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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat (T/2141. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: a Törvényalkotási bizottság eljárásának első része, állásfoglalás a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokról, és a TAB saját 
módosítási szándékának megtárgyalása. Az összegző módosító javaslat és az 
összegző jelentés elfogadására a bizottság későbbi ülésén kerül sor. A 
napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 46. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy bizottsági 
módosító javaslat hiányában a kormány a HHSZ 46. § (4) bekezdése alapján 
kezdeményezi a bizottság eljárását.) 

2. Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény és az üvegházhatású 
gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2083. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A bizottság az eljárását 2014. december 4-ei ülésén megkezdte.) 

3. Az üzletek nyitva tartásáról szóló törvényjavaslat (T/1914. szám)  
(Dr. Semjén Zsolt, Harrach Péter, dr. Latorcai János, dr. Rétvári Bence, 
Móring József Attila, dr. Rubovszky György, dr. Seszták Miklós, dr. Hoffmann 
Rózsa, dr. Vejkey Imre, dr. Simicskó István, dr. Rubovszky György, dr. Seszták 
Miklós, dr. Hargitai János, Firtl Mátyás, Földi László és Szászfalvi László 
(KDNP) képviselői önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztő vagy a kormány a HHSZ 
46. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a bizottság eljárását.) 

4. Egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb 
nyújtásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2079. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

5. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/2080. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

6. A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2081. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

7. A közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2189. szám)  
(Dunai Mónika és Tuzson Bence (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
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(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztő vagy a kormány a HHSZ 
46. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a bizottság eljárását.) 

8. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/2085. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

9. Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/2123. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában a kormány a HHSZ 46. § (4) bekezdése 
alapján kezdeményezi a bizottság eljárását.) 

10. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésével 
összefüggő egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/2088. szám)  
(Jakab István és Győrffy Balázs (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztő vagy a kormány a HHSZ 
46. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a bizottság eljárását.) 

11. A magyar zászló és címer napjáról szóló határozati javaslat (T/2117. szám) 
(Rogán Antal és Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztő vagy a kormány a HHSZ 
46. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a bizottság eljárását.) 

12. A hűség falvairól szóló törvényjavaslat (T/2188. szám)  
(Hende Csaba, Ágh Péter és Gyopáros Alpár (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztő vagy a kormány a HHSZ 
46. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a bizottság eljárását.) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
 
Ágh Péter (Fidesz) 
B. Nagy László (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) távozása után Balla Györgynek (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) megérkezéséig Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) dr. Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) dr. Harangozó Tamás Attilának (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP) távozása után Hiszékeny Dezsőnek (MSZP)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Révész Máriusznak (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) távozása után Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) távozása után dr. Mátrai Mártának (Fidesz) 
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Tuzson Bence (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz)  
Tuzson Bence (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs  
Dr. Magyar Zsóka 
 

Meghívottak  
 

Hozzászólók 
 
Takács Szabolcs Ferenc európai uniós ügyekért felelős államtitkár 
(Miniszterelnökség)  
Dr. Bartal Tamás szabályozásért és kodifikációért felelős helyettes 
államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Nagy István államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)  
Hegmanné Nemes Sára államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Zombor Gábor államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Banai Péter Benő államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Vargha Tamás államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) 
Glattfelder Béla államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 
 
 

Megjelentek 
 
Dr. Kaibás Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 25 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretnék elnézést kérni a képviselőtársaimtól a késői kezdés miatt 
és a késés miatt. Az ülést megnyitom.  

Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy Tuzson Bence Nyitrai Zsoltnak, 
Lasztovicza Jenő Hadházy Sándornak, Horváth László Vécsey Lászlónak, Bóna Zoltán 
Vas Imrének, Rubovszky György Vejkey Imrének, Tóth Bertalan pedig Harangozó 
Tamás képviselő úrnak adott eseti képviseleti megbízást.  

Megállapítom, hogy a helyettesítési rendet is figyelembe véve a bizottság 
határozatképes.  

A kiosztott napirendi javaslatot a képviselőtársaim megkapták. Egy technikai 
segítséget kért tőlünk a Földművelésügyi Minisztérium, ez pedig az volt, hogy a 10. 
pontban foglalt napirendi pontot 2. napirendi pontnak hozzuk előre. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy először erről a módosításról szavazzunk. Tehát a 10. 
napirendi pont, a T/2088. javaslat a 2. napirendi pont lenne. 

Javaslat a napirend módosítására, a napirend elfogadása 

Most azt a napirendi javaslatot vegyék a képviselőtársaim figyelembe, amelyet 
egyébként kiosztottunk az ülés előtt, ami 11 pontos, és amit az ülés előtt kaptak 
kézhez. Tehát erre a napirendi javaslatra tekintettel kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja, hogy a T/2088. számú indítvány 2. napirendi pontnak jöjjön előre. 
(Szavazás.) Huszonnégy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Hét tartózkodás.  

A bizottság a módosító javaslatot elfogadta.  
Kérem, hogy erre tekintettel most a napirend egészéről szavazzunk! Ki az, aki 

elfogadja? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a 
napirendet.  

Egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb 
nyújtásával összefüggő módosításáról szóló T/2079. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően most megkezdjük az 1. napirendi pont tárgyalását, amely az 
egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával 
összefüggő módosításáról szóló T/2079. számú törvényjavaslat. 

Takács Szabolcs államtitkár urat köszöntöm a kormány részéről. A 
háttéranyagban szerepel a Gazdasági bizottság által benyújtott 9 pontos módosító 
javaslat, illetve a Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándéka, továbbá az 
MSZP javaslata is a vita részét képezi.  

Kérdezem az államtitkár urat, hogy ezek közül mi az, amit támogat.  
 
TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök 

Úr! Köszönöm szépen a szót. A Gazdasági bizottság módosító javaslatait a 4. pont 
kivételével támogatjuk. Indoklásként azt mondanám el, hogy a Törvényalkotási 
bizottság módosító javaslatainak 1. pontja a 4. pontot kezeli; a Törvényalkotási 
bizottság módosító javaslatainak 2. pontját nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Tehát akkor a kormány a háttéranyag 4. pontját nem támogatja, mivel 

azt a Törvényalkotási bizottság módosítási szándékának 1. pontja kezeli, és a 
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Törvényalkotási bizottság módosítási szándékának 2. pontját pedig egyáltalán nem 
támogatja a kormány, ha jól értem.  
 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm, 
elnök úr… 

 
ELNÖK: Akár a kollégájának is szívesen megadom a szót. 
 
TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, átadnám 

a szót a helyettes államtitkár úrnak, aki az utóbbi megjegyzéssel kapcsolatban 
elmondja az álláspontunkat.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, helyettes államtitkár úr! 
 
DR. BARTAL TAMÁS helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm, 

elnök úr. Tehát pontosabban: a Gazdasági bizottságnak a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatát a 4. pont kivételével támogatjuk, és az 1. hivatkozási 
számú TAB-javaslatot teljes egészében támogatjuk, és a 2. számú TAB módosító 
javaslatot pedig egyáltalán nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor mindezekre tekintettel megnyitom a vitát. 

Kérdezem a képviselőtársaimat, kinek van hozzászólási szándéka. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, Tukacs képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm 
szépen a lehetőséget. Természetesen költői lesz a kérdésem, hogy miért nem 
támogatja a kormány a 2.-ként jegyzett és általunk a TAB-nak javasolt módosítási 
javaslatot, mert nem hiszem, hogy ésszerű indokokat lehetne találni két dologra. 

Egyrészt arra, hogy van egy javaslatunk, amely vissza akarja állítani 
mindazokat a szabályozási feltételeket, amelyek megfelelnek az európai uniós 
alapelveknek. Az alapjavaslat arra irányul, hogy mindezeket kivegye, vagy legalábbis 
negligálja bizonyos társaságok esetében.  

A másik, amiért nem számítok nagyon pontos válaszra, az, hogy úgy tűnik, egy 
nagyon személyre, illetve tulajdonképpen társaságra szabott módosító javaslattal 
állunk szemben, és éppen ezért nyújtottuk be azt a javaslatot, amely kiküszöböli az 
általunk jelzett problémákat, egyfelől azt, hogy nézetünk szerint a javaslat elég erősen 
az MVM Zrt.-re van szabva; elég erősen körbe van írva az a társaság, amely jelen 
pillanatban nem cserélhető össze másokkal, tehát kifejezetten róla szól a szabályozás, 
sőt, nem helyettesíthető be a javaslat az MVM-hez tartozó leánycégekkel sem, mert 
nem illenek rájuk bizonyos feltételek: az egyetemes szolgáltatás, közszolgáltatás, 
ehhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás, energiatermelési rendszerirányítás vagy 
energiakereskedelmi feladatok.  

Úgy látszik, a javaslat tartalma az, hogy az MVM Zrt. esetében meg lehessen 
szabadulni a kistulajdonosoktól, és ezzel két cél érhető el: részben az átláthatóságot 
még inkább lehet csökkenteni, részben pedig ki lehet küszöbölni úgynevezett kényes 
kérdéseket. Egyfelől ki lehet küszöbölni az előterjesztő javaslata szerint - mi ezzel 
természetesen szembemegyünk ebben a módosításban - azt, hogy történt olyan eset 
konkrétan az E.ON egyes gázipari érdekeltségeinek megvásárlásával, amikor komoly 
jogi aggályok vetődtek fel magának a közgyűlésnek az összehívásával is, valamint 
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hogy a kistulajdonosok esetében bizonyos ügyletek hátterével kapcsolatban tettek fel 
elég kellemetlen kérdéseket. (Horváth László megérkezik az ülésre.) 

Szeretném abban az igenüket kérni, hogy az Európai Uniónak a szabad 
tőkeáramlásra vonatkozó feltételeit biztosítani kell, ezért tehát minden olyan 
szabályozást elutasítunk és megpróbálunk visszatenni az alapszabályozásba, amely 
például arról szól, hogy 90 százalékos állami tulajdonlás esetén meg lehet vásárolni a 
fennmaradó 10 százalékot. Ez nem biztosít ebben az esetben nyilván jobb vagy 
stabilabb alapokon álló állami döntéshozatalt, ugyanakkor látszik, hogy ki tudja 
szorítani mindazokat, akik kistulajdonosok. Jellemző módon egyébként ez a 
szabályozás nem terjed ki a nem állami tulajdonú gazdasági társaságokra, tehát a 
benyújtó javaslata az, hogy csak és kizárólag állami gazdasági társaságoknál legyen 
egy ilyen feladat. Nem lehet arra sem hivatkozni ennél a 90 százaléknál 
megvásárolható 10 százalék esetében, hogy ellátásbiztonságot vagy feladatellátási 
hatékonyságot veszélyeztetne, mert ez nem szerepelt az indoklásban. Ezért tehát mi 
megpróbáljuk visszaállítani az eredeti állapotokat, és a benyújtott módosító 
indítványunkban vitatjuk azt, hogy kereskedelmi és üzleti titkokat kellene védeni a 
piac egy olyan szereplőjével szemben, amely egyedüli a szolgáltatási piacon, 
egyetlenként szerepel, tehát üzleti versenyben nem fog állni senkivel. 

