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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) Politika ügyében 
címmel benyújtott határozati javaslat (H/9414. szám)  
(A Külügyi bizottság önálló indítványa)  
(Általános vita)  
 

2. a) Az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról 
szóló jelentés (J/8482. szám)   
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
 
b) Az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról 
szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/…. szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  
 

3. 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)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
 

4. a) A kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási 
feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, 
valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások 
eredményeiről szóló jelentés (J/8112. szám)  
(Általános vita)  
 
b) A kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási 
feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, 
valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások 
eredményeiről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/…. szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  
 

5. 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)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
 

6. A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9383. szám)  
(Általános vita)  
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7. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Hegedűs Tamás (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Dióssi Csaba (Fidesz)  
Herman István Ervin (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)  
Manniner Jenő (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Riz Levente (Fidesz)  
Román István (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Dr. Baja Ferenc (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Schön Péter (Jobbik)  
Volner János (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)  
Dióssi Csaba (Fidesz) megérkezéséig dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)  
Dr. György István (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) megérkezéséig Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
Márton Attila (Fidesz) dr. Selmeczi Gabriellának (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz) megérkezéséig dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Riz Levente (Fidesz) megérkezéséig Román Istvánnak (Fidesz)  
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)  
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
Dr. Baja Ferenc (MSZP) megérkezéséig Kovács Tibornak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) előterjesztőként  
Makkay Lilla főosztályvezető (Külügyminisztérium)  
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Vagács István főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Lenner Áron Márk helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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Dr. Czombos Tamás főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Gazdasági és informatikai bizottság ülésén! Külön 
köszöntöm képviselőtársaimat! A hosszú szünet után, bár az időjárásból nem derül ki, de 
elkezdődik a tavaszi ülésszak. Képviselőtársaim megkapták a napirendi javaslatot e-mailes 
formában. Amennyiben esetleg kiegészítenivalójuk van, úgy azt most megtehetik (Senki nem 
jelentkezik.), ha nincsen, akkor a napirendi javaslatot szavazásra teszem fel. Ki az, aki 
egyetért a napirendi javaslattal? Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 
egyhangú.  

 
A Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési (NEFE) Politika ügyében címmel 
benyújtott H/9414. számú határozati javaslat (A Külügyi bizottság önálló indítványa) 
(Általános vita) 

 
Rá is térünk az első napirendi pontra, a Magyar Nemzetközi Fejlesztési 

Együttműködési Politika ügyében címmel benyújtott határozati javaslat általános vitára való 
alkalmasságáról fogunk dönteni. A Külügyi bizottság önálló indítványáról beszélünk. Külön 
köszöntöm Nagy Gábor Tamás képviselő urat a Külügyi bizottság nevében, illetve Makkay 
Lillát, aki főosztályvezetői rangban képviseli a Külügyminisztériumot. Meg is adom a szót 
egy rövid kiegészítésre az előterjesztőnek. Parancsoljon! 

 

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) szóbeli kiegészítése  

 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz) az előterjesztő képviseletében: Köszönöm a 

szót. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden szeretném összefoglalni, hogy miért van 
szükség egy ilyen országgyűlési határozati javaslatra, hogy miért döntött úgy a Külügyi 
bizottság, hogy ezzel fordul az Országgyűléshez, kérve a támogatást. A Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködés egy olyan multilaterális kezdeményezés, amelyben Magyarország 
is aktív szerepet vállalt az elmúlt években, ám megfelelő, jóváhagyott, és nemcsak 
kidolgozott, hanem az illetékes szervek által jóváhagyott stratégia hiányában, úgy tűnik, az 
ilyen projektekben való részvételünk kapcsán esetlegesen nem minden esetben használjuk ki 
azokat a legjobb következményeket, körülményeket, amelyek ebben rejlenek. Ezért 
néhányadmagunkkal kezdeményeztük, hogy a Külügyi bizottság álljon az élére egy olyan 
országgyűlési határozati javaslatnak, amely rögzíti a kormányzati feladatokat, egyben jelzi az 
Országgyűlés elkötelezettségét is a nemzetközi fejlesztési együttműködésekben való részvétel 
iránt.  

A kormánnyal már az előterjesztés során egyeztettünk, a maguk részéről nemcsak 
támogatják, hanem tulajdonképpen megerősítést is kapnak az Országgyűléstől ahhoz a 
munkához, ami már ettől függetlenül folyik. Most azt szeretnénk kérni, hogy a bizottság is 
találja általános vitára alkalmasnak. Ha esetleg kérdés van, akkor természetesen állunk 
rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek. Megadom a szót a főosztályvezető 

asszonynak, amennyiben ki kívánja egészíteni. Parancsoljon! 
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Makkay Lilla f őosztályvezető (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése 

 
MAKKAY LILLA f őosztályvezető (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Annyiban szeretném mindösszesen kiegészíteni a képviselő úr 
által elmondottakat, hogy messzemenően támogatjuk a kezdeményezést a kormányzat 
részéről. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy elkészüljön egy olyan, a nemzetközi fejlesztési 
politikánk fő vonalait, céljait, módszereit, eszközeit leíró, összefoglaló politikai dokumentum, 
amelynek az elkészítése már nagyon is aktuális, ugyanis a legutolsó politikai papír 2001-ben 
született ebben a tárgyban. Azóta történt néhány dolog, például beléptünk az Európai Unióba, 
és ez egyébként egy olyan tevékenység, amely nemcsak hogy szerves része a külpolitikának, 
de egyébként uniós tagságunkból fakadóan kötelezően folytatandó tevékenység is. Valóban 
érdekünk, hogy olyan NEFE Politikát folytassunk, amely megfelel a nemzetközi 
normarendszernek és egyúttal a nemzeti érdekeinket is szolgálja. Ennek összefoglalását 
szolgálná az a bizonyos stratégia, amelynek a munkálatait egyébként már el is kezdtük. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, hogy a kormány véleményét, illetve álláspontját ismertette a 

főosztályvezető asszony. Most lehetőség nyílik képviselőtársainknak kérdés, illetve vélemény 
elmondására. Van ilyen? (Senki nem jelentkezik.) Ahogy látom, nincsen. Így egyből 
dönthetünk is az általános vitára való alkalmasságról.  

 
Határozathozatal 
 
Kérdezem, hogy a Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Politika ügyében 

címmel benyújtott határozati javaslatot ki tartja általános vitára alkalmasnak. Aki igen, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartjuk a 
határozati javaslatot.  

Köszönjük szépen, hogy elfáradtak.  
 

Az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
J/8482. számú jelentés (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként);   
Az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
jelentés elfogadásáról szóló H/…. számú határozati javaslat (Döntés bizottsági önálló 
indítvány benyújtásáról) 

 
Rátérünk a második napirendi pontra, itt van egy a), illetve egy b) alpont. A második 

napirendi pont az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról 
szóló jelentés, itt is az általános vitáról fogunk dönteni. Köszöntöm Kovács Pál államtitkár 
urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről, és meg is adom az államtitkár úrnak a szót 
egy rövid szóbeli kiegészítésre. Parancsoljon! 

