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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves megjelent Vendégek! Az ülést elkezdjük, ezennel megnyitom az 
ülésünket. Köszöntök mindenkit. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. A helyettesítéseket majd a 
szavazás előtt ismertetném. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a kiküldött napirendekkel kapcsolatban van-e 
valamilyen észrevétel, hozzászólás. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, ha elfogadjuk a 
kiküldött napirendet, akkor azt kérem, kézfelemeléssel jelezzük. (Szavazás.) Egyhangúlag 
elfogadta bizottságunk a napirendet. 

A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság küzdelem a 
kábítószer-bűnözés ellen címmel benyújtott határozati javaslat (H/11798. szám) 
(Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Ennek értelmében soron következik a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 
Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen címmel benyújtott H/11798. 
számú határozati javaslat tárgyalása. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Simicskó István államtitkár urat, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma részéről és Téglásy Kristóf főosztályvezető urat, ugyancsak az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Meg is adom önnek a szót. 

Dr. Simicskó István államtitkár (EMMI) szóbeli tájékoztatója 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szerintem, akik a közéletben 
dolgoznak, politikai tevékenységet végeznek, fontos, hogy felismerjék azokat a bajokat, 
azokat a gondokat, amelyek összességében a társadalomra veszélyt jelentenek. Különösen 
fontos, hogy olyan személyeket is felismerjünk, amelyek gyermekeinkre, unokáinkra 
jelentenek veszélyt, és igyekezzünk megtenni mindent annak érdekében, hogy ezeket a 
veszélyeket orvosoljuk, és ebben természetesen a közösségért valamennyien felelősséget 
vállaló emberekre, pártokon felül is, támaszkodnunk kell és támaszkodtunk eddig is.  

A nemzeti drogellenes stratégia megalkotása, amely egy 2013-tól 2020-ig terjedő 
középtávú időszakra vonatkozó stratégia, ennek a kidolgozására a szaktárcánk – hazai és 
nemzetközi téren is elismert – szakértékből álló munkacsoportot hozott létre, így készült el 
sok-sok egyeztetést követően az anyag. A kérdés felmerülhet, hogy miért volt erre szükség? A 
válaszom az, hogy egy új szemléletmódot igyekeztünk alkalmazni ebben a drogellenes 
stratégiában, egy megfelelő keretet igyekeztünk adni, egy általunk fontosnak tartott 
értékrendet szemléltetni és irányokat kijelölni, megalkotni. Nyilván a konkrét intézkedések, a 
Nemzeti Stratégiában foglalt konkrét intézkedések majd egy cselekvési tervben fognak 
megvalósulni, amennyiben az Országgyűlés elfogadja a Nemzeti Drogellenes Stratégiát.  

Ugye, ez egy új, és egyben harmadik középtávú drogpolitikai stratégia, és az előbb 
említett okok vezettek oda, hogy ezt megalkottuk. Egy korszerű dokumentum született, amely 
összhangot mutat a kormány kapcsolt ágazati stratégiáival.  

A javaslat közigazgatási egyeztetése során beérkezett valamennyi intézmény és 
szervezet, valamennyi szakmai észrevétel gondos és tételes kiértékelésre került, és túlnyomó 
többségét befogadta az anyag; a társadalmi egyeztetése is lezajlott a dokumentumnak, a 
történelmi egyházak egyöntetűen támogatták azt. A kormány szándékának megfelelően a 
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javaslatban hangsúlyosan jelenik meg a szigorító rendőri intézkedések foganatosításának 
szükségessége a terjesztői hálózatokkal és a szervezett bűnözéssel szemben. 

Nagyon fontos volt, hogy ennek szellemében a Nemzeti Biztonsági Stratégiával való 
összhangot is megteremtsük, sikerült. Továbbá a korszerű bűnmegelőzési és bűnüldözési 
beavatkozások hatékonyabb alkalmazásának a követelményét is szem előtt tartottuk.  

Ezen túlmenően kiemelt hangsúly került a gyermekek és a felnövekvő generáció 
védelmére, illetve e célból a társadalmi bűnmegelőzés és a köznevelési terület közötti 
együttműködésre. Ennek nyomán a stratégia kiegészült a Nemzeti Alaptanterv és a stratégia 
kapcsolódásának bemutatásával. A stratégia a szerhasználat megelőzésére és 
minimalizálására, az egyéni társadalmi kockázatok és károk jelentős csökkentésére törekedett. 
A nemzeti drogellenes stratégia alappillére a drogok nélküli életmodell elterjesztése, és 
nemcsak, hogy elterjesztése, hanem népszerűsítése is. A stratégia ösztönzi az egészséget 
alapértékként közvetítő közösség erősítő szemléletmód népszerűsítését. A kezelés, ellátás 
szempontjából a felépülés központú megközelítés megerősítését és a szenvedélybetegek 
reintegrációját, tehát visszaintegrálását.  

Természetesen a fő cél az illegális és a visszaélésszerű legális szerhasználat 
visszaszorítása. Mindezek elérésében az eddigieknél lényegesen nagyobb szerepet kap a 
megelőzési tevékenység, valamint a családok és a helyi közösségek bevonása, megerősítése, 
akik védő szerepet töltenek be. A kormány a kábítószer probléma visszaszorítását célzó 
szemléletével, és az ennek érdekében készített új nemzeti drogellenes stratégiával nem csupán 
a drogfogyasztókhoz szól, helyette a teljes magyar társadalom számára fogalmazza meg 
stratégiai irányelveit, ebben is egy új szemléletmódot alkottunk és vettünk figyelembe.  

Maga a stratégia szerkezetében – ha végigtekintik – az anyag összesen 96 oldal: 8 
fejezetből áll, 6 mellékletet tartalmaz. Mindenképpen egy helyzetképből indul ki, egy 
helyzetelemzésből, alapértékeket fogalmaz meg, célkitűzéseket határoz meg, 
egészségfejlesztés, kábítószer-fogyasztás megelőzésére való törekvések, ellátás, felépülés, 
kínálatcsökkentés és a szükséges feltételek szerepelnek az anyagban, úgyhogy az anyag ilyen 
módon is egy komplex, mindenre kiterjedő szemléletmódot igyekszik érvényesíteni. (Horváth 
Zoltán megérkezett.) Nagyon fontos, hogy mérhető rendszert szeretnénk, tehát olyan 
indikátorok legyenek benne, amivel mérjük a változást pozitív értelemben is, úgyhogy 
folyamatosan figyelemmel tudjuk kísérni a hatásait.  

Az új nemzeti drogellenes stratégiáról szóló országgyűlési határozati javaslat 
elfogadása, mindannyian tudjuk, rendkívül sürgető feladat, hiszen a rövid távú tervezést 
szolgáló tervdokumentum kialakítása és elfogadása csak ezután válik lehetségessé, amelyre 
utaltam az elején.  

Tisztelt Elnök Úr! Röviden ennyiben kívántam összefoglalni az új nemzeti drogellenes 
stratégiának az anyagát, célkitűzéseit, feladatait, és tisztelettel kérem a bizottság tagjait és 
elnök urat is, hogy a drogellenes stratégia általános vitára való bocsátását támogassák. 
Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük államtitkár úrnak a bevezetőt. Ezzel megnyitom a vitát. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 

Kapus Krisztián képviselő úré a szó. 
 
KAPUS KRISZTIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Államtitkár Úr! Főosztályvezető Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A mai reggelen az Ifjúsági 
albizottság már ülésezett, és egy tartalmas egy órában átbeszéltük, nem mondom, hogy 
átvitattuk, átbeszéltük inkább a nemzeti drogellenes stratégia határozatát, illetve a javaslatot. 
A bizottság egyhangúlag támogatja ennek megvitatását és elfogadását.  
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Én úgy gondolom, Kiskunfélegyházán is, Magyarországon is jól látható, hogy az 
ország már nem tranzit ország, hanem célországgá váltunk a szerhasználat ügyében, és már 
bőven nem 18 év alatti fiatalokat érint ez a kérdés, hanem 14 év körüli fiatalokat, akik 15, 16 
éves korukban már minden harmadik kipróbált valami kábítószert, valami szerrel érintett, 
tehát valójában a fiataljaink egy fiatalabb korban érintettek ezzel kapcsolatosan.  

A másik nagyon fontos dolog, ez a dizájnerdrogoknak – pozitív egy kicsit az, hogy 
dinamikus – a dinamikus fejlődése, ez inkább negatívan érinti a társadalmat, hiszen valójában 
nem is ismerjük ezeknek a drogoknak a hatását, egyfajta próba egy-egy fiatal élete arra, hogy 
milyen hatása van, és ezt hogyan is bírja a szervezete, tehát kiemelten is fontos lenne ezért a 
drogstratégiával foglalkozni. Természetesen – ahogy reggel is beszéltük – ez nem politikai 
kérdés, hiszen az ifjúság, a magyar ifjúság védelme és jövője szempontjából kiemelten is 
fontos a drogellenes együttgondolkodás, a nemzetben az összefogás, akár politikai pártok, 
akár szakemberek, akár civil szervezetek részéről.  

Tehát mindenféleképpen fontos, hogy a stratégia elfogadásra kerüljön, és ennek 
elfogadása után ugye, 3 hónap áll rendelkezésre arra, hogy a cselekvési terv a konkrét 
határidőket, felelősöket és feladatokat is meghatározza. Úgyhogy én arra kérem, és arra 
bíztatom képviselőtársaimat is, hogy ezzel a problémával foglalkozzunk, hiszen nemcsak a 
fiatalokat érinti, hanem a fiatalok által Magyarország jövőjét is érinti ez a kérdés. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni a 

továbbiakban. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Abban a szerencsés helyzetben 

vagyok, hogy az albizottságban 8,30-kor már részt vehettem ezen az előzetes, mondjuk: vitán, 
és több olyan dolgot megtárgyaltunk Téglásy főosztályvezető úrral, amit én aggályként 
vetettem fel, illetve a drogstratégia előterjesztéséből, a határozati javaslatból idéztem néhány 
olyan mondatot, amit kénytelen vagyok majd most is megtenni; a 26. oldalon található 
következtetések 2/12. részből.  

Előtte azonban még köszönöm államtitkár úr néhány mondatos felvezetését, így ezzel 
is legalább kiegészül az a keret, amibe próbálják foglalni ezt az elég hosszú időnek tűnő, így 
első hallásra, látásra 2020-ig terjedő, a jelenlegi kormány által előterjesztett határozati 
javaslatot, azt az úgynevezett drogellenes stratégiát. Ugye, a neve már eleve irritált egy 
darabig sok mindannyiunkat, amikor drogstratégiáról van szó; ugye, nem erről van szó, 
hanem drogellenes stratégiáról, merthogy ellene vagyunk a drogterjesztésnek, 
droghasználatnak.  