Ez tehát a módosító indítványunk lényege. Azért nyújtottuk be, hogy 
visszaálljon mindaz a fajta szabályozás, amely az uniós alapelveket garantálja, és 
megakadályozzunk vele minden olyan lehetőséget, amely újabb átláthatatlanságot 
teremt az állami gazdasági társaságok világában. Úgy gondoljuk, hogy szükséges 
nemcsak az EU-kompatibilitás miatt, hanem a gazdasági társaság átláthatósága miatt 
is megtennünk ezt a módosító indítványt. Kérjük, támogassák ezt, ha tehetik. 
Köszönöm szépen. (Fodor Gábor jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Röviden csak 

annyit szeretnék elmondani, hogy mi a Liberális Párt részéről nem támogatjuk a 
kormány előterjesztését, méghozzá azért nem, mert - részben kapcsolódva ahhoz, 
amit Tukacs István képviselő úr mondott - nem pusztán az európai uniós elvárások 
miatt látunk problémát ebben az újabb államosítási lépésben, hiszen az MVM 
esetében egy 0,31 ezrelékes magántulajdonosi csomagról van szó, tehát nemcsak 
emiatt látjuk ezt problémásnak, hanem az alapkérdés miatt is. Nevezetesen, azzal, 
hogy van magántulajdonos, és azt a későbbiekben kizárják, még ha ilyen kis 
mértékben is van, lényegében lehetetlenné teszik azt, hogy bárki felügyeletet 
gyakorolhasson az MVM törvényes működése fölött, ergo, tudjuk jól, az államosítás 
mindig fokozott korrupciót jelent, és ez újra, még inkább a korrupt és a háttérben 
történő ügyintézésre ad lehetőséget az állam számára, vagyis rossz úton jár a kormány 
e téren. Úgyhogy az alapkoncepciójával baj van a javaslatnak, ezért nem tudjuk 
támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további felszólalási szándék? (Jelzésre:) Schiffer 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Egyetlen apró kiegészítésem van ahhoz, amit 

Fodor képviselőtársunk elmondott: nem az állam jelenti a korrupciót; az 
ellenőrizetlen állam jelenti a korrupciót. Tehát önmagában az, hogy stratégiai 
közszolgáltatásokban van az államnak fokozott szerepvállalása, akár helyeselhető is 
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lehet; kérdéses az indok, kérdés, hogy milyen szándék van mögötte, és az a kérdés, 
hogy az államot ki és hogyan tudja ellenőrizni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha további felszólalási szándék nincs, akkor a vitát 

lezárom, és viszonválaszra megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
TAKÁCS SZABOLCS FERENC államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen, elnök úr. A helyettes államtitkár urat kérem fel, hogy válaszoljon a feltett 
kérdésekre.  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. BARTAL TAMÁS helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm. 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Teljesen egyértelmű, és ezt egyébként maga a 
törvénymódosító javaslat indoklása is tartalmazta, hogy az európai uniós 
irányelveknek és jogszabályoknak megfelel ez a javaslat, amelyet a kormány 
benyújtott az Országgyűléshez.  

Jelenleg a tőkepiaci törvény kizárólag nyílt részvénytársaságok esetében 
engedte meg ezt a lehetőséget, a kiszorítás lehetőségét a 90 százalékot meghaladó 
tulajdonnal rendelkező tulajdonos számára, ezt a lehetőséget kívánjuk kiterjeszteni a 
zártan működő részvénytársaságok tekintetében, és kizárólag olyan esetben, amikor 
ezt nemzetgazdasági stratégiai érdek indokolja. Tehát a javaslat teljes mértékben az 
uniós jogelveknek és jogszabályoknak megfelel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ügyrendiben kér szót Bárándy alelnök 

úr. Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! A szavazás előtt azért kértem szót ügyrendi javaslatban, 
mert ennél a napirendi pontnál is és az összes többi napirendi pontnál is az lenne az 
indítványom, hogy először szavazzunk az ellenzék által javasolt módosító 
javaslatokról, utána a háttéranyagról, majd a TAB saját módosító javaslatairól. Ennek 
egyetlen indoka, értelme van: általában, ha elfogadjuk a háttéranyagot, akkor az 
kizárja az ellenzéki módosító javaslatokban foglaltakat, ezért én azt gondolom, hogy 
helyesebb lenne először azzal kezdeni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Én ezt egy jogilag megalapozott indítványnak látom, 

úgyhogy ennek megfelelően teszem fel szavazásra a kérdést. 
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a Törvényalkotási bizottság 

saját módosítási szándékai közül a kormány által nem támogatott 2. hivatkozási 
számú módosítót támogatja. (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Huszonegy nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Öt 
tartózkodás.  

A bizottság a TAB 2. hivatkozási számú saját módosítási szándékát elutasította. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a háttéranyagban található gazdasági 
bizottsági módosító indítványok közül a 4. számú módosító indítványt támogatja. 
(Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Csak reméltük 
az egyhangúságot, de a Jobbik nem könnyíti meg a helyzetünket. (Derültség.) 
Huszonnégy nem szavazat. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Hat tartózkodás mellett a bizottság a háttéranyag 4. pontját 
nem támogatta. 
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Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki a háttéranyag többi pontját támogatja. 
(Szavazás.) Huszonhárom igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc 
nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Öt tartózkodás mellett a bizottság a 
háttéranyag - a 4. kivételével - többi pontját támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú, saját módosító 
indítványáról szavazunk. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) 
Huszonhárom igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Hat tartózkodás mellett a bizottság a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító indítványát elfogadta. 

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül 
sor. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.) 
Huszonhárom igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Fodor képviselő 
úr is nemmel szavaz. Hét nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Öt 
tartózkodás mellett az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést elfogadtuk.  

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Vécsey képviselőtársunkat javaslom. Ki 
az, aki az ő jelölését támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

Kisebbségi előadó… (Jelzésre:) Tukacs képviselő úr. Az ellenzék számára 
elfogadható? (Nincs ellenvetés.) Tukacs képviselő úr fogja a bizottsági kisebbségi 
véleményt ismertetni.  

Az 1. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen államtitkár úrnak és 
helyettes államtitkár úrnak a részvételt. 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
működésével összefüggő egyes agrártárgyú törvények 
módosításáról szóló T/2088. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

A tárgyalás elnapolása 

Most áttérünk a 2. napirendi pontra, amely a módosított napirend szerint a 
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésével 
összefüggő egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/2088. számú 
törvényjavaslat, amely Jakab István és Győrffy Balázs képviselő urak önálló 
indítványa. 

Kérdezem, ki képviseli az előterjesztőt. (Az előterjesztői asztalnál a 
Földművelésügyi Minisztérium képviseletében dr. Nagy István államtitkár és dr. 
Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes ül.) Jakab István vagy Győrffy Balázs 
képviselőtársunk esetleg jelen van-e? Mert ha nem, akkor nem tudjuk tárgyalni 
egyelőre a javaslatot. (Nincsenek jelen.) Ebben az esetben, minden jó szándékunk 
ellenére nem tudunk mit tenni, mert a házszabály - egyébként teljes joggal - elvárja, 
hogy az előterjesztő a Törvényalkotási bizottság ülésén legyen jelen. Ha a bizottság 
munkatársaitól nagyon gyorsan választ kapunk, hogy van-e rá remény… (Jelzésre:) 
Nincs rá remény, úgyhogy akkor köszönöm szépen. Akkor ezt a napirendi pontot 
elnapolom. 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/2141. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Folytatjuk a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/2141. számú törvényjavaslat vitájával. Köszöntöm Banai 
államtitkár urat és Kaibás Gábor főosztályvezető urat. 
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Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a sarkalatossági záradékra és a 
hatályba léptető rendelkezésekre vonatkozó módosításokról a mai ülésen nem 
döntünk. Ezekre a mai ülésen előterjesztett módosító javaslatokban foglaltaknak 
megfelelően a holnapi ülésen tárgyalt összegző módosítójavaslat-tervezet részeként 
döntünk. 

Háttéranyagként képviselőtársaim rendelkezésére áll a Költségvetési bizottság, 
a Gazdasági bizottság, valamint a Magyarországi nemzetiségek bizottságának 123 
pontos terjedelmű módosító javaslata. Az előterjesztő az előterjesztői 
tájékoztatójában úgy nyilatkozott, hogy nem foglal állást a háttéranyagban szereplő 
bizottsági módosító indítványokról, ezért ezekről a kormányt nem fogom 
nyilatkoztatni.  

A Törvényalkotási bizottság 17 saját módosítási szándékot terjesztett elő. A 
javaslattevők tekintetében az 1., 2., 3. és 4. hivatkozási számú módosítókat a Magyar 
Szocialista Párt képviselőcsoportjának tagjai, az 5-15. és a 17. hivatkozási számú 
módosítókat a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 16. számú módosítót pedig a Fidesz-
frakció kezdeményezte.  

A 16. hivatkozási számú javaslatról a javaslattevő nem kér szavazást, azt 
visszavonja. 

A vitát megnyitom. Kérdezem államtitkár urat a Törvényalkotási bizottság által 
benyújtott módosítási szándékokra vonatkozó kormányzati álláspontról. 
Parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A tisztelt bizottság előtt lévő módosító 
javaslatok tekintetében az 1., 2., 3., 4. hivatkozási számúakat a kormányzat nem 
támogatja, a többi javaslatot pedig támogatja, a 16. kivételével. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Schiffer képviselő úr kért szót. 

Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatal 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából 
ügyrendi jellegű a felszólalásom, miszerint főleg egy ilyen jelentőségű törvénynél, azt 
gondolom, elvárható lenne, hogy legalább röviden indokolja a kormány az 
álláspontját.  

 
ELNÖK: Tukacs képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kérdezem, hogy 

együtt tárgyaljuk-e a TAB összes módosító indítványát. 
 