 
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Hosszabb kiegészítést nem kívánok tenni. A tisztelt bizottság részére a 2009., 2010. 
és 2011. évi jelentések rendre, az elkészültüket követően rendelkezésre álltak. Én úgy 
gondolom, hogy az azokban ismertetett események tökéletes képet, kerek képet adnak arról, 
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hogy a nukleáris energia alkalmazása, békés célú alkalmazása terén milyen események, 
milyen intézkedések történtek ez alatt a hároméves időszak alatt. Annyit szeretnék még 
aláhúzni, hogy ezek alapján a jelentések alapján természetesen a nemzetközi közösség 
tájékoztatása mind a 2009., mind a 2010., mind a 2011. év vonatkozásában megtörtént már, 
mivel annak meg kellett történnie. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most lehetőségük nyílik 

képviselőtársaimnak, hogy elmondják véleményüket, illetve kérdezzenek. Van-e ilyen? 
(Kovács Tibor jelzésére:) Alelnök úr, parancsoljon! 

 
Kérdések, hozzászólások 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 

atomtörvény értelmében az ilyen beszámolókat évenként kellene elkészíteni. Úgy gondolom, 
az egyértelmű, hogy a 2009. évről szóló jelentés a 2010-es választások miatt tolódott – ez sem 
elfogadható természetesen. Úgy gondolom, ezen évekről a beszámolónak legkésőbb 2011-ben 
el kellett volna készülnie, és azokat be kellett volna nyújtani az Országgyűlésnek. Én úgy 
gondolom, hogy vissza kellene térni ehhez a gyakorlathoz, mert olyan folyamatok játszódnak 
le ebben az iparágban is, amelyek mindenképpen indokolttá teszik azt, hogy a parlament az 
ellenőrző tevékenységét megfelelőképpen tudja gyakorolni.  

A jelentés egyértelműen szól arról, hogy az előző kormány ideje alatt az atomenergia 
ügye jó kézben volt, hiszen mindazok a folyamatok, amelyeket az előző kormányzat 
elindított, illetve maga az atomerőmű teljesítménynövelése is ebben az időszakban történt 
meg, illetőleg az üzemidő-hosszabbítás előkészítése is megfelelőképpen megtörtént. Úgy 
látjuk, hogy ez a folyamat egyébként bizonyos értelemben megtörtént, és mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint hogy az elmúlt év végén sürgősséggel kellett elfogadnia az Országgyűlésnek 
egy törvénymódosítást tulajdonképpen a kormány késlekedése miatt.  

Még egy megjegyzést mindenképpen el szeretnék mondani: azt, hogy semmiképpen 
nem értenénk azzal egyet, hogy az OAH az Energia Hivatal alá kerüljön besorolásra. Ez 
mindenképpen veszélyeztetné ennek az iparágnak a biztonságát, és a jövő szempontjából nem 
lenne egy jó üzenet, nem lenne jó üzenet értékű ez a kezdeményezés. Még inkább furcsának, 
megmagyarázhatatlannak és érthetetlennek tartjuk azt a titkolózást, amit az atomerőmű 
bővítése körül folytat a kormány az elmúlt időszakban. Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen fontos 
létesítmény bővítésével kapcsolatban ne kellene az Országgyűlésnek, illetve az Országgyűlés 
szakbizottságainak megfelelő kontrollt gyakorolniuk. Mi ezt a gyakorlatot elfogadhatatlannak 
tartjuk, és remélem, hogy a kormány változtat az eddigi gyakorlatán. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg más kérdés vagy észrevétel? (Senki nem 

jelentkezik.) Amennyiben nincsen, külön köszöntöm még Fichtinger Gyula főigazgató-
helyettes urat az Országos Atomenergia Hivatal részéről. Van-e még kérdés vagy észrevétel a 
képviselőtársak részéről? (Jelzésre:) Bencsik képviselő úr, parancsoljon! 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Kovács Tibor alelnök úr hozzászólását 

azért annyiban szeretném pontosítani a magunk részéről, hogy az elmúlt két-két és fél 
esztendőben sem volt érzékelhető törés a kormányzat részéről az atomenergia békés célú 
használatával kapcsolatos társadalmi nyilvánosságot illetően, illetve az Országos Atomenergia 
Hivatal mint felügyeleti szerv, mint hatóság működésének átlátható módon történő 
biztosításával kapcsolatban sem, tehát legalább olyan átlátható és felelős atomenergia-
használatra került sor az elmúlt két-három esztendőben is, mint 2010-et megelőzően.  
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Amiről képviselőtársam beszélt, az a jövőre vonatkozhat, aminek a tekintetében én 
magam is azon az állásponton vagyok, hogy az Országos Atomenergia Hivatal függetlenségét, 
önállóságát lehetőség szerint továbbra is biztosítani kell, hiszen elsősorban ez tudja garantálni 
azt a társadalmi támogatottságot, amit jelenleg is élvez az atomenergia-használat 
Magyarországon. Mindannyian tudjuk azt, hogy az elkövetkezendő két évtizedben semmi 
esélyünk nincs arra, hogy a paksi üzemidő hosszabbítása nélkül, az exporthányad túlzó 
elszabadulása nélkül garantálni tudjuk Magyarország biztonságos villamosenergia-ellátását, 
éppen ezért fontos az, hogy az Országos Atomenergia Hivatal továbbra is a jelenlegi átlátható 
formában tudja a felügyeleti tevékenységét végezni. De még egyszer szeretném rögzíteni, 
hogy mindez nem a mostani beszámolónak a tárgya, hiszen ez az elmúlt évekre, a 2009., a 
2010. és a 2011. esztendőre vonatkozó atomenergia-használattal kapcsolatos beszámoló, ami 
a törvényi előírásoknak teljes egészében megfelel. Így a magam részéről és a képviselőcsoport 
részéről is támogatni tudom azt, hogy az általános vitára való alkalmasságát kinyilvánítsa a 
bizottság.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg más észrevétel, kérdés? (Senki nem 

jelentkezik.) Amennyiben nincsen, megadom a lehetőséget az államtitkár úrnak, illetve a 
főigazgató-helyettes úrnak, hogy reagáljanak az elhangzottakra, amennyiben kívánnak. 
Államtitkár úr, parancsoljon! 

 
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Egyetlenegy pontra szeretnék reagálni, a titkolózásra a bővítéssel kapcsolatban. Én úgy 
gondolom, hogy a kormányt nem érheti vád, hiszen 2012. november 28-án is széles körű vitát 
és tájékoztatót tartottunk éppen ebben a teremben a Paksi Atomerőmű bővítési terveivel 
kapcsolatosan, ahol a tisztelt bizottság és a Fenntartható fejlődés bizottsága is tájékoztatást 
kapott a bővítés aktuális állapotával kapcsolatban. A sürgősségi eljárással kapcsolatos 
eseményekről pedig a következő évi beszámolóban még az idén tájékoztatást fogunk az önök 
részére adni. Köszönöm szépen.  

 
Határozathozatalok 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezt a vitát lezárom, és döntünk az atomenergia 

2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentésről, itt az általános 
vitáról döntünk. Aki egyetért az általános vitára való alkalmassággal, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez egyhangú.  

Így rá is térünk a 2. napirendi pont b) alpontjára, ahol lényegében egy bizottsági önálló 
indítvány benyújtásáról kell döntést hoznunk, amely indítvány egyébként elfogadásra 
javasolja az iménti jelentést, amelyről már az előbb szavaztunk. Így hát kérdezem, hogy az 
atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, amely egyébként a gazdasági bizottság önálló 
indítványa, elfogadja-e a tisztelt bizottság vagy sem. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Úgy látom, ez is egyhangú. 

Nagyon szépen köszönöm az államtitkár úrnak, hogy elfáradt ide.  
A bizottság előadót tud állítani, csak többségi van, így csak egy embert tudunk jelölni. 

