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Napirendi javaslat  
 

1. Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, 
közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló egyezménye 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat  
(T/13107. szám)  
(Általános vita) 

2. 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)  
(Módosító javaslat megvitatása) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Vona Gábor (Jobbik) 

 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) megérkezéséig Balla Mihálynak (Fidesz) 
Dr. Horváth János (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről 

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

Megjelent 
 
Pórné dr. Zselinszky Eszter jogi referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 07 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok mindenkinek! Tisztelt Bizottság! Kezdjük meg munkánkat. Megállapítom, hogy a 
helyettesítésekkel - a nálam lévő feljegyzés alapján Csenger-Zalán képviselő úr helyettesítette 
volna Tilki képviselő urat, aki közben megérkezett; Pintér László képviselő úr helyettesíti 
Horváth János képviselőtársunkat, és jómagam helyettesítem Nagy Gábor Tamás alelnök urat. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előzetesen elküldött napirendi 

ajánláshoz kiegészítenivalója van-e a bizottság tagjainak. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai napirendünket. 

(Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, 
közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló egyezménye 
kihirdetéséről szóló T/13107. számú törvényjavaslat általános vitája 

Az 1. napirendi pontunkban az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és 
hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló egyezménye 
kihirdetéséről szóló T/13107. számú törvényjavaslatról döntünk. 

Az előterjesztő az emberi erőforrások minisztere, és a minisztérium képviseletében 
jelen van dr. Kontor Csaba főosztályvezető-helyettes úr, ha jó a feljegyzésem. (Jelzésre:) Így 
van, üdvözlöm, jó napot kívánok. És nálam föl van írva még Pórné Zselinszky Eszter jogi 
referens asszony. Kérem, hogy foglaljon helyet. 

Előre jelzem, hogy előadót kellene állítanunk. Elvileg az általános vita holnap lesz a 
plenáris ülésen. Kérem a főosztályvezető-helyettes urat, hogy röviden foglalja össze a 
törvényjavaslat lényegét. Parancsoljon! 

Dr. Kontor Csaba tájékoztatója 

DR. KONTOR CSABA főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Európa Tanács egészségügyi 
termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről 
szóló egyezményét 2011. október 28-án írták alá Moszkvában. Ez egy Európa tanácsi 
egyezmény, amely az Európa Tanács tagállamainak, illetve az ahhoz csatlakozni kívánó 
társult, illetve még csak társult tagságot sem élvező tagállamok számára egyaránt nyitott. 

Az egyezményt jelenleg az Európa Tanács tagállamai közül 21 tagállam írta alá. Ebből 
két tagállam ratifikálta azt, Spanyolország és Ukrajna. Amennyiben a jelen egyezmény 
ratifikációja - amelyet augusztusban írt alá nagykövetünk - megtörténik a magyar 
Országgyűlés által, akkor tulajdonképpen az egyezmény hatálybalépéséhez szükséges 
tagállami feltétel a magyar ratifikációval teljesülhet. Ezenkívül még két nem tagállam által 
történő ratifikációra van szükség, hogy ez az egyezmény hatályba lépjen. 

Az egyezmény mindenképpen hiánypótló, hiszen az egészségügyi termékek - amelyek 
tulajdonképpen a gyógyszereket és az orvostechnikai eszközöket foglalják magukba - 
hamisításával, illetve az engedély nélküli termékek előállításával, forgalmazásával 
kapcsolatos cselekményeknek egységes büntetőjogi megítélését és ezen cselekményekkel 
szembeni büntetőjogi fellépést irányozza elő. Célja tehát a büntetőjogi fellépés, a sértettek 
védelme, illetve a nemzetközi együttműködés a hatóságok között. 
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A törvény mellékletét képező egyezmény először természetesen a 
fogalommeghatározásokat tartalmazza, majd meghatározza azokat a bűncselekményeket, 
amelyeket az egyezmény büntetni rendel. Ezeknek egyik csoportja az egészségügyi termékek 
hamisítása, a másik pedig a nem engedélyezett egészségügyi termékek előállítása, 
forgalmazása, illetve büntetni rendeli az ezen cselekményekhez kapcsolódó okirat-hamisítást 
is. Az egyezmény tartalmazza a minősítő körülményeket, illetve tartalmazza az ehhez 
kapcsolódó büntetési tételekre vonatkozó minimális elvárásokat, meghatározza a joghatóság 
kérdését, a sértett jogaival kapcsolatos főbb rendelkezéseket, a hatósági nemzetközi 
együttműködéssel kapcsolatos főbb rendelkezéseket, illetve a hatálybalépésre vonatkozó 
rendelkezéseket, ideértve a fenntartások megtételének a lehetőségét. 