A lényeg egyik oldala, egyik szegmense, ezt is szintén elmondtam már az albizottsági 
ülésen. 2010 óta a jelenlegi kormány, és majd győzzenek meg, államtitkár úr, főosztályvezető 
úr már mondott ezzel kapcsolatban egy ellenérvet, ugye, 2013 második felében már kicsit 
előrehaladtunk az időben tekintettel arra – és most lehet, hogy én fogom irritálni a kormány 
képviselőit, a kormánypárti képviselőket –, hogy már kicsit akár kampányszaga is lehet a 
dolognak. De egyelőre tartózkodunk ettől, majd meglátjuk, hogy az általános vitában milyen 
érveket fog a kormány részéről az előterjesztő elmondani annak érdekében, hogy 
megvilágítsa, hogy igenis miért van őszerintük erre a kicsit késői időpontban, már a négy 
évhez képest, előterjesztett határozati javaslathoz. Az Ifjúsági albizottság és a bizottsági 
üléseken is többször elmondtuk, elmondtam azt, hogy az ifjúságpolitika Magyarországon az 
elmúlt 3-4 évben is kicsit olyan mostohagyereknek tűnik. Nem igazán hallunk olyan markáns, 
kézzelfogható és végrehajtható ifjúságpolitikai előterjesztéseket meg tervet, programot, 
amiből tényleg az derülhetne ki, akár az elmúlt 3-4 évben, vagy a következő, akár 2020-ig 
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terjedő időintervallumban, hogy tényleg hatékony elképzeléseket tud a jelenlegi kormány az 
ifjúság helyzetére nyújtani.  

Ebben nagyon keményen benne van – a társadalmi szegmensében – ez a társadalmi 
probléma, ami hangsúlyoznom kell, nemcsak a 18, illetve 14 év alatti gyermekkorú 
gyermekeket érinti a droghasználat, szerhasználat, esetleg függőség, hanem a felnőtteket is. 
Ilyen értelemben nem is szabad kettéválasztani ezeket a korosztályokat, tudom, hogy nem 
lehet együtt kezelni, természetesen a 18 és 14 év alatti gyermekkorúak droghasználatára 
teljesen más stratégiát kell kitalálni, mint a felnőtt korúakra, de egyként kell számolni azzal; 
és akkor itt szeretnék idézni a 26. oldalon lévő határozati javaslatban a következtetés 
részekből. Amikor azt mondják: összességében megállapítható, hogy hazánkban az elmúlt 4-5 
évben a kábítószer-probléma súlyosbodott. A legtöbb szer vonatkozásában nagy 
bizonyossággal állítható, hogy a problémás kábítószer-fogyasztók száma növekedést, a 
heroinhasználat-csökkenést mutat. Itt van egy apró megjegyzésem. A heroin használat 
csökkenése az elszegényedéssel is valamilyen szinten szinkronban lehet, úgyhogy ezen is el 
kell gondolkodni. Aztán persze mondják a dizájnerdrogoknak az elterjedését, de mondanak 
mást is: Magyarország a kábítószer-csempészet tekintetében tranzit és célország is egyben, ez 
is egy olyan megállapítás, amit mi is nagyon jól tudunk, meg mindenki tudja nagyon régóta, 
sajnos, hogy idáig eljutottunk. És hogy az általános megelőzés területén nem alakult ki a 
drogmegelőzés iskolai egészségfejlesztésbe ágyazott hosszú távú működőképes, egyúttal 
bizonyítottan hatékony rendszere. Ez egy kicsit úgy elszomorít engem.  

A következő 60, uszkve 50-60 oldal nem egészen támasztja alá, és emiatt megint csak 
el kell mondanom az aggályaimat; nem egészen támasztja alá azt a számomra inkább 
markánsnak kívánatos előterjesztést a határozati javaslatban, amiben tényleg egy olyan 
hatékony programot tárna ide most a kormány, ami 2020-ig – hangsúlyozom, tehát nem egy-
két évre szól ez a stratégia – egy olyan bíztató jövőt tudna azzal kapcsolatban nekünk 
mondani, hogy a drogmegelőzésben Magyarország egy 6-7 éves stratégiát hatékonnyá tud 
tenni.  

Azon kívül, amivel kezdtem az első részt ebben a hozzászólásomban, azzal szeretném 
befejezni, hogy 2010 óta is csökkent az az összeg, amit a jelenlegi kormány, én 200 millió 
forintot mondtam az albizottsági ülésen, de főosztályvezető úr kijavított, illetve korrigált, 
hogy 350 millió forintról van szó a 2013-as költségvetésben. Kíváncsian várjuk majd, hogy 
nemsokára beterjesztésre kerül a 2014-es költségvetés feltételezhetően, hogy ott mennyi 
összeg fog szerepelni, amit az úgynevezett drogmegelőzésre szán ez a kormány.  

Itt az, hogy a történelmi egyházakkal történt egyeztetés és támogatják, én 
megkérdeztem, hogy ezen kívül még azért milyen egyházak, mert 12, 13, most már bejegyzett 
történelmi egyháznak minősül; és itt csak a református, katolikus és a baptista egyházat 
említette a főosztályvezető úr. Aztán a 30 civil szervezet közül melyik az a 20 konkrétan, 
néhányat azért szeretnék most hallani, mert ez nem hangzott el, akik az egyeztetésben részt 
vettek, és olyan érdemi javaslatokat tettek, amit mondjuk fel is lehet használni, ami érvként is 
hathat akár mondjuk számomra is, vagy a kétkedők számára. De legfőképpen itt a 
főosztályvezető úr által említett prevenció kezelése, a családi közösségek megerősítése, ez a 
három pillér, amire helyezik ezt a drogstratégiát, ez hogyan, milyen folyamatban fog 
egyesülni olyan értelemben, hogy ugye, a prevencióra igen nagy hangsúlyt kellett volna vagy 
kellene fektetni, ebben nem olyan számtalan lehetőség rejlik mellesleg, mint ahogy 
gondoljuk.  

Tehát az előbb általam idézett következtetésből, összegzésből is az derül ki, hogy 
habár ismeri a jelenlegi – akik összeállították ezt a drogstratégiát – szakértői csoport, mondjuk 
így, ismeri a jelenlegi helyzetet, úgy tűnik, de ami nagyon rossz, és egyre rosszabb, az elmúlt 
3-4 évben is egyre rosszabbá vált, úgy tűnik, hogy a hatékony, távlatokban működő 
stratégiájuk még nagyon hiányos. Úgyhogy pillanatnyilag – habár az albizottsági ülésen, úgy 
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emlékszem, azt támogattam, ahogy Kapus Krisztián elnök úr is elmondta, hogy a főbizottság 
elé kerüljön a téma – jelen pillanatban tartózkodó hangulatban vagyok, illetve vagyunk, 
mindenesetre kíváncsian várom az ellenvéleményeket, illetve az ellenérveket az előterjesztők 
részéről, illetve a többi pártoknak is, a kormánypárti képviselőknek is és más pártoknak is a 
megnyilvánulásait e témában. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Engedjék meg, hogy két előzetes 

megjegyzéssel kezdjem. Az egyik, amelyet Kapus Krisztián képviselőtársam mondott, és 
amellyel messze egyet lehet érteni, hogy vannak olyan ügyek, amelyeket nem lehet politikai 
kérdésként kezelni; így például véleményünk szerint a drogellenes stratégia egy ilyen kérdés. 
A másik pedig egy reményem, hogy egyszer talán – e gondolat jegyében, amit 
képviselőtársam mondott – eljutunk majd addig is, hogy ezt nemcsak a szavak szintjén 
kezeljük, hanem a gyakorlatban is. Csak szeretnék utalni arra, hogy annak idején, 2009-ben, 
elfogadott a kormány egy drogellenes stratégiát, amely 2018-ig szólt, emlékezetem szerint. 
Igaz, hogy annak idején a Fidesz képviselői nem támogatták ezt a stratégiát, annak ellenére 
nem, hogy mi figyelembe vettük a módosító javaslataikat, és azt be is építettük az anyagba. És 
annak ellenére nem, hogy az is egy nagyon széles körű szakmai egyeztetés alapján készült el 
olyan mértékben, hogy több szakmai szervezet, szinte az összes szakmai szervezet 
támogatásáról biztosította ezt a stratégiát. Na, és mi történt utána? Utána az történt, amiről 
ellenzéki képviselőtársam már szólt, hogy 3-4 év drogellenes stratégia nélküli időszak 
következett, illetve nem vagyok pontos, mert azért nem volt történés mentes ez az időszak 
sem, hiszen egyharmadára csökkentették például a prevenció költségeit, ahogy már szintén 
szó volt róla. 

Nem lehet azt sem érzékelni ennek az anyagnak az elkészítése kapcsán, amiről azért 
hadd mondjam el, hogy őszinte elismerésem azoknak a szakmai szervezeteknek, akik ebben 
részt vettek, hiszen az anyagnak a szakmai része elismerésre méltó; azok a kormányzati 
intézkedések, amelyek hozzá társulnak, amelyiknek egy részét ismerjük, más részét nem, mert 
hiszen majd egy három hónap múlva megalkotott cselekvési tervben lesz majd szó róla, azok 
nem mindig adekvátak a szakemberek által leírtakkal. Így tehát azt sem lehet tapasztalni, hogy 
mi a meghatározó különbség, ami az elmúlt három évben tapasztalható tétlenkedésen kívül, a 
2010 és ’18 közötti drogellenes stratégia, illetőleg a mostani drogellenes stratégia között. 
Egyet találtam, azt, hogy a prevencióra fordított összeg, mint ahogy említettem, egyharmadára 
csökkent, ugyanakkor erőteljesebben a büntetőjog eszközeivel, a szankciókkal kívánja 
kezelni. Kezelni és keverni ezt a kérdést, mert én azt gondolom, hogy mind a kettőnek szerepe 
van. Szerepe van természetesen a büntetőjognak, a szankcióknak is, de a differenciált 
szankcióknak, és még nagyobb szerepe van a prevenciónak; nem annak, hogy ez az elmúlt 
évben ugye, 1 milliárdról 300 millióra csökkent. Csak azt is jelezném, hogy 4 évvel ezelőtt a 
Fidesz képviselői arról szóltak, hogy jelentősen beszűkültek a kábítószer-probléma kezelésére 
fordított források; most a helyzet összehasonlíthatatlanul rosszabb, hiszen nemcsak, hogy 
beszűkültek, hanem szinte elenyésztek ezek a pénzek. 

A másik, amit szeretnék mondani, hogy az elmúlt 3 évben nem nagyon foglalkozott az 
Országgyűlés a drogellenes stratégiával. 2009-ben nekünk azt vetették a szemünkre, hogy 
választási fogásként foglalkozunk ezzel, nem ez történt; és azt gondolom, hogy jó néhány 
elemét, ami valóban a drogellenes intézkedések mellett szólt volna, érdemes lett volna az 
elmúlt 3 évben is figyelembe venni. Volt egy olyan kezdeményezés is, igaz, nem a Magyar 
Szocialista Párt részéről, amely egy kábítószerügyi eseti bizottság felállításával foglalkozott, 
ezt is elutasították. Ezt úgy tűnik, minthogyha nem a jelenlegi előterjesztésről beszélnék. A 
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jelenlegi előterjesztésről beszélek, ezekkel a szavakkal azokra a hiányosságokra szeretnék 
rámutatni, amelyek az elmúlt valamivel több, mint 3 évben történtek ezen a területen. 

Na, és most hogy állunk a beterjesztett anyaggal? Már említettem, hogy a beterjesztett 
anyagnak a szakmai része, azt gondolom, hogy jelentős részben elismerésre méltó, azoknak a 
szakmai szervezeteknek a munkáját dicséri, akik ebben részt vettek. A javaslat indoklásában 
az szerepel, hogy az új stratégiára azért van szükség, mert a drogpolitikai irányelvek 
meghatározása során a korábbiaktól eltérő szemléletmód megjelenítésének igénye új 
drogpolitikai dokumentum kialakítását teszi szükségessé. Ez még rendben is lenne. De akkor, 
ha ebből az új drogpolitikai dokumentum kialakításából egyrészt a helyzet feltárása 
természetesen megjelenik, ugyanakkor a probléma kezelésében az új kezelés azt jelenti, hogy 
erőteljesebb büntetőjogi szankciók legyenek mindenfajta differenciálás nélkül, az azt 
gondolom, hogy már nincs rendben. Nincs egy olyan helyzetelemző része sem egyébként 
ennek az anyagnak, amely arról szólna, hogy az elmúlt több mint 3 évben mi történt ezen a 
területen. Én már egy néhány elemet mondtam, hogy mit látok ebben, most pedig az az érzés, 
hogy a ciklus végén kapkodnak – amolyan tessék-lássék módon –, hogy valami szerepeljen az 
asztalon ebben a témakörben.  