Aradszki Andrást jelölöm. Elfogadja a bizottság? (Szavazás.) A bizottság egyetért.  
Rátérünk a harmadik napirendi pontra…  Bocsánat, képviselőtársaim elnézését kérem, 

nem tudunk rátérni a harmadik napirendi pontra, mert az előadók más bizottságban 
ténykednek.  
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A kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási 
feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint 
a kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások eredményeiről szóló 
J/8112. számú jelentés (Általános vita);   
A kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási 
feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint 
a kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások eredményeiről szóló 
jelentés elfogadásáról szóló H/…. számú határozati javaslat (Döntés bizottsági önálló 
indítvány benyújtásáról) 

 
Így ugranánk egyet, hogyha ezzel egyetértenek, és a negyedik napirendi pontunkkal 

folytatnánk, amely pedig a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, 
gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, 
valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások eredményeiről 
szóló jelentés, itt is az általános vitáról fogunk dönteni. Külön köszöntöm Vagács István 
főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Meg is adom önnek a szót, 
hogy röviden kiegészítse a napirendipont-javaslatot.  

 
Vagács István főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 
 
VAGÁCS ISTVÁN főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Az országgyűlési jelentés elkészítésére a kkv-törvény ad feladatot, ez a 2004. évi 
XXXIV. törvény, amely eredetileg a 1999. évi XCV. törvény, a kis- és középvállalkozások 
helyzetéről szóló törvény, tehát kétévente kell elkészítenie a kormányzatnak a jelentést, és ez 
készült el a kkv-k 2009-2010. évi helyzetéről, ez 2011-ben készült el.  

 
Határozathozatalok 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a rövid kiegészítést. Van-e kérdés vagy észrevétel a 

bizottsági tagok részéről? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, úgy szintén egy 
beszámolóról kell döntenünk, pontosabban annak az általános vitájáról. Így megkérdezem a 
bizottság tagjait, ki az, aki egyetért az általános vitára való alkalmassággal, aki igen, az 
kézfelemeléssel jelezze! Számolunk. (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság általános 
vitára alkalmasnak találta.  

Rátérünk a 4. napirendi pont b) alpontjára, itt szintúgy egy bizottsági önálló indítvány 
benyújtásáról kell döntenünk, amely lényegében a beszámoló elfogadásáról szól – ugyanaz, 
ami egyébként a 2. napirendi pontnál történt. Kérdezem tehát, hogy a bizottság az önálló 
indítvány benyújtásával kapcsolatosan hogyan foglal állást. Aki egyetért vele, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 20 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottsági önálló indítványt is elfogadtuk. 

Nagyon szépen köszönöm a főosztályvezető úrnak, hogy elfáradt ide.  
 

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 
T/9875. számú törvényjavaslat (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 
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Rátérünk az 5. napirendi pontunkra, amely az építmények tervezésével és 
kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és az egyes 
törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes 
fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, tehát alapvetően a 
lánctartozásokat tárgyalja a törvényjavaslat, itt az általános vitáról kell majd döntenünk. A 
hétfői hektikus bizottsági ülések miatt azt jelezték, hogy még öt percet várnunk kell, úgyhogy 
addig olvasási szünetet rendelek el. 

 
(Szünet: 11.50-12.59 óráig, 

Elnök: Koszorús László) 
 
ELNÖK: Az 5. napirendi ponttal folytatjuk tovább bizottsági ülésünket. Külön 

köszöntöm Lenner Áron Márk helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről, illetve Szép-Tüske Rita főosztályvezető asszonyt. Az 5. napirendi pontunk 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. Meg is adom a szót a helyettes államtitkár úrnak, amennyiben röviden ki 
kívánja egészíteni a napirendi pontot. Parancsoljon! 

 
Lenner Áron Márk helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
szóbeli kiegészítése 
 
LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Először is szeretnék elnézést kérni, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság is hasonló témában tárgyal a fehér házban. Nagyon röviden összefoglalnám ennek 
az előterjesztésnek az indokát és szükségszerűségét.  

A gazdasági válság által az egyik legkeményebben sújtott terület az építőipar volt, 
ezért a kormányban már 2010-ben felmerült annak az intézkedéssorozatnak a terve, amit 
annak érdekében tudnánk tenni, hogy az építőipari vállalkozások is vissza tudják nyerni 
erejüket, és hasonlóan tudjanak teljesíteni, mint a 2000-es évek középén tették. Ennek 
érdekében születtek a kormányzati intézkedések, amelyek már meghozatalra kerültek, 
egyrészt a pénzforgalmi áfafizetés bevezetése a munkahelyvédelmi akcióterv keretében, ami 
azt jelenti, hogy a vállalkozásokat a továbbiakban már nem sújtja a kifizetetlen számlák után 
befizetendő áfa kötelezettsége, ez természetesen egy bizonyos éves árbevételig jellemző, 
illetve a büntető törvénykönyv legfrissebb módosításában kriminalizálásra került a 
felszámolók csalárd eljárása, ami szintén jellemző volt az építőiparban, hogy a felszámoló 
nem tett feljelentést annak ellenére, hogy teljesen nyilvánvaló volt az, hogy a direkt csődbe 
vitt vállalkozás gyakorlatilag el kíván szelelni a bevétellel.  

Ennek a törvényjavaslatnak, amely kidolgozásra került, a legfőbb pontja a 
teljesítésigazolási szakértői szervezet létrehozása. Ez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő szakértői szervezet lenne, amelynek a célja az volna, hogy a nem kiadott 
teljesítésigazolásokat egy szakértői véleménnyel pótolja. Ezt egy kifejezetten gyors, hatékony 
és olcsó eljárásban tenné meg, tehát az elvégzett munka után visszaélésszerűen ki nem adott 
teljesítésigazolás helyzetét próbálja ez a törvényjavaslat megszüntetni. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működne ez a szervezet, annak az infrastruktúráját 
felhasználva, a tagjai pedig igazságügyi szakértők lennének, akik egyfajta előzetes eljárásként 
felmérnék azt, hogy ténylegesen teljesülésre került-e az a beruházás, amelyről a kifizetetlen 
számla vagy a jogvita szól, sokkal egyszerűbbé téve ezáltal utána az esetleges bírósági 
jogérvényesítést. Egyrészt tehát az önkéntes jogkövetés felé próbálja terelni a résztvevőket 
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ennek a teljesítésigazolási szakértői szervezetnek a véleménye, másrészt pedig bírósági 
eljárásban hozna olyan egyszerűsítéseket és gyorsításokat, amelyekkel elkerülhetővé válik az 
a jelenlegi joggyakorlat, hogy egy ki nem fizetett számla miatt akár évekig is elhúzódó 
pereskedés következik, aminek a végén az alvállalkozó, amely jellemzően gyengébb 
gazdasági erővel rendelkezik, akár csődbe is mehet, ezzel gyakorlatilag értelmetlenné téve a 
további jogvitát.  

Emellett az előterjesztés kitér az Európai Unió késedelmes fizetésekre vonatkozó 
irányelvének az átültetésére, ami szintén nagyon fontos lehet az építőipari vállalkozások 
számára. Ez 30 napban határozza meg a számlák kifizetésének végső határidejét, és 
amennyiben ez nem történik meg, akkor egy elég jelentős büntető késedelmi kamattal sújtja a 
nem fizetőt.  

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elöljáróban elmondani, és nagyon szívesen 
válaszolunk minden felmerült kérdésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Egy nagyon fontos kérdésről van 

szó, úgyhogy én kifejezetten örülök, hogy végre napirendre tudja tűzni ezt az Országgyűlés, 
de amennyiben kérdés vagy észrevétel van, megadom a lehetőséget képviselőtársaimnak. 
(Jelzésre:) Tukacs István, parancsoljon! 