Az egyezményhez való csatlakozás tulajdonképpen nem jelent változást a teljes 
magyar jogi szabályozásban, ugyanis az új Btk. hatálybalépésével az egyezmény által a 
tagállamokkal szemben támasztott feltételek teljesültek, hiszen az új Btk. 186. §-a az 
„egészségügyi termék hamisítása” tényállást tartalmazza, amely tulajdonképpen az Európa 
tanácsi egyezmény szerint vezeti be a gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatos bűncselekmények tényállását és az ehhez kapcsolódó szankciókat. 

Ami fontos, hogy az egyezménnyel kapcsolatban a tagállamok fenntartást jelenthetnek 
be három területen. Az egyik az egyezmény alkalmazása a hatóanyagok és a tartozékok 
tekintetében. Ezen a területen Magyarország nem kíván fenntartással élni, mert a hatályos 
szabályozás egyértelműen biztosítja ezen szabályok tekintetében is a végrehajtást. 

Ugyanakkor fenntartást kell majd bejelentenünk az okirat-hamisítás tekintetében, 
ugyanis bizonyos okiratok, amelyeket az egyezmény okiratként definiál, mint például a 
gyógyszerek csomagolása, kísérő iratai, azok a magyar szabályozás szerint nem minősülnek 
okiratnak, illetve Magyarországon a Btk. szerint csak a közokirat-hamisítás minősül 
bűncselekménynek, magánokirat tekintetében a hamis okirat felhasználása bűncselekmény. 
Tehát e tekintetben fenntartást kell bejelentenünk akkor, amikor a kötelező hatály 
elismerésére vonatkozó nyilatkozatot átadjuk az Európa Tanácsnak. Ugyancsak fenntartást 
kell bejelentenünk a joghatóság tekintetében, ugyanis a tartózkodási helyre alapított 
joghatóságot sem az elkövető, sem a sértett tekintetében a magyar büntetőjog nem ismeri, 
viszont az egyezmény itt is megengedi a tagállamoknak a fenntartás bejelentését. 

Dióhéjban így lehet összefoglalni az egyezményt, és kérjük annak általános vitára 
alkalmasnak nyilvánítását. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Kérdezem a tisztelt 

bizottságot, hogy az elhangzottakhoz van-e kérdés, vélemény. (Nincs jelzés.) 

Határozathozatal 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/13107. számú 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

Döntés a bizottsági előadó személyéről 

Előadót kell állítanunk a holnapi plenáris ülésen. Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság 
véleményét elmondaná. (Jelzésre:) Törő képviselő úr jelentkezett. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a képviselő urat ebben. (Szavazás.)  
A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 
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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 módosító 
javaslatainak megvitatása 

Akkor áttérünk a 2. napirendi pontra. (Dr. Kontor Csabához:) Önökkel fogjuk ezt az 
ügyet is rendezni. Ez pedig az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp 
anyagokról szóló, Bécsben 1971. február 21-én aláírt egyezmény módosításának 
kihirdetéséről szóló T/13050. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslat 
megvitatása. 

Az ajánlástervezet szerint Nyakó István képviselő úr egy módosító javaslatot nyújtott 
be a hatálybalépésről. Kérdezem, hogy az előterjesztők nevében valaki kíván-e szólni. (Nincs 
jelzés.) Nincs ilyen. 

Kérdezem a minisztérium álláspontját a módosító javaslatról. 
 
DR. KONTOR CSABA főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tárcaálláspontot tudunk közölni. Nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Tehát a kormány nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki 

támogatja Nyakó képviselő úr módosító javaslatát. (Nincs jelzés.) Senkit nem látok. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
12 nem szavazattal és 1 tartózkodással a bizottság nem támogatta. Egyharmadot sem 

kapott. 
Viszont a hatálybalépéssel kapcsolatosan vannak formai követelmények, és miután a 

hatálybalépés időpontjáról kell is döntenünk ahhoz, hogy a javaslatot véglegesen le lehessen 
zárni, javaslom, hogy a hatálybaléptetés folytán kialakult helyzet rendezése érdekében lenne 
egy bizottsági módosítójavaslat-tervezet. Kérem, ezt röviden tekintsék át. A lényege az, hogy 
a kihirdetést követő napon lépne hatályba a javaslat. 

