy ez egy jószolgálati 

tevékenység volt az állásfoglalásunk szakmaibbá tételéhez. Ezen kívül még talán egy 
dilemma volt, amit itt magunk felvetettünk a kollégámmal, hogy az egész beszélgetés során az 
világossá vált számunkra, hogy itt különböző jogviszonyok vannak, és ez a fejekben sokszor 
összekeveredik, és erre érdemes volna megnézni, hogy a különböző jogviszonyoknak a 
jogalkotásban meglévő leírása és annak egymással való összekapcsolása hogy jelenik meg. 
Most nem tudok szöveg szerint erre javaslatot tenni, tehát valószínűleg az lesz, amit eredetileg 
is javasoltunk, a második blokknak a végén az utolsó mondatban vetődött fel, de úgy vélem, 
hogy mindannyian értjük, hogy ennek mi a belső tartalma, és valószínűleg ezt így fogjuk 
interpretálni. Nincs szövegszerű javaslatom, csak jelzést tettem, hogy ebbe az irányba van 
még gondolat.  

Amennyiben további szövegszerű módosító javaslat nincsen, azt javaslom a 
bizottságnak, hogy helyettes államtitkár asszony pontosító szakmai javaslatait befogadva 
ebben a formában fogadjuk el az állásfoglalást. Aki egyetért, kérem, hogy szavazza meg. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen a bizottság tagjainak a 
támogatást. Ilyen formában fog kikerülni a parlament honlapjára, és így fogjuk a partnereinket 
tájékoztatni arról, hogy ezt a napirendet lefolytattuk, egy állásfoglalást, egy ajánlást fogadtunk 
el, és erről mindenkit értesítünk. Köszönöm szépen az előadóinknak a részvételt.  

Ezzel ennek a napirendnek a tárgyalását lezártam.  

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a 
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9863. szám) (Általános vita) 

Következik a második napirendi pontunk. A kormányt a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium képviseletében Csomorné dr. Orbán Krisztina és kollégája képviseli, merthogy 
úgy vélem, hogy Székács Péter helyettes államtitkár úr nincs most az előadók között, ezért 
gondolom, hogy főosztályvezető asszony fogja magára vállalni az előterjesztői feladatokat. 
Először önt megkérem hogy a javaslathoz kapcsolódó szóbeli kiegészítést tegye meg, azt 
követően lefolytatjuk a vitát.  

Csomorné dr. Orbán Krisztina szóbeli kiegészítője 

CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Az idő rövidségére tekintettel, mert egy másik 
bizottság is negyedóra múlva tárgyalni fogja szintén ugyanezt a törvénymódosítást, ezért 
szeretnék gyors és hatékony lenni. Tekintettel arra, hogy törvénymódosításról van szó, 
nagyon részletes indoklással nyújtottuk be a módosító javaslatainkat.  

Két témakörben módosulnak a jogszabályok, a termékek körének bővítése és a 
zökkenőmentes átmenet biztosítására irányulnának a javaslatok. Mivel részletesen 
megküldtük önöknek, pontosan tudják, látják, ezért kérem, hogy az általános vitára bocsátását 
hagyja jóvá a bizottság. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Tóth Csaba képviselő úrnak adok 

szót először. 



- 21 - 

Vita  

TÓTH CSABA (MSZP): Köszönöm szépen. A törvény még hatályba sem lépett, és 
már másodszor módosítjuk. Ha az előzményeket megnézzük, tavaly szeptember 11-én fogadta 
el a parlament, október 11-én egy kormányhatározattal 450 millió forintot biztosítottak a 
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nek, aki megkezdte működését. A törvényben 
az volt, hogy november 15-ig ki kell írni a pályázatokat a koncessziós jogra, hát november 15-
én csak egy felhívás jelent meg, majd december 15-én egy hónapos csúszással megjelent a 
kiírás is. Fontos is volt a csúszás, mert előtte már december 11-én módosítottuk a törvény, 
közben már kiderült, hogy az eredeti elképzelés szerint csak a dohánytermékek 
forgalmazásából valószínűleg ezek a kis boltok, trafikok nem fognak megélni, így bekerült a 
lottó és a kaparós sorsjegyek forgalmazása is a termékek közé.  

December 15-én megjelent a pályázati kiírás, ennek a beadási határideje február 13-a, 
azaz holnapután van, és hát immáron most két nappal a beadási határidő előtt ismét 
módosítjuk a törvényt, az előbb hallottuk, hogy a termékek körének a bővítésével. Felmerül a 
kérdés, hogy hogy tudtak a pályázók akkor eddig pályázatokat beadni december 15-től 
napjainkig, hogyha bizonytalanok voltak, hogy egyáltalán mit tudnak majd ebben az üzletben 
forgalmazni. Időközben a múlt héten a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. a 
kiírások beadási határidejét meghosszabbította kilenc nappal, február 22-ig. Ez is egy érdekes 
történet, hogy miért pont kilenc nappal, honnan látták, hogy ez a módosítás egyáltalán át fog 
menni, ilyen formában fog átmenni, és egyáltalán megszavazza a parlament addig. És hogyha 
esetleg a jövő héten lesz ennek a szavazása, akkor két-három nappal a beadási határidőben 
módosul egy törvény, ez milyen lehetőséget vagy feltételeket jelent majd a pályázóknak.  

Ez a módosítás is azt mutatja, hogy az egész dohánypiac átalakítása egy átgondolatlan, 
kapkodó, a pillanatnyi ötleteknek és érdekeknek alárendelt törvényalkotási folyamat volt. Az 
látszik ebből, hogy az eredeti törvény életképtelen, a dohánytermékek forgalmazásából ezeket 
a boltokat nem lehet fenntartani. 

Azzal, hogy a dohányboltok termékkörét most kiegészítik az energiaital, üdítő, 
ásványvíz, szeszes ital, újság, napilap, folyóirat, kávé forgalmazásával, lehet, hogy ezeknek az 
üzleteknek a jövedelmezőségét növelni tudják, azonban a környékükön számos kisbolt tönkre 
fog menni. Ezt tudni lehet.  

Ezek a kisboltok kisvállalkozások főleg kistelepüléseken és bármilyen forgalomkiesés 
számukra végzetes lehet. Eddig a kisboltokban, aki megvette a dohányterméket, ott megvette 
az újságot, a sört, a kávét, ezután ezt majd a trafikban fogja megvenni, nem fog bemenni abba 
a kisboltba, és annak a forgalma bizonyára csökkenni fog. Márpedig ha a forgalma visszaesik, 
akkor alkalmazottakat kell elküldeni, nyitva tartási időt kell csökkenteni, majd a végén be is 
zárhatja a boltot, vagy jelentős áremelést kell végrehajtania ahhoz, hogy talpon fogjon 
maradni, akkor meg ezért kell a boltját bezárnia.  

A javaslat indoklásában az szerepel, hogy a felnőtt fogyasztókat célzó szeszes ital, 
energiaital és kávétermékek forgalmazásából bővíti a dohányboltban forgalmazható termékek 
körét. Kérdésként itt felmerül, hogy hogy van ez tulajdonképpen, mert az üdítő, újság, 
ásványvíz nemcsak a felnőtt fogyasztókat érinti, a 18 éven aluliak is korlátozás nélkül 
megvásárolhatják ezeket a termékeket, de a javaslatból nem derül ki, hogy ezek után a 18 
éven aluliak beléphetnek-e az üzletbe, és meg tudják-e ott vásárolni az üdítőjüket, illetve az 
újságjukat. Mert ugye az eredeti törvény szerint 18 éven aluliak nem mehetnek be az 
üzlethelyiségekbe. Az sem derül ki, hogy a kávé helyben fogyasztását hogy képzelik el, mint 
ahogy az sem világos, hogy nem lesz-e ezekből italbolt esetleg, mert ugye szeszes italt lehet 
ott majd kapni. 