 
Kérdések, hozzászólások 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Két előzetes 

kérdésem lenne. Ön azt említette, hogy egy kormányzati intézkedéssorozatról van szó, tehát 
vannak-e további tervezett lépések annak érdekében, hogy ez a probléma enyhüljön, mert 
nagy valószínűséggel a jelenlegi lépés sem a megoldást, hanem inkább valamiféle enyhítését 
jelenti a problémának.  

A második ilyen tétel, hogy a kamara természetesen kiváló szakértőkkel rendelkezik, 
én ezt nem kétlem, de vajon mit jelent ez az adott ügy szempontjából a díjazásban? Ön azt 
mondta, hogy olcsóbb, ez az olcsóság mihez képest van, vagy mennyiben jelent ez 
olcsóságot? Ki fizeti a révészt? – ez lenne a kérdés.  

Összességében pedig azt szeretném állítani, hogy a válság nem oka, hanem felerősítője 
volt ennek a jelenségnek. A válság csak megerősítette azt a fajta, egyébként tragikus állapotot, 
amelyben a szerződéses fegyelemnek nincs semmiféle jelentősége, azt az állapotot, amikor a 
vállalkozások a beruházások során csúsznak be a szürke- és a feketegazdaságba a 
foglalkoztatás szempontjából, azt a képtelen állapotot, hogy a közbeszerzési törvény nem 
rendezi kellőképpen ezeknek a hátterét, és még jó néhány olyan dolgot, ami rendezést igényel. 
Magam az előterjesztéssel kapcsolatban szkeptikus vagyok. Azt gondolom, hogy probléma 
megoldására szervezetet létrehozni önmagában nem biztos, hogy megoldást jelent, ezért tehát 
elnök úrhoz hasonlóan üdvözölve magát a napirendi pontot – mert tény, hogy önmagában a 
napirendre kerülés is előnyt jelent a parlament szempontjából –, azt gondolom, hogy ez az 
alkalom kiváló lehetőség lesz arra, hogy mindenki kifejtse a véleményét, illetve javaslatait 
arról, hogy hogyan kellene ezt a problémát megoldani.  

A válság utáni időszakban a vállalkozások nemcsak a már említett körülményektől, 
hanem természetesen a pénzszűkétől is szenvednek, és egy nagyon – hogy mondjam? – 
általános vállalkozói környezeti gond az, ami miatt a körbetartozások kialakulnak, és sok 
tekintetben katasztrofálissá válnak. Ezért tehát úgy gondolom, hogy a vita során ehhez az 
előterjesztéshez még jócskán születnek majd módosító indítványok, javaslatok, ötletek, ne 
adj’ isten lehet, hogy lesz olyan politikai erő, amely még egy parlamenti vitanap 
megfogalmazásától sem riad majd vissza.  

Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. 



 15 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úrnak. Van-e esetleg más kérdés vagy 

észrevétel? (Jelzésre:) Aradszki András, parancsoljon! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én nagyon 

üdvözlöm ennek a jogszabálytervezetnek az elkészítését, és engem Tukacs képviselő úr 
hozzászólása bátorított fel, hogy hozzászóljak, ugyanis az előző kormányzat, tehát a Bajnai-
féle kormány is próbálkozott egy valamiféle megoldással, amely az úgynevezett 
fedezetkezelői eljárásról szóló kormányrendelet volt, amelynek csak egyetlenegy hibája volt: 
hogy pontosan ők utána kivették a fedezetkezelői eljárás alól a közbeszerzési eljárások keretei 
között végzett beruházásokat, tehát az eredendő célt saját maguk szüntették meg. Átfutva ezt a 
törvényjavaslatot azért hiányolom a felhatalmazó rendelkezések közül, hogy ez miképpen fog 
beilleszkedni ebbe a kormányrendeletbe, és akkor lesz szerintem teljes a kép, ha a kormány 
elvégzi azt a munkát, hogy ehhez kapcsolódóan ezt a kormányrendeletet is felülvizsgálja, és 
rugalmasabbá teszi azt a rendszert.  

A dolognak a másik része az, hogy szakmailag úgy látom, hogy a polgári 
perrendtartásnál az előzetes bizonyítással való koherenciát is meg kell teremteni ezen 
jogszabályok mellett. Én úgy gondolom, hogy ha e tekintetben lesznek módosító javaslatok, 
azokra nézve, remélem, a kormány befogadó lesz, és megpróbálja beilleszteni a hatályos 
jogérvényesítési rendszerbe és a fedezetkezelői rendszerben történő alkalmazását ennek a 
törvénytervezetnek. Ezzel együtt én támogatásra javasolom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Kovács 

alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Csak röviden. Azt szeretném 

elmondani, hogy ismét egy olyan jogszabálytervezettel találkozunk, amelyről az érintettekkel 
semmilyen egyeztetés, előzetes egyeztetés nem volt, vagy hatástanulmány e tekintetben nem 
készült, és nincs itt előttünk. Ismét az fog történni, mint ami számos ilyen, korábban a 
kormány által benyújtott indítvánnyal történt, hogy hatályba lépett a jogszabály, aztán az 
érintettek megismerkedtek vele, majd elmondták, hogy hány száz sebből vérzik a jogszabály, 
és miért nem működőképes, aztán két hónap múlva újra itt volt előttünk egy csomó 
módosítással, hogy egyáltalán működőképessé tegyék a javaslatot. Kár, hogy ez a javaslat is 
úgy került ide a Ház elé, hogy előzetesen az érintettekkel semmiféle szakmai konzultáció nem 
volt. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Akkor a két szakmai, politikai vélemény után 

Manninger Jenő. Parancsoljon! 
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Annyit szeretnék mondani, hogy 

tudomásom szerint ez egy nagyon régi téma, amelyben sokirányú egyeztetés volt. De kit 
nevezünk érintetteknek? Én azt gondolom, hogy az adott szakmai szervezetek, az ÉVOSZ és a 
kamara érintettnek minősül, és tudomásom szerint velük ez az előterjesztés természetesen 
egyeztetve volt. Másrészt pedig a tartalma valóban az, amit már régóta várnak, tehát én 
mindenképpen javaslom a támogatását. Nyilvánvalóan egy olyan bonyolult témáról van szó, 
hogy lehet hozzá részletekben módosítókat fűzni, de a szándék egyértelmű, már régóta meg 
kellett volna ezt lépni, és most végre itt van előttünk az egyeztetett jogszabály, amely 
természetesen – ha végigolvassák a képviselők, látják – másra is kiterjed. Természetesen 
ezzel párhuzamosan szükség van arra – de ez nem a jogszabály kérdése –, hogy különösen a 
nagy közbeszerzést lebonyolító szervezetek részéről az előlegkifizetésben is előrelépjünk, 
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azzal lehet még segíteni ezt a témát, de ez nem ennek a jogszabálynak a kérdésköre. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm Manninger úrnak a hozzáfűzését. Amennyiben nincs több kérdés 

vagy észrevétel (Senki nem jelentkezik.), megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak, hogy 
röviden reagáljon. Köszönöm.  

