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Napirendi javaslat  
 
1. Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról 

szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény 
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat   
(T/13050. szám)   
(Általános vita) 

 
2. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat   

(T/12415. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke  
  
Ertsey Katalin (LMP), a bizottság alelnöke   
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Hidvéghi Balázs (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)   
Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Pálffy István (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
  

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Dr. Kontor Csaba főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Juhász Mária főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 

Megjelent 
 
Dr. Dakos Zsuzsanna jogi referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 4 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy a helyettesítéssel, miszerint én helyettesítem Nagy Gábor 
Tamás képviselőtársunkat, alelnök urat, a bizottságunk határozatképes. 

Kérdezem, hogy az írásban előzetesen elküldött napirendi pontokhoz 
kiegészítenivalója a bizottság tagjainak van-e. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a mai napirendet. 

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról 
szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény 
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13050. szám) (Általános 
vita)  

Az 1. napirendi pontunk az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a 
pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény 
módosításának kihirdetéséről szóló T/13050. számú törvényjavaslat általános vitája. Az 
előterjesztő az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A minisztérium képviselői Kontor Csaba 
főosztályvezető-helyettes úr és dr. Dakos Zsuzsanna jogi referens asszony. Kérem 
főosztályvezető-helyettes urat, hogy röviden egészítse ki a javaslatot. 

Előre jelzem, hogy előadót kell állítanunk, és ez a mai plenáris ülés második napirendi 
pontjában fog szerepelni.  

Parancsoljon, főosztályvezető úr! 

Dr. Kontor Csaba főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
kiegészítése  

DR. KONTOR CSABA főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az ENSZ kábítószerügyi bizottsága 
2013. március 13-án módosította a pszichotróp anyagokról szóló bécsi egyezményt, amely 
módosításnak az a lényege, hogy az egyezmény különböző jegyzékein elhelyezett pszichotróp 
anyagok között a GHB nevű anyag tekintetében átrendezést hajt végre, a korábbi lazább 
megítélésű jegyzékről egy szigorúbb megítélésű jegyzékre helyezi át az anyagot. Ez a 
negyedik jegyzékből a második jegyzékbe történő áthelyezés.  

Azt kell tudni, hogy Magyarországon korábban is szigorúbb megítélés alá tartozott a 
GHB, ami tulajdonképpen egy ilyen diszkó-, partidrog, dizájnerdrog, és az ENSZ-egyezmény 
módosítása utoléri a magyar szabályozást. Ugyanakkor, mivel egy nemzetközi szerződésről 
van szó, az Országgyűlésnek ki kell ezt hirdetni, és ez a kihirdetés egyúttal az ENSZ 
határozatával szembeni ellenvetés mellőzését is jelenti, de az Országgyűlés döntése 
mindenképpen szükséges e tekintetben. 

Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, észrevétel 
van-e az elhangzottak kapcsolatban. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/13050. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

Hidvéghi képviselő úr jelezte, hogy elmondaná a bizottság véleményét a plenáris 
ülésen is. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja ebben a képviselő urat. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 
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Ezzel ezt a napirendi pontunkat le is zárom. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, 
további szép napot kívánok! (A meghívottak távoznak az ülésről.) 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása)  

2. napirendi pontunkban Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
T/12415. számú törvényjavaslathoz érkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslatokról kell döntenünk.  

Ehhez a napirendi pontunkhoz nagy tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból Juhász Mária főosztályvezető-helyettes asszonyt, aki rendszeresen a 
bizottságunk előadója. (Juhász Mária helyet foglal a meghívottak számára fenntartott helyen.)  

Azt javaslom, hogy miután a bizottság feladatkörébe három módosító javaslat tartozik, 
a módosító javaslatokról a kiosztott anyagban feltüntetett ajánlási pontok száma alapján 
döntenénk. Az egyes ajánlási pontoknál az összefüggő ajánlási pontokról is szavazunk 
egyszerre, tehát amennyiben elfogadjuk, abban a másik ajánlási pont is érintett lesz. 