Aztán még egy probléma felmerült, a törvénynek annak idején amellett, hogy a 
fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása volt az eredeti célja, volt egy másik, támogatott 
cél is, hogy a megváltozott munkaképességűeket és a tartósan munkanélkülieket 
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megpróbálják munkahelyhez juttatni. Na most, ha nézzük a rokkantakat, ha ezen a pályázaton 
esetleg sikeresen szerepelnek, hogy fogják ott ők majd a sörös rekeszeket vagy üdítős 
rekeszeteket emlegetni, mert amíg csak a dohánytermékekről vagy a lottóról volt, addig azt 
még el lehetett képzelni. 

A törvényjavaslatnak egy másik pontja, ami a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabályairól szóló törvényt egy újabb ponttal egészíti ki. Ez azt 
mondja, hogy mozgó boltból csak a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. vagy az 
általa feljogosított kiskereskedő árusíthat. Van ezzel egy probléma, ugyanis a fiatalkorúak 
dohányzásának visszaszorításáról szóló törvény szerint a Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zrt.-nek meg volt határozva a tevékenységi köre, és ebben nem szerepel az, hogy ő 
kereskedelmi vállalkozóként tud működtetni bármilyen boltot, illetve egy mozgó boltra 
feljogosíttat bárkit. Tehát ez ellentmond annak a törvénynek.  

Aztán a legfontosabb, hogy ez a módosítás vajon milyen módon fogja az eredeti célt 
támogatni, miszerint a fiatalkorúak dohányzásának a visszaszorítását, miben fogja ezt 
elősegíteni, hogy a dohányüzletekben a lottón és a sorsjegyen kívül szeszes italt, energiaitalt, 
kávét, ásványvizet, üdítőt, újságot is lehet majd kapni. Alátámasztható-e bármilyen 
tanulmánnyal az, hogy az elárusítóhelyek számával csökken majd a dohányzók száma, és ez 
hogyan mutatható majd ki az egészségügyi kiadásokban? És mivel úgy látjuk, hogy ez semmi 
módon nem támogatja a fiatalok dohányzásának visszaszorítását, ezért az általános vitára való 
alkalmasságot nem támogatjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller képviselő úré a szó. 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Ez a módosítás azt szolgálja, 

hogy a leendő dohányboltok stabil lábakon álljanak. Ugye az a kérdés, hogy egyáltalán 
egyetértünk-e azzal, hogy dohányboltok legyenek. Egyetértünk-e azzal, hogy dohányterméket 
ne lehessen bárhol vásárolni, hanem csak olyan kis üzletekben, ahová fiatalok nem mehetnek 
be, ugye ez a feltételezésünk, hogy nem találkoznak a dohánnyal, nem találkoznak 
dohányreklámmal, és ezért kisebb lesz a nyomás arra, hogy ők rászokjanak. Természetesen, 
tekintve, hogy 18 év felettiek és alattiak együtt találkoznak iskolában, itt, ott, nem zárható ki, 
hogy találkoznak azzal a nyomással, hogy rászoknak a dohányzásra, mondjuk egy esti bulin, 
valahol, de mégis kisebb lesz a nyomás egyfelől. Másfelől nehezebb lesz beszerezni a 
dohányterméket, ez egy kis plusz megerőltetést jelent, ami azt jelenti, hogy talán kevesebben 
veszik a fáradtságot, többen nézik úgy, hogy egyszerűbb hagyni ezt az egészet, egyszerűbb 
elektromos cigarettára váltani, leszokni, valami úton-módon máshogy pótolni ezt a 
szenvedélyt. Hogy ennek Magyarország egészségügyi helyzetére gyakorolt hatása mekkora 
lehet, erre csak becslések vannak, azonban biztos, hogy a legóvatosabb becslések szerint is 
ebbe az irányba érdemes elmozdulni. Ez volt az eredeti törvény célja, tehát, hogy Tóth 
képviselőtársamnak válaszoljak, hogy hogyan segíti elő a fiatalok leszokását a dohányzásról, 
illetve azt, hogy ne is szokjanak rá, hát ilyen módon, hogy talán kevesebbet találkoznak vele, 
kisebb lesz a matematikai esély arra, hogy rászokjanak. Ami a konkrétumot érinti, ezt a 
tervezetet. Fontos, hogy ezek a dohányboltok cserébe’ stabil lábakon álljanak. Azaz, hogy 
abból az árrésből, ami a dohányipari terméken van, abból látszik, hogy nem fog tudni az 
összes dohánybolt megélni, éppen ezért egyéb termékeket is árusíthat. Végül is miért ne? Így 
van ez Olaszországtól kezdve számos más országban.  

Ha ezek a termékek ide bekerülnek, akkor egy nagyon sajátos bolt jön létre a magyar 
piacon, hiszen eddig ilyen boltok nem voltak. Akik azt mondják, hogy a kiskereskedelmi 
boltoknak ezek komoly konkurenciát jelentenek, hát annyiból semmiképpen sem, mert ma 
olyan bolt, ami nagyjából ilyesmiket árult volna, nem nagyon van. Általában mindenféle 
élelmiszert árulnak, háztartási áru, papíráru, vegyi áru, játék, illatszer, ezek mind-mind 



- 23 - 

vannak manapság egy kisboltban, és ezen kívül vannak még azok, amelyeket itt felsorolnak. 
Én tájékozódtam a sajtóból is, hogy hogyan reagált a sajtó erre a módosító javaslatra, és ezért 
itt egy dolgot rögtön szeretnék is javítani. Mégpedig azt, hogy azt mondják, hogy az 
élelmiszerforgalom 40 százalékára rúg ennek az összes terméknek a forgalma. Ami abból a 
szempontból igaz, hogy valóban, hogyha egymillió forint élelmiszert adna el egy kisbolt, 
akkor arányaiban 400 ezer forint körülbelül ennek az összesnek a forgalma. Igen ám, de amit 
sugallni akarnak ezzel, az viszont nem igaz, mégpedig ez nem azt jelenti, hogy a kisbolt 
elveszti a forgalmának a 40 százalékát, hiszen ha csak összeadjuk a kettőt, és az egymillió-
négyszázezerhez képest mennyi a 400 ezer, mindjárt csak 30 százalék, itt van egy apró 
csúsztatás. És még egyszer mondom: háztartási áru, papíráru, vegyi áru, játék, illatszer. Amit 
a kisboltok elveszíthetnek, még egyszer mondom, hiszen ez nem egy törvényszerűség, az az 
én számításaim szerint 10 és 15 százalék között lehet az összes termékkel együtt, és ezt sem 
biztos, hogy elveszítik, hiszen még egyszer, például azok, akik nem dohányoznak, azok egész 
biztosan nem a nemzeti dohányboltokban fogják megvásárolni ezeket a termékeket. Hanem 
ugyanott, ahol korábban.  

Azt gondolom, hogy ezzel a módosítással egyfelől a nemzeti dohányboltokat stabilabb 
lábra lehet állítani, hiszen senki nem garantálja még így sem, hogy nem lesz olyan nemzeti 
dohánybolt, amelyik végül mégiscsak feladja a harcot, de ugyanígy a kisboltoknak sem jelent 
egy hihetetlen konkurenciát, hiszen még egyszer, ők rengeteg mindent árusítanak ezeken a 
termékeken kívül.  