A kábítószer elleni küzdelem fontos és lényeges kormányzati politika, véleményünk 
szerint a fiatalok és az egész társadalom érdeke. De úgy gondoljuk, hogy azt, amit annak 
idején megfogalmaztak 2010 végén a legfontosabb szakmai ernyőszervezetek, hogy hibásnak 
és felelőtlennek tartanak minden olyan törekvést, amely ideológiai frontvonalak mentén 
próbálja megosztani a szakmát és a társadalmat, ahelyett, hogy megfelelő pénzügyi 
forrásokat, és politikai támogatást nyújtana a szakmai konszenzust tükröző nemzeti 
drogstratégia végrehajtásához, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatékonyan működő, 
megfelelő pénzügyi forrásokkal ellátott, és a szakma által széleskörűen támogatott nemzeti 
drogstratégia nélkül súlyosan megnehezül az országban a megelőzés, a kezelés, a rehabilitáció 
és az ártalomcsökkentés. Egyébként a mostani kormányzati hozzáállást az is mutatja, hogy 
Kocsis Máté kerületében a napokban bontották fel a szerződés a tűcsere programot szervező 
Kék Pont Egyesülettel.  

Azt gondolom, hogy a Magyar Szocialista Párt frakciójának ebben az ügyben az az 
álláspontja – államtitkár úr és kollegája kedves mosolyával támogatva –, hogy nem tudja 
támogatni ezt az előterjesztést, de tartózkodásával azt a felelősségérzetet kívánja 
demonstrálni, amit a terület iránt érez; hiszen ha még továbbra is késlekedik a drogstratégia, a 
drogellenes stratégia elfogadása, ez csak a terület, a szakmai kezdeményezések további 
szétzilálódását eredményezhetné. 

Mivel én azt gondolom, hogy az általam elmondottak alapján is világos, hogy a 
szakmai szervezetek által összeállított anyag részét pozitívnak tartjuk, a kormányzati reagálást 
erre, a kormányzati cselekvési tervet, ami ebből a határozati javaslatban megjelenik, azoknak 
az irányoknak egy részét, különösen pedig azt, hogy előtérbe helyezi a megelőzéssel szemben 
a büntetőjogi szankcionálást, emiatt tartózkodással fejezzük ki a beterjesztett 
törvényjavaslattal kapcsolatos viszonyunkat. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszonyé a szó. 
 
RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz): Nem húzva az időt, csak röviden 

annyit szeretnék hozzátenni, hogy az előttünk fekvő konkrét törvényjavaslaton kívül ne 
felejtsük el, hogy ennek a kormánynak van stratégiája a prevenciót tekintve. Az önök által, 
illetve az ellenzék által – főleg a szocialisták által – támadott sportkoncepció is, például a 
stadionok építése, akár hiszik, akár nem, ez viszont ifjúságpolitika és drogmegelőzés. Hiszen 
azok az intézkedések, amik először is munkahelyet adnak a stadionok építésénél, és az összes 
sportterület fejlesztésénél, a legkisebb gyermekektől kezdve azonnal egy pozitív drogot 



- 13 - 

kínálnak fel a gyerekeknek, ami azt jelenti, hogy függőek lesznek a sport által, ez viszont 
megelőzi ilyen szempontból a drog felé való fordulást. 

A másik pedig az, hogy az Alaptörvényben Európa szinten magas jelentőséget kap a 
család, mint életforma, mint jelentős közösség, amelyik szintén drogmegelőzés; egészen 
konkrétan: a családi adókedvezménynek a kiterjesztése, melynek most már költségvetési 
alapja is van, újabb 270 ezer családot fog érinteni. A munka becsületét helyezi az asztalra és a 
társadalom stratégiájává. Harmadsorban pedig a köznevelési törvényben, amiben szintén 
ostorozzák az erkölcsoktatást, amelyik szintén pici kortól kezdve helyre teszi a gyerekek 
fejében a jó és a rossz közötti különbséget, és értelmes elfoglaltságot ad, gondolkodásra tanít. 
És az egész napos iskolarendszer előzménye ugye, mert ez még nem teljes mértékben az a 
rendszer, de hogy a gyermekeknek az állami felelősségvállalással értelmes elfoglaltságot, 
művészetoktatást, és sportot kínál az iskola állami finanszírozással és feladatvállalással, ez 
szintén drogmegelőzés. Úgyhogy ez olyan mértékben van körbejárva, hogy ennek csak hab a 
tortán, hogy ráadásul még egy koncepció van; bocsánat, de az előző kormány tűcsere 
programja kevés volt ehhez, úgyhogy ez bővítés ahhoz képest. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Persze minden 

mindennel összefügg, és nagy tág értelemben minden drogmegelőzési stratégia része; még 
mondjuk a stadionépítésnél és a sportolásnál még ráerőltetve értettem a példát és a 
párhuzamot, de hogy a családi adókedvezmény és a drogfogyasztás csökkenése között mi a 
párhuzam, azt nem találtam meg, elnézést, lehet, hogy nekem szűkösek a képességeim.  

De amiért szót kértem. Nekem két konkrét kérdésem lenne. Az egyik a megelőzéssel 
kapcsolatban, a másik pedig a rehabilitációval kapcsolatban.  

A megelőzésnél, az iskolánál nagyon nagy hangsúlyt fektet a szocializációs 
tevékenységére a köznevelési intézményeknek, ez jó; fel is sorol kategóriákat, hogy ez miben 
merül ki. De nagyon kevés utalást, vagy szinte semmi utalást nem találunk arra, hogy az 
értékkonfliktus kezelést említi, de a tágabb értelemben vett konfliktuskezelés tréningszerű 
vagy tantervbe beépített részét nem látom, illetve a visszautasítás képességeinek a fejlesztését 
sem, ami egy nagyon fontos lépés lehetne abban, hogy a fiatalok aztán, amikor ilyen 
helyzetbe kerülnek, akkor vissza tudják utasítani a drogokat. Nagyon bízom abban, persze 
már többször bíztam abban, hogy végre elrugaszkodunk az iskolai drogmegelőzésnél attól, 
ami már a DADA-programnál sem működött, meg a későbbiekben sem, hogy egy egyenruhás 
rendőr bemegy az osztályfőnöki órára, és a drogmegelőzésről meg a drogproblémákról beszél. 
Még ha nagyon-nagyon jó képességekkel is rendelkezik, mondjuk – szerencsére Tatabányán 
egy olyan rendőr látja el ezt a feladatot, aki tényleg nagyon ért a gyerekekhez és nagyon jól 
csinálja évek óta –, akkor is van egy kis kontraszt abban, hogy egy rendőr adja elő ezeket a 
történeteket. Amíg a közösségi életben említést tesz a stratégia arról, hogy fontos bevonni 
azokat a tünetmentes drogfogyasztókat, akik a drogkarrierjük elmesélésével, élethelyzetük 
bemutatásával eltántoríthatják az embereket a drogfogyasztástól, ezzel szemben ennek a 
csoportnak a bevonását nem látom a köznevelési intézményeknél, pedig nagyon fontos lépés 
lenne az is; sőt, én azt mondom, hogy az egyik legcélravezetőbb lépés lenne.  

A rehabilitációval kapcsolatban. Mindez nagyon szép és jó, hogy aztán a rehabilitációs 
intézményekből kikerülnek azok az emberek, akik már nem drogfogyasztók, mondhatnánk ezt 
is, hogy tünetmentes drogosok, de nem nagyon látok utalást arra, hogy innen akkor hogyan 
tovább. Persze lózungok szintjén benne van a stratégiában, de például számíthatunk-e olyanra, 
amit mondjuk, kicsiben már a református egyház már végez, hogy a Ráckevéről kikerülő 
fiatalokat próbálják a református egyház berkein belül foglalkoztatni. Tehát van-e egy 
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olyasmi stratégia, hogy mint a fogyatékossággal élőknél, egyfajta védett munkahelyeket 
alakítsanak ki, ugyanis ezeknek az embereknek a reintegrációs folyamatokban első lépésként 
az életbe való kikerülésnél a félutas házakkal párhuzamosan védett munkahelyekre van 
szükségük, és hogy ilyen irányba is elmozdulnak-e? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük.  
Vincze László képviselő úré a szó. 
 
VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Számomra maga az egész 

kormányzati ténykedés és munka, ha összehasonlítom az előző évtized általam is látott 
kormányzati munkáival, maximálisan azt tükrözi vissza, hogy nagymértékben és jobban 
törődik a mostani kormányzat az ifjúság nevelésével, egyáltalán a neveléssel, és fókuszba 
helyezi a nevelést. Kiemelek egy szeletét. Például a mindennapos testedzés bevezetése, az 
egész napossá váló iskola kérdése, számomra mind-mind azt bizonyítja, hogy a csavargás 
helyett egy értelmes programra tereljük át azokat a gyerekeket, akik eddig program nélkül 
szabadon, liberális módon csellenghettek. És lehet, hogy savanyú a képünk, az ábrázatunk, 
nem megbántva képviselőtársamat, csupán azt érzékeltetve, hogy államtitkár úrnak nem 
vagyok a fogadott prókátora, de engem zseníroz, hogy egy befogadó tekintetet mi minősítünk. 
Én azt gondolom, hogy mi, akik néha savanyú uborkák vagyunk, lehetne példát venni arról a 
pozitív hozzáállásról, ami kisugárzik az egész programból és mindenből.  

Említettem a mindennapos testedzést. Képviselő asszony említette a művészeti 
képzésnek és minden más hasznos elfoglaltságnak a meglétét és kívánalmát; említhetem a 
családbarát adórendszert és minden mást. Kérem szépen, itt egyszerre és egy csettintésre nem 
lehet azt a fajta álliberalizmust magunk mögött tudni, ami sokszor abból állt, hogy a szédelgő 
gyereknek szabad volt mobillal hülyeségeket, hókuszpókuszokat csinálni egy osztályterembe, 
senki nagyon rám nem szólhatott, mert a szabadság jegyében iksz miniszter úr meghirdette a 
nagy liberális iskolarendszert. Innen kell majd bizonyos dolgokat visszahoznunk, visszább 
metszeni.  

Kicsit távol terjeszkedtem a drogstratégiától, de azt gondolom, hogy a megelőzés, az 
ifjú korban való életmód, és mintaadás rendkívüli fontossággal bír, hiszen amikor már 
megtörténtek a bajok és gondok, akkor már egy picit utána vagyunk, után lövés a dolog. Én 
azt gondolom, hogy arra is kell hangsúlyt fektetni, annak is megvannak a maga receptúrái, de 
a megelőzés, az életmódminta megadása azt gondolom, hogy ez példaértékű lehet.  