 
Lenner Áron Márk helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
válaszai, reflexiói 
 
LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel szeretném felhívni az alelnök úr figyelmét arra, hogy 
pont azért került csak most az Országgyűlés elé ez a javaslat, mert ez egy nagyon hosszú és 
nagyon kiterjedt, gyakorlatilag egy éven át tartó egyeztetési folyamatnak az eredménye. Itt 
természetesen bevonásra került az Építési Vállalkozók Szövetsége, a Vállalkozók Szövetsége, 
bevonásra kerültek a kamarák is, valamint a Vállalkozásfejlesztési Tanács is több alkalommal 
tárgyalta az előterjesztést, ahol a szakszervezetek és egyéb szakmai érdekképviseleti fórumok 
is jelen voltak. Gyakorlatilag egy szakmai konszenzusnak a végeredménye az a szöveg, 
amelyet most az Országgyűlés elé benyújtott a kormány. (Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Folytassa, helyettes államtitkár úr!  
 
LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni Tukacs képviselő úr felvetésére, hogy pontosan az 
egyeztetési folyamat kiterjedtsége miatt lett az a végeredmény, hogy maradtak még olyan 
intézkedések, amelyekben nem született meg az a szakmai konszenzus, amely alkalmassá tette 
volna az elképzelést arra, hogy egy normaszöveget tudjunk az Országgyűlés elé terjeszteni. 
Ilyen téma még a fedezetkezelő kérdése. Ez egy viszonylag nehéz kérdés a szakmán belül is, 
ezt a szakmai szervezetek részint támogatják, másik részről pedig nem, tehát itt további 
egyeztetésekre és szakmai munkára van szükség ahhoz, hogy egy felelős javaslatot tudjunk 
letenni az asztalra. Hasonlóképpen bonyolult jogi kérdés, ami a szakma oldaláról 
folyamatosan felvetődik, az egyfajta minimálár szabályozása, a piactorzító hatású, túlzottan 
alacsony áron elvállalt, már borítékolhatóan az alvállalkozók ki nem fizetésével tervezett 
munkák esete. Ezek tehát még olyan megoldandó kérdések, amelyek most nem fértek bele 
ebbe a törvénytervezetbe. Pontosan azért, hogy ezt az intézkedéssorozatot most meg tudjuk 
hozni, ezért lett többsebességes ez az egész folyamat.  

A díjakkal kapcsolatban: igen, nem törvényi szinten tervezte a kormány szabályozni 
ennek a szakértői szervezetnek a díjait, viszont az eredeti koncepció az, hogy ez egy minél 
gyorsabb reagálású és olcsóbb szervezet legyen. Itt a tervek szerint a díjtétel 0,1 százaléka a 
majdani pertárgyértéknek, tehát a beruházási értéknek, azzal a két végponttal, hogy ez 
minimum 60 ezer forintról kell szóljon, amit az indokol, hogy itt igazságügyi szakértők járnak 
el, és háromfős tanácsban teszik ezt, tehát egy bármilyen kisléptékű ügy esetében is egy 
20 ezer forintos díjtétel az, ami úgymond a szakértők számára is biztosítja azt az 
ellentételezést, hogy komolyan foglalkozzanak az üggyel, viszont a másik oldalról pedig 
400 ezer forintban van maximálva a teljesítésigazoló szakértői szervezet eljárási díja, tehát e 
fölé nem mehet, ez biztosítja a relatív olcsóságát az eljárásnak. Természetesen igazságügyi 
szakértők fogják ezt a munkát elvégezni, ez biztosítja a megfelelő szakmaiságát. Itt nem egy 
új hivatal jön igazából létre, hanem a Kereskedelmi és Iparkamara infrastruktúrájának a 
felhasználása mellett történik ez (Tukacs István közbeszól.), és az alkalmas igazságügyi 
szakértők megbízásos alapon fogják ezt a tevékenységet ellátni.  
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Még egy kérdés merült fel: hogy ki fizeti ki ezt a végén. Természetesen a peres 
eljáráshoz hasonlóan a pernyertes felet nem fogja terhelni ez a költség, hanem az 
gyakorlatilag hozzáadódik a jogérvényesítés költségéhez, tehát akinek a kezében úgymond 
végül ott marad a Fekete Péter, azaz akinek nem volt igaza az ügyben. Köszönöm szépen.  

 
Határozathozatal 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak.  
Az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni, így kérdezem, hogy az 

építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 
közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozásoknak a 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításról szóló 
törvényjavaslatot a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja-e vagy sem. Aki igennel 
szavaz, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 21 igen mellett ki az, aki nem? (Szavazás.) 
4 nem mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak találta.  

Többségi előadót tudunk állítani: Manninger Jenőt javaslom, amennyiben elvállalja. 
(Manninger Jenő bólint.) Ki lesz a kisebbségi előadó? (Kovács Tibor: Tukacs István!) Tukacs 
István vállalja a kisebbségi hozzászólást? (Tukacs István bólint.) Tökéletes, akkor a bizottság 
a többségi, illetve a kisebbségi hozzászólót is kijelölte. 

Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak, és sok sikert kívánunk a 
munkájukhoz! 

 
A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/9383. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

 
Rátérünk a 6. napirendi pontra: a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslatra. Itt is az általános vitáról fogunk dönteni. Köszöntöm 
dr. Czombos Tamás főosztályvezető urat, aki a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
képviseletében van jelen. Megadom a lehetőséget, hogy egy pár szóban, röviden kiegészítse a 
törvényjavaslatot, értelemszerűen a bizottság feladatkörét illetően. 

 
Dr. Czombos Tamás főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
szóbeli kiegészítése 
 
DR. CZOMBOS TAMÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A benyújtott törvényjavaslat a 
szellemi tulajdon területén számos jogszabály módosítását tartalmazza, ezek 
jogharmonizációs célú technikai módosítások, eljárási szabályok egyszerűsítése, a 
gyakorlatból adódó problémák felszámolása, valamint deregulációs célú módosítások. A 
javaslat legfőbb eleme az úgynevezett védelmi idő irányelv átvétele, jogharmonizációs célú 
átvétele. Az irányelv lényegében azt szabályozza, hogy a hangfelvétel-előadó művészeknek 
jelenleg 50 év az a védelmi idő, amíg jogosultak a jogdíjakra, az irányelv ezt felemeli 70 évre. 
Ennek az indoka alapvetően az, hogy ezek az előadóművészek általában fiatalon kezdik a 
karrierjüket, és az 50 év mellett pont abban az életkorban esnek ki a jogdíjak biztonságából, 
amikor leginkább szükség lenne számukra ezen bevételre. A jogszabály a 2013. november 1-
jén védelem alatt álló művek esetében 20 évvel meghosszabbítja ezt a védelmi időt. Ez azt is 
jelenti, hogy az 1962. december 31-e után született művek esetében biztosítja ezt a védelmet.  

További szociális, az előadóművészeket segítő intézkedéseket is tartalmaz a benyújtott 
javaslat. Az egyik ilyen, hogy ha az 50 év elteltével a producer, a hangfelvétel-előállító nem 
megfelelő példányszámban hozza forgalomba az adott művet, avagy nem biztosítja a 
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nyilvánosság hozzáférését megfelelő módon, akkor az előadóművész felmondhatja a vele 
kötött szerződést, és saját maga újra rendelkezhet a művével. Ugyanígy gondol a jogalkotó 
azokra a zenészekre, akik részt vettek a mű létrehozásában, de nincsenek nevesítve, és egy 
összegben kaptak akkor egy juttatást, általában mondjuk a háttérzenészeket lehet itt 
megnevezni. Az ő esetükben kötelezővé teszi, hogy a befolyó bevételekből 20 százalékot félre 
kell rakni, és a közös jogkezelő szervezeteken keresztül kell folyósítani számukra évente.  