ELNÖK: Igen, együtt tárgyaljuk. Azért nem tekintettem Schiffer képviselő úr 

javaslatát ügyrendi javaslatnak, mert mivel az egészet együtt tárgyaljuk, ezért semmi 
akadálya nincs, hogy képviselő úr azt a kérdést feltegye a kormánynak, hogy „miért”. 
És akkor ebben az esetben én a kormány képviselőinek megadom a szót; csak azt nem 
tudom, hogy ez általánosságban merül-e föl, mindegyik nem támogatott javaslatra, 
amit egyébként a szocialista frakció nyújtott be, vagy képviselő úr kíváncsiságát 
valamelyik külön is felkeltette.  

De először, hogy ne szakítsam meg Tukacs képviselő urat, visszaadom a szót. 
Egyben tárgyaljuk, tehát bármivel kapcsolatban… 
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TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, egy rövid „miértre” természetesen 
átadom a lehetőséget Schiffer képviselő úrnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Schiffer képviselő úrtól a „miért” 

pontosítását kérem: ezt az 1., 2., 3. és 4. számú módosítás vonatkozásában kérdezi? 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor megadom a kormány képviselőjének a szót. 

Parancsoljon! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Az 1. hivatkozási számon szereplő javaslat arról szól, 
hogy az eredetileg benyújtott törvényjavaslat nem felel meg a jogalkotási 
követelményeknek. Mi ezt másképp látjuk. Véleményünk szerint mind az eredeti 
törvényjavaslat, mind a tárgyalása során követett gyakorlat minden jogszabályi 
feltételnek megfelel. 

A 2. számú javaslat értelmében a közműcégek számlázási rendszereinek 
módosítására tartalmaz a javaslat változtatásokat. Azt gondoljuk, hogy e tekintetben a 
jelenlegi rendszert némi változtatással érdemes fenntartani. Ez a némi változtatás a 
kormány által támogatott javaslatokban szerepel. 

A 3. javaslat lényegi eleme a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 
megszüntetéséről szóló rendelkezés törlése. Tudnunk kell azt, hogy a Nyugdíjreform 
és Adósságcsökkentő Alap azért jött létre, hogy a magán-nyugdíjpénztári rendszer 
helyett az állami nyugdíjrendszert választók vagyonának államadósság-csökkentésre 
való fölhasználása megvalósuljon.  

Képviselő Úr, tisztelt Bizottság! Ezt a tevékenységét az alap befejezte, a 
forrásokat az államadósság csökkentésére fordította, a 2011. év kivételével, amikor a 
költségvetési törvény értelmében a nyugdíjkiadások fedezete érdekében is sor került 
forrásfelhasználásra. Tehát, mivel az alap a hozzákerült eszközöket értékesítette, az 
értékesítésből az államadósság-csökkentés megvalósult, ezért már nem látjuk indokát 
annak, hogy az alap továbbra is fennmaradjon. 

A 4. számú javaslat az óvodáztatási támogatással foglalkozik. Azért nem 
támogatjuk a javaslatot, mert 2015 szeptemberétől kötelező óvodáztatás fog 
megvalósulni. Az a cél, amelyet az óvodáztatási támogatás korábban el kívánt érni, 
jogszabály erejénél fogva 2015 szeptemberétől megvalósul.  

Az 5. számú javaslatot, ahogy elnök úr említette, a kormányzat támogatja. Itt 
számos… 

 
ELNÖK: Bocsánat, nem akarom államtitkár urat félbeszakítani, de ha jól 

értettem, akkor Schiffer képviselő úr a nemleges pontokra kérte az indoklást. (Dr. 
Schiffer András egyetértően bólint.) Tehát megkímélnénk a kormány tagjait attól, 
hogy ha külön valaki nem kéri, akkor most hosszabban kelljen államtitkár úrnak 
indokolni. Köszönöm szépen. 

Van-e további hozzászólási szándék? Parancsoljon, Schiffer képviselő úr… 
Bocsánat, Révész képviselő úr jelezte… Nem, Schiffer képviselő úr…, illetve Fodor 
képviselő úr, mert ő még nem szólt hozzá. Először tehát akkor független 
képviselőként Fodor Gábor képviselő urat illeti a szó. 

 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor csak röviden, 

részben érintve azt, amit államtitkár úr is említett. Itt a magánnyugdíjkérdésnél azért 
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egy pillanatra megállnék, mert a behozott módosítás valamivel jobb, mint az eredeti 
szándék volt, ami itt előkerül, ez a 2015. szeptember 30-ai határidő, és ez 
kezelhetőbb, mint az eredeti javaslat volt, de azért nem szeretném nem kimondani itt 
a bizottsági ülésen is, hogy számunkra, liberálisok számára elfogadhatatlan, ami 
történik a magánnyugdíjpénztárak esetében. És nem magyarázat számomra az 
államadósság csökkentésére tett kísérlet, ami ugye nem sikerült, mert az 
államadósság érdemben nem csökkent, sőt a jelenlegi szintje magasabb, mint annak 
idején, 2011-ben, amikor az első elrablása volt a magán-nyugdíjpénztári 
befizetéseknek, tehát ahhoz képest csak növekedett az államadósság. Viszont egy 
olyan alapelvet lép át, az egyéni felelősségvállalást, az öngondoskodást, holott a 
nyugdíjkérdésnél nagyon fontos lenne a polgároknak az ebbe vetett bizalma, és 
lényegében ezt rombolta le annak idején ez a lépés, a mostani pedig ezt folytatja.  

Tehát miközben az előttünk fekvő csomagban egy olyan módosító javaslat van, 
amely a kitolt határidővel egy picit kezelhetőbbé teszi az egész helyzetet, ezzel együtt 
összességében az iránya szerintem rossz, téves, és biztos, hogy komoly bajt fog 
okozni, mert aláássa egyébként azt a bizalmat, amelyet annak idején az emberek a 
magánnyugdíjpénztár kapcsán az öngondoskodó takarékosságba vetettek. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Jobbik képviselőcsoportjából kért valaki szót? 

Mert ha jól láttam, a Jobbik-frakcióból még senki nem szólalt meg. (Jelzésre:) Staudt 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Legfőképpen a 3. 

javaslat 2. pontjához szeretnék hozzászólni. Sajnálom egyébként, hogy a 
nyugdíjkérdéseket és az átláthatósági kérdéseket egy módosító javaslatban nyújtotta 
be az MSZP; ezt jobb lett volna külön venni. 

A 2. pont nagyon fontos, és ezt támogattuk a plenáris ülésen is. Az 
államháztartási törvényt gyakorlatilag az átláthatósági törvény alól kivenni, ez 
abszurdum, és egy olyan justizmord, ha szabad így fogalmaznom, amit nem lenne 
szabad így hagynunk. Talán még bizottsági elnök úr is úgy nyilatkozott - erősítsen 
meg -, hogy ez valamiféle tévedés lehet, és ezt korrigálni fogják. Kérdezem, hogy 
milyen módon kívánja ezt a bizottság vagy a Fidesz-frakció korrigálni, mert ha ez így 
átmegy, akkor ez nyilvánvalóan nem tévedés volt, hanem egy tudatos jogalkotási 
történet. 

A 2. ponttal kapcsolatban, amelyet szintén az MSZP terjesztett elő, a sajtó is 
foglalkozott azzal, hogy a számlakibocsátók minősítése kapcsán sikerült állandóan 
változó jogszabályokat beépíteni, és módosításokkal ellátni ezeket a javaslatokat és a 
törvényeket. Most sikerült úgy megváltoztatni, abba az irányba vinni, hogy csak egy 
cég tudta volna ellátni ezt a feladatot, horribilis összegekért, ráadásul határidőre még 
ők sem tudták volna a piacot kiszolgálni. Úgyhogy ez megint egy olyan gyalázatos 
történet, amit nem látunk, hogy miért történik. Az biztos, hogy nem az emberek és 
nem e cégek érdekében született az egész javaslat. S egyébként azt is felveti - lévén, 
hogy itt a bizottsági ülésen is a javaslatok garmadát kapjuk meg, sokszor még mindig 
éjszaka -, hogy nem az Országgyűlés és nem a bizottság alkotja ezeket a 
jogszabályokat, hanem olyan érdekkörök, amelyek kinyomozhatatlanok számunkra; 
lehet, hogy a minisztérium vagy a Fidesz-frakció tudja, bár szerintem még ők sem. 
Tehát ez az, amihez nehéz a szavazatunkat és az arcunkat adni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr felszólalását. Tájékoztatom 

képviselőtársaimat, hogy Legény Zsolt képviselő úr Hiszékeny Dezső 
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képviselőtársunknak adott eseti képviseleti megbízást… (Jelzésre:), aminek a 
bejelentésére semmi szükség nem volt, mert Legény képviselő úr megérkezett. 
(Derültség.) Tehát kérem, hogy ne rögzítsük ezt ebben a formában. 

A T/2141/50. számú módosító javaslatra hívom föl Staudt képviselő úr 
figyelmét, amelyet én voltam bátor benyújtani; remélem, mindjárt egy számot is 
kapunk, hogy a háttéranyagban hányas pontban szerepel. De az biztos, hogy ez az 
általam benyújtott módosító a korábbi, valóban a kormányzati módosítási javaslatot 
elmarasztaló nyilatkozatommal összhangban orvosolja ezeket az aggályokat. Bízunk 
benne, hogy a háttéranyagunkba is bekerült, mert ha nem, akkor javítani kell, mert a 
bizottság ezt a javaslatot támogatta. Hogy ez hányas számot viseli a háttéranyagban… 
Ha esetleg a kormány képviselői tudnak segíteni, azt is megköszönöm, de itt a 
bizottság munkatársai is keresik - és meg is találták. 

Tehát a 11. pontban nézzük a módosítást, amely azt mondja, hogy „Nem 
részesülhet költségvetési támogatásban a) az, aki a támogatási döntést meghozta, 
vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett, b) az, 
aki a támogatási döntés időpontjában a kormány tagja, államtitkár, közigazgatási 
államtitkár, helyettes államtitkár…”, és a többi, nem olvasom fel képviselőtársaimnak 
az egészet. Úgyhogy itt található meg a képviselő úr által számon kért módosítás, 
azzal, hogy egyedül a társadalmi szervezet esetében nem tartalmazza a korábbi 
szabályozást. 

Schiffer képviselő úr kért szót, illetve bocsánat, Tukacs képviselő úr kért szót 
hosszabb ideje, ezért aztán őt illeti a szó; utána pedig Balla képviselő úr következik. 

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én bíztam benne, hogy 

jó udvariasnak lenni, csak ha az ember már a negyedik körből is kimarad, akkor 
vannak kételyei. 