Miután a módosító javaslatokhoz, úgy látom, előadó nincsen jelen, akkor haladjunk 
sorban. Nálam szerepel a 451/1. számú módosító javaslat, Botka László, MSZP. Kérdezem a 
kormány véleményét.  

 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja Botka képviselő úr 

javaslatát. (Senki sem jelentkezik.) Senki. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. Egyharmadot sem 
kapott. 

451/2. ajánlási pontban szintén Botka képviselő úr módosító javaslata. Kormány?  
 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Senki. Kérdezem, ki nem támogatja. (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett… (Ertsey Katalin: 2.) 2 tartózkodással. Akkor 12 nem és 2 
tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. Egyharmadot sem kapott.  

(Ertsey Katalin: És az előbbinél is.) És az előzőben is. Bocsánatot kérek! (Kalmár 
Ferenc András: Hadd magyarázzam meg! - A bizottság tagjai részéről: Nem kell!) Nem kell, 
köszönjük szépen, értettem a dolgot.  

Tehát az előzőnél is - a jegyzőkönyv számára - az elnök úr helyesbítette a szavazási 
eredményt: 12 nem, 2 tartózkodás. Ezzel tulajdonképpen nem változott a bizottság 
véleménye, egyharmadot sem kapott. 

És ugyanez a 451/2-esen: 12 nem és 2 tartózkodás mellett egyharmadot sem kapott. 
A harmadik, 9/1. ajánlási számon Potápi képviselőtársunk javaslata. A kormány 

véleménye? 
 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. 
(Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 6 
tartózkodó szavazattal a bizottság támogatta a módosító javaslatot. 

Ezzel szerintem az összes szavaznivalón végighaladtunk. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, kinek van tudomása arról, hogy esetleg van még olyan módosító javaslat, ami a 
bizottság feladatköréhez tartozhat. (Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelzést. Köszönöm szépen.  

Ezzel a 2 napirendi pontunkat is lezárom. Nagyon szépen köszönöm főosztályvezető-
helyettes asszonynak, hogy velünk volt, további szép napot kívánok! (Juhász Mária távozik az 
ülésről.) 

Egyebek  

3. napirendi pontunkban az egyebek. Következő ülésünk holnap 11 órakor lenne, 
nemzetközi egyezmény kihirdetésével kapcsolatos törvényjavaslat vitáját követően N. Rózsa 
Erzsébet, a Külügyi Intézet részéről tartana előadást Törökország és Irán politikai, társadalmi 
helyzetéről. November 20-án, szerdán pedig a bizottság együttes kihelyezett ülést tart a 
Nemzeti összetartozás bizottságával az Információs Hivatalban a magyar külpolitika aktuális 
kérdéseiről. Gyülekező 9 órakor az Irodaháznál; és az ülésen csak a bizottság tagjai vehetnek 
részt. Busszal lehet menni, illetve aki esetleg külön autóval szeretne menni, azt a titkársággal 
külön egyeztetni kell, hogy hogyan fog érkezni.  

 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Hánykor kezdődik? 
 
ELNÖK: 10 órai kezdéssel van tervezve. 9-kor elindulunk, átbóklászunk Budára… 

(Dr. Horváth János: Onnan, az Irodaháztól?) Az Irodaháztól, igen, elnök úr.  
(Jelzésre:) Képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Nekem lenne egy javaslatom, hogy ne az Irodaháznál 

találkozzunk, hanem mondjuk a Nagy Imre-szobornál vagy valahol olyan helyen, ahol 
parkolni tudunk. Mert mindenki beáll a mélygarázsba a Szabadság téren, na most, 
mindenkinek át kell gyalogolni tizenöt percig az Irodaházhoz. Tehát célszerű lenne a 
parkolóház bejáratánál… 

 
ELNÖK: Szervezési kérdés, így van. Meg fogjuk oldani, és jelezzük SMS-ben vagy e-

mailben a találkozási pontot.  
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Milyen helyszínre megyünk, elnézését kérem, melyik 

épület?  
 