Rövid megjegyzés. Sportbizottságban voltam tízen-éveken keresztül, ami ugyan nem 
érdem, de láttam egyet, s mást; én azt gondolom, hogy nagyságrendekkel az ifjúság 
sportolására többet ad a mostani kormányzat. Nagyon helyesen teszi, aki a sportra és 
egészségre költ, annak később majd – nyilván ennek a hozadéka nem azonnal jön –, 
kevesebbet kell majd az utó-, meg mindenféle drog, meg egyéb szenvedély gondozásokra, 
meg egyáltalán az egészségre direktben költeni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönjük.  
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Még el kell néhány dolgot 

mondanom, illetve fel kell tennem néhány kérdést, ami itt indukálódott bennem.  
Tekintettel arra, hangsúlyoztam, hogy ez tényleg egy olyan összetett téma, amit egy 

oldalról egyáltalán nem lehet megközelíteni, sok minden nem fog valószínű a mai bizottsági 
ülésen se szóba kerülni, de lesz rá alkalom talán az általános vitában. 

Szintén az előterjesztésből, a határozati javaslatból idézek egy mondatot. A 2011-es 
ESPAD-felmérés alapján a tiltott szereket valaha használók aránya először haladta meg az 
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európai átlagot, súlyos megállapítás ez is. A gyógyszerek alkohollal történő együttes 
fogyasztása például Magyarországon kiemelkedően magas, kétszerese az európai átlagnak. 
Kérdésem ehhez kapcsolódik. A pszichiátriai ellátás, ami többször szóba került – én is hoztam 
már többször szóba –, most nem az OPNI bezárását akarom, hanem egyáltalán a pszichiátriai 
és a gyermekpszichiátriai ellátásnak a hiányosságai, amiről itt mindenki nagyon jól tudja, 
hogy én mire gondolok, a kormány meg főleg tudja. Mennyire van felkészülve az úgynevezett 
pszichiátriai ellátás arra a stratégiai programra, amiről itt most beszélünk a következő 
években, vagy a következő évtizedben az egészségügyi ellátás területén, hogyan fogják majd 
azon a részen megvalósítani ezt az úgynevezett drogstratégiát. 

A másik kérdésem. Igenis, hogy van ennek politikai vonatkozása. Hölgyeim és Uraim! 
Az egyiket most megvilágítanám önöknek. Ez a média. Amikor naponta a médiában politikai 
hirdetéseket „élvezünk”, mert különösképpen irritálja az embereknek a nagy többségét azok a 
politikai hirdetések; még az is, hogy Magyarország jobban teljesít, mert mindenki a saját 
bőrén érzi azért, hogy Magyarország hogyan teljesít; illetve az egyének hogyan teljesítenek. A 
média – külön van erről szó, szintén a 25. oldalon –, és nagyon jól mondják, az 
infokommunikációs technológia kulcsszerepet tölt be a közbeszéd témái, beállítódások, 
vélemények, ítéletek, értékvilági életmód kialakításában. Igen, ez így van! És felteszem a 
kérdést. A tízen-évvel ezelőtti „Mosolygó kék szemek” című filmet, amit erősen ajánlok 
mindenkinek, ami arról szól, hogy egy fiatalember halálát, aki a drog szerek által erősen 
érintett volt, hogyan követi az édesapja egy videó kamerával, meg egy kicsi stáb egészen 
odáig, amíg a gyermek meghal egész fiatalon tízen-valahány éves korában. Például a 
Mosolygó kék szemet a médiában az elmúlt 3-4 évben miért nem lehetett látni akár havonta 
elrettentő példaként azért, hogy egyfajta preventív intézkedést megtegyen a jelenlegi kormány 
is. És ugye, van sok csatorna, nem biztos, hogy a kereskedelmi csatornákon, de az 
úgynevezett királyi csatornákban szerettem volna látni, habár elég ritkán nézek tévét, de nem 
nagyon tapasztaltam, hogy akár ezt a filmet – meg néhányat még tudnék ide mellé tenni –, 
vetítették volna. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Gaal Gergely képviselő úré a szó. 
 
GAAL GERGELY (KDNP): Köszönöm szépen. Az előttünk fekvő javaslat egy 

nagyon fontos társadalmi problémára nyújt stratégiát, ennek a megoldására. Ennek a 
problémának a kiindulása nyilvánvalóan nem Magyarországról indul ki, maga a probléma, 
hiszen olyan társadalmi kommunikációs, és fogyasztói szokásokban történtek változások az 
elmúlt időszakban, ami miatt nagyon sok fiatal felvértezetlen ma egy komoly problémával 
kapcsolatban; itt elsősorban az új pszichoaktív szereknek a használatára gondolok, a 
dizájnerdrogokra, és ezért üdvözlendő, hogy a stratégiában erről is van kiemelten szó. És 
mivel ez a problémakör folyamatosan változik a világ más részéről érkező hatások miatt is, 
ezért ezt a kérdéskört mindig aktualizálni kell. 

Szeretnék külön két dolgot még kiemelni ebből a javaslatból. Az egyik az a kérdésnek 
a társadalmi kommunikációja. Véleményem szerint nagyon fontos a kommunikációja 
szempontjából ez az 1.3.5-ös része: az üzenetek része, amelyben megfogalmazza ez a 
stratégia, hogy a társadalom minden csoportját be kell vonni ennek a kérdéskörnek a 
megoldásába, hiszen ez nemcsak a fiatalokat érinti, hanem az egész társadalmat érintő 
kérdésről van szó. És nemcsak a szereket használókkal, meg az arról való leszokás vagy 
függőségről való leszokásban kell segíteni az érintetteket, hanem minden társadalmi 
csoportnak van köze ehhez a problémához. 

A másik, amit szeretnék kiemelni pozitívumként, az a stratégiának a Kárpát-medencei 
hatóköre, hiszen tudjuk, az elmúlt években tapasztaljuk azt mi is – akár ifjúsági 
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szervezetekben való tevékenységünk során –, hogy nagyon erősen megnövekedett azoknak a 
társadalmi kapcsolatoknak a száma fiatalok között a Kárpát-medence különböző pontjain, 
nem csak a Magyarországon élő magyar fiatalok között, és ezért nagyon fontos, hogy ez a 
stratégia is a Kárpát-medence egészére is kiterjeszti hatáskörét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat. 
Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak mivel történt egy utalás itt Vincze 

László képviselőtársam részéről, akinek a hozzászólása a savanyúságoktól egészen az 
ifjúságpolitikáig, majd a drogellenes stratégiáig terjedt; csak szeretném pontosítani, hogy én 
az államtitkár úr és kollegájának a mosolyát támogató mosolyként vettem, tehát, ha ez a jelző 
hiányzott előtte, akkor ezt kérem a jegyzőkönyvben pótolni. Köszönöm szépen. (Horváth 
Zoltán: Ügyes.)  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni a 

vitához. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, megadom a viszonválasz lehetőségét államtitkár 
úrnak. 

Dr. Simicskó István államtitkár (EMMI) viszonválasza 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen, elnök úr. A mosoly az egy, úgy is mondhatnám, hogy velem született 
rendellenesség, tehát a szüleim így neveltek, szeretetben, és igyekszem ezt a szeretet 
visszaadni a környezetemnek, úgyhogy ebből más következtetést nem kell levonni senkinek.  

Viszont az anyaggal kapcsolatosan és az elhangzott kérdésekkel kapcsolatosan azt 
tudom mondani, hogy a kritikát mindig építő szándékkal igyekszem fogadni és venni, 
odafigyelni a különböző észrevételekre, hiszen egy fontos kérdésről van szó. Az 
ifjúságpolitika nem mostohagyermek a számunkra, hanem édes gyermek, tehát édes 
gyermekünkről van szó, hiszen mindannyiunknak van gyermeke, és nem mindegy, hogy 
milyen környezetben nő fel és mi lesz vele. Én az én gyermekeimet úgy nevelem, hogy ne egy 
olyan szemléletmód alakuljon ki bennük, amely arról szól, hogy az életről esetlegesen le 
akarjanak mondani, vagy esetlegesen hedonista életmódot folytassanak, és mindig 
odamenjenek, ahol éppen jól érzik magukat, hanem bizony az életben az alkotás lehetősége, 
az építkezés lehetősége mindenkinek megadatik, ezt kell felismerni és felismertetni a 
gyermekeink számára. Ez már önmagában sokat segít szerintem abban, hogy világos célokat 
fogalmazzanak meg a gyermekeink, hogy mit szeretnének elérni az életben, és ehhez 
erőfeszítések kellenek, és ehhez nekünk a lehetőséget kell megteremteni. Alapvetően ez 
szerintem a szemléletmódbeli sajátosság vagy rendszerszemlélet ebben a kérdéskörben. 

Sok minden elhangzott. Tehát ha onnan közelítjük meg az ifjúság problémáját, ami 
egyébként ez a veszély, amit mi drogfogyasztásnak nevezünk, hogy a végpontot nézzük, adott 
esetben a Kék Pontot, meg a tűcserét, vagy pedig társadalomfilozófiai szempontból az egész 
rendszert nézzük, az egész társadalmat nézzük, és mindenkinek ebben a társadalomban van 
feladata. Sőt azt kell hogy mondjam, hogy határon átnyúló feladata van; ha tetszik, akkor 
globális értelemben is vannak feladataink, hiszen a médiának óriási ereje van, valamennyiünk 
lakásába be tud törni egy-egy film ilyen, olyan, amolyan környezeti hatásokra, vagy 
gondolatbeli hatásokat tud elérni a gyermekeinknél. Tehát ezért nyilván nem lehet becsukni a 
kapukat, és önmagunk megoldani csak és kizárólag a problémát, nyilván a mi felelősségünk 
és a mi tenni akarásunk az egyértelmű, de ebben együttműködésre van szükség nemcsak 
itthon, és nemcsak a civil szervezetekkel, hanem egyébként sok más területen dolgozó 
emberekkel, véleményformálókkal, alkotó, gondolkodó emberekkel. 
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Az egészséges életmód kialakítása egy fontos lehetőség, hiszen, ha felmérjük azt, hogy 
mondjuk, miért nyúl valaki, egy fiatalember, kábítószerhez vagy kábítószerekhez, tudatosan 
teszi-e ezt meg, milyen szempontok alapján; nyilván sok oka lehet ennek. Egyéni élethelyzet, 
környezeti hatások, esetleg olyan baráti kör, rossz baráti kör, családi problémák, 
kilátástalanság érzése, ennek a felerősödése, sok minden tényező lehet ebben, ezért komplex a 
probléma, ezért kell ezt nagyobb összefüggésrendszerben megközelíteni, és szerintem a 
család szerepének az erősítése nélkülözhetetlen. Tehát mi ez iránt sokat tettünk, és a család 
erejének, szerepének a megerősítése többek között olyan módon történhet egy kormányzat 
részéről, olyan módon is, amelyben a családokat megbecsüljük; például az adókedvezmény 
lehetőségével a gyermekvállalást ösztönözzük, és bátorítjuk a fiatalokat, hogy családot 
alapítsanak és gyermekeket vállaljanak. Tehát én azt hiszem, hogy ez mind-mind része annak, 
hogy igenis fontos számunkra a gyermek és fontos az ifjúság. 

De ugyanígy a nevelés rendszerének az átalakítása, az iskolai prevenciónak a 
megerősítése, szerintem kifejezetten lényeges kérdések. Az oktatási intézményeinket nevelési 
célra kell hasznosítanunk és használnunk, és olyan értékrendet kell továbbítanunk a 
gyermekeink számára, hogy ezekben a veszélyekkel is leselkedő világunkban megtalálják a 
helyüket és stabil értékrenddel rendelkezzenek, és ez is segítséget ad nekik ahhoz, hogy 
megtalálják a helyes utat.  