Együtt szeretném a benyújtott módosító javaslatainkat indokolni, és az 
együttes tárgyalásban először az 1-essel szeretnék nagyon röviden foglalkozni: ez az 
előterjesztés címével kapcsolatos módosító javaslatunk. Mi ebben azt javasoljuk, hogy 
viselje azt a címet az indítvány, amelyet a törvényi előírások szerint viselnie kell. Ilyen 
egyszerű. Az érvelésünk arra alapul, hogy a 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szerint a 
jogszabályalkotásnak van egy rendje. „A módosító jogszabály címe tartalmazza a 
módosításoknak a szoros tartalmi összefüggést megalapozó közös tárgyát, a 
módosítani kívánt jogszabályokra való általános hivatkozást”, ha ebből több van; na, 
ez az az eset: ha háromnál kevesebb van, akkor meg kell nevezni, hogy mit akar 
módosítani. A költségvetési megalapozó kifejezetten jogszabály-módosításokról szól. 
Az nem szól másról. Nincsenek benne más dolgok, nincs benne különösebb egyéb 
hivatkozás, mint az, hogy milyen jogszabályokat akar módosítani ahhoz, hogy a 
költségvetés működőképes legyen.  

Ezért tehát, államtitkár úr, én értem, hogy a következő módosításainkat nem 
támogatja a kormány. De hogy egy címváltozást, ami ráadásul jogszabályszerű, ne 
támogasson, ezt én annyira kicsinyesnek tartom, hogy az valami teljesen elképesztő! 
Én úgy gondoltam, hogy legalább ez az egy lesz az, amiben azt mondja, hogy oké, 
rendben van, hát nem mindegy, hogy milyen címet visel ez a jogszabály, amit 
beterjesztettek? - a lényeg az, hogy tartalmilag mi van benne.  

A második ügy, amiről szeretnék beszélni, és amiben módosítást javasolunk, ez 
az a bizonyos számlázási rend, ami a sajtóhírek szerint egy cégre van kitalálva, és a 
számlázási rendszerek auditálását tartalmazza a szolgáltatóknál; magyarul, egy 
árdrágító tényezőt épít be. 

Ezért tehát a módosításunk szerint elvetjük azt a lehetőséget, amely drágítja a 
közműszolgáltatók árait egy tényleg horribilis költségű auditálási eljárással, és 
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ugyanakkor egyes hírek szerint - fogalmazok óvatosan - azt akarja elérni, hogy az 
egész számlázási rend egy céghez kerüljön, egy Hunguest Kft. nevezetű társaságot 
emleget a nyilvánosság folyamatosan. Lelkük rajta! 

Végül a harmadik módosító indítvány, amiről beszélni szeretnék, az egy 
csomag. Tíz pontunk szerepel benne, és nem csak a Nyugdíjreform és 
Adósságcsökkentő Alap ügye. Bár egyetértek azzal - és az előttem szólókkal is -, hogy 
ez benne a legfontosabb, mert leginkább ez vet fel kételyeket nemcsak a 
történésekkel, hanem magának az alapnak a működésével kapcsolatban is. Kezdeném 
azzal, hogy Költségvetési bizottsági emlékeim szerint ennek az alapnak a működéséről 
szóló beszámoló egyszer majdnem a bizottság elé került, aztán a „majdnem”-ből nem 
lett semmi, mert a bizottság nem tárgyalta meg ezt az előterjesztést. Jelzem: azóta 
sem tárgyalt előterjesztést az alap működésével kapcsolatban sem parlamenti 
bizottság, sem plenáris ülés.  

Másrészt kételyünk van a tekintetben, hogy 2010. december 22-én a felállított 
alap megkezdte-e a működését úgy, hogy a részletes szabályairól szóló rendelet csak 
2011. május 31-én jelent meg. Hogy volt az, hogy az alap kezelőjének kijelölt 
Államadósság-kezelő Központ Zrt. az alap működését szabályozó végrehajtási 
rendeletet az alap irányító testületének döntése nélkül hozta meg? Hogy történhetett 
meg az, hogy az értékesítésekkel kapcsolatos kockázatkezelési szolgáltatást nyújtó 
szereplővel csak az értékesítések megkezdése után - után! - szerződött az alap? 
Megkezdődött az értékesítés, majd szerződött valakivel az értékesítésre; hogy 
rögzítsük ezt a helyzetet.  

Nem újra megismételve ennek az egész háromezer milliárdos, egyébként 
arcpirító történetnek az ügyét, azért azt is valljuk be, hogy kétséges az alap működése 
megszüntetésének az az indoka, amelyet most hallottam az államtitkár úr részéről, 
hogy az államadósság most már csökkent és az alap befejezheti a működését, erős 
kételyekkel hadd fogadjam, államtitkár úr, az államadósság csökkenésének tényét. 
Mert a számok nem ezt igazolják. És ha december 31-én mindenféle varázslatokkal 
esetleg el is fogják érni, hogy mégiscsak csökkenés lesz tapasztalható azon az egyetlen 
napon, teljesen nyilvánvaló, hogy nem sikerült az államadósságot látványosan 
csökkenteni, de ez pillanatnyilag egy mellékszál. 

Ugyanebben a javaslatban azonban vannak még lényeges dolgok. Például az, 
hogy nem tartjuk emberségesnek, humánusnak azt, hogy éppen a hajléktalan 
emberek lakhatási támogatását akarják megszüntetni.  

Vagy, hogy említsek egy másik módosítóindítvány-pontunkat és utaljak egy 
egyébként más helyen meglévő előterjesztési pontra, azt teljesen elképesztőnek 
tartjuk, hogy adótitkot meg lehet osztani majd magánnyomozó céggel, hogy ilyen 
egyszerűen fogalmazzak, mindenki számára érthető legyen. Ezt nem tartjuk 
normálisnak. Azt gondoljuk, hogy a NAV ne adja ki albérletbe az adónyomozást, és ne 
adjon ki természetesen adótitkot sem senkinek, aki nem a NAV-hoz tartozik. A NAV 
dolga, számon kérhető dolga az, hogy garantálja az adótitkot, és a NAV-tól független 
másfajta szervezetnek pedig nem dolga, hogy ilyet végezzen és nem is garantálható, 
hogy adótitkot őriz meg.  

Végül szeretném megjegyezni azt, hogy a tíz adott pontunk közül van még jó 
néhány olyan, ami főleg átláthatóságot céloz meg, azt célozza meg, hogy ebben a 
javaslatban lehetőség szerint olyan módosítások legyenek, amelyek, mondjuk, az 
államháztartási működés átláthatóságát és hasonlóképpen számon kérhető és 
átlátható ügymenetet tartalmazhat. Azért fejezem be, mert nem akarok hosszasan 
beszélni, bár kicsit nehézzé tette a helyzetet, és ezért elnézést kérek, hogy együtt 
tárgyalunk a módosítókról. Köszönöm a szót, köszönöm a lehetőséget. 
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ELNÖK: Köszönöm. Szabad annyit kérnem tájékoztatásként, képviselő úr, 
hogy az adótitok megosztására lehetőséget adó módosítás hányas számú? (Tukacs 
István: A TAB javaslata!) Igen, igen, csak melyik TAB-módosítóban? (Tukacs 
István: 13-as!) Köszönöm szépen. Balla alelnök úr, parancsoljon! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Tisztelt Bizottság! Engedelmükkel csak azokra az ellenzéki hozzászólásokra 
szeretnék reagálni, amelyek teljesen nyilvánvalóan abszurdak. (Dr. Schiffer András: 
No! Van ilyen?) Úgy tűnik, hogy az idő sok mindent megszépít.  

Természetesen azon lehet vitatkozni, hogy az adósságcsökkentés mekkora 
mértékű. Ha az ellenzék nagyon akarja, megerőszakolhatja magát, és vitatkozhat azon 
is, hogy most kicsit csökkent, kicsit nőtt az államadósság. Egy dolgot biztosan nem 
mondhat: hogy duplájára növelte volna ez a kormány az államadósságot, mint ahogy 
tették önök. Ez akár Fodor képviselő úrra, akár Tukacs képviselő úrra igaz. Ezt 
egészen biztosan nem állíthatják! Éppen ezért azt gondolom, hogy államadósság-
csökkentés ügyében jelentősebb visszafogottság várható el az érintettektől. Ez 
személyében is igaz mindkét képviselő úrra és a frakciójukra is, már akinek van 
frakciója.  

A magánnyugdíjpénztárak kérdése: Fodor képviselő úr szóhasználata az, ami 
szöget ütött a fejemben, a fene nagy társadalmi közbizalom a magánnyugdíjpénztárak 
kapcsán. Jelezném, ez nem önkéntes alapon ment! Önök olyan törvényt hoztak, 
amellyel belekényszerítették az embereket. Akkora, olyan mérhetetlen nagy bizalom 
volt a magánnyugdíj-pénztárak iránt, hogy olyan törvényt kellett hozniuk, hogy ne 
lehessen választható, hanem be kelljen lépni. Mi meg megszüntettük ezt a 
kötelezőséget. Azért ez nem ugyanaz!  

Ami pedig a számlaauditálást illeti, azt mindig élvezettel hallgatom, amikor a 
szocialisták elszólják magukat. Tukacs képviselő úr arról beszélt, hogy ez árdrágító 
hatású, és a maguk részéről teljesen elutasítják. Képviselő úr, az elmúlt néhány évben 
azt a szót, hogy rezsicsökkentés, hallotta-e? Ez közműcégekre vonatkozik. Az elmúlt 
néhány évben a rezsi nőtt vagy csökkent? Az emberek által kifizetett pénz nőtt vagy 
csökkent? Úgy emlékszem, úgy rémlik nekem, mintha az embereknek ma jóval 
kevesebbet kellene fizetniük a közműcégeknek, mint korábban. És úgy is emlékszem, 
hogy amikor önök kormányoztak, akkor duplájára meg a triplájára emelték ezeket a 
költségeket.  

De ön jogosan kérhetett szót, mert ön a közműcégek költségéért aggódott. Ez a 
különbség közöttünk! Önök a közműcégek költségeiért aggódnak, mi meg azt 
gondoljuk, hogy az embereknek kelljen kevesebbet fizetniük. És a számlaauditálás, 
bizony, erről szól, hogy biztonságos, átnézett, világos, egyértelmű számlát 
kaphassanak csak a fogyasztók.  