Nagyon fontosnak tartom, és erről nem esett szó, hogy ha már nagyon jól elő vannak 
készítve ezek a boltok, akkor megnyithatnak május 1-jével, tehát azok a bérleti szerződések, 
amelyek lassan elindulnak, kibérelték a helyet, vagy ki fogják bérelni a helyet, előbérleti 
szerződés van, stb., azokból valami kis bevétel is lesz, nemcsak kiadás. Tehát nagyon 
fontosnak tartom, hogy előbb elindulhatnak. És van még egy dolog, ami, azt gondolom, hogy 
a magyar piacon ritkán szokott előfordulni, és ezért külön gratulálok a kormánynak, hogy 
gondolt azokra, akiknél kifutó termékek maradnak, hiszen korábban nem nagyon volt arra 
példa, arra se, hogy egyszer csak nem árusíthatnak, de arra nem nagyon volt példa, hogy 
mondjuk egy bolt befejezi a működését, akkor bárki köteles visszavásárolni a kint lévő 
készleteket, úgyhogy itt most nagyon helyesen a nagykereskedő köteles az eredeti áron 
visszavásárolni azokat a dohányipari készleteket, amelyek a kisboltok nyakán maradnak. Azt 
gondolom, hogy ez egy nagyon korrekt dolog. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ertsey Katalin képviselő asszonyé a szó, és az elnök 

jelzi, hogy szeretne hozzászólni. És Tóth képviselő úr is.  
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig nagy élvezettel 

hallgatom Spaller Endre előadását arról, hogy a kormány milyen remek javaslatot készített. Itt 
az eredeti törvényjavaslat Lázár János és Sánta János előterjesztők, bocsánat, Sánta János 
csak a szövegíró volt, az ő szüleményük, ami, azt hiszem, jobban tart számot a legcinikusabb 
törvényjavaslat dobogós helyezésére az elmúlt két és fél év ámokfutása során. Ehhez szintén 
méltó az az eljárás, ahogy most próbálják az utolsó pillanatban módosítani. Hány nappal is a 
határidő lejárata előtt? Ezt nevezte ön nagyon jól előkészítettnek, ezt a folyamatot. Ez hasonló 
egyébként, mikor az egyetemi felvételik előtt kilenc nappal változtatják meg a szabályokat, de 
nem vagyunk meglepődve. 

Egy kicsit csodálkozom, hogy Tóth Csaba képviselőtársam miért csodálkozik azon, 
hogy itt a módosítókat már eleve úgy veszik, hogy el lesznek fogadva. Ugye ebben sosem volt 
semmi gond, sőt amikor Sánta János kiküldte ennek az eredeti törvénynek a szövegét 
Brüsszelbe, abban még az el nem fogadott módosítók benne voltak, innentől pontosan lehet 
tudni, hogy ez is ugyanúgy fog átmenni, mint az eddigiek.  
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A konkrét kiterjesztése ennek a törvényjavaslatnak, a most előttünk álló módosításnak, 
ez azt jelenti, hogy ezek a nemzeti dohányboltok, amikről tudjuk, hogy az igazán nagy 
biznisz, és ilyen értelemben az állami szintre emelt korrupciós kockázat a koncessziós ügyben 
van. Erről itt nem esik szó, de azért emlékeztessük magunkat arra, hogy itt az történik, hogy 
embereknek a szabadpiacon eddig felépített meglévő kisvállalkozása helyébe nemzeti 
szalaggal átkötött úgynevezett nemzeti dohányboltok lesznek. Ezeknek egyébként eddig 
nemzetközileg létező formát másolva, volt korlátjuk, most nem lesz korlátjuk abban, hogy mit 
árusíthatnak. Tehát lényegében nemzeti szalaggal átkötött cigi- és piaboltokat nyitunk meg 
fiatalkorúak előtt is. Ez már olyan szinten szembemegy az eredeti, meglehetősen cinikus 
céllal, hogy ezt természetesen támogatni nem lehet.  

Viszont arra felhívnám a figyelmét Spaller képviselőtársamnak, hogy nem a sajtóból 
kell tájékozódni arról, hogy hogy néznek ki ezek a boltok, hanem ki kell menni az első sarki 
trafikba. Jelenleg ezek a termékek megvásárolhatók. Tehát még egyszer szeretném felhívni 
arra a figyelmet, hogy ez a törvénymódosító javaslat végképp kitágítja azt a fajta keretet, ami 
szembemegy az eredeti céllal és címmel. A fiatalok dohányzását nem fogja visszaszorítani, 
sőt a szeszfogyasztásukat is elő fogja segíteni. De itt, még egyszer mondom, a koncesszió a 
lényeg. Az a koncesszió, amit majd haveroknak át fognak játszani és több tízezer ember fog 
tönkremenni, akik eddig nyugodtan üzemeltethették egy széles árupalettával és egy bizonyos 
körön kívül a szabadpiacon ezeket a termékeket. Úgyhogy az LMP nevében azt tudom 
mondani, hogy ezt a törvénymódosítást a kezdetektől (Moraj – Közbeszólás: Mit mondott?) 
… a Lehet Más a Politika parlamenti frakciója nevében mondom el a hozzászólásomat. A 
házszabályt legyen szíves tanulmányozni, tisztelt Örvendi képviselőtársam, és utána tegyen 
ilyen megjegyzéseket. Köszönöm szépen. Nem tudom támogatni a törvényjavaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most kormánypárti képviselőtársaimnak adok 

lehetőséget. Boldog képviselő úr, tessék! 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Elnök Úr! Én csak szeretném felhívni Ertsey Katalinnak 

a figyelmét arra, hogy idézze már nekem a törvényből azt, hogy hol nyitottuk ki a 18 év 
alattiaknak a lehetőséget, hogy a nemzeti dohányboltban vásároljanak, mert ő ezt mondta, és 
mi ezt nem tettük. Én megértem őt, hogy zavarja a nemzeti szín, de tudomásul kell venni, 
hogy ez Magyarország, és itt a nemzeti szín a magyar embereknek a szívéhez közel áll, és ez a 
mi színünk. Tehát ne zavarja, hogyha a nemzeti dohányboltot nemzeti színű szalaggal fogják 
átvágni, amikor átadják, vagy esetleg nemzeti színek is lesznek rajta. Reményeim szerint 
hamarosan minél több magyar házon is nemzeti színű zászló fog lobogni úgy, mint 
Amerikában az amerikaiaknak vagy Romániában a román nemzeti színű zászló. Ez teljesen 
természetes egyébként más országokban, én bízom benne, hogy Magyarországon is ez 
természetes lesz. Lehet, hogy akkor is lesz olyan, akit ez zavar, de hát ilyen az élet. Minket ez 
nem zavar, örülünk neki. Úgyhogy szeretném, ha idézné azt, hogy hol engedjük meg a 18 év 
alattiaknak a bejutását és a vásárlását ezekben a boltokban. Márpedig ilyen nincs.  

A másik, hogy én örülök neki, hogy rémképeket lát, és sok kisbolt bezárását látja, azt 
gondolom, erről majd akkor beszéljünk, amikor már fél éve nyitva lesznek ezek a boltok, mert 
én nem hiszek abban, amit ön mond. A kereskedők sem hisznek. Én nagyon sok kereskedővel 
beszéltem az én körzetemben, és nem így látják ezt, sőt van olyan kereskedő, aki ilyen boltra 
fog pályázni, mert úgy gondolja, hogy ő is szeretne ilyen boltot nyitni. Ezzel semmi baj nincs, 
azt gondolom. Tehát nem azt látja, hogy bezár, hanem egy újabb lehetőséget lát. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök urat megkérem, hogy adja meg nekem a szót, 

hogy pár értékes gondolattal ezt a nagy vitát kiegészíthessem.  
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(Az elnöklést Szabó Zsolt alelnök veszi át.)  

 
ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr!  
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Nem megelőlegezve a majdan 

lefolytatandó vitát ma este, mert ha jól értem, ma lefolytatjuk az általános vitát, aztán holnap 
döntünk a részletes vitáról való szavazásról, aztán lefolytatjuk a részletes vitát is. Sürgető idő 
nyilvánvalóan azért is van, mert nem sokára lejár a pályázatok beadási határideje, tehát a 
lovak közé kell csapni rendesen.  