A mindennapos testnevelés elhangzott. Egyetértek, tehát a gyermekeink 
önismeretének és önbecsülésének egy fontos kialakítási lehetőségét adja a mindennapos 
testnevelés. Hozzáteszem, mert a testnevelő tanárok azok, akik egyébként talán a legjobban 
ismerik a gyermekeinket, a gyermekeink jellemét, hiszen egy testnevelés órán a foglalkozások 
alatt, a játékos sportfoglalkozások közben a gyermekeink megmutatják igazi arcukat, igazi 
jellemüket, és egy jó testnevelő tanár tudja őket helyes nevelésben részesíteni.  

A sport ereje és jelentősége, ne feledkezzünk meg róla. Ugye: jó tanuló; jó sportoló 
programokat indítottunk el, sőt most vezettük be, most indul szeptembertől a sportcsillagok 
ösztöndíja, tehát meg is becsüljük: ösztöndíjat adunk a fiatal, tehetséges sportolóknak.  

Az egyházak szerepét azt hiszem, hogy nem kell külön hangsúlyoznom, mindannyian 
tudjuk, hogy milyen jelentős szerepe van az egyházaknak, és a gyermekeink értékrendje, 
fejlődése, kialakulása szempontjából.  

Most voltam kint az OMÉK-on a hétvégén, és fiatal gazdáknak rendkívül sok program 
van. A fiatalok értelmes célokat lássanak maguk előtt, ez is mind-mind része egyébként annak 
a nagy átfogó programnak, amellyel a fiataloknak lehetőséget adunk; fiatal vállalkozókat 
indítunk el és segítünk az életútjukon.  

Az élet vagy a politika más területén is, mondjuk a honvédelem területén például a 
tartalékos rendszer kiépítése, amely egyfajta lehetőséget ad egyetemistáknak, főiskolásoknak 
arra, hogy igen kötődjenek a haza védelmének ügyéhez, és a honvédségen belül egy ilyen 
típusú rendszerben is részt vehessenek. 

Tehát én azt hiszem, hogy számos olyan, a teljesség igénye nélkül, néhányat én is itt 
említettem, és képviselőtársaim már itt a bizottsági ülésen elmondták. Azt hiszem, hogy ez 
egy egységes rendszer, amelyben minden területnek ki kell venni a részét, és ki is veszi, 
hiszen nagyon sok mindent tettünk az elmúlt 3 évben, hogy a fiataljaink értékrendje, 
szemléletmódja az alkotás irányába erősödjön, és ne a lemondás irányába erősödjön.  

Nem akarnék itt most visszamenni a 2010 előtti időszakra, de azért szóval nem mi 
mondtuk azt, hogy el lehet innen menni. (Pál Béla: Más sem.) Gyurcsány Ferenc mondta. 
(Pál Béla: Nem.) Tehát az az igazság, hogy ez is lehet egyfajta megoldása az ifjúságpolitikai 
kérdéseknek, mert akkor nem nálunk jelentkezik ez a probléma. Mi szeretnénk segíteni a 
fiataljainknak, és nyilván egy megalapozott előkészítésről van szó, szó sincs itt kapkodásról. 
Hiszen, ha önök 2009 decemberében alkották meg az akkori úgynevezett kábítószer-probléma 
kezelésére irányuló nemzeti drogstratégiát, ami a probléma kezelésére irányult volna, és a 
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cselekvési tervet már nem is sikerült benyújtani; nyilván ehhez képest mi jobban állunk, tehát 
sokkal jobban állunk, és én azt hiszem, hogy nézzük a pozitív oldalát ennek, meg a szándékot, 
meg a tisztességes elképzelését ennek az ügynek.  

Mi a változás ebben? Azt elmondtam az elején, hogy mi nem a szerhasználók 
szemszögéből közelítjük meg a kérdést, hanem össz-társadalmi szempontból próbáljuk 
meghatározni a feladatokat, szerintem ez egy jelentős különbség és nyilván a felépülés 
központúságot szem előtt tartjuk. 

A költségvetés egy fontos kérdés, ez felmerült itt több képviselő úr részéről is. Tehát 
magasabb lesz a költségvetés, mint korábban, viszont uniós források is lehetőséget adnak arra, 
operatív programon beterveztük ennek a célkitűzés sorozatnak a támogatását. 

A védett házak, védett munkahelyek esetében is a visszaintegrálás, a visszatagolás 
érdekében EU-s operatív programot beterveztünk erre a feladatra, ez egy fontos kérdés és 
fontos probléma, amiben szerepet kell vállalnunk.  

A gyermekpszichiátria kérdésköre is felmerült. Itt a norvég alapból kialakítottunk egy 
tervet, egy rendszert, egy elképzelést, 30 éve nem nyúlt ehhez hozzá senki, nem csinálta ezt 
meg; most nekünk erre már konkrét elképzelésünk van, mi norvég alapból számítunk komoly 
pénzügyi lehetőségekre. 

A média felelőssége egyértelmű, nyilván ebben korlátozottak a lehetőségeink, ezt meg 
fogjuk vizsgálni, amit ön felvetett, amennyire lehetőségünk van arra, hogy a pozitív és 
elrettentő élethelyzeteket bemutassuk; nyilván az iskolai megelőző tevékenységben is ez a 
program fut, nem mindegy valóban, hogy ki adja elő és ki mondja el, milyen módon tudja a 
gyermekeket megszólítani és megérinteni. Én nagyon fontosnak érzem – és ez elhangzott a 
szakmai egyeztetéseken is –, hogy a pozitív életképek, életmodellek is legyenek bemutatva, 
tehát ne csak a negatív, hanem az, hogy aki drogmentesen él, az milyen sikereket tud elérni és 
milyen életminőségbeli különbséget tud felmutatni azzal szemben, aki egyébként a 
drogfogyasztáshoz nyúl.  

Összességében ennyit írtam itt fel, ami kérdés elhangzott, és amelyre esetleg nem 
válaszoltam, arra főosztályvezető úr, Téglásy Kristóf válaszol. 

Bocsánat, nem soroltam el a szervezeteket, azt elsorolom, mert az kérdés volt, hogy 
kikkel egyeztettünk és kik vettek részt a szakmai egyeztetésben. Itt van nálam egy lista. 
Ártalomcsökkentők Országos Szakmai Egyesülete, Magyar Addiktológiai Társaság, Országos 
Addiktológiai Centrum, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Magyar Pszichiátriai 
Társaság, Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége, Magyar 
Mentálhigiénés Szövetség, Magyar Védőnők Egyesülete, Módszertani Gyermekjóléti 
Szolgálatok Országos Egyesülete, Népegészségügyi Tudományos Társaság, Országos 
Polgárőr Szövetség, Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete, Országos Közösségi Ellátások 
Egyesülete, Magadért Alapítvány, történelmi egyházak; Magyar Katolikus Egyház, 
Református Egyház, Evangélikus Egyház, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, 
Egészségügyi Szakmai Kollégium Pszichiátriai és Pszichoterápia Tagozata, Egészségügyi 
Szakmai Kollégium Addiktológiai Tagozata egészen a Magyar Gyermek és Ifjúság 
Pszichiátriai Társulat Szakmai Társasága. A teljesség igénye nélkül ez a lista, amely 
tartalmazza a szakmai egyeztetéseken részt vett és nekik megküldött anyagok, tehát őket 
bevontuk ebbe a folyamatba, ebbe a szakmai egyeztetésbe. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük államtitkár úrnak a válaszát. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 

van-e még valakinek valamilyen kérdése, felvetése. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor a vitát 
lezárom és szavazás következik, de a szavazás előtt felolvasom, hogy kik azok a képviselők, 
akik szavaznak a nem jelenlévő képviselők helyett. 

Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyt helyettesíti Lanczendorfer Erzsébet 
képviselő asszony, Hirt Ferenc képviselő urat helyettesíti Tapolczai Gergely képviselő úr, 
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Iván László professzor urat helyettesíti Bagdy Gábor képviselő úr, Szemereyné Pataki 
Klaudia képviselő asszonyt helyettesíti Ágh Péter képviselő úr, Tamás Barnabás képviselő 
urat helyettesíti Kapus Krisztián képviselő úr és dr. Varga László képviselő urat helyettesíti 
Pál Béla képviselő úr. 

Határozathozatal 

Szavazás következik. Aki a H/11798-as számú határozati javaslat általános vitára való 
alkalmasságát támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság a 
határozati javaslatot általános vitára alkalmasnak találta. 

Köszönjük szépen a részvételt államtitkár úrnak, főosztályvezető úrnak.  
A bizottságnak még előadókat kell állítania. Ágh Péter képviselő úr jelentkezett 

többségi vélemény elmondására. Kérdezem, hogy a kisebbségi véleményt ki kívánja 
elmondani. Úgy látom, hogy van két jelentkező, megosztva, ha lehet: Pál Béla és Baráth Zsolt 
képviselő urak lesznek a kisebbségi vélemény előadói.  

Ezt a napirendi pontot lezártam. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

a) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
módosításáról a gyermekvállalás ösztönzése érdekében címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/11706. szám) (Dr. Szili Katalin (független) képviselő önálló 
indítványa) 

Soron következik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény módosításáról a gyermekvállalás ösztönzése érdekében címmel benyújtott T/11706-os 
számú törvényjavaslat tárgyalása.  

Előterjesztőként Szili Katalin képviselő asszonynak adom meg a szót. 

Dr. Szili Katalin előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Ahogy elnök úr is jelezte felvezetőjében, egy módosító 
javaslattal éltem az 1997. évi LXXXIII. törvény 42/A. szakasz (4) bekezdése b) pontja 
tekintetében, és ha megengedik, akkor visszautalnék az előző napirendre is, hiszen államtitkár 
úr megfogalmazta az előző napirendnél is, hogy milyen a gyermekvállalás ösztönzése. 

Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Javaslatom megfogalmazásánál alapvetően a 
kiindulópont az a statisztikai adat volt, amely jelzi, hogy 2013 januárjában 2,6 százalékkal 
csökkent 2012-höz képest az élve születések száma. Ugyanakkor 2012 októberében megjelent 
a gyermekvállalás társadalmi, gazdasági hátterének területi jellemzői című kiadvány a KSH 
részéről, ebből idéznék önöknek. 1990-ben a 20-24 éves gyermekvállalási hajlandósága volt a 
legmagasabb, 2001-ben a szülőnők legnagyobb hányada 25-29 éves, 2010-ben pedig már 30-
34 éves, 2001 és 2010 között, országosan csaknem három évvel, 28 évre emelkedett az első 
gyermeküket szülő anyák életkora. Az első gyermekszülés időpontjának egyre későbbre 
tolódása jellemző. Mindannyian tudjuk, minél idősebb korban vállalkozik egy nő az 
anyaságra, annál kisebb esély a további gyermek vállalására.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az általam módosítani javasolt törvény rendelkezése 
szerint, a nappali tagozatos tanulmányokból csaknem 180 nap számítható be a gyed 
igényléséhez minimálisan megkövetelt 365 napos biztosítási jogviszonyba. Több szervezet, 
főleg fiatalokkal foglalkozó szervezet tette azt a javaslatot irányukba, hogy jó lenne ezen 
változtatni, ezért a javaslatunk, a javaslatom a módosításra a gyermekgondozási díj 
kiterjesztése, amely ösztönözné az olyan friss diplomások gyermekvállalási hajlandóságát, 
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akik a gyermekük születésekor nem rendelkeznek még ehhez megfelelő és szükséges 
munkaviszonnyal. Éppen ezért azt javasolom a módosításban, hogy a tanulmányok alapján 
járó szolgálati időt növeljük meg 365 napra, ami azt jelenti, hogy a gyes 25.650 forintos 
összegével szemben 44.933 forintot kapnának támogatást a kismamák, illetőleg azok, akik 
gyermeket vállalnak. És tekintettel arra, hogy egyébként a jelenlegi szabályozás azonosan 
kezeli a középfokú és a felsőfokú végzettségűeket, indokoltnak tartjuk a különbségtételt is, 
hiszen mindannyiunknak fontos az, hogy valóban fiatalkorban vállaljanak gyermeket az 
egyetemi hallgatók is, ezzel is elősegítve a demográfiai helyzet javítását, ami azt hiszem, 
mindannyiunk részéről ismert.  