Tehát az a helyzet, képviselő úr, hogy nem lepődtem meg, csak mindig 
élvezettel veszem ezeket az elszólásokat. Önök megint nem a fogyasztók oldalára 
álltak, hanem megint a közműszolgáltatók oldalára álltak. Ez egy nagyon régóta, 
legalább 25 éve meglévő különbség közöttünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jegyzetelem a jelentkezéseket. Miután legutóbb az 

ellenzéki oldalról a szocialista frakcióból adtam szót Tukacs képviselő úrnak, ezért a 
Jobbik frakció következik erősorrendben, Staudt képviselő úr, majd utána kormány 
oldalról Révész képviselő úr, utána Schiffer képviselő úr, Selmeczi képviselő asszony, 
Harangozó, Tukacs és Lukács képviselő úr. (Fodor Gábor jelentkezik.) Illetve még 
Fodor Gábor jelentkezik. Tehát Schiffer képviselő úr után független képviselőként 
majd neki jár szó.  
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Ennek megfelelően Staudt képviselő urat illeti a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig nagy 

érdeklődéssel figyelem, hogy hogy lehet azt megmagyarázni, amikor egy cégre írunk 
ki egy feltételrendszert. Nyilván ezt lehet cáfolni, de egyelőre a sajtóhírek és a 
benyújtott javaslatok alapján egy cég lesz erre alkalmas. Ezt kellene megmagyarázni, 
képviselőtársam! Persze, lehet visszafelé mutogatni, igen, a szocialistáknak is nagyon 
sok bűnük volt, igen, sok területen még az önök bűneinél is nagyobbak, ami persze 
nem jelenti azt, hogy az önöké kicsi lenne. De ha egy cégre írunk ki valamit, akkor 
nehéz, azt mondani, hogy ez így rendben van és mindenkinek az érdekét szolgálja. Ez 
az egyik fele.  

A másik fele, hogy valóban megnéztem Gulyás képviselőtársunk, elnök úr 
beadványát, ez az összeférhetetlenségi dolgokat valóban részben rendezi. Azt nem 
találom benne, hogy ettől függetlenül az államháztartási törvényt ne venné ki. (Dr. 
Schiffer András közbeszólása.) A másikban benne van? (Dr. Schiffer András: Benne, 
igen.) Hányasban, András? Bocsánat, csak keressük, mert ha azt nem korrigáljuk, 
hiába vannak összeférhetetlenségi szabályok…  

 
ELNÖK: Korrigáltuk! (Dr. Schiffer András: A 3-asban...)  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Jó, akkor ezt meg fogom nézni, András majd 

megmutatja nekem.  
Viszont megyek tovább. A másik, amit fontosnak látok, a 32. pont… 
 
ELNÖK: Rövid elismerést vártam volna képviselő úrtól, de… 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, meg fogom nézni, de ha így van, akkor 

örülünk neki, és az elmondott szavak az Országgyűlésben ezek szerint nem csak 
pusztába kiáltott szavak lehetnek. 

A másik a háttéranyag 32. pontja, itt némi korrekciót próbálnak a jövedéki 
díjak tekintetében megtenni. Ez is egy fontos és nagy társadalmi vitát kiváltott 
javaslat volt. Feltenném a kérdést, hogy a 22 millió forintos jövedéki biztosítékra való 
jogosultság miért csak annak jár, aki legalább három éve rendelkezik jövedéki 
engedéllyel. Ráadásul ez idő alatt nem kellett neki semmilyen jövedéki bírságot 
fizetnie, legyen az akármekkora, nagy vagy kicsi, tehát akkor a piacra újonnan 
belépőket ezáltal kizárjuk ebből a kedvezményből. Nem hiszem, hogy ez a 
jogegyenlőséget túlságosan alátámasztaná. 

A másik meg az, ha valaki kap egy kisebb bírságot, ez elég gyakori főleg a NAV 
munkálkodása miatt, akkor ezek alapján kiesik ebből. Ennyi lett volna a meglátásom. 
Illetőleg… Bocsánat, csak a sok pont között… (Iratai között lapoz.) A 38. pontban 
viszont örömmel érzékeltük, hogy meghagyják azt a szabályt, hogy olyan civil 
szervezeteket, amelyek párttal együttműködési szerződést kötöttek vagy közösen 
indultak a választáson, továbbra sem lehet állami pénzekben vagy pályázati 
pénzekben részesíteni. Remélem, hogy a Költségvetési bizottság ezen javaslatát 
támogatni fogja a jelen bizottság is. Köszönöm, egyelőre ennyi, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most tájékoztatásként szeretném jelezni, Tukacs 

képviselő úr, hogy a 13. számú módosító indítvány 3. pontjánál nem vette figyelembe, 
hogy mi ezeket éppen el akarjuk hagyni. Az általa kifogásolt szabályokat a módosító 
indítvány kiiktatja. Nincs lehetőség arra, amit a képviselő úr kifogásol éppen ezen 
módosító indítvány folytán.  
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Staudt képviselő úrnak meg szeretném jelezni, hogy ugyanazon érvek folytán, 
amit a piacra lépés nehézségeként, vagy piacra lépéssel kapcsolatos felesleges 
akadályokként elmondott a jövedéki biztosítéknál, nem fogjuk támogatni ezt a 
módosítót, csak azért, hogy az ezzel kapcsolatos vitát rövidre tudjuk zárni. (Dr. 
Staudt Gábor: Bocsánat, elnök úr!) Parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Csak annyi, hogy akkor mégsem találtam meg, 

mert amit Schiffer András mondott az átláthatósági dologról, az MSZP javaslatában 
volt, amit nem támogatott a minisztérium. Tehát akkor még mindig keresem. 

 
ELNÖK: Rendben, mi is pontosan meg fogjuk jelölni a képviselő úrnak. 

Viszont most Révész Máriusz képviselőtársunk következik. Parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót. Néhány észrevételem nekem is 

van. Nyelvészeti vitába ugyan nem érdemes ilyen bizottságban belemenni, de a 
törvényjavaslat címére azért mondanám Tukacs képviselő úrnak, hogy az a 
megfogalmazás, amit beterjesztettek, teljesen biztos, hogy nem pontos, hiszen azt írja, 
hogy a költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról. Nyilvánvalóan 
költségvetést megalapozó törvény csak tavalyi van. Itt nem a költségvetést 
megalapozó egyes törvényeket módosítjuk. Tehát szerintem is ez egy elfogadhatatlan 
módosító javaslat lenne. Legfőképp azért, mert nincs értelme.  

Az államadósságot én is felírtam. Balla Györgyhöz hasonlóan én is azt 
fogalmaztam meg, hogy 8 év alatt 30-32 százalékot növekedett az államadósság. 
Lehet most kifogásolni egyébként, hogy nem csökken elég gyorsan, de azért 
mégiscsak kicsit szerényebben kellene ebben a témában megszólalni. 

Fodor Gábornak mondanám, hogy magánnyugdíjpénztár-ügyben van egy vita 
a sajtóban, de a törvényjavaslat egyébként nem arról szól, ami a sajtóban 
folyamatosan megjelenik. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a nem működő 
magánnyugdíjpénztárak esetében lépjünk éppen a nyugdíjpénztárban lévő tagok 
érdekében; ahol működik, ott nem történik semmi, ahol pedig nem működik, ott 
teljesen egyértelműen megvannak a lehetőségek, hogy mit tehetnek, átmehetnek, 
mondjuk, másik magánnyugdíjpénztárba, önkéntesbe. Tehát szerintem itt messze 
nincs szó arról a drámáról, mint ami a sajtóban megjelenik. 

Szeretném nagyon üdvözölni a TAB 8. számú módosításából a 2. javaslatot. Ez 
250 kőbányai családot érint. A MÁV-nak volt egy lakótelepe. 1990 óta nem tudják 
megvenni a lakók ezeket a lakásokat. Most ezzel a törvénymódosítással átkerül a 
Nemzeti Vagyonkezelőhöz, megnyílik a lehetőség, hiszen a Nemzeti Vagyonkezelő 
átadhatja az önkormányzatnak, viszont ha nem írjuk le ezt a törvénymódosítást, ez 
csak úgy történhetne meg, hogy húsz évig nem lehetne az önkormányzatnak eladni a 
lakásokat a lakóknak. Nagyon-nagyon örülök, hogy ez végre huszonegynéhány év 
után megoldódik.  

Kőbányán sok iparvállalat van, és jelezték, hogy a törvények szerint, aki 
terméket értékesít, vagy beszerez, annak EKR-számot kell igényelnie, mert az áru 
csak ennek birtokában fuvarozható. Ha nincs ilyen EKR-szám, akkor mulasztási 
bírságot kell fizetni. Azt a jelzést kaptam, hogy gyakorlatilag teljesen kizárt, hogy 
ezeket az EKR-számokat január 1-jéig be lehessen szerezni. Ezért ezt jeleztem az 
illetékes minisztériumnak, és bár ők is érzékelték ezt a problémát, az a javaslatom, 
hogy fogadjunk el egy mentesítő módosító javaslatot, hogy a törvény maradjon 
érvényben, viszont januárban ne bírságoljon a NAV. Ne bírságoljon, mégpedig azért, 
mert nem lesz mindenki által beszerezhető az EKR-szám. El is készült a 
minisztériummal együttműködve egy módosító javaslat.  
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Közben a minisztérium jelzett egy másik problémát is. Nevezetesen, ha már 
egyszerűsíteni akarunk, érdemes lenne megfontolni azt, hogy a jövedéki termékeket 
kivegyük az EKR hatálya alól, ugyanis az a helyzet, hogy erre egy uniós hasonló 
szisztéma már működik, annak a nevét mindjárt mondom. EMCS, jövedéki szállítási 
ellenőrző rendszer. Úgyhogy nyugodtan kivehetnénk, hiszen ezt már egy most is 
működő rendszerben követjük, így elég sok felesleges bürokráciától megkíméljük a 
cégeket is és megkíméljük egyébként a központi apparátust is. Elkészült a módosító 
javaslat.  

Szeretném kérni, hogy mindkettőt támogassa a bizottság. Mindkét javaslat 
egyébként maximálisan pozitív. Nem tudom, elnök úr, megengedi-e, hogy ezeket a 
javaslatokat kiosszuk. 

 
ELNÖK: Kérni akartam, képviselő úr! (Révész Máriusz: Köszönöm szépen.) 

Köszönöm szépen. Képviselő úr, befejezte a hozzászólását? (Révész Máriusz: 
Abszolút!)  

Akkor Schiffer frakcióvezető úr, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Először is szeretném 

megvédeni Balla képviselő urat a szocialistákkal szemben. Volt rezsicsökkentés, 
sikerült a luxus úszómedencék rezsijét is csökkenteni valóban. (Közbeszólások a 
kormánypárti képviselők részéről: Ó, ó! - Jaj, jaj!)  