Pár kérdésem volna. Elhangzott kérdésként, még egyszer szeretném pontosítólag 
feltenni, hogy most mi is az igazság ebben. Ugye ezekben a boltokban a mostani módosítás 
nyomán a termékek köre kibővül, belekerül az újság is. Ahol nyilvánvaló, kérdezem én, hogy 
18 év alatti nem léphet be a boltba. Életszerű-e az, hogy a kisfiú berohan mondjuk egy 
Dörmögő Dömötört megvásárolni, de nem mehet be ebbe a boltba, mert nyilvánvaló, ide nem 
teheti be a lábát, miközben az újságot a településen lehet, hogy csak ebben az egy boltban 
fogják forgalmazni, mert nem hiszem, hogy 500 méterre egy másik is fog nyílni egy 
kistelepülésen. Tehát valamilyen munkamegosztás ebben fog történni. Vagy az apuka leküldi 
a Népsportért, bocsánat már így hívják, a Nemzeti Sportért, és azt mondja, hogy hát, vegyél 
fiam egyet. Nem tudja a gyerek elintézni ezt a problémát. Hogy van ennek az elrendezése? Ez 
tényleg családokban meglévő probléma.  

Kettő: van egy vita, ahogy én látom, a különböző kereskedelmi szövetségek is felvetik 
ezt a problémát, a boltnak a megközelíthetősége. A szabad ég felől kell bemenni a boltba. 
Most ez akkor megvan-e ez a probléma vagy nincs meg? Ilyen értelemben ennek a megoldása 
megtörténik-e, vagy nem történik meg?  

Spaller képviselő úrnak mondom, bár úgy látom, a vitát már lefolytatta Ertsey 
képviselő asszonnyal, de az a remek döntés a kormány részéről, ami ezen a téren megjelenik, 
az nem kis részt azért is van, mert a jövedékiadó-bevétel el fog maradni. Tehát minden 
alkalmat meg kell arra ragadni, hogy a költségvetésnek ez a tétele is pótolva legyen. 
Nyilvánvaló, ez egy jogos kormányzati szándék, sikersztoriként azért nem állítanám be 
feltétlenül. Mondjuk úgy, hogy az a siker, hogyha bejön ez az összeg a költségvetésbe, és nem 
kell módosítani a költségvetést ezen tétel miatt sem.  

Egy megjegyzés: én úgy vélem, hogyha az eredeti előterjesztés esetében, ahol 
nyilvánvaló, nagyon hangzatos ifjúsági célok fedték el a komoly üzleti érdekeltségeket, ha ott 
egy alapos hatásvizsgálatot elvégeznek, amely egyébként a kereskedelmi tevékenység 
sajátosságainak az áttekintésére vonatkozik, ahol a jövedékiadó-bevételre, a piacra bevezetés 
kérdésében vagy akár a termékkör rentabilitása körében lefolytatnak egy hatástanulmányt, 
akkor ma nem kellett volna módosítani az előterjesztést. Csak az akkor nagyon hirtelen 
sebességgel beszaladt, és ezek az előzetes hatástanulmányok nem történtek meg. Nem tudom, 
hogy a mostani során van-e már ilyen, ezt kérdezem főosztályvezető asszonytól, van-e már 
valamilyen végiggondolása vagy esetleg egy következő módosítás fog még hozzá párosulni. 

Ugyancsak szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan végiggondolása, hogy ennek a 
törvénynek és ennek az új rendszernek a bevezetése hogyan fogja érinteni például a 
foglalkoztatás ügyét. Mert a szakszervezetek, érdekképviseletek, kereskedelmi szervezetek 
váltig azt állítják, hogy szerintük ez foglalkoztatáscsökkenést fog eredményezni. Önöknek 
van-e ezzel ellentétesen egy másik számuk, hogy ez foglalkoztatásbővülést fog jelenteni? 
Mert, csak kérdezem, ha már kettővel kevesebb van, az már csökkenést jelent. Hogy fogja 
érinteni ez a munkaerőpiacot? Különösen az egymillió munkahelyre vonatkozóan kérdezem.  

Szerintem ez a három-négy kérdés hozzásegít ahhoz, hogy megértsük azt, és én nem 
akarom ezt a vitát túlexponálni, hogy egyszerűbb lett volna, hogyha az elején ezt nem ilyen 
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körülmények között, nem ilyen felhanggal teszik be, hanem azt mondják, hogy szeretnének 
egy opciót teremteni a gazdaság területén a kormánypártokhoz közel álló szakembereknek, 
vállalkozóknak, és akkor ezt megspórolhattuk volna, és nem kell erőlködni azzal a kérdéssel, 
hogy hogy fogja ez majd szolgálni egyébként a fiatalkorúak dohányzásának a visszaszorítását. 
Mert az, Spaller képviselő úr, hogy oda a gyerek nem mehet be, az nem fogja. Higgye el 
nekem! Ma is látunk lerészegedő fiatalt, miközben egyébként nem lehet 18 éven alulit 
kiszolgálni alkohollal. Mégis olvasom nap mint nap a hírekben, hogy fiatalok itt is, ott is 
lerészegedtek. Olvasom azt, hogy a szakközépiskolások körében egyre divatosabb a 
cigarettázás. Azáltal, hogy nem mehet be a fiatal a boltba, hogyan fogja ezt a helyzetet 
elősegíteni? Sokkal inkább tudtam volna elképzelni egy átfogó egészségügyi szakmai 
programot, de ez nem az, ez egy piaci újrafelosztás, ezt rögzítsük így. Magam részéről ennyi.  

 
(Az elnöklést Simon Gábor elnök veszi vissza.)  

 
ELNÖK: Jelentkezett még Spaller képviselő úr, megadom a szót.  
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Hát ha Ertsey Katalin azzal 

kezdte, hogy örömmel hallgat engem, én is örömmel hallgatom őt. Különösen a frakcióhoz 
való tartozás jobban érdekelt volna, mint amit elmondott. (Moraj.) Annak több relevanciája, 
értéke lett volna. Sajnos arról nem tudtunk meg semmit. 

Ellenben, amit elmondott, azokban egy-két dologra felhívnám a figyelmét. Az egyik 
azt mondta, hogy jól felépített boltokat fog lerombolni ez a pályázat. Én viszont azt mondom, 
hogy nézze meg, hogy most azok a termékek, amiket most beleveszünk, meg amit korábban 
belevettünk, annak mennyi részét árusították különböző kereskedelmi hálózatok. Tehát 
mondjuk az, hogy hipermarketekben, plázákban stb. nem lehet majd dohánytermékeket venni, 
ott nem működhetnek majd nemzeti dohányboltok. Ha csak azt megnézzük, hogy mit jelent 
majd az, hogy ezek helyett a kereskedelmi láncok helyett majd a dohányboltok fogják árulni 
ezeket a termékeket, és praktikusan onnan is elvesznek ezek a dohányboltok forgalmat, 
nemcsak a sarki kisközérttől, hanem a harmadik településen lévő hipermarkettől is, akkor azt 
gondolom, hogy ez nemhogy foglalkoztatáscsökkenést, hanem foglalkoztatásbővülést fog 
eredményezni.  

Egyébként kérdezem elnök úrtól, hogy az, hogy a kereskedelmi szervezetek szerint ez 
foglalkoztatáscsökkenést fog jelenteni, ezt hol olvasta. Mert én ezzel nem találkoztam, lehet, 
hogy csak én tévedek.  