Áttérve a szabadalmi ügyvivői törvény módosítására itt pontosításokat tartalmaz a 
jogszabály: egyrészt próbálja ennek a hivatásrendnek a szabályait közelíteni az ügyvédi 
hivatáshoz, módosítja az eskü szövegét, módosítja a titoktartási szabályokat. Továbblépve 
még a feladatok tekintetében a jogszabály mind az iparjogvédelem, mind a szerzői jog 
területén kiemelten szerepet vállaló kormányhivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
költségvetési forrásainak az egyértelműsítését tartalmazza, jogköröket ad neki különösen 
fontos területeken, így például a közös jogkezelő szervezetek támogatáspolitikájának 
meghatározásakor a hivatal az, amely előkészíti, és tárgyal, utána a véleményével együtt 
felterjeszti a miniszternek, a közigazgatási és igazságügyi miniszternek jóváhagyásra a 
támogatáspolitikát.  

Röviden ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, köszönöm a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a főosztályvezető úrnak. Most lehetőségük nyílik 

képviselőtársaimnak, hogy kérdezzenek, illetve észrevételeiket elmondják. Van-e kérdés vagy 
észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, úgy döntünk az általános vitára 
való alkalmasságról.  

 
Határozathozatal 
 
Ki az, aki a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja? Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ez 22 igen. Aki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta a bizottság.  

Köszönjük szépen a főosztályvezető úrnak, hogy elfáradt ide.  
 

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 T/9863. számú törvényjavaslat (Általános vita)(Első helyen 
kijelölt bizottságként) 

 
Rátérünk a napirend utolsó pontjára, méghozzá 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 törvényjavaslatra. Itt az általános vitáról kell döntenünk, első 
helyen kijelölt bizottságként tárgyaljuk. Külön köszöntöm dr. Székács Péter helyettes 
államtitkár urat, illetve Csomorné dr. Orbán Krisztina főosztályvezető asszonyt, mindketten a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről vannak jelen a bizottság előtt. Meg is adom a szót a 
helyettes államtitkár úrnak, hogy egészítse ki a napirendi pontot. Parancsoljon! 

 
Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 
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DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót. Jó napot kívánok! A jelen törvényjavaslat alapvetően négy tekintetben 
kíván a korábbi törvényhez módosítást tenni: egyrészt a termékkört tervezi vagy javasolja 
kibővíteni, pontosítja az engedélyezési, bejelentési, szabályokat, valamint az átmeneti 
rendelkezéseket két pontban módosítja, azért, hogy az ellátás biztonsága, illetve az áttérés 
hézagmentessége mindenképpen meglegyen, megoldódjon, tehát hogy az átmeneti helyzet, az 
átállás az új rendszerre ne okozzon problémát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Külön köszöntöm Vámos György főtitkár urat, aki az 

Országos Kereskedelmi Szövetség képviseletében van jelen. A levelét, amelyet Rogán Antal 
gazdasági bizottsági elnök úrnak elküldött, kiosztottuk, úgyhogy azt képviselőtársaim 
megkapták.  

Van-e kérdés vagy észrevétel a bizottsági tagok részéről? (Kovács Tibor jelzésére:) 
Parancsoljon, államtitkár… alelnök úr! 

 
Kérdések, hozzászólások 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Még nem az vagyok. (Közbeszólások.) Tisztelt Bizottság! 

Emlékszünk, nem olyan régen volt, amikor az eredeti törvényjavaslatot nagy dérrel-dúrral 
képviselői önálló indítvány formájában – éppen a képviselő asszony is itt volt, ő volt a 
szócsővezető a törvényjavaslat előterjesztésében –, és akkor is vitattuk, hogy az a cél, amelyet 
ezzel a törvényjavaslattal megfogalmaztak, azzal a megoldással elérhető-e, és egyáltalán 
működőképes-e az a megoldás, amit a törvényjavaslatban elfogadtak. Akkor természetesen 
nem hallgattak az ellenzéki kritikákra, a megalapított Nemzeti Dohány Zrt. ki is írta a 
pályázatot, és éppen holnapután jár le a határidő, amíg a pályázatokat be kellett volna adni a 
nemzeti dohányboltok nyitására. Az, hogy mi történt valójában, hogy teljes amatőrizmus volt-
e az eredeti törvényjavaslat, mert nyilvánvalóan, gondolom, nem a képviselő asszony csinálta, 
hanem akkor is a kormány bizonyos szervei rakták össze azt a törvényjavaslatot, 
kutyafuttában vagy nem tudom, milyen módszerrel, de hogy teljes amatőrizmus volt, az is 
nyilvánvaló. Lehet még egy másik lehetőség is természetesen: hogy tudatosság volt a 
dologban, hogy a pályázat határidejének lejárta előtt két nappal kiderül, hogy megváltoztatják 
a pályázati feltételeket, egy új törvény benyújtásával kiterjesztik úgymond a lehetőséget, hogy 
mi mindent lehet még ebben a boltban árulni. És most válik nevetségessé az egész indoklás, 
amit ezzel kapcsolatban korábban elmondtak, mert hiszen ha kiterjesztik a boltok 
tevékenységét azokra az árucikkekre, amelyeket itt felsoroltak, akkor hogyan tiltható meg 
egyáltalán, hogy 18 éven aluliak bemenjenek ebbe a boltba, és ott vásároljanak? Vagy hogyan 
teljesíthetőek a törvényjavaslatnak azok a korábbi kiírásai, meg egyáltalán az rt.-nek a 
pályázati feltételei, amelyek előírták, hogy például ha egy felnőttet dohánytermékkel 
szolgálnak ki, akkor fiatalkorú nem is tartózkodhat az üzletben?  

Egyszerűen abszurdum az egész körülmény, mert néhány nappal ezelőtt a Nemzeti 
Dohány Rt. megváltoztatta a pályázati határidőt, február 22-ét határozták meg, és itt az egész 
probléma, ami megjelent az érdekképviseletnek ebben a levelében is, hogy a következmény 
viszont az lesz, hogy ennek hatására egy csomó kisbolt tönkremegy majd, és 
megkérdőjelezhető természetesen, hogy ilyen feltételekkel egyáltalán hogyan kérhető 
koncessziós díj, hogyan kérhető az a magas, viszonylag magas koncessziós díj, amit 
meghatároztak, hogyan termelhető ki az egy ilyen tevékenységgel. Egyáltalán az, hogy 
magánszemélyek pályázhatnak… Kiszámolta valaki, hogy például mennyi forgóeszközre van 
szükség egy ilyen boltnak egyáltalán a beindításához, hogy árukészlettel feltöltsék, hogy 
egyáltalán működőképes legyen? Ez 5-10 millió forintos nagyságrend. Akkor hogyan 
gondolták azt a célt teljesíteni, hogy nyugdíjasok vagy esetleg leszázalékolt emberek lesznek 
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azok, akik úgymond előnyt élveznek a pályáztatás során? Na, erre fel a pályázat kiírója olyan 
pontozási rendszert írt ki, hogy a meghatározhatatlan és ismeretlen üzleti tervre adják az 
adható pontszámnak a felét, és hogyha valaki olyan alkalmazott foglalkoztatását vállalja, aki 
leszázalékolt például valamilyen módon, az kaphat rá körülbelül fél százaléknak megfelelő 
pontszámot, mintegy 2 vagy 3 pontot.  