 
ELNÖK: Csendet kérek szépen! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): A másik az, amit Staudt képviselőtársam 

szóba hozott. A helyzet úgy áll, hogy az elnök urat tényleg elismerés illeti, mert 11., 13. 
számon valóban egy részét az egészen botrányos javaslatcsomagnak, amely a 
közpénzek eltüntetésére irányult, sikerült visszavonni.  

A kérdésem arra vonatkozik - elég nehezen követhetők a módosítók -, hogy a 3. 
számú anyagban van egy javaslat, amely tulajdonképpen a legfontosabb része annak a 
követelésnek, amit az ellenzéki képviselők megfogalmaztak. Nevezetesen, hogy az 
eredeti törvényszövegben az szerepel, hogy a törvény alapján nyújtott költségvetési 
támogatásra nem kell alkalmazni az átláthatósági törvényt. Továbbra is az az elnök 
úrnak, vagy a többségnek az álláspontja, hogy a költségvetési támogatásokra nem kell 
az átláthatósági törvényt alkalmazni? Ez az egyik kérdésem. 

És csatlakozom Staudt képviselő úrhoz abban, hogy mi a helyzet azoknak a 
társadalmi szervezeteknek a támogatásával, amelyek az elmúlt öt évben párttal 
választási megállapodást kötöttek. 

És még valami! Ez az úgynevezett nyugdíjvédelem. Az van, hogy én egyáltalán 
nem siratom a magánnyugdíjpénztárakat, mert azok nem önkéntesek voltak, való 
igaz. A kérdés viszont az, hogy ha és amennyiben a Nyugdíjreform és 
Adósságcsökkentő Alapot megszüntetik, mikor számol be a kormány a parlament 
előtt, hogy hová tűnt a pénz. 

Merthogy az államadósság nem csökkent, és ráadásul itt különböző befektetési 
eszközök is vannak, amiket lenyúlt az állam. Tehát azt követeljük, hogy a kormány a 
parlament és a magyar emberek előtt haladéktalanul számoljon el azzal a vagyonnal, 
amit lenyúlt 2010-ben. Akkor meg lehet szüntetni ezt az alapot. De tessék elszámolni 
a lenyúlt pénzzel! Az államadósság nem csökkent az elmúlt években, szeretnénk 
tudni, hogy hová tűnt a pénz, hová tűntek a különböző befektetési eszközök, amik 
egyébként a magánnyugdíjpénztáraknál voltak. Ennyi.  
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Tudniillik, arról van szó: túl azon, hogy az államadósság nem csökkent, való 
igaz az, amit Balla képviselő úr elmondott, hogy ez minden volt, csak éppen nem 
önkéntes, ez a második pillér, ebben nincsen vitánk. Viszont pontosan azért, mert az 
állam ’97-ben kötelezte az embereket a magán-nyugdíjpénztári befizetésre, azáltal, 
hogy erre a pénzre rátette a kezét az állam 2010-ben, keletkezett egy újabb adósság a 
következő, nyugdíjba vonuló generációkkal szemben. Ha a kormány nem tud 
elszámolni ezzel a vagyontömeggel, az a kérdés, hogy 20-30 év múlva miből fogunk 
nyugdíjat fizetni. (Dr. Selmeczi Gabriella jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Selmeczi képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen. A módosító 

javaslatok magán-nyugdíjpénztári részéhez szeretnék pár szót hozzáfűzni, bár 
eredetileg az volt a szándékom, hogy nem szólok hozzá, mert rendkívül sok demagóg 
hozzászólást hallottunk ezen a területen, és hiába mondják el szakemberek és 
szakpolitikusok számtalanszor, hogy mi a helyzet, hogy mi volt a helyzet a 
magánnyugdíjpénztárakkal, ez olyan, mint a falra hányt borsó.  

De azért itt a jegyzőkönyvnek, illetve képviselőtársaimnak szeretném még 
egyszer nagyon röviden elmondani, hogy Magyarországon a nyugdíjrendszer a 
társadalombiztosítás egyik alrendszere, ami úgy néz ki, hogy amikor adót és járulékot 
fizetünk, ugye, akkor a járulék megy abba a nyugdíjalapba, amiből a jelenlegi 
nyugdíjasok nyugdíját kifizetjük. 1997-ben - ’98. január 1-jével kezdődően - az MSZP-
SZDSZ-többség hozott egy olyan törvényt, amely előírta, hogy ennek a járuléknak egy 
részét, méghozzá hónapról hónapra, évről évre egyre nagyobb részét átirányítják 
magánnyugdíjpénztárakba. Ez többször elhangzott, egyébként korrekten az ellenzék 
egy részétől, hogy kötelezően írták elő a dolgozó, keresettel rendelkező állampolgárok 
felé. Tehát a szolidaritási alapon nyugvó társadalombiztosítási rendszer egy részét 
irányították át gyakorlatilag ellenőrizetlenül működő magánnyugdíjpénztárakba. 
Ennek az lett a következménye, hogy hónapról hónapra, évről évre egyre kevesebb 
pénz maradt abban a nyugdíjkasszában, az állami nyugdíjkasszában, amiből 
egyébként idős, nyugdíjas honfitársaink nyugdíját kellett fizetni. 

Mi történt? Kevés volt a pénz a nyugdíjkasszában, átirányítottunk a 
költségvetésből. De hát ez a költségvetésből is hiányzott. Mi volt a következő lépés? 
Hitelt vettek fel annak érdekében, hogy pótolni tudják ezeket az összegeket. Ezeknek 
a hiteleknek a törlesztőrészleteit és kamatait azonban az egész társadalom nyögte és 
fizette, függetlenül attól, hogy valaki nyugdíjas volt, magánnyugdíjpénztár-tag volt, 
vagy nem volt magánnyugdíjpénztár-tag.  

Amikor ellenőriztük 2010-11-ben az egész rendszert számszakilag, akkor 
minisztériumi kollégák letettek az asztalra egy számítást, hogy ha nem lett volna 
magán-nyugdíjpénztári rendszer, akkor jóval kisebb lett volna 2010-ben az 
államadósság. Egészen pontosan egy olyan számítást kaptunk, hogy a magán-
nyugdíjpénztári rendszer tíz év alatt minden évben 1 százalékkal növelte az állam 
kintlévőségeit, az államhiányt. Tehát 10 százalékkal alacsonyabb lehetett volna már 
eleve 2010-ben az államadósság, ha nincs magán-nyugdíjpénztári rendszer.  

És engedjenek meg még valamit. Azt is kiszámoltuk, hogy mekkora volt a 
hozama elszámoláskor a magánnyugdíjpénztáraknak. Összehasonlítottuk ezt a 
hozamot azzal, hogy mi lett volna, ha ezt a mennyiségű pénzt nem a 
magánnyugdíjpénztárak kezelték volna - megjegyzem: rendkívül költséges módon, 
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hihetetlen magas volt a működési költségük -, hanem ha ezt a pénzt állampapírba 
fektették volna magánnyugdíjpénztár-tagok. Nagy átlagot mondok, átlagosan minden 
egyes magánnyugdíjpénztár-tag zsebében 200 ezer forinttal több maradt volna, ha 
állampapírba fektette volna ezeket a pénzeket, és nem magánnyugdíjpénztárba tette 
volna be ezeket a pénzeket havonta, ráadásul kötelező módon.  

Tehát amikor az államadósságról beszélünk, és a magánnyugdíjpénztárak 
működéséről beszélünk, illetve azoknak a megszüntetéséről, én nagyon szépen kérem 
képviselőtársaimat, hogy azokat a hatásvadász jelzőket, hogy itt el lett rabolva 
bárkinek bármije, ne használják, mert egész egyszerűen ez nem igaz. 

Ezek a nyugdíjpénzek a magyar jogrendnek, illetve szokásjognak megfelelően a 
társadalombiztosítási kasszát illetik, ezt a kasszát sok éven keresztül meghitelezte és 
kipótolta az állami költségvetés - amint mondtam, ennek érdekében még el is 
adósodott -, ezt kellett a helyére tenni, ezt kellett egyensúlyba tenni.  

2010-ben több mint 300 milliárd forint hiányzott abból a nyugdíjkasszából, 
amiből fizetjük - mondom - a nagyszüleink, szüleink nyugdíját. Ezt kellett rendbe 
tenni. Ennek az egész rendszernek a folyománya most egyébként az a módosító 
csomag, amit a kormány elénk terjesztett, ez már egy következő szakasza, fázisa 
ennek a folyamatnak, de a szakasz első fázisát meg kell hogy védjem, és nagyon 
szépen kérem képviselőtársaimat, hogy egyébként az állami nyugdíjrendszerbe vetett 
bizalmat ilyen hatásvadász kifejezésekkel ne rendítsék meg. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer képviselő úr, közben is konzultáltunk, 

parancsoljon, képviselő úr!  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Először képviselő 

asszonynak… 
 
ELNÖK: Bocsánat, azt hittem, hogy ebben az ügyben, mert ha nem, akkor 

valóban a Szocialista Párt következik soron. Akkor csak elmondanám egy mondatban, 
hogy az átláthatósági szabályokat, amelyek eddig a közpénzügyi törvény részei voltak, 
az államháztartási törvény részeivé tettük a maga egészében. Tehát ilyen értelemben 
nincs ok számon kérni ezeknek a szabályoknak a lazulását, a társadalmi szervezetekre 
vonatkozó szabályok kivételével. Viszont valóban, miután a szocialista frakció 
következik, de onnan többen is kértek szót, ezért kérem, hogy… (Jelzésre:) Tukacs 
képviselő úrnak megadom a szót.  

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ki akarom használni a 

lehetőséget arra, hogy egyrészt megjegyezzem, hogy… (Dr. Schiffer András 
közbeszól.) Schiffer képviselő úr, nem vagyunk még rászorulva az MSZP 
(Közbeszólások: LMP!) segítségére, majd szólunk, de az biztos, hogy nem ma lesz. 
Ezért tehát szeretném magam megérvelni a vitában elhangzottakat, ha lehetne. 

Szándékosan nem beszéltem sem a magán-nyugdíjpénztári történetről, sem az 
államadósság ügyéről. Én az alap megszüntetésének az anomáliáiról beszéltem, ezzel 
kapcsolatban egy darab érvet nem hallottam. Elmondtam sorban, hogy mik a 
kifogásaim az alap működésével kapcsolatban, mik történtek, amik nem normálisak, 
és ebből a legfontosabbnak azt tartom, hogy most dönteni akarunk egy alap 
megszüntetéséről, melynek a működéséről a parlament egyetlen szervezete soha nem 
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hallgatott meg egyetlen beszámolót sem. Én ezt nem tartom normálisnak, mint ahogy 
nem tartom normálisnak azokat a történeteket, amiket felsoroltak.  