Ami a jövedékiadó-bevételt jelenti, nagyon csodálkozom önök. Hogyha ezt az LMP-
től, Jobbiktól hallom, akkor azt mondom, hogy nincsen elég szakértőjük, ezért nem látják, de 
önök elvileg kormányon is voltak, és pontosan tudják, hogyha a dohányzásból a teljes 
jövedékiadó-bevétel elmaradna, az az egészségügyi kasszán olyan megtakarítást jelentene, 
hogy az gazdagon pótolná a teljes jövedékiadó-bevételt. Az lenne a legjobb, én mint nem 
dohányzó azt mondom, hogy az egész társadalomnak az lenne a legjobb, hogyha nem lenne 
jövedékiadó-bevétel a dohányipari termékeken, de cserébe az ezzel kapcsolatos egészségügyi 
kiadások is elmaradnának. Ez szerintem nagyon jó lenne mindenkinek. (Moraj.) Azt hiszem, 
minden felvetett kérdésre válaszoltam. A kormánypárti frakciók támogatják ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Továbbadom a szót. Most egy kicsit zavarban vagyok, mert Spaller 

képviselő úr előterjesztőként válaszolt az összes kérdésre, de szerintem az előterjesztő eggyel 
arrébb ül, nem ön az előterjesztő. (Spaller Endre: Kormánypárti képviselőként válaszoltam.) 
Megértettem, megértettem, mégiscsak a volt frakcióvezetőjük nyújtotta be, tehát értem én ezt. 
Tóth képviselő úré a szó. 
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TÓTH CSABA (MSZP): Köszönöm. Miután Spaller képviselőtársunk lelkesen 
dicsérte ezt a jól előkészített törvényt, néhány megjegyzésem azért ehhez lenne. Egyrészt a 
stabil lábakon álló boltokhoz. Azért kell ezt most már másodszor módosítani ezek szerint, 
mert kiderült, hogy ez semmiképp sem állt eddig stabil lábakon, mert ha azon állt volna, 
akkor már mikor beterjesztették szeptemberben, akkor stabil lábakra lehetett volna helyezni.  

Ha már felmerült itt a koncessziós kérdés, ne felejtsük el, hogy húsz évre szól itt a 
koncessziós jog. Húsz évre. Holnapután van a beadási határidő, most módosítgatunk. Tehát 
azért az hogy néz már ki, hogy valaki húsz évre tervez, és még beadási határidő előtt két 
nappal nem tudja, hogy egyáltalán mire pályázzon. 

Felmerül az üzlethelyiség kérdése, hogy milyen jó dolog, hogy itt előszerződés, meg 
előüzemeltetést, meg nem tudom, mik lehetnek. Mikor az eredeti elképzelés szerint valaki egy 
trafikban kezdett el gondolkodni, annak elég egy kis üzlethelyiség, mert hát dohányárut nem 
kell nagy raktárban tárolni. Aztán léptünk tovább, jött a szerencsejáték, oda már nagyobb 
üzlethelyiség kell, aztán most már kiegészítettük ásványvízzel, sörrel, még nagyobb 
üzlethelyiség kell. Tehát, aki az elején elkezdett gondolkodni ilyen trafikkoncesszióban, az 
már lassan egy nagyboltban kezdhet gondolkodni. És a költségek sem ugyanakkor. Lehet, 
hogy saját magának egy egyszemélyes boltnak el tudott volna képzelni egy trafikot, most már 
eljutottunk odáig, hogy ez már nem egy egyszemélyes bolt, a költségeket át kell számolni, 
hogy egyáltalán megéri-e neki ilyen formában működtetni vagy sem.  

Aztán egy jó megjegyzés a jövedéki adóval kapcsolatban. Hát a másik véglet az, hogy 
akkor be kellene az egészet tiltani úgy, mint a szerencsejáték-törvényt, amit két nap alatt 
bedaráltak, lehetne teljes tiltás, és akkor valóban, a megtakarításból meg lehetne ezt oldani. 
De egy ilyen módosító javaslatot bizonyára be fog nyújtani Spaller képviselőtársunk, mert ezt 
nagy szívvel tudjuk támogatni. 

De ha már módosító javaslat szóba került, akkor mi is valószínűleg fogunk egy 
módosító javaslatot tenni. Ezek után, amiket elmondott, a következőkre gondoltunk. Lehet 
tovább bővíteni a termékköröket. El tudunk jutni a kenyérig, a sóig, az olajig, a cukorig, az 
édességtől a vegyi áruig, módosítani fogjuk, hogy bővítsük ezzel a termékköröket, és hogy 
megmaradjon a nemzeti, hívjuk ezt nemzeti vegyesboltnak, olyanok meg már úgyis léteznek, 
tehát az egész körbeért, az egész történetnek akkor semmi értelme nincsen. Remélem, fogja 
támogatni a módosító javaslatunkat Spaller képviselőtársunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Olyan jó a javaslat, hogy Szabó alelnök úr is szót kér.  
 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Tényleg szeretném lezárni a vitát. Nagyon rossz úton 

gondolkodunk. Két hibát követtünk el. Az egyik: forgalomról beszél mindenki, valójában 
pedig fedezet és ár és tömegről kellene. Mert ez számít. Szeretném megkérdezni, én 22 éve 
figyelem ezt a piacot. Jó pár ilyen tevékenységet végző, szerveztet és céget nézek kicsiben és 
nagyban. Szeretném megkérdezni, hogy valaki a képviselő hölgyek és urak közül meg tudja-e 
mondani, hogy melyik terméken, melyik régióban mennyi most az árrés. És abból mennyi az 
árréstömeg? Csináltunk rá számításokat. De én a saját választókerületemben. Kistelepülésen, 
városban, stb. Meg kellene nézni, szerintem ez a jó út, ahogy most ez a jogszabály van, ezzel 
a termékkörrel több oldalon is. 

A másik kérdés. Trafik, lemegyünk a sarokra és látunk egy trafikot. Nekem van 38 
településem, egyiken sem működik trafik, úgyhogy Ertsey képviselő asszonyt szívesen 
meghívnám, hogy ott nézze meg ezeket a trafikokat, amik nem működnek. Én úgy gondolom, 
és a másik hiba, rossz úton járunk, ha 2003. május 25-én az akkori kormány, aki meghozta a 
devizasáv-szélesítéssel kapcsolatos döntését, megmondta volna, hogy június 10-én nem 
mínusz 10 százalék, hanem plusz 10 százalék lesz a hatás, akkor nem dőlt volna be a magyar 
exportpiac 40 százaléka. Tehát, ha látnánk, hogy a gazdaságra ez milyen hatással van, akkor 
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mi látnokok lennénk, és biztosan tudnánk vállalkozni nyereséges, jövedelmező tevékenységre. 
Jelen pillanatban nem látjuk, szabad piac van, szabad vállalkozás, és a vállalkozó a saját 
kárára és hasznára végez ilyen tevékenységet. Bízzuk ezt a gazdaságra, hadd dolgozza ezt ki. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Minden jó hozzászólás újabbakat vonz magával. Balla 

képviselő úr!  
 
BALLA GERGŐ (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Úgy 

gondolom, hogy az, hogy először elindultunk abba az irányba, hogy csak dohányárut lehet 
árulni, most már egyre több mindent bevonzottunk ezekbe a boltokba csak azért, hogy jobb 
lábon megálljanak, én úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem jó irány. Hiszen eleve megvan 
az a törvényünk, hogy 18 év alattiaknak nem lehet dohányterméket árulni, és a legtöbb 
helyen, ahol dohányterméket árulnak, ezt eddig sem tették meg, mert mindenki fél a 
büntetéstől. Tudom, hogy azt mondják, hogy nagyon sok helyen árulnak 18 éven aluliaknak, 
de ezután is, hogyha akarnak, hozzá fognak jutni. És most ne gondolják azt, hogy MSZP-s 
képviselőtársam ötlete tetszett meg, én ezt már nagyon régóta mondom, amit ő is említett 
most, hogy ahhoz, hogyha valóban vissza akarjuk szorítani a fiatalkorúak dohányzását, akkor 
igenis tiltsuk be a cigarettát. Én is dohányzom, de ez lesz az egyetlen olyan törvény, amire 
igennel fogok szavazni. Mert hogyha valóban a fiatalok, a felnőttek egészsége a legfontosabb 
a számunkra, akkor ezt a rizikófaktort egyszerűen vegyük ki. Nem kell a jövedéki adó, mint 
ahogy mondta Spaller képviselő úr, hogy az az egészségügyben mit okozna. A jövedéki adóra 
szüksége van az államnak, hogyha egészséges embereket akarunk, azt mondjuk, hogy a 
dohányzás káros az egészségre, akkor tiltsuk be. Ez lenne a legegyszerűbb megoldás, és nem 
kellene nemzeti dohányboltokkal kínlódni, módosítgatni állandóan csak azért, hogy aki ilyet 
nyit, az meg tudjon élni. Ha valaki nyitni akart ilyen nemzeti dohányboltot, akkor nyitott 
volna. Ha nem nyitottak volna, akkor nem árultak volna dohányt, kevesebben szívtak volna 
cigarettát, és a fiatalok sem jutottak volna hozzá. Az eredeti elképzelés még mindig jobb ötlet 
lett volna, mint ez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ertsey Katalin egy gyors megszólalásra, aztán 

főosztályvezető asszonynak adom meg a lehetőséget, hogy erre a számtalan szebbnél szebb 
kérdésre reagáljon. 