Hazug volt tehát az egész törvényjavaslat, amikor benyújtották, hazug az egész 
pályázati kiírás, ahogy az megjelent, meg hazug az a módszer, ahogyan ezt most meg akarják 
változtatni, és új szabályokat akarnak előírni. Én nem is tudom, hogy a helyettes államtitkár úr 
szakmailag hogyan képviselhet egy ilyen törvényjavaslatot, meg hogyan képviselheti annak 
az ilyetén történő módosítását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az alelnök úrnak. (Jelzésre:) Mengyi Rolandnak adom 

meg a lehetőséget. Parancsoljon! 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szokásához 

híven Kovács képviselő úr kevésbé vagy egyáltalán nem disztingvál, amikor a kormány, a 
kormány munkatársainak vagy a minisztérium munkatársainak a munkáját minősíti, már-már 
bántó vagy sértő hangot üt meg velük szemben, amit szerintem minden jóérzésű ember vissza 
kellene hogy utasítson, ugyanakkor pont a lényeget hagyja mindig, ahogy most is, figyelmen 
kívül.  

Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, illetve főleg Kovács képviselőtársamat, 
hogy mi is volt ennek a törvényjavaslatnak a célja: a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról szólt annak idején is és most is ez a javaslat. Nem tudom, tudja-e a 
képviselő úr, hogy Magyarországon évente 32 ezer ember veszíti életét a dohányzással 
összefüggésben, hogy a férfiaknál 16 évvel, a hölgyeknél 19 évvel rövidíti meg ez az 
élettartamot. Ez amúgy is egy súlyos számsor, főleg hogyha hozzátesszük, hogy a 13-
15 évesek között már 50-60 százalékuk kipróbált valamilyen dohányterméket. Hogyha jól 
belegondol, és veszi a fáradságot ehhez, akkor tudhatja, hogy már-már nemzetstratégiai 
kérdés, hogy a dohányzást, a fiatalkorúak dohányzását mi hogyan próbáljuk kezelni, és 
hogyan próbáljuk visszaszorítani. Ennek kiváló példái voltak a magyar szabályozás előtt 
Ausztriában, Franciaországban, Olaszországban, tehát amikor ön hazugnak meg 
életképtelennek nevezi ezt a rendszert, akkor azt kell mondjam, hogy már-már a véleménye 
tartozik ezen minősítő tényezők alá. És ami nagyon fontos: az, hogy olyan termékkörrel 
egészítjük ki a kiskereskedelmi dohányforgalmazó helyeknek a lehetőségét, amely alapvetően 
a felnőtt fogyasztókat célozza meg, úgymint szeszesital, energiaital vagy kávétermékek, 
amelyeket kifejezetten nem szeretnénk a gyermekek kezében látni, szerintem kiválóan 
illeszkedik a törvény alapvető céljához és stratégiájához, hogy a fiataljainkat meg a 
gyermekeinket védjük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tukacs István, parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Való igaz, nem a helyettes államtitkár úrnak kell 

címeznünk a hozzászólásainkat, hanem az ügy értelmi szerzőjének. Azt az utolsó garázsboltos 
is meg tudta volna mondani, hogy a dohánytermékeken nincs árrés, csak meg kellett volna 
kérdezni. Az utolsó garázsboltos is tudta, hogy ez nem lesz nyereséges. Hogyha ez így volt, 
akkor ebből adódóan két dologra lehet gondolni: az egyik, hogy aki előkészítette a javaslatot, 
az nem beszél a garázsboltosokkal – ez most szerintem a valószínűtlenebb történet –, a másik 
pedig, hogy előre végiggondoltan arról volt szó, hogy nem dohányboltokat akarunk 
létrehozni, hanem olyan boltokat akarunk kijelölni, ahol cigit is lehet árulni. Ez rossz 
koncepció, ez nagyon rossz koncepció. Ez egy bolt. Akár tetszik nekünk, akár nem, ahol 
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kávét, újságot, energiaitalt, bármit árulnak, az egy bolt, az nem dohánytőzsde, az nem trafik, 
az egy bolt; na most ez a bolt koncesszióhoz lesz kötve. Én egyrészt sajnálom mindazokat a 
kereskedőket, akik – Vámos úr szíves jelzésétől függetlenül is – természetesen jelezték 
nekünk azt, hogy számukra nem jó megoldás az, hogy akik eddig a cigi miatt is vásároltak 
náluk, azok most nem fognak bemenni, tehát ők eleve rosszul járnak. Ez egy rossz helyzet, 
egy rossz szituáció, egy csomó embernek, önfoglalkoztatónak meg kicsinek most az egy 
lehetőség, hogy működteti a boltocskáját a lakótelepen vagy bárhol máshol.  

A másik ilyen dolog az ügynek az életszerűtlensége. Be fog menni a gyerek újságot 
venni – ki fogja neki megtiltani, hogy bemehessen? Magyarországon nem vehet a 18 éven 
aluli egy hetilapot? És hogyha bemegy, akkor ott mit fognak csinálni, akkor ott alkalmazni 
fogják a törvényt valakik – nem tudjuk kik –, és nem lehet jelen akkor, amikor más cigit 
vásárol, meg ilyen egészen életszerűtlen dolgok? Ez nem megy.  

Képviselőtársam, Mengyi képviselőtársam, én azt gondolom, hogy valóban 
elkötelezettnek kell lennie a fiatalok hozzájutásával kapcsolatban is, tehát a dohányzásról való 
leszoktatás vagy a rászokás megakadályozása nem csak és kizárólag a hozzájutás kérdése. 
Ennek a programnak nincsenek kísérő programjai. Ennek a programnak nincsenek olyan 
egészségügyi típusú programjai, amelyek felvilágosító programok, amelyek közösségi 
programok, amelyek a költségvetésben megjelenve pénzt szánnának arra, hogy 
megakadályozzák a fiataloknak a hozzájutását ehhez, és mint ahogy én azt látom, hogy bár 
18 éven aluliaknak tilos alkoholt vásárolni, péntek-szombaton mégis tömegével találkozunk 
olyan fiatalokkal, akik egyébként azt vásárolták, meg fogyasztották is, a módszer nem jó. Úgy 
gondolom tehát, hogy ki kellene találni, mi a jó módszere ennek, csak valószínűleg többet már 
nem kellene átadni ennek a kiskereskedelmi hálózatnak ezzel. Én tehát úgy gondolom, hogy 
el kellene ismerni, hogy ez nem jött be, és új módszereket keresni kellene arra, hogy az 
eredeti célnak valóban megfeleljen a törvénytervezet, magyarul ne csak hozzájutás alapon 
próbálja meg meggátolni.  

Még egyetlen megjegyzést fűznék hozzá. Gyakorta hoznak külföldi példákat. Ezek a 
példák azért sántítanak, mert ahol automatából lehet dohányárut vásárolni, ott a legkönnyebb 
a fiatalnak hozzájutni, mert ott meg aztán végképp semmi kontroll nincs. Az lenne tehát a jó, 
hogy legalább az olyan helyeket próbáljuk meg kerülni példaként előhozva, ahol mindenféle 
megkötés nélkül, automatából lehet cigit vásárolni, igaz, hogy rettenetesen drágán.  

Én ezeket a szempontokat ajánlom, és tényleg nagyon őszintén, mint dohányos, 
érintett is azt mondom, hogy végig kellene gondolni ennek a szakmai részét egy kicsit, és 
lehet, hogy most meg kellene állni egy csöppet; azért kellene megállni, mert ez nem fair sem a 
pályázókkal, a koncessziót megpályázókkal szemben, sem a más kereskedőkkel szemben; 
egyébként nem fair a dohányzó fiatalokkal szemben sem, mert nekem szilárd 
meggyőződésem, hogy ez a hozzájutást nem fogja kellőképpen meggátolni, hogyha így 
működik. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két felszólalónk van még: Kovács alelnök úr, illetve 

Mengyi Roland. Azt szeretném kérni, hogy az általános vitát, ha lehet, ne itt folytassuk le 
(Tukacs István: Igaz, elnök úr, jogos!), inkább arról döntsünk, hogy alkalmas-e vitára maga az 
előterjesztés. Természetesen egy örökzöld témáról van szó, illetve egy nagy tabukérdést 
próbál a kormányzat megoldani, illetőleg felszámolni. 

Alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Mengyi képviselő úr megjegyzéseire 

szeretnék reagálni. Amit elmondott, annak a 80 százalékával egyetértek, nem vitattuk annak a 
szükségességét, hogy ilyen lépésekre szükség van; azt vitattuk, hogy az a módszer, amit 
választottak, teljes mértékben alkalmatlan, és ez igazolódik. Ilyet a világ nem látott még, hogy 
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kiírnak egy ilyen koncessziós pályázatot, és a pályázat lejárta előtt néhány nappal benyújtanak 
egy törvényjavaslatot, amely átírja a pályázat feltételeit, aztán a pályázati kiíró erre fel… azt 
sem tudja egyébként, hogy a törvényhozó, a parlament mikor, milyen ütemezéssel és hogyan 
fogja elfogadni ezt a jogszabályt, vagy egyáltalán el fogja-e fogadni a jogszabályt, nyilván 
kaptak valami súgást, hogy biztos el fogja fogadni, és nyugodtan változtassák meg a 
feltételeket. És akkor a kiíró azt csinálja, hogy meghosszabbítja a határidőt február 22-ére 
vagy 23-ára, most már pontosan nem emlékszem, és melléteszi, hogy azok, akik már 
egyébként beadták a koncessziós pályázatukat, kétféleképpen járhatnak el: vagy visszavonják 
a pályázatukat, és beadnak egy újat, vagy megtehetik még azt is, nagy kegyesen azt mondja a 
pályázatkiíró, hogy egy alternatív üzleti tervet is benyújthatnak ehhez a pályázatukhoz. 
Egészen elképesztő a módszer, nem beszélve a következményeiről. Képviselőtársaim, itt van 
az Országos Kereskedelmi Szövetség levele. A szakmai szövetség véleményét, hogy ők mit 
gondolnak erről, hogy mi fog történni ezt követően ebben a kereskedelmi ágazatban, 
elolvasták, és ne mondják nekem, hogy megfontolt és meggondolt volt az a törvényjavaslat, 
amit még a hatálybalépését megelőzően szinte alapvetően át kell írni és át kell fogalmazni, 
mert üzletileg tarthatatlan volt az az elfogadott törvényjavaslat meg a pályázati kiírás is, amit 
kiírtak.  

Mi ezt vitattuk, és most is vitatjuk egyébként, hogy nem tud megfelelni a bolt, mert 
például az van kiírva a pályázatban, mondom, hogy nem tartózkodhat ott 18 éven aluli akkor, 
amikor dohányterméket szolgálnak ki. Vagy ki volt írva az, hogy a dohánybolt portáljára 
semmi más nem rakható ki, csak egy hatalmas piros kör, benne egy 18-as szám, ami 
elméletileg tiltja azt, hogy oda 18 éven aluliak bemenjenek. Most már a pályázati kiírás is 
lehetővé teszi, hogy reklámokat helyezzenek el, nem dohánytermék-, de más reklámokat 
elhelyezzenek az üzlet kirakatába. Akkor ez valóban egy kereskedelmi üzlet, ami abban 
különbözik az összes többitől, a mostanitól, hogy koncessziós díjat kell majd fizetnie azért, 
hogy dohányterméket áruljon, olyan dohányterméket, amelynek a haszna vagy a haszonkulcsa 
tényleg rendkívül alacsony – egyébként javasolják, hogy talán azt kellene megemelni, és 
akkor a dolog működőképes lenne. Kíváncsi vagyok, tisztelt képviselőtársaim, hogy hány 
kormánypárti módosító indítvány kerül még benyújtásra az elfogadását megelőzően, amely 
alapvetően átírja, ugyanúgy, mint az eredeti javaslatot, alapvetően át fogja írni ezt a javaslatot 
is. Ezért nem is tudjuk ezt támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több hozzászólót nem látok, megadom a szót a 

helyettes államtitkár úrnak, hogy röviden válaszoljon. Köszönöm.  
 
Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
reflexiója 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Ha jól érzékeltem, akkor olyan konkrét kérdés, amelyre érdemben tudnánk 
válaszolni, nem volt. Ami a kormány szándékát illeti, a kormány a végrehajtó hatalom maga, 
tehát ilyen értelemben az érvényes törvényjavaslatot hajtja végre, illetve amennyiben úgy 
gondolja, hogy jobbító szándékkal egy adott törvényt jobbá tud tenni, akkor megteszi hozzá a 
szükséges előterjesztéseket – most is erről van szó. Nyilván egy nagy rendszernek az 
átalakításáról vagy egy komoly rendszerátalakításról van szó, ami menet közben esetleg 
javítható, és maga a törvényjavaslat ezt a szándékot tükrözte. Úgy gondolom, illetve arra 
kérem a bizottságot, hogy támogassa a törvényjavaslat alkalmasságának a megállapítását. 
Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az általános vitára való alkalmasságról szavazunk. 

Ki az, aki 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 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja? Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 4 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak tartotta a bizottság.  

Többségi, illetve kisebbségi előadót tudunk állítani. (Jelzésre:) Többségire jelentkezik 
Mengyi Roland, a kisebbségi előadó Kovács Tibor alelnök úr. Amennyiben a bizottság ezt 
elfogadja (Nincs ellenvélemény.), akkor ők fogják képviselni a bizottság véleményét.  

Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak, illetve a főosztályvezető asszonynak, 
hogy elfáradt ide.  

 
Egyebek 

 
Az egyebek napirendi pont következik. Annyit szeretnék jelezni, hogy holnap 

körülbelül 10 órakor, a határozathozatalok után bizottsági ülést fogunk tartani, amennyiben az 
– úgymond – trafiktörvényhez módosító javaslat érkezik, de ez ügyben a titkárság SMS-t fog 
küldeni.  

Az egyebekben van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Kovács Tibor, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Az elmúlt év végén elfogadott az 

Országgyűlés egy törvénymódosítást, amely ez év közepétől kötelezően előírja az 
üzemanyagok különleges jelzését. E törvényjavaslat benyújtásakor indoklásként az 
fogalmazódott meg, hogy rendelkezésre állnak olyan európai uniós vizsgálatok és 
tapasztalatok, amelyek ennek a bevezetését indokolnák. Tudomásom szerint a bizottság 
tagjainak nem áll rendelkezésére ez a tanulmány. Azt szeretném kérni, tisztelt elnök úr, hogy 
akik a bizottság tagjai közül kérik, azok kaphassák meg ezt a tanulmányt, ezt a vizsgálatot, 
mert hiszen ez rendkívül fontos lenne. Szakmai szövetségek kerestek meg engem például 
ebben az ügyben, szeretnék megismerni ezt a tanulmányt, amelynek az alapján ez a 
törvényjavaslat készült, és nem jutottak hozzá. Én személyesen kérem, hogy kaphassam meg, 
és hogyha képviselőtársaim közül bárki kéri, akkor szintén kaphassa meg ezt a tanulmányt, ha 
ez valóban rendelkezésre áll. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, jó munkát kívánok önöknek! Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 41 perc)  
  

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