Tehát számomra csábító a lehetőség, hogy belemenjünk itt egy politikai vitába, 
és gondolom, hogy néhány képviselőtársam kormányoldalon szívesebben beszél erről, 
mint másról, de én kifejezetten erről beszéltem, és ezért nyújtottuk be a módosító 
indítványunkat ezzel kapcsolatban, mert történt valami, amiről parlamenti 
bizottságnak vagy plenáris ülésnek jelenleg nincs információja. Egyszer. 

Másodszor: én nagyon-nagyon próbáltam ezt a hosszú indítványunkat rövidre 
fogni, de egyvalamit kihagytam, és ezt szeretném most megérvelni. Ez a szociális 
temetés ügye. Tehát szerintem tisztább beszéd lenne azt mondani, hogy ez nem jött 
be, és nem halasztgatni meg lebegtetni, hanem azt mondani, hogy itt ennek vége, ezt 
az embertelen ötletet nem csináljuk meg. Erre érveltünk a módosító 
indítványunkban, ezt én elfelejtettem, elnézést kérek. 

A harmadik, amit mondani szeretnék, az, hogy - kapcsolódva a számlázási 
históriához - aggódunk a közműszolgáltatók költségeiért, de nem mi aggódunk a 
legjobban. Szeretnék emlékeztetni Cser-Palkovics Andrásnak arra a 
kezdeményezésére, amely a megyei jogú városok ülésén született, és amelyben jó 
néhány hónapja ugyan, de költségvetési támogatást kért mindazoknak a 
közműszolgáltató cégeknek, amelyek nem bírják elviselni a rezsicsökkentést. Tehát én 
nagyon kérem Balla képviselőtársamat, majd megmondom neki személyesen is, ha itt 
lesz, hogy beszélje már meg akkor, hogy ki aggódik a közműszolgáltatók költségeiért, 
a saját frakciótársával vagy legalábbis párttársaival, hiszen Cser-Palkovics úr most 
már polgármester.  

És végül zárásként szeretném elmondani, elnök úr, hogy önnek igaza van. 
Tehát a számlázás tekintetében a megszüntetésre irányul a 13. számú javaslat, de 
miután beterjesztettünk egy módosító indítványt hasonló tartalommal, én nem 
látnám akadályát az MSZP-s javaslat elfogadásának, mert ez jelentené azt, hogy mind 
a ketten egyet gondolunk, elfogadják azt, amit kezdeményeztünk. Köszönöm szépen a 
lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor képviselő úr, parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Két dolgot 

szerettem volna említeni. Az egyik, hogy köszönöm képviselőtársaimnak itt a 
kormánypárti oldalról, elsősorban Selmeczi Gabinak, hogy most már nem először, 
ugye, az elmúlt alkalommal is érvelt bizonyos ügyek mellett, és - látván a 
parlamentnek és a bizottságoknak a működését - itt ritka, mint a fehér holló az 
érvelés, úgyhogy ezt hálásan és örömmel veszem még akkor is, ha más véleményen 
vagyunk.  

Egyébként hozzátenném, hogy képviselő asszony érveléséből én elfogadom azt 
a tételt - és ez mutatja azt, hogy lehetne értelmes vitákat is folytatni ezekről a 
kérdésekről -, hogy a magán-nyugdíjpénztári rendszer nem működött jól. Ez 
kétségtelenül így van, és változtatnivaló lett volna rajta. Az alapvita talán ott van 
közöttünk, hogy szerintem a rendszer alapelemeiben jó volt, az iránya jó volt, az elvei 
helyesek voltak, helyes volt, hogy az öngondoskodásra próbálta az embereket 
ösztökélni, hiba volt kidobni az ablakon, változtatni kellett volna úgy, hogy 
megtartjuk a rendszert. És egyébként aztán, ami történt a magánnyugdíjpénztáraktól 
elvett pénzzel, az egy külön problémaforrás, hiszen tudjuk, hogy részben MOL-
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részvényeket vásároltak rajta, teljesen fölöslegesen, ár felett, hibás döntés volt; mint 
hallottuk, államadósság-törlesztésre fordították. Ismerjük a számokat az 
államadóssággal kapcsolatban, tudjuk, hogy jelen pillanatban is magasabb szinten 
van, mint amikor annak idején a magánnyugdíjpénztárakból ez a pénz kiáramlott.  

Tehát itt az egész szisztémával, a nyugdíjpénztáraknak a szerintem hibás 
felszámolásával - még akkor is, ha igaza van képviselő asszonynak, hogy egy csomó 
kérdésben kritizálhatóak voltak -, majd a pénz felhasználásával szerintem súlyos 
gondok vannak. Tehát ennyit a magán-nyugdíjpénztári problémáról, de még egyszer 
köszönöm, hogy itt egy érdemi vita tudott erről folyni. 

A másik, Balla képviselő úr közben bejött, én most nem mennék bele a múlt 
kérdéskörének az elemzésébe, erről is lehetne különben egy értelmes vitát folytatni, 
hogy mondjuk, annak idején mi volt a száznapos program környékén, ki milyen 
álláspontot foglalt el, hogyan hívta fel magára a figyelmet ellenzéki pártként a Fidesz 
úgy, hogy egyöntetűen támogatta a száznapos programot, ami elindította az országot 
az államadósság útján; hogyan vívta ki a figyelmet azzal, hogy 14. havi nyugdíjat 
követelt ellenzéki pártként, 300 százalékos bérnövekedést ígért az egészségügyben. 
Tehát ezek mind-mind olyan kérdések, amelyekről, ha a múltat elemezzük, egyszer 
biztos érdemes lenne vitát folytatni.  

Én nem ezzel folytatnám a bizottsági ülést, hanem visszakanyarodnék 
magához a javaslathoz, és egy másik témát hadd említsek meg a költségvetéssel 
kapcsolatban, méghozzá azt, hogy ugye, van itt egy napi botrány az ügyben, hogy a 
kormány be akarja vezetni az útdíjat az M0-sra is, és az autópályák bevezető 
szakaszára, ami egy súlyos ügy. Ugye, itt Schiffer András frakcióvezető úr meg is 
jegyezte mellettem, ironikusan, hogy ez csak a kormánynak fog persze problémát 
jelenteni, de most nem ez a kérdés, hogy a kormány mennyire mélyre ássa magát 
ebben a népszerűség-zuhanásban, hanem az, hogy ez megint egy értelmetlen és 
fölösleges rendelkezés. Na, most, itt ugye, a TAB módosító indítványai között van ezt 
érintő indítvány, amiben az szerepel, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel 
egyetértésben a miniszter a használati útdíj mértékét és fizetési módját rendeletben 
állapíthatja meg. A kérdésem arra vonatkozna, hogy ez mennyiben más a mostani 
szabályozáshoz képest. Tehát ez alapozza meg azt, amiről most a hírek szólnak, hogy 
be fogják vezetni az M0-son és a bevezető szakaszokon a díjat? Tehát arra lennék 
kíváncsi, hogy mennyiben kapcsolódik ez a mindennapi, a jelen pillanatban látható 
történésekhez és a mai napi botrányhoz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Schiffer képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Kapcsolódva Fodor 

Gáborhoz, én azt mondtam neki, hogy tulajdonképpen, ha ez nem lenne egyébként az 
embereknek rossz, azt is lehet kívánni, hogy minden héten legyen egy ilyen döntés, és 
előbb-utóbb beérjük népszerűségben a Fideszt. Tehát szerintem csak így tovább: 
minden héten egy internetadó, egy M0-s útdíj, szóval menni fog ez.  

Csatlakoznék abban is Fodor Gáborhoz, hogy én is egyfelől köszönöm 
képviselő asszonynak, hogy legalább részt vesz a vitában, a kormánypárti 
képviselőknek legalább a fele szerintem május óta egyszer nem bocsátkozott vitába 
érdemben, úgyhogy ez valóban üdítő jelenség.  

Azt szeretném mondani, hogy nem akarom én a nyugdíjpénztárba vagy a 
társadalombiztosításba vetett bizalmat aláásni, nem erről van szó, képviselő asszony. 
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Nem is abban van, legalábbis velünk biztos, hogy abban nincsen vita, hogy a ’97-es 
nyugdíjrendszer rossz volt. A probléma abból van, hogy ’97-ben született egy törvény, 
ami alapján tb-járulékot fizető emberek a magánnyugdíjpénztárba nem önkéntes 
alapon, hanem kötelezően befizették a megtakarításaikat. Ezek után egy újabb 
törvény 2010-ben ezt az egészet államosította, bekerült ebbe az alapba. Én azt 
gondolom, hogy az lenne a tisztességes, és leginkább az lenne a felelős magatartás, 
hogy mielőtt ezt az alapot megszünteti a törvényhozás, a kormányzat tételesen 
elszámol a parlamenti képviselők és leginkább a járulékfizető magyar állampolgárok 
előtt, hogy hova lett a pénz. Lehet, hogy megvan, nem tudom. És ugye, az is nagyon 
fontos, képviselő asszony, ön pontosan tudja, hogy itt nemcsak számlapénzről volt szó 
2010 végén. A magánnyugdíjpénztáraknál volt temérdek befektetési eszköz, 
kötvények, ez, az, amaz. Mi lett ezeknek a sorsa? Milyen árfolyamon kerültek 
értékesítésre? Mennyire felelősen gazdálkodott ezzel az alappal a kormányzat? Ezzel 
tessék elszámolni! 

Tehát én nem önmagában a magán-nyugdíjpénztári rendszert védtem meg, 
vagy ezt a döntést támadtam, bár jegyzem meg: szerzett jogokat elvonni egy civilizált 
országban legalábbis nem szokás, hanem arról van szó, hogy ha ezt az alapot 
megszüntetik, tessék például a jövő nyugdíjasai előtt elszámolni azzal, hogy hova lett 
a megtakarításuk. Tessék elszámolni azzal, hogy mondjuk, mi, ez a korosztály, ön is 
hogyan fog nyugdíjat kapni 20-30 év múlva. Erről van csak szó. Utána meg lehet 
szüntetni az alapot. Köszönöm.  