 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úrnak nem 

szeretnék arra kitérni, hogy hogyan mond ellent az, hogy – az előbb elhangzott, hogy – nem 
lesz a településen ilyen bolt, és ez gondot okoz, hogy az újságot hol vesszük meg. Zárójel 
bezárva. 

Ha szamizdatban is, de nagyon örülnék, hogyha odaadná a számításokat, mert ezeket 
hiányoltuk. Ha hatástanulmány nincs, akkor nagyon örülök, hogy ön átlátja a számokat, mert 
csináltak valamiféle forrásból hatástanulmányokat. Én nagyon örültem volna, hogyha a 
kormány saját forrásból tesz erre kísérletet, hogy elmagyarázza ezeket a számokat a 
képviselőknek, akik döntenek, ugyanis önök sem tudják, hogy miről döntenek. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az értékes vitát ezzel most lezárom. Megadom a reagálás 

lehetőségét főosztályvezető asszonynak. Voltak gyakorlatilag, praktikus kérdések, és voltak 
átfogóbbak.  
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CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Igen, rengeteg kérdés elhangzott, de egy dolog mellett nem szabad 
elmenni. Magának a jogalkotónak a szándéka mellett. A fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról beszélünk és az összes többi már csak mellékes. Szeretném felhívni a 
bizottság tagjainak a figyelmét, hogy nem tudom, mennyire ismerik azokat a statisztikai 
adatokat, bár egyetértek képviselő úrral abban, hogy van olyan törvény, hogy 18 éven 
aluliakat nem szolgálhatnak ki dohánytermékkel, ennek ellenére kiszolgálnak. Bárhol, 
bármikor, bárki bemegy. Ennek a statisztikai adatnak a száma 45 százalék. Ez irreálisan 
magas. Ez ellen lépni kell, tenni kell!  

Én úgy gondolom, hogy a kormány azzal, hogy módosítja a fiatalkorúak dohányzására 
vonatkozó törvényt, abszolút jó úton halad. Rengeteg olyan dolgot fel lehetett hozni, hogy a 
Dömötör újságot a trafikban meg lehet-e venni. Ez egy nagyon fontos kérdés nyilvánvalóan, 
de valószínűleg én sem küldöm a trafikba a gyerekemet majd újságot venni, ugyanis egy 
dolgot nem szabad elfelejteni, az újságárusítást nem szüntetik meg. Tehát újsághoz bárhol 
bármikor hozzájuthat, a Dömötörtől kezdve a Fürge Ujjakig, bármelyikhez. Aki bemegy 
esetleg a trafikba, netán dohányt vásárolni, és meglátja a Dömötört és megveszi a gyerekének, 
legyen úgy. Tehát én úgy gondolom, hogy egy Dömötör újságon nem kellene így… nem 
kizárólagosan fogják a trafikokban árusítani. (ELNÖK: De nem mehet be a gyerek!)  

Volt olyan kérdés, hogy a mobil árusítás. A nemzeti dohánytörvény tartalmazza, hogy 
ahol ellátási zavar léphet fel, ott meg fogja oldani a társaság mobil árusítóhelyekkel, hogy 
ellátási hiány ne lépjen fel. Ez ezt a célt szolgálja. 

Hogy miért kell ilyen gyakran hozzányúlni a jogszabályhoz? Ugye folyamatosan 
zajlanak a társadalmi egyeztetések, mindenkit meghallgatunk, mindenkinek a véleményét 
figyelembe vesszük, és amit csak tudunk, kellő időben próbálunk beépíteni, hogy minél 
zökkenőmentesebbek legyenek majd a trafikok megnyitásai.  

A pályázók köre. A pályázók pontosan fel vannak készülve, a pályázók pontosan 
tudják és ismerik a lehetőségeiket, és nagyon jól tudják alkalmazni. És minek után előzetesen 
interjúvoltuk őket, hogy mi fog történni, pontosan tudják, hogy 22-re ki van tolva a beadási 
határidő. Ez a pályázók körében fennakadást nem okozott. Felhívom mindenkinek a szíves 
figyelmét arra, hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján ott van a kapott 
kérdések és az arra adott válaszok oldala. Kérem szépen azokat a tanulmányozzák! Nagyon jó 
kérdéseket kapunk, nagyon széles társadalmi réteg ír be, és írásban teszi fel a kérdéseket, 
amelyekre folyamatosan kapják a válaszokat.  

Azt pedig szeretném még hozzátenni, hogy Európában Magyarországon a 
legszigorúbb a trafikokban árusítható termékek köre. Úgy gondolom, hogy nem kellene 
belemenni olyan polemizálásokba, hogy akkor majd tejet, kenyeret meg virslit meg bármit is 
lehet ott árusítani. Jelen pillanatban mi is küzdünk Brüsszellel, mert szeretnénk a termékek 
körét bővíteni, de azért Brüsszel is igen csak nemet mond annak ellenére, hogy például 
Ausztriában a trafikokban színházjegyet és az ottani BKV-nak megfelelő jegyeket is lehet 
árusítani. Ez Magyarország számára nem engedélyezett jelen pillanatban.  

Azt is vegyék figyelembe, hogy az Európai Unióban Magyarország elhelyezkedése 
mit enged, mit nem enged, mire van lehetőségünk és mire nincs. Igyekszünk minden 
szempontot figyelembe venni, és eszerint, ha szükséges, akkor újabb és újabb módosításokkal 
pontosítani, finomítani a jogszabályt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt feltenném szavazásra, a lovagiasság jegyében 

szeretném Spaller képviselő úrnak beolvasni az alábbi megjegyzést: „közös petícióban 
tiltakozik a Dohányipari és Dohánykereskedelmi Dolgozók Szakszervezete, valamint a 
Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete, mert szerintük a kormány úgy államosítja 
a dohánytermékek kiskereskedelmét, hogy azzal kockára teszi a kiskereskedelmi szektorban 
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foglalkoztatott munkavállalók tízezreinek a munkahelyét, ezért a trafiktörvény módosítását 
kérik.” Kérdezte képviselő úr, hogy hol láttam ilyet, szívesen átküldöm önnek ezt az 
információt.  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Egy szép vitának a záró momentuma következik, az általános vitára 
való alkalmasságról fogunk dönteni. Aki általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, most 
tegye fel a kezét. (Szavazás.) 11 igen, 6 nem. A többségi álláspontot Spaller képviselő úr 
fogja képviselni, ha az ellenzékiek egyetértenek, Tóth képviselő úr szívesen vállalkozik, hogy 
ma éjszaka elmondja a kisebbségi véleményt. (Nincs ellenvetés.) Ezzel ezt a feladatot 
megoldottuk.  

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták 
rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi 
lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9875. szám) (Általános vita) 

Még egy napirendi pontunk van. Tisztelettel köszönöm főosztályvezető asszony 
helytállását. Üdvözlöm Szép-Tüske Rita főosztályvezető asszonyt. Gondolom, a helyettes 
államtitkár úr egy másik bizottságban teszi a dolgát. Megadom önnek a szót. 