ELNÖK: Az Információs Hivatalba, Budára. (Szabó Vilmos: A meghívóban benne van 

a cím!) Budakeszi út. A cím benne van a meghívóban.  
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Van egy kis utcarész, ahol az éttermek vannak, ott 

nyugodtan meg lehet állni… 
 
ELNÖK: Egyetértek, képviselő úr, hogy ez technikailag jobban megoldható, mert az 

Irodaháznál nem tudunk parkolni, ez igaz. És jelenleg körbe kell menni az egész téren ahhoz, 
hogy az Irodaházhoz eljuthasson az ember az építkezések miatt. Ez nagyon jó dolog, csak egy 
kicsit nehezebb az életünk tervezése.  

Jó, ezt majd végiggondoljuk, és szerintem ez teljesen megoldható, hogy a mélygarázs, 
a parkoló környékén legyen a találkozópont. És akkor 9 órakor viszont, mert akkor úgy kell 
kiállnia a busznak. (Csóti György: Köszönjük szépen.) 
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(Jelzésre:) Hidvéghi képviselő úr! 
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Meddig tart a látogatás előre láthatóan? 
 
ELNÖK: Feltehetően kettőig.  
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Ebben ebéd nem lesz, vagy lesz? 
 
ELNÖK: Általában szokott lenni egy kis vendéglátás. (Szabó Vilmos: Biztos lesz.) 

Igen szokott lenni egy kis állóbüfé.  
Amennyiben nincs több egyebek napirendi pont… (Dr. Horváth János: Elnök úr!) 

Képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Pár szóval 

beszámolni szándékozom az Interparlamentáris Unió közelmúltbeli missziójáról. 
Az Interparlamentáris Unió és az Egyesült Nemzetek évi közös ülésének eseménye 

volt a múlt csütörtök-pénteken New Yorkban, az Egyesült Nemzetek székházában, ahol mi 
részt vettünk, a mi IPU-delegációnk. Sok érdekes, részletes dolog volt, talán valamikor 
alkalom adódik elmondani, ha érdekli a bizottságot. 

Aktívak voltunk, többször hozzászóltunk, több jó, új barátságot kötöttünk, olyanokkal, 
akikkel eddig csak úgy ismertük egymást. Különösen említésre méltó a svéd küldöttséggel 
való közelebb jutásunk egymáshoz, mint a két ország híreiben állanak manapság. 
Pakisztánnal különös tervek alakulnak. Pakisztán volt az idén a fejlődő országok 
példatanulmánya. És így tovább. Más események is voltak.  

Egy másik része a küldetésünknek: Washingtonban néhány think tank, ilyen okos 
intézményekkel találkoztunk, egyebek között a German Marshall Fund, amelyik ma, úgy néz 
ki, Washingtonban talán a legtekintélyesebb, a korábbiakat talán túlnőve, és igen jelentős, 
számottevő résztvevővel. Szóval ott is jelen voltunk, lebegtettük a lobogónkat, és mondtuk a 
valóságot Magyarországról, hogy a világ jobban tudjon bennünket és jobban szeressen 
bennünket, ha szabad ezt a szót használnom.  

Röviden ennyi, elnök úr, köszönöm. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, elnök úr, és nagy érdeklődéssel várjuk az írásbeli 

összefoglalót, hiszen ezeket mindig megkapjuk tájékoztatásképpen.  
Amennyiben más az egyebek közötti hozzáfűznivaló nincs… (Nem érkezik jelzést.), a 

bizottsági ülésünket ezzel bezárom, és további szép napot kívánok mindenkinek. 
Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc)  

 
  

Balla Mihály  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  