És bocsánat, még egy, elnök úrnak: először is még egyszer szeretném azt 
üdvözölni, hogy elnök úr belátta, hogy orbitális hibák voltak az eredeti javaslatban, és 
valóban több módosítóval próbálja ezeket orvosolni. A kérdésem arra irányulna, hogy 
ebben a nagy katyvaszban képes-e elnök úr megjelölni azt, hogy pontosan hol van 
elhelyezve az a szakasz, ami a 2007-es átláthatósági törvényt a közpénzek 
tekintetében, tehát az államháztartási kifizetések tekintetében beemeli az Áht.-ba. 
Tehát igazából én erre vagyok kíváncsi. Túl ezen, természetesen azt is üdvözöljük, 
hogy a vesztes pályázatok megsemmisítésére vonatkozó javaslatot is visszavonják. 
Nagyon remélem, hogy a jövőben például a trafikpályázatokon vesztes pályázatokhoz 
is ugyanígy majd hozzá lehet férni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr következik, de miután 

direkt kérdést tett fel a képviselő úr, jelzem, hogy az összes átláthatósági szabály a 11. 
pontban ott szerepel. Azt szó szerint átvettük, illetve a módosító javaslat átveszi, és a 
bizottsági javaslat pedig ezt támogatja.  

Megadom a szót Harangozó képviselő úrnak. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy 

mondattal az elején, csatlakozva az előbbi vitához, valóban az alap tekintetében az 
lenne a legfontosabb, hogy lássuk, hogy ez a pénz hogyan lett felhasználva. (Dr. 
Schiffer András az elnökkel konzultál a hivatkozott módosító javaslat számáról.) És 
mielőtt megszüntetjük ezt az alapot, ennek minimális igényét kéne jelezni az 
Országgyűlésnek - mint ami ezt az alapot létrehozta, és most megszüntetni kívánja -, 
hogy erről a beszámolót meghallgassa.  

Egy konkrét példát mondok, volt mindjárt az első teljes éve ennek az alapnak, 
amelynek a saját beszámolójából kiderült, hogy több tízmilliárd forint értékben a 
hozzá került vagyonérték alatti áron értékesítette a vagyontárgyakat, amiket rábíztak. 
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Maga a beszámoló azzal takarózott, hogy neki erre törvényi kötelezettsége volt, de 
csak abban az évben több tízmilliárd forintnyi kár érte egyébként ilyen szempontból 
az államot, és ezekről az ügyekről azért jó lenne megtudni, hogy pontosan hogy 
zajlottak és miként.  

Amiért szót kértem konkrétan, azok a TAB módosító javaslatai. Mennék 
sorrendben. A 6. számú javaslathoz csak szeretném megjegyezni - ez nem lesz külön 
kérés, csak egy politikai vélemény -, hogy egy világos beismerés ez a javaslat, amiben 
2014. december 31. helyett 2015. július 1-jére halasztják el a hulladékgazdálkodási 
minősítési engedély bevezetésének időpontját, amit egész évben a parlamentben 
többször szóvá tettünk, és amit az emberek a saját bőrükön éreznek sok-sok 
településen. Vagy az, amit önök a hulladékgazdálkodás terén csináltak az elmúlt 
években, egy teljes káosz, a rendszerük most sem működik. E szerint a javaslat szerint 
még fél évig halasztják, és teljesen elfogadhatatlannak tartjuk, hogy idén több száz 
településen egyébként lassan a tűzoltóknak, azaz a katasztrófavédelemnek kell 
gondoskodnia ezekről az alapvető szolgáltatásokról, aminek természetesen nincs más 
oka, mint hogy magát a rendszert alakították át úgy, ami nem működik.  

Ami a 8. pontot illeti, itt már konkrétabb kérdések lennének. Ez ugye, számos 
állami ingatlant ad át ingyenes használatba önkormányzatoknak, egyházaknak. Én azt 
szeretném kérni, miután ez a TAB saját javaslata, hogy valaki, aki ezt a javaslatot 
megírta - és nem tudom, kire nézzek -, legyen kedves elárulni alapvető kérdéseket: ki, 
mikor és hol egyeztette le az érintettekkel ezeket a javaslatokat? Tehát ki, mikor 
egyezkedett a Szeged-Csanádi Egyházmegyével, a pécsivel, és most nem sorolom 
végig, mert tizenvalahány pontról vagy majdnem húsz pontról beszélünk itt, húsz 
település húsz ingatlanáról. De akár kérdezhetném természetesen az egyébként már 
részben érintett kőbányai kérdést is, hogy ezeket ki egyeztette le, mikor. És honnan 
lehet tudni, hogy ezeket, amik le vannak írva - egyébként, teszem hozzá, 
képviselőtársaim, egyetlenegy ingatlan átadása, a kőbányai van részlegesen indokolva 
a javaslatban, a többi tizenvalahánynak semmi indoklása nincsen a módosító 
javaslatban -, ki egyeztette? Mert szívesen megkérdezném tőlük, hogy például a 
szegedi esetben, mindjárt az 1. és 2. pontban, jól értjük-e, hogy a költségvetési 
salátában egyébként több milliárd forintot stadionépítésre biztosító rendelkezés 
esetében, ami a Szeged-Csanádi Egyházmegyének több milliárd forintot ad 
stadionépítésre - nyilván ez az egyik alapfeladata a Szeged-Csanádi Egyházmegyének 
-, ahhoz biztosítanak most ingyenes állami területet is. Tehát jól látjuk-e, hogy ez a 
javaslat erről szól? 

De mindenesetre azért, hogy a többi helyen kifejezetten előremutató vagy az 
érintettek számára kedvező és indokolt ingatlan-tulajdonátadásról van szó, ha 
ezeknek az indokait hallhatnánk, az nagyon jó lenne, hiszen annak, hogy ennyi 
ingatlant ingyenesen most úgy adunk át, hogy ide van egy ilyen módosító javaslat téve 
indokolás nélkül, és most mi képviselőként jó szívvel igent tudjunk mondani, 
szerintem a mai napon nem állnak fenn a feltételei. 

És végezetül a 15. pontról szeretnék sokkal részletesebb indokolást kapni. Bár 
ez is TAB-módosítóként van beadva, el nem tudom képzelni, hogy a TAB munkatársai 
találták volna ki ezt, és írták volna meg. Ez ugyanis a jogtechnikai módosítások 
mellett, és azok között elrejtve, az 5. pontban minden egyes magyarországi 
állampolgárt hátrányosan érintő - a mi megítélésünk szerint - szabályozást tartalmaz 
a villamos energiáról szóló törvény módosításával kapcsolatban, ami arról szól, 
néhány mondatban, hogy szövegpontosításként önök néhány összeget kicserélnek. 
0,17 forint/kilowatt szövegrész helyébe 0,21 forint/kilowatt szöveget raknak 
mindenféle különösebb indokolás nélkül. Volt egy sanda gyanúnk, hogy ez nem ilyen 
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egyszerű kérdés, de most már látszik, hogy ezek az összegek például a szénfillér 
emeléséről szólnak, ami azt jelenti, hogy minden egyes fogyasztó számára körülbelül 
1 százalékkal növekedni fog a villamos energia ára, ha ezt a módosítót ma ez a 
bizottság elfogadja.  

További ilyen pontok vannak benne. Az egyik ilyen pont, ahol csökkenés áll elő 
a javaslat szerint: 0,20 forint/kilowatt óráról 0,13 forint/kilowatt óra szöveg, ennyit 
látunk magunk előtt. Ez, miután egy kicsit az utalásokra visszatekintettünk, kiderül, 
hogy a villamos energetikai iparágban dolgozó embereknek az eddig megszokott 
villamosenergiaár-kedvezményét csökkenti és veszi el tőlük. Amennyire lehet tudni, 
ennek komoly következményei lesznek. A hírek szerint egyébként az érintettek készek 
sztrájkra is a villamos energetikai területen, ami karácsony környékén, azt gondolom, 
nagyon nagy problémát fog okozni nemcsak a kormánynak, hanem minden magyar 
embernek, ha ez így fog történni. 

Tehát, először is szeretnénk majd egy világos indokolást kérni, hogy mik ezek 
az apró kis sunnyogó számcserék ebben a javaslatban; valóban a szénfillért emelik-e 
meg; tudják-e cáfolni, hogy a szénfillérnek hívott eddigi költségek ilyen szintű 
megemelése minden egyes áramszámlában, ha már rezsicsökkentésnél tartunk, 
áramszámla-emelkedést fog-e automatikusan okozni; kérem, cáfolják vagy erősítsék 
meg, hogy önök a villamos energetikai szektorban dolgozó munkatársak áram-, 
energiaszámlájának kedvezményét, huszonvalahány éve érintetlen kedvezményét 
kívánják most ilyen módosító javaslattal csökkenteni; és kérnénk akkor egy részletes 
indokolást, hogy mégiscsak ez a csizma hogy kerül az asztalra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Selmeczi képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Engedjék meg, 

képviselőtársaim, hogy még egy szó erejéig visszatérjek a magánnyugdíjpénztárakra, 
és itt megköszönjem Fodor Gábor és Schiffer András érveit. Azonban Schiffer 
Andrásnak volt egy olyan mondata, amivel nem tudok egyetérteni, és úgy gondolom, 
hogy meg kell védeni az állítása ellenkezőjét. Nevesül Schiffer András azt mondta, 
hogy szerzett jogot sértettünk ezzel a magán-nyugdíjpénztári törvénnyel. Azt azért 
tudni kell, hogy addig, amíg a magán-nyugdíjpénztári tagság kötelező volt, az állami 
rendszerbe való visszalépés lehetősége, azaz a kötelező magán-nyugdíjpénztári 
rendszerből való kilépés önkéntes volt. Tehát, aki maradni akart a magán-
nyugdíjpénztári rendszerben, az nyilatkozhatott, és ott maradt. Ez az egyes számú 
állításuk. Tehát szerzett jog nem sérült. 

A másik állításom az, hogy a ’97-es törvény alapján, ha valaki 
magánnyugdíjpénztár-tag lett, a kötelező magán-nyugdíjpénztári tagságba belépett, 
akkor ezzel egyetemben a jövőbeli állami nyugdíjának 25 százalékát elveszítette a 
törvény szerint. Akkor, amikor valaki visszajött az állami nyugdíjrendszerbe, a 
visszahozott vagyonáért cserébe visszakapta ezt a 25 százaléknyi állami nyugdíjat, 
amit elvett tőle ez a ’97-es törvény. Egyben, ha magánnyugdíjpénztára úgy kezelte a 
pénzét, hogy volt a befizetett összeg inflációval korrigált értékén felül megtakarítása, 
akkor ezt felvehette egy összegben, ráadásul nem kellett utána sem adót, sem 
járulékot fizetni. Ha veszteségesen kezelte a magánnyugdíjpénztár-tag a befektetett 
pénzt, akkor az állam