Szép-Tüske Rita szóbeli kiegészítője  

SZÉP-TÜSKE RITA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Annyival szeretném kiegészíteni az előterjesztést, kicsit megvilágítva annak a fontosságát, 
hogy a kormány a jelen előterjesztésben alapvetően az építőiparban legjellemzőbb 
lánctartozások megfékezésére tesz javaslatot. Ez elsősorban a kis- és középvállalkozói 
szektort érinti leginkább. A javaslat központi eleme egy objektív szakértői szerv beépítése a 
rendszerbe, ezáltal gyorsítva a döntéshozatalt úgy szakértői szinten mint a bíróság előtti 
eljárásban. Ez az úgynevezett teljesítést igazoló szakértői szerv a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara infrastrukturális bázisán egy független igazságügyi szakértőkből álló szakértői 
szervként jönne létre, amely jogosult volna dönteni az építőipari szerződések 
részteljesítésének az értéke, illetve műszaki tartalma tekintetében, és ezzel már önmagában 
ösztönözné álláspontunk szerint a jogkövető magatartást. Amennyiben ez mégsem így lenne, 
így lehetőség van a TSZSZ szakértői véleményére alapozva bírósági eljárást kezdeményezni, 
amely bírósági eljárásnak az eljárási határidői nagymértékben felgyorsításra kerülnének a 
jogszabályjavaslat szerint. Úgyhogy ebben az egyik fő érdeme vagy előnye van a javaslatnak. 

A másik fő érdeme, amit mindenképpen szeretnék még kiemelni, az a feltételes 
bankgarancia intézményének a bevezetése. Jelen gyakorlat szerint a szerződésekben a 
vállalkozó garanciát vállal arra, hogy nem teljesítés estén a megbízást adó például 
fővállalkozó lehívhatja a bankgaranciát. Ennek most semmilyen szakmai alapja vagy 
kontrollja nincs ebben a rendszerben. A javaslat szerint pont ez lenne, tehát a teljesítésigazoló 
szakértői szerv éppen azt mondaná meg, hogy milyen mértékben, vagy van-e erre egyáltalán 
lehetőség, és ezáltal biztosítva azt, hogy az alvállalkozótól ne vonják el úgy a pénzt, hogy ő 
tulajdonképpen teljesített. Ez a két fő érdeme és lényege van a javaslatnak. Ezt szerettem 
volna kiemelni. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Az első hozzászólónak Tóth Csaba 

képviselő urat fogom felkérni. És egyben szeretném jelezni a bizottságnak, hogy az ülés 
vezetését átadom Szabó Zsolt alelnök úrnak.  

 
(Az elnöklést Szabó Zsolt alelnök veszi át.)  
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Képviselői hozzászólások 

TÓTH CSABA (MSZP): Köszönöm szépen. A probléma felvetése nagyon is aktuális. 
Ezzel már korábban foglalkoztam jómagam is. Tavaly szeptemberben írásbeli kérdést is 
adtam be a miniszterhez, illetve egy szóbeli kérdést is feltettem a parlamentben, hogy mi lesz 
az építőipari lánctartozásokkal, mert hát ugye, ha a számokat nézzük, az látszik, hogy a válság 
kezdetétől 2008-tól napjainkig az építési beruházásoknak a 16 százalékára estek vissza az EU-
ban, ugyanez az arány Magyarországon 42 százalék. A lakásépítés visszaesése viszont 70 
százalékos és a kívánatos 40 ezer lakás egynegyede épül. Felújításokban hasonló az arány, 
400 ezer lakást kellene optimálisan évente felújítani, ehelyett csak százezer lakásra van most 
igény. A foglalkoztatottak létszáma 280 ezerről 110 ezerre csökkent, és ezzel egyidejűleg, ami 
a lényeg, a lánctartozások mértéke 400 milliárd forintra növekedett időközben. Csak 
zárójelben kell megjegyezni, hogy ebből az állami, önkormányzati kiváltó ok olyan 60-70 
milliárd forint, aminek a kezelésével külön kellene foglalkozni.  

A lánctartozások kialakulásának három alapvető oka van. Az egyik, amikor az 
építtetői fedezet hiányában indul el a munka, és természetesen, ha már a kezdetekkor nincs 
meg a fedezet, ez nagyon gyorsan továbbgyűrűzik.  

A második ok, ami talán a leggyakoribb a mai viszonyok között azért, mivel 
egyáltalán nincs munka, ezért áron alul vállalják el. Ez az irreálisan alacsony vállalási ár az, 
ami kiváltja a lánctartozásokat. A harmadik pedig a rosszhiszemű megrendelői magatartás, 
amikor már eleve azzal a szándékkal indul el egy építtetői vállalkozás, egy projekt, amikor 
tudják, hogy úgysem fogják tudni kifizetni az abban lévő vállalkozásokat.  

A parlamentben feltett kérdésemre annak idején Cséfalvay államtitkár válaszolt, hogy 
ez az eleme, amiről itt most a módosítás megjelent, az egyes jogviták gyors rendezésére való 
törekvés, ezt a célt szolgálja. Emellett nagyon sok mindent felsorolt még, hogy mikkel kellene 
még foglalkozni, hogy a lánctartozást komplexen, egészében lehessen kezelni, és meg is 
jegyezte, hogy sok apró kis lépést kell megtenni, ami előbb-utóbb összeáll. Én most ezt 
hiányolom, ezt a sok apró lépést, mert ez egy eleme, ettől még nem fog megoldódni a 
lánctartozás kérdése. A jövőbeni munkákra lehet, hogy egy gyorsabb jogvitai rendezést 
elősegít, de önmagában a kialakult helyzetet, ami most jelenleg látható, azt nem fogja 
megoldani. Az ágazati szakértők szerint ebből a 400 milliárd forintból 200 milliárd soha nem 
fog megtérülni, és ezek a cégek be fognak dőlni, meg fognak szűnni. Így az alapvető okot 
kellene megszüntetni, hogy valós költség alatti vállalásokat ne lehessen elindítani.  

Úgyhogy ezt hiányolom ebben, hogy nem a valós okot kezeli és nem ott, ahol 
keletkezik a lánctartozás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Spaller képviselő úrnak. 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. A törvény létrehozza a 

teljesítésigazolási szakértői szervet, ez egy olyan szakértői szerv lesz, olyan mérnökökből álló 
csapat lesz, amelyik megmondja, hogy egy adott teljesítésnél mi az az összeg, ami mögött álló 
munkát egész biztosan elvégzett egy alvállalkozó, és kötelezheti a beruházót vagy az 
alvállalkozó megbízóját, hogy kifizesse ezt az összeget. Nagyon fontos, hogy a bíróságnak 
kötelező lesz elrendelnie ideiglenes intézkedésként azt, hogy kifizessék ezt az összeget, 
ugyanakkor benne van a törvényben az is, hogy a késedelmes teljesítés többe fog a jövőben 
kerülni.  

Mit várunk ettől a törvénytől? Én személy szerint azt várom, hogy pontosan ez a 
rosszhiszemű vállalkozói magatartás, amit Tóth képviselőtársam említett, és amit nagyon sok 
vállalkozó említ, hogy bizonyos cégek felépítenek hatalmas házakat utána fantomizálódnak, 
nemcsak az alvállalkozóikat nem fizetik ki, hanem innentől kezdve sem a garanciát, sem a 
szavatosságot, sem semmit nem lehet velük szemben érvényesíteni, amelyek nagy 
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lakóházaknál bizony-bizony komoly problémákat jelentenek, hogy ez megszűnik, vagy 
legalábbis kevesebb lesz a jövőben. Én ezt várom ettől a törvénytől, és a kormánypárti 
frakciók ezt támogatni fogják. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ertsey Katalin képviselő asszonyé a szó. 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Hát pont ez az, amit nem 