Kérdezem tehát a kormány álláspontját. 
 
DR. KONTOR CSABA főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tárcaálláspontot tudok szintén mondani. Támogatjuk a bizottsági módosító 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

javaslatot. (Szavazás.) 
A bizottság egyhangúlag támogatta. Nagyon szépen köszönjük, tisztáztuk, rendeztük 

ennek a törvényjavaslatnak is a teljes jogi helyzetét. Nagyon szépen köszönjük, ezzel a 2. 
napirendi pontunk végére értünk. 

Egyebek 

Elnöki bejelentések 

A 3. napirendi pontunk az egyebek. Engedjék meg, hogy tájékoztassam a bizottságot, 
hogy a következő ülésünk szervezés alatt áll, és nem végleges, hogy jövő héten hétfőn 11 
órakor vagy kedden 11 órakor tartunk bizottsági ülést, aminek a fő témája, tartalmi témája 
Latin-Amerika lenne, csak még egyeztetés van az előadókkal kapcsolatban, és még nem teljes 
a kép. 

Várhatóan a héten nem tartunk több bizottsági ülést, ha nem jön közbe semmi. 
December 4-én, szerdán 11 órakor a bizottság üléstermében pedig az arab tavasz országainak 
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aktuális helyzetéről kapunk tájékoztatást, és amennyiben a központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslathoz a bizottság feladatkörébe eső úgynevezett második körös módosítók 
érkeznek, akkor azokat is meg kell majd tárgyalnunk. Tehát december 4-én, szerdán, 
amennyiben lesz olyan módosító javaslat a második körben, amely bizottságunkat is érinti, 
akkor döntéshozatalra, szavazásra össze kell ülnünk. (Jelzésre:) 10 vagy 11 órakor, igen. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az egyebek között van-e felvetés. (Jelzésre:) 
Németh képviselő úr! 

Németh Zsolt felvetése 

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt hiszem, három héttel 
ezelőtt kértem elnök urat az amerikai lehallgatások ügyében, hogy esetleg meginvitálnánk 
valakit az amerikai nagykövetségről. Tudom, hogy még nincs itt az új amerikai nagykövet 
asszony, de addig is az amerikai nagykövetnek van egy szóvivője. Efelől érdeklődnék. Azt is 
tudom, hogy a kormány szeretne benyújtani egy vizsgálóbizottságot ennek ügyében, ennek 
ellenére mégis azt szeretném továbbra is kérni, mivel azért sok külügyi aspektusa is van a 
dolognak, és a vizsgálóbizottság inkább a belügyekkel fog szerintem foglalkozni, bár ezt még 
nem látjuk tisztán, hogy ennek ellenére mégis, ha lehetne, elnök urat arra szeretném kérni, 
hogy tegyünk az irányba lépéseket, hogy az amerikai nagykövetség illetékesét esetleg 
invitáljuk ide. 

 
ELNÖK: Értettem, képviselő úr. Röviden tájékoztatásul hadd mondjam el, hogy 

amennyiben vizsgálóbizottság fog létrejönni, az én ismereteim szerint elsősorban külügyi és 
nemzetbiztonsági és rendészeti tagokat invitálnak abba a vizsgálóbizottságba. Részletek még 
nem alakultak ki, de az egy vagy két héttel ezelőtti nemzetbiztonsági bizottsági ülést követően 
ez elhangzott, illetve a kormány is szeretne ismereteink szerint élni egy ilyen szándékkal. 
Szerintem tegyük függővé a kettőt egymástól, képviselő úr. Mert végül is, ha lesz egy ilyen 
vizsgálóbizottság, akkor az egyértelműen külügyi, védelmi és rendészeti tagokat fog magába 
foglalni ismereteim szerint. Köszönöm szépen, hogy ezt még egyszer elmondta, és 
igyekszünk megnézni a lehetőségeket. 

További vélemény van-e az egyebek között? (Nincs jelzés.) 

Elnöki zárszó 

Amennyiben nincs, köszönöm szépen a jelenlétet, bizottsági ülésünket ezennel 
bezárom, és további szép napot kívánok mindenkinek. 

 
(Az ülés végének időpontja: 12 óra 22 perc)  

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