Kérdezhetnék képviselőtársaim, hogy a javaslatnak milyen gazdasági vonatkozásai 
vannak. Csak szeretném jelezni, hogy a 25-29 év közötti szülőnők aránya körülbelül 30 
százalék, ennek a 10 százaléka érintett jelen esetben, akik felsőfokú intézményekben 
végeznek, ez körülbelül tízezer kismamára terjedne ki. Tehát ennek a bevezetésének az éves 
költsége nem haladná meg a 2,5 milliárd forintot, ami nagyjában a 92 milliárdos gyed 
kifizetés mellett, azt gondolom, hogy sokkal többet hoz távlatosan a társadalom és a 
nemzetgazdaság számára, mint amekkora veszteséget egyébként ma az jelent, hogy a 180 nap 
beszámíthatóhoz képest a 365 napot biztosítanánk. Ezzel is elősegítve azt, ami egyébként 
tudomásom szerint a kormányzó pártoknak is stratégiai érdekük, hogy minden olyan eszközt 
és stratégiát alakítsanak ki, ami a gyermekvállalást, ezzel a demográfiai helyzetünk távlatos 
javítását is elősegíti; így kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák javaslatomat, ha 
megfelel egyébként az önök által elképzelt stratégiának és abba beleillik akkor azért, ha nem, 
akkor meg azért. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük képviselő asszonynak a felvezetést. Jelzem, hogy a kormány a 

napirendi pont tárgyalásánál nem vesz részt.  

Kérdések, vélemények 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni az előttünk lévő 
törvényjavaslathoz. 

Baráth Zsolt képviselő úré a szó.  
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden szeretnék 

annyit mondani, hogy Szili Katalin, az előterjesztő elmondta itt a lényeget, hogy kevés a 
költségvetési kihatása ennek az előterjesztésnek, ha ez megszavazásra kerül; illetve a 
felsőoktatásban érintett fiatalokat, fiatal felnőtteket vonja be ebbe a körbe, ha jól értettem, 
egyértelműen, úgyhogy az a véleményünk, hogy támogatható a részünkről ez az előterjesztés. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. 

Határozathozatal 

Aki a T/11706-os számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? Tartózkodás? (Szavazás.) 16 
tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot.  

Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárom.  
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b) A feltétel nélküli alapjövedelem magyarországi bevezetési lehetőségének 
vizsgálatáról szóló határozati javaslat (H/12050. szám) (Dr. Szili Katalin (független) 
képviselő önálló indítványa) 

Soron következik a feltétel nélküli alapjövedelem magyarországi bevezetési 
lehetőségének vizsgálatáról szóló H/12050-es számú határozati javaslat tárgyalása. 

Előterjesztőként szintén Szili Katalin képviselő asszonynak adom meg a szót. 

Dr. Szili Katalin előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Nyilván az előző 
napirendhez képest, ami azt gondolom, hogy valóban gazdasági hatásait és a távlatos 
eredményeit is tekintve, milyen fontos lett volna számunkra, túl sok illúzióm nincs a mostani 
előterjesztésem tekintetében.  

Képviselőtársaim, engedjék meg, hogy előjáróban is jelezzem, hogy az általam 
benyújtott H/12050-es számon beterjesztett javaslat egy országgyűlési határozati javaslat, 
amely alapvetően arról szól, hogy adjunk a kormányzatnak felhatalmazást arra, hogy kezdjen 
el foglalkozni egy kérdéssel. Egy olyan kérdéssel, amivel már Európa ma foglalkozik, és 
amelyben elindult 15 országban polgári kezdeményezés, így én úgy gondolom, hogy 
Magyarország, mint egy európai uniós tagország szükséges, hogy ezzel a kérdéssel 
foglalkozzon. 

Elnök Úr! Engedje meg, hogy köszöntsem a Feltétel Nélküli Alapjövedelemmel 
Foglalkozó Egyesületet, és az Emberközponti Országért Mozgalmat is, akik eljöttek szintén 
erre a bizottsági meghallgatásra, amelyben a kiindulópont alapvetően az, hogy a XXI. század 
társadalmi adottságait azt gondolom, hogy mindannyian jól ismerjük, hiszen valamennyi 
kérdés, ami a parlament, akár plenáris, akár bizottsági ülései elé kerül, azok mind ezzel 
foglalkoznak. Egy megváltozott világban élünk, egy olyan világban, amiben a technológiai 
fejlődés jól ismert, hogy a munkaerő igényes munkáknak a csökkenését eredményezi, tudjuk, 
hogy mekkora a munkaerőpiacról kiesettek számaránya, és ha nem is csak hazánkat tekintjük, 
hanem Európát, ahol nagyon jól látható az a tendencia, hogy közel 30 millió ember van 
mindig, akik nem rendelkeznek munkával. Ugyanakkor ez nyilvánvalóan eredményezi – és 
ennek következménye a létbizonytalanság, az elöregedő társadalmak –, hogy át kell 
gondolnunk azt, hogy milyen nyugdíjrendszerrel nézünk szembe, és mi történik azokkal, akik 
egyébként távlatosan, még akkor is, ha egyébként a politika nagyon sokszor azt mondja, hogy 
a teljes foglalkoztatásra törekszik, mindenki tudja, hogy ez illúzió, sokan vannak, akik a 
társadalom perifériájára kerülnek.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A javaslatom kiindulópontja volt még az a tendencia is, ami 
Európában érzékelhető, ugyanakkor Európában is van egy szabályozás, ami a méltóságteljes 
élethez szükséges erőforrások rendelkezésére bocsátásáról szól, a társadalmi szerepvállalás 
erősítéséről. És tisztelt képviselőtársaim, Magyarországnak van egy alaptörvénye, amely a 
szabadság és felelősség fejezetének második cikkében pontosan ugyanazt fogalmazza meg, 
amit egyébként az Európai Unió is, mégpedig az emberi méltósághoz való jogot, azt, hogy 
egyébként az emberi méltósághoz való jog az egy alapvető jog, minden más alapjog ezen 
alapul. Ahogy idéztem önöknek, az alaptörvény pontosan megfogalmazza azt, hogy minden 
embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, ugyanakkor a 19. cikkében azt is 
rögzíti, hogy Magyarország törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot 
nyújtson. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Lehetne még a kiinduláshoz jó néhány olyan dolgot 
említeni, ami azt gondolom, hogy pontosan azt jelzi, hogy társadalmi együttműködésben 
szükséges, és meg kell vizsgálnunk annak a lehetőségét, hogy a jelenlegi kiegyenlítő rendszer 
helyett egy egyenjogúsító rendszert biztosítson. Egy olyan feltétel nélküli vagy garantált 
alapjövedelmet, amely egyetemes; vagy mondhatnánk azt, hogy általános, egyéni vagy 
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személyes, feltétlen, azaz semmiféle feltételhez nem kötött, és elég magas, ami a társadalmi 
részvételre lehetőséget biztosít, és hát biztosítja a társadalmi szabadságot. 

Képviselőtársaim! Sokszor elgondolkodom azon, még, amikor a rendszerváltozás 
történt, mindenki azt mondta: a piacgazdaság elhozza számunkra a jólétet, meglesz a 
demokrácia és a szabadság. Sokszor elgondolkodom, hogy Baranyában az a kis ormánsági 
településen élő ember, aki hatvan kilométeres körzeten belül nem talál munkát, szabadnak 
tekinthető-e? Biztosított-e számára az, hogy egyáltalán munkahelyet keressen, van-e ahhoz 
erőforrása, hogy munkahelyet keressen? Éppen ezért, figyelemmel arra is, ahogy említettem, 
ami a 15 országban zajló polgári kezdeményezést jelenti, amiben egyébként van már olyan 
ország, amelyik ugyan nem az európai közösséghez, de Európához tartozó, ahol már 
népszavazást írnak ki erről a kérdésről. Éppen ezért egy olyan javaslatot tettem az asztalra, 
amit azon egyesületek és mozgalmak is generáltak, és tudomásom szerint különböző 
tudományos műhelyekben is foglalkoznak vele, mégpedig, hogy kezdeményezzük a 
kormánynál, vizsgálja meg ennek a lehetőségét, állítson alternatívákat, hogyan lehet azt a 
közösségvállalást megteremteni, hogy valóban egyrészről mindenki számára emberhez méltó 
életet biztosítsunk, ugyanakkor meglegyen az a minimális szociális biztonsága, ami a 
társadalmi részvételét számára biztosítja.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném azt elmondani, hogy nyilvánvaló ez azt a 
rendszert is segíti áttekinteni, ami a szociális rendszerünket jelenti; nyilván azt is, ami a 
létminimum számítás, minimálbér és ennek költségvetései hatásait jelenti, ezek egyfelől 
lehetőséget jelentenek számunkra. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, mert sokszor 
felteszik ezt a kérdést, hogy meghatározott eset, élethelyzet és mód alapján történne ennek a 
megállapítása.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Sokszor mi tanúbizonyságot tettünk arra, ami a távlatos 
gondolkodást jelenti. Az országgyűlési határozat elfogadása nem kötelezettségvállalás, egy 
lehetőségnek a feltárása azon információkkal, amivel egyébként a kormányzat rendelkezik; és 
azt kell hogy mondjam, hogy egy ilyen bevezetésének számtalan következménye lehet, ami 
közös érdekünk, nem pártpolitikai érdek, közös érdek. Ez a társadalmi szabadság biztosítása 
gátat szab a szegénységnek, hiszen mindannyian számtalanszor találkozunk ezzel a kérdéssel, 
enyhíti a társadalmi megosztottságot és kiküszöböli a rejtett szegénységet. De tisztelt 
képviselőtársaim, azt hiszem, ebben a bizottságban nem kell ezt bizonygatnom, hogy 
egyáltalán ennek a felvetése, vizsgálata, az alternatívák állítása mennyire fontos lehet. Éppen 
ezért ennek a kiindulásnak és ezeknek a következményeknek a vizsgálata alapján – áttekintve 
az európai uniós szabályozást, fundamentumokat, az alaptörvényünkben megfogalmazottakat 
– tettem ezt a javaslatot, és kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák.  

Innen is szeretném megköszönni a Feltétel Nélküli Alapjövedelemért Egyesületnek és 
az Emberközpontú Országért Mozgalomnak azokat a kezdeményezéseket, amit számomra, 
számunkra tettek. Több más politikai szervezet is már megfogalmazta egyébként azt, hogy 
egy ilyenre szükség lenne. Szerintem, figyelembe véve a globális és az európai folyamatokat 
is, mi magunk tennénk tanúbizonyságot arról, hogy valóban távlatosan gondolkodunk, ha ezt 
a határozati javaslatot, ami egyelőre semmilyen gazdasági kötelezettségvállalás, csak a 
feltárást segítené, támogassák képviselőtársaim. Elnök úr, kérem, hogy támogassák a 
javaslatomat. Köszönöm a figyelmüket.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni a határozati 
javaslathoz. 

Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
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BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egy rövid kérdésem lenne az 
előterjesztőhöz. Mennyi lenne ennek az éves költségkihatása, költségvetési kihatása? 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Olyasmit kérdez tőlem képviselő úr, amire én nem 

fogok és nem is szeretnék válaszolni. Ugyanis, amikor az előterjesztést megtettem, 
elkezdődtek ilyenek, hogy ez 80 ezer forint, 120 ezer forint, egyebek – ez botorság lenne 
részemről. Ezzel is szeretném jelezni, hogy a határozati javaslat pontosan arról szól, ennek a 
lehetőségeit vizsgáljuk meg, nyilván a gazdasági teherbíró képességet; nyilván azokkal a 
természetbeni juttatásokkal, amelyek egyébként történnek, hiszen abban is lehet, ezt mind-
mind vizsgálni kell, én ezért nem szeretnék elébe menni ennek és számháborút 
kezdeményezni. Én azt gondolom, hogy ez egy későbbi időszaknak, egy elemzésnek a vége 
kell hogy legyen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 
Baráth Zsolt, és csak jelezném, ha megint kérdést tesz fel, csak jelzem, hogy az elnök 

adja meg a szót. (Dr. Szili Katalin: Igen, igen. Köszönöm.)  
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Azért tettem fel ezt a kérdést, mert 

ugye, az előbbi előterjesztésnél szóba került annak a költségvetési kihatása, konkrétan úgy 
emlékszem: 2,3 milliárd forintról volt szó. Megítélésem szerint itt jóval nagyobb összegről 
van szó, főleg éves szinten kivetítve. De 2013-ban Magyarország úgy tűnik nincs abban a 
helyzetben, hogy a 340 eurós minimálbérre és a 660-670 eurós átlagbérre, ami havi szinten 
vezethető vagy vetíthető le, egy olyan összeget vállaljon a költségvetés, ami feltehetőleg itt 
több száz milliárd forintról lehet szó. Én se nagyon szeretnék számháborúba belebocsátkozni, 
de itt nem 2,3 milliárdról van szó. Egyrészt hogyan termeli ki ezt az ország, ki termeli ezt ki, 
és az a réteg, aki ebben részesül, habár ugye, mi is el szoktuk mondani, hogy négymillió 
szegény ember országa vagyunk, meg mekkora az elszegényedés. A mélyszegénységben élő 
embereknek a szociális helyzetén ez olyan értelemben segítene-e, hogy végül is nem teszi 
lehetővé számukra azt, amit szoktunk hangsúlyozni, hogy a munka nemesít. Tehát ha jól 
értem, akkor itt egyfajta munka nélküli jövedelemre tenne szert egy nagyobb tömeg akár, csak 
azért, hogy az a bizonyos nivellálás – amiről az előbb beszéltem – európai uniós 
viszonylatban viszont nem jönne létre. Tehát tulajdonképpen csak tettem fel kérdést ilyen 
módon, és ha az előterjesztő így válaszol számok nélkül, akkor azt köszönettel veszem.  

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki felszólalni. 
Vincze László képviselő úré a szó. 
 
VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Szili Katalin képviselő 

asszony! Tartok tőle, hogy jelen állapotunkban, és a világ jelen állapotában ez egy olyan 
típusú jó szándékú, de idealista megközelítése az ügyeknek, munkának és miegymásnak, ami 
a gyakorlatban azt eredményezheti, hogy még azokat is leszoktatjuk a munkáról, akik annak 
ellenére, hogy piaci liberalizmus van a munka frontján, hogy alul bérért dolgoznak sokan, 
mégis teszik. És hát valahol a lábat lógató emberek sokasága, aki nem is akar majd dolgozni. 
Egyetlen eklatáns példa. Mezőgazdasággal foglalatoskodó gazdaember lévén, előfordul, hogy 
ad hoc hirtelen kellene valamiféle segítség, és hát megdobni egy kocsit; és akkor ilyen 
dolgokkal találkozik az ember, hogy fáj a derekam tőlem 20 évvel fiatalabbaknak, az enyém 
is fáj, ezt a fajta melót nem fogja megcsinálni, és így tovább és így tovább. Alkalmi dolgokról 
beszélek csupán. Vagy menj ki, szedd le a gyümölcsöt, tiéd; hát nem, de ha Laci bátyám 
elhozza ide a házamhoz, akkor mondjuk, elfogadom azt a másodosztályú almát, ami nem 
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rohadt, nem férges, csupán egy kicsit kisebb, vagy éppen nem üti meg azt a szintet az 
átvevőnél – elszomorító és elkeserítő dolgok vannak.  

Azt gondolom, hogy az a fajta idealizmus, amit valahol felállítottak valamikor 
idealista tudósok, meg minden, hogy a tudósok által vezetett állam, meg hogy majd mindenki 
a javakból, meg egyebekből, meg egyformán, meg hát majd akkor is dolgozik. Biztos, hogy 
van az emberek között – köztünk is lehetnek, remélem szép számmal olyanok –, akik akkor is 
végeznék azt a munkát, ha egyébként még kevesebb javadalmat kapnánk vagy kapnának. De 
én nem vagyok azért ilyen idealista, pesszimista se vagyok, talán a realizmus talaján kell 
lennünk, és azt gondolom, hogy az a fajta megközelítés, amiben most a kormány és 
mindannyian egy kicsit küszködünk: az önkormányzatok és mindenki más, hogy a munka 
világába kerüljenek azok is visszavezetésre, akik bizony, ha ilyenfajta lehetőséghez jutnának, 
egy gazszálat nem tennének keresztbe.  

Bocsánat, kemény szavak, és megközelítésnek lehet talán minősíteni. De én azt 
gondolom, hogy akik ott a gyakorlatban a végeken, a vidéken ott vagyunk, nálunk is vannak 
az Ormánsághoz hasonló helyzetek, élethelyzetek, de elmondanám, hogy aki nagyon akar 
dolgozni, az hozzájut a munkalehetőséghez. Nem biztos, hogy ahhoz, ami éppen a 
képzettségének, végzettségének megfelelő, de én azt szoktam mondani a hozzám forduló 
minden kedves fiatalnak: figyelj ide, öcsém, figyelj ide, kislányom, nagylányom el kell 
vállalni a létra alján is a legelső lehetőséget, majd ott bizonyítasz. Ha jól csinálod, feljebb 
jutsz, satöbbi; és az évtizedek gyakorlata azt láttatja velem, velünk, hogy effajta 
megközelítésnek azért többé-kevésbé szokott foganatja lenni. Konkrét eset. Legutóbb 
kereskedelmit elvégzett valaki, dolgozott valahol másfél évet benne, és azóta másfél év óta 
nem igazán törekszik arra, hogy elhelyezkedjen. Most eszébe jutott, hogy talán kellene, és 
aztán elindultunk, na, majd kereskedelmibe és így tovább; aztán most már ott tart, hogy jó 
lesz neki az a segédmunka féle állás. Valószínű össze is fog jönni, örömmel nyugtázom, hogy 
ez így alakult, és aztán majd újra jöhet fölfelé.  

Nem látok én ekkora nagy optimizmust erre vonatkozólag, és hogy miből? Nagyon jól 
kérdezi képviselőtársam, hát miből a jó égből, abból a 4 millió – most magyarországi 
relációban maradva – munkavégzőnek az adójából és miegymásból? Ha világviszonylatban 
nézem, lehet, hogy ahol az olaj buzgárként tör föl, ott még meg tudják ezt csinálni és 
valósítani, vannak is ilyenfajta dolgok, olvasmányaimból némi keveset hallottam, olvastam 
róla, de én azt hiszem, hogy ez egy picit túl idealista, maradjunk, lovas nemzetként a ló hátán, 
és nem az egyik vagy másik oldalán – gondolom én, magamnak is mondom. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Én szeretnék csak nagyon röviden néhány gondolatot elmondani. 
Ez a valóban egyébként jó szándékú előterjesztés talán igazából ilyen filozófiai jellegű 

előterjesztés, hiszen ha nézzük a társadalmi és technikai fejlődést, akkor valóban felmerülhet 
jogosan, és majd egyre inkább valóban fel is fog merülni valószínűleg a világ különböző 
pontjain. Ez a technikai fejlődés önmagában is egy munkanélküliséget eredményezhet, és 
ezért van, én úgy gondolom, létjogosultsága ezeknek a gondolatoknak, de viszont azt is látjuk, 
hogy talán a mi kis hazánkra jelen pillanatban nem teljesen érvényes. Itt már voltak érvek, 
hogy miért lenne visszás egy ilyennek a bevezetése.  

Én inkább azt mondanám el csak egyetlenegy gondolatban, hogy nem abból kell 
kiindulni, ami ma Magyarországon tapasztalható, hogy jelenleg nagyon sok a munkanélküli, 
mert ez nem az ország adottságai miatt van így, hanem – mondjuk ki őszintén – az elmúlt két-
három, vagy két és fél évtizednek a rossz gazdasági döntései, a különböző kormányoknak a 
rossz gazdasági döntései miatt alakult így. Ma Magyarországon, ha egy jó gazdaság működne, 
akkor bizony sok-sok százezerrel több munkahely lenne, gyakorlatilag alig-alig lehetne 
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munkanélküliséggel számolni, sajnos nem így van. De hát én magam is csak a 
mezőgazdasággal tudok példálózni, mint ami esetleg közelebb esik hozzám, hogy ha nem 
alakulnának ki hatalmas latifundiumok Magyarországon, ha nem kerülnének külföldi kézbe a 
földterületek, hanem Ausztriához hasonló kisgazdaságok működnének mindenhol, megfelelő 
feldolgozóiparral, kereskedelemmel karöltve, akkor sok százezerrel több munkahely lenne 
csak ebben az egy ágazatban; ha az állattenyésztés, a szőlő- gyümölcs, kertészeti kultúra, a 
munkaigényes területek kerülnének előtérbe. És azért hasonló a helyzet az iparban és a 
szolgáltatásban is, tehát a bányaipart is lehetne fejleszteni és még sok minden lehetőség van.  

Tehát én úgy érzem, és a Jobbik ezért fog itt tartózkodni ebben a határozati 
javaslatban, hogy a gondolatok azért helyénvalók és érdemes vele foglalkozni, de 
Magyarországnak elsősorban azzal kellene foglalkozni, hogy megteremtse azokat a 
munkahelyeket, amit az adottságaiból kifolyólag meg lehet teremteni. Míg lehet, hogy már 
vannak olyan nyugat-európai országok egyébként, ahol ez már nem is lehet; ugye, éppen 
Svájc szóba került, valóban a nagy hegyek világában már nehéz több síparadicsomot építeni, 
mert már sok lehetőség nincs, tehát ott azért ez problémát okozhat valóban.  

Nos, hát ennyi az én észrevételem és a mi gondolataink. Tehát az előző 
törvényjavaslathoz képes, amit teljes mértékben támogattunk – ugye, mi is adtunk be hasonló 
jellegűt –, itt azért mi a tartózkodást tartjuk jelen pillanatban a megfelelő formának, és azt 
szeretnénk, ha a kormány a munkahelyteremtéssel foglalkozna elsősorban és minél nagyobb 
mértékben. 