fog megoldani a törvény. Egyébként támogatható ez az eleme annak a sok lépésnek, amit itt el 
kéne követni azért, hogy a lánctartozások megfelelően rendezhetőek legyenek. Pont ez az az 
ügy, a projektcégek fantomizálása az, amit ez nem old meg. Ezt azért tisztázzuk. Az, hogy a 
teljesítésigazolást kiállíthatja, ez valóban a folyó jogviták rendezését szolgálja, és ezért akár 
támogatható is lehetne. De az, hogy a közbeszerzési szabályoknak és a kiskapuknak továbbra 
is olyan elképesztő teret engednek, utána új céget lehet alapítani minden gond nélkül, hogy 
bedöntött egy projektcéget valaki, és ez az általánosan elterjedt gyakorlat, ez azt jelenti, hogy 
ez, bár hozzájárul a probléma kezeléséhez, csak nagyon kicsi eszközzel, valójában nem oldja 
meg, ezért mi tartózkodni fogunk a Lehet Más a Politika frakciója nevében. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első próbaper a NAV részéről most indult meg ebben 

a témában. Reméljük, sikeres lesz. Boldog István képviselő úré a szó. 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Én örülök annak, hogy az 

alvállalkozóknak bankgaranciát kell nyújtani, hogy elvégzik a munkát, de javasolnám, hogy 
esetleg a fővállalkozónak kellene. Mert nem az a probléma, hogy az alvállalkozók nem végzik 
el a munkát, hanem a probléma az, hogy a fővállalkozók nem fizetik ki az alvállalkozókat. 
Értem, amit a hölgy mondott, hogy biztos legyen a fővállalkozó abban, hogy neki meglesz a 
munka, de tudnék mondani előző kormányzat alatti vasútépítésben olyan ki nem fizetett 
százmilliókat, amiket a fővállalkozó nem fizetett ki. Mindenki leigazolja, hogy a munka el 
van végezve, a vonatok járnak rajta, minden tökéletes, egy baj van, ahogy a képviselő asszony 
és Spaller úr is mondta, a projektcég eltűnt. Tehát talán a fővállalkozónak kéne 
bankgaranciájának lenni, hogy a végén ki tudja fizetni az alvállalkozókat, hogyha el van 
végezve a munka. Fordítva nagyon nehéz elképzelni. Én nagyon kevés olyan esetet tudok, 
amikor az alvállalkozó nem végezte le a munkát. Még egyszer mondom, inkább a 
fővállalkozó nem fizeti ki az elvégzett munkát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más képviselői hozzászólás? Tóth Csaba képviselő úr! 
 
TÓTH CSABA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak egy gondolat még, ha már itt szóba 

került, fővállalkozó-alvállalkozó, hogy mi van a beszállítókkal. Mert erről nem rendelkezik a 
törvény, alvállalkozókig bontja le, vagy viszi le, de ugye tudjuk, hogy egy építőipari 
kivitelezés nemcsak a fővállalkozókról-alvállalkozókról szól, mert ugye a tégla meg a 
betonvas nem ott születik, azt valakitől megveszik, és általában a leggyakrabban azokat nem 
fizetik ki, akik beszállítják a termékeket. Úgyhogy velük mi lesz? Ki akarják-e rájuk is 
terjeszteni? Mert ott vannak a sor végén, és az az első, aki általában nem kapja meg a pénzét, 
a beszállító. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető asszony, öné a szó. 
 
SZÉP-TÜSKE RITA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 

kérdéseket. Az építőipari lánctartozások kiváltó okaival kapcsolatos eszmefuttatást, illetve 
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okoknak a boncolgatásával alapvetően egyetértve azt azért szeretném kihangsúlyozni, és azt 
hiszem, hogy ebben konszenzus is volt a megszólalók között, hogy a likviditáshiány, amit az 
alvállalkozónak el kell ilyenkor szenvedni, amennyiben nem fizetik ki a munkáját, az a 
legfontosabb vagy az egyik legkonkrétabb probléma. Éppen erre nyújt megoldást az általunk 
előterjesztett javaslat, hiszen ahogy itt el is hangzott Spaller képviselő úr szájából, a 
bíróságnak kötelező lesz ideiglenes intézkedésként azt az összeget, amire vonatkozóan a 
teljesítést igazoló szakértői szerv azt mondta, hogy valóban jár az alvállalkozónak, az ő 
birtokában utalni, tehát ő már rendelkezik is vele. Így azt a problémát, ami az elhúzódó 
bírósági eljárásból adódna, és ezért akadályozná a kifizetést, ez a javaslat megoldja. 
Természetesen egyetértünk azzal is, hogy nagyon sok kis lépésből kell hogy álljon a 
lánctartozások felszámolásának a teljes palettája, de szeretném arra is felhívni a figyelmet, 
hogy ebben nem ez a javaslatcsomag az első, tehát már volt két olyan javaslat, az egyik a 
kifizetéseknek az áfarendszerbeli kezelése, tehát, hogy akkor kell kifizetni az áfát, hogyha 
már valóban megkapta a munka ellenértéklét a teljesítő, ez a munkahelyvédelmi akciótervvel 
kapcsolatos javaslatcsomagban már kezelve lett.  

A másik, kihirdették, ugyan még nem lépett hatályba, a Btk. módosítása, melyben új 
tényállásként került rögzítésre a felszámolási eljárásban történő vagy elkövethető olyan 
magatartás, hogy a felszámoló nem veszi figyelembe, vagy elmulasztja a feljelentési 
kötelezettséget pénzügyi bűncselekmény észlelése esetén. Tehát a javaslatcsomagnak, a teljes 
lánctartozások felszámolására vonatkozó kormányzati törekvéseknek az első két lépése. 
Ehhez járul most hozzá ez a javaslatcsomag is, ami egyébként az általam említett két fő 
ponton túl, tehát egyrészt a TSZSZ-nek a létrahozásán, valamint a bírósági eljárások 
gyorsításán felül tartalmaz egy harmadik javaslatot is, egy uniós irányelvnek, a késedelmes 
fizetések megszüntetését célzó uniós irányelvnek az átültetését, amely, azt gondolom, hogy 
megoldást jelenthet az itt felvetett problémákra, de a részletszabályok ismertetésére hadd 
kérjem meg a KIM-es kollégákat.  

 
DR. PARLAGI MÁTYÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot 

kívánok! Ugye az előterjesztés tartalmazza az Európai Parlament és Tanács 2011/7/EU 
irányelvének az átültetését. Ez tehát kötelezettsége Magyarországnak, hogy az ezzel 
kapcsolatos szabályokat átültesse, de pont azért kapcsolódik a lánctartozások 
felszámolásához, mivel olyan módon változtatja meg a késedelmes fizetésekkel kapcsolatos 
szabályozást, hogy egyrészt az irányelvnek megfelelően, de a céllal teljesen egyezően rontja 
az adósnak a helyzetét annyiban, hogy nő a késedelmi kamatfizetés mértéke, illetve tartalmaz 
egy kötelező kárátalányösszeget ez az irányelv, amit szintén átültet a szabályozás, 40 euróban, 
amit mindenképpen meg kell fizetni akkor, hogyha késedelem merül fel.  

Tehát ezek a szabályok azok, amik nyilván részletszabályok, de mind abba az irányba 
vezetnek, azt próbálja elérni ezzel a törvényjavaslat, hogy ne érje meg késedelembe esni, 
hanem mindenkit arra ösztönözzön, hogy időben teljesítsen. Nyilván ehhez sok apró lépés 
szükséges, ez is ezen apró lépések egyike. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem szavazzunk! Aki a törvényjavaslatot általános 
vitára alkalmasnak találja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 10 igen, 2 ellene, 1 
tartózkodás. A bizottsági vélemény elmondására felkérjük Spaller Endre képviselő urat, és a 
kisebbségi véleményt Tóth Csaba fogja előadni.  
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Egyebek 

Egyebekben egyetlen egy dolog lenne, a dohányzásról szóló törvényjavaslatnál, 
amennyiben módosító javaslat érkezik, holnap tíz órakor bizottsági ülést tartunk a szavazást 
követően. Köszönöm szépen a részvételt. Mindenkinek jó munkát kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 17 perc) 
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