Pál Béla képviselő úr jelezte hozzászólási szándékát. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak az elhangzottak alapján hadd 

hívjam fel a figyelmet arra, és azért támogattuk az előző törvényjavaslatot is, mert itt egy 
önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről van szó, és azért mondom ezt képviselőtársaimnak, 
mert ez még nem határozat. Azt kéri az előterjesztő, hogy a feltétel nélküli alapjövedelem 
magyarországi bevezetési lehetőségének vizsgálatáról szóló javaslat kerüljön be a parlament 
elé, ami vélhetően ott is egyébként vitát vált ki, mint ahogy az előző előterjesztés is. 
Szerintem ezt a lehetőséget adjuk meg annak ellenére, hogy bizonyára különböző érvek 
szólnak majd mellette és ellene, úgyhogy mivel a tárgysorozatba-vételről volt szó az 
előzőkben és most is, a tárgysorozatba-vételt mi támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Közben itt jelentkezik az egyik szervezet vezetője. Én csak 

jelezni szeretném, hogy a képviselők teljes mértékben megkapták már e-mailben is a 
különböző anyagokat, és most is kijuttattam minden képviselőhöz ezt az anyagot, úgyhogy 
most a felszólalástól eltekintenénk. (Szabó József, EKO Mozgalom: Készültünk rá, hogy 
megszólalhassunk.) Én megszavaztatom, ha ön kérte, természetesen. 

Kívánja-e a bizottságunk, hogy 5 perc erejéig szót kapjon, nem tudom pontosan ki az 
úr? (Szabó József: az Egyesület és az Emberközpontú Mozgalom.) Igen, tehát kérem, 
szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy 5 perc erejéig megszólalhasson az úr, az kérem, emelje 
fel a kezét! (Szavazás.) 2. Aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 
4 tartózkodással a bizottság nem adott szót önnek. (Szabó József, EKO Mozgalom: Köszönjük 
a lehetőséget.) Köszönöm a megértését. 

Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, 
akkor az előterjesztőnek, Szili Katalin képviselő asszonynak megadom a szót.  

Dr. Szili Katalin előterjesztő viszonválasza 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Nagyon sajnálom, hogy nem szántak 5 percet még az életükből, hogy 
civilek is szóljanak ebben az ügyben. Hiszen, ahogy képviselőtársam is említette, nem arról 
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van szó, hogy ezt holnap mi be akarjuk vezetni. Egyszerűen arról van szó, hogy beszéljünk 
egy olyan kérdésről, amiről Európa beszél; hogy készüljünk fel egy olyan kérdésben, amiről 
Európa szól. Tisztelt Képviselőtársaim! Nyilvánvaló, hogy ez nem azt jelenti, és én 
ódzkodnék attól, hogy jegyzőkönyvbe olyat mondjak, hogy emberek a lábukat lógatják, nem 
ez jellemző Magyarországra. Bocsánatot kérek, de a társadalom többsége nevében kérem ezt 
ki, akik egyébként becsületesen dolgoznának, de éppen nincsen munkahelyük. És azt hiszem, 
mindannyian képviselők tudunk a saját életünkből olyat, ahol arra nem tud elmenni valaki, 
hogy egyáltalán a munkahelyére a buszát kifizesse – hol emberhez méltó ez a lehetőség és az 
élet? 

Tisztelt Képviselőtársaim! Meg kell hogy mondjam önöknek, már eleve lesajnálónak 
tartom, hogy úgy közelítették, hogy ez egy jó szándékú kezdeményezés, ez annak a 15 ország 
civiljeinek a lesajnálása is, akik ezzel foglalkoznak. És bocsánatot kérek, de ez nem a 
gazdaság, tessék átszámolni, és reményeim szerint egyszer majd lesz olyan kormánya ennek 
az országnak, amelyik foglalkozik azzal, hogy mennyi pénzt fizetünk ki szociális juttatásokra, 
mennyi pénzt adunk, és mennyit értékben adunk munkahelyteremtésre finanszírozási 
forrásokat, mennyit adunk természetbeni juttatásokra, különböző utalványokra, egyebekre. 
Ezt mind át kell ezt az egész rendszert tekinteni és világossá tenni. Sokkal inkább kínosabb 
az, ha valaki szociális segélyt kap, mint az, hogy azt mondja, hogy egy társadalom, amit úgy 
hívunk, hogy közösség, egyes tagjai felelősséggel tartoznak a többiért, és azt mondják, hogy 
igen, abból, ami a közös, adok azért, hogy tudjál egy emberhez méltó minimális életet, és ne 
váljon életformává a munkanélküliség.  

Képviselőtársaim, én csak azt kértem, hogy vizsgáljuk meg, beszéljünk róla. Nem 
holnap kell ezt, lehet, hogy 10 év múlva, de egyáltalán beszéljünk erről; tehát, ha 
rendszerszerűen gondolkodunk, és tényleg rendszerben jelennek meg a problémáink, akkor 
miért olyan ördögtől való egy kérdésnek a társadalmi, gazdasági, szociális hatásait 
megvizsgálni. És én ezért nem tudok képviselőtársamnak összeget mondani, hogy ez milyen 
összeg; az előzőnél tudtam, mert annak körülbelül a KSH adataiból ismertek a számai, 
pontosan ezt kellene közösen megtennünk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Nyilvánvaló, hogy ez az önök felelőssége, hogy egy ilyen 
kezdeményezést támogatnak-e. Majd kérem, hogy akkor, amikor majd szembesülnek vele, 
hogy európai folyamatok fognak erre késztetni bennünket, akkor azt gondolom, hogy 
nyilvánvaló, nem magunk miatt, hanem majd azért fogjuk megtenni. Azt gondolom, hogy 
sokkal inkább távlatosan kellene gondolkodnunk, és ez nem az idealizmusom kérdése, 
egyszerűen a hosszú távú realitásé, ismerve ezeket a folyamatokat. Képviselőtársaim! Én 
egyébként azzal egyetértek, én lennék a legboldogabb, ha nem kellene erről beszélni, és 
mindenkinek, aki dolgozni akar ebben az országban, lenne munkája. Tessék megnézni, mi 
történt az elmúlt 23 esztendőben.  

Köszönöm és kérem, hogy felelősségteljesen hozzák meg a döntésüket legalább arról, 
hogy tárgysorozatba vegyük és beszéljünk róla. Köszönöm, elnök úr. És illő tisztelettel kérek 
elnézést, hogy az engedélye nélkül szóltam előbb és válaszoltam, ez tőlem pontosan nem illő. 
Köszönöm. (A jelen lévő civil szervezetek tapsolnak.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik. 

Határozathozatal 

Aki a H/12050-ös számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? Ilyen nincs. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 19 tartózkodással a bizottság a határozati javaslatot nem vette 
tárgysorozatba. Köszönjük szépen a részvételt, köszönjük a vendégeknek is a megjelenést. 
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10749. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Soron következik a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik 
módosításáról szóló T/10749-es számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító 
javaslatok tárgyalása. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Pálfi Kinga főosztályvezető-helyettes 
asszonyt, a Belügyminisztérium részéről. 

A kiegészítő ajánlás 1-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. PÁLFI KINGA (Belügyminisztérium): Kormányzati álláspontok fogok mondani. 

A kormány nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 19 nem. Tartózkodás nem volt. A módosító javaslatot nem támogatta a 
bizottság. 

A kiegészítő ajánlás 2-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. PÁLFI KINGA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Ezzel végére értünk az ajánlásnak. Kérdezem, kíván-e képviselőtársaim közül valaki 
hozzászólni még ehhez a napirendi ponthoz. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor lezárom. 
Köszönöm szépen a részvételt. 

Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos 
nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12093. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Soron következik az egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások 
országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló T/12093-as számú 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Bódiné Pajer Mariann főosztályvezető 
asszonyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről. 

Az ajánlástervezet 1-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tárcaálláspontot 

tudok mondani, elnök úr, és a tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem szavazat nem volt, a bizottság a módosító 
javaslatot támogatja. 

Az ajánlástervezet 2-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
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BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki 

támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen. Aki nem 
támogatja? Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot 
elfogadta. 

Az ajánlástervezet 3-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? S 16 
nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 4-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 5-ös pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a módosító 
javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 6-os pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PAJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Ezzel az ajánlás végére értünk. Képviselőtársaim közül kíván-e valaki hozzászólni a 
napirendi ponthoz. (Nincs jelzés.) Nem. Köszönjük szépen a részvételt. (Bódiné Pajer 
Mariann: Köszönöm szépen.) Lezárom ezt a napirendi pontot. 

A támogatott döntéshozatalról szóló törvényjavaslat (T/12099. szám) (Módosító 
javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Soron következik a támogatott döntéshozatalról szóló T/12099-es számú 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. 

Az előterjesztők képviseletében köszöntöm dr. Kecskés Péter főosztályvezető urat, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről. 

Az ajánlástervezet 1-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 
Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 2-es pontjáról kérdezem főosztályvezető urat. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Kérdezem, ki az, aki 
nem támogatja. (Szavazás.) 19 nem. Tartózkodás nem volt, a módosító javaslatot a bizottság 
nem támogatta. 

Az ajánlás 4-es pontjáról kérdezem. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 6-os pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 8-as pontjáról kérdezem főosztályvezető urat. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 9-es pontjáról kérdezem főosztályvezető urat. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 19 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlástervezet 11-es pontjáról kérdezem főosztályvezető urat. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
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támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlástervezet 13-as pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. A módosító javaslatot nem 
támogatta a bizottság. 

Az ajánlástervezet 14-es pontjáról kérdezem a főosztályvezető urat. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 15-ös pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 16-os pontjáról kérdezem főosztályvezető urat. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a módosító 
javaslatot nem támogatta a bizottság. 

Az ajánlástervezet 18-as pontjáról kérdezem főosztályvezető urat. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta.  

Az ajánlástervezet 21-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 



- 31 - 

A 22-es pontról kérdezem főosztályvezető urat. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlástervezet 27-es pontjáról kérdezem főosztályvezető urat. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 19 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta.  

Az ajánlás 28-as pontjáról kérdezem főosztályvezető urat. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta.  

Az ajánlástervezet 29-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 
igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a 
bizottság nem támogatta a módosító javaslatot.  

A 30-as pontról kérdezem főosztályvezető urat. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 39-es pontjáról kérdezem főosztályvezető urat. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlástervezet 40-es pontjáról kérdezem a főosztályvezető urat. 
 
DR. KECSKÉS PÉTER (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a módosító 
javaslatot nem támogatta a bizottság. 

Ezzel az ajánlás végére értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 
hozzászólni a napirendi ponthoz. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor köszönjük szépen a 
részvételt és lezárom a napirendet. 

Egyebek 

Kérdezem, hogy egyebekben kíván-e valaki hozzászólni az ülésünkhöz. 
Talabér Márta képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslatot szeretnék tenni, hogy az 

Ifjúsági albizottságba Stágel Bence megüresedett helyére Gaal Gergelyt válasszuk meg. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Erről szavaznunk is kell.  
Kérem képviselőtársaimat, hogy aki egyetért a személycserével, az kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) Bizottságunk egyhangúlag támogatta a kezdeményezést. Köszönjük 
szépen.  

Ha más nincs, akkor köszönöm szépen a részvételt, és további jó munkát kívánok. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc) 
  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 

 
 
 
 
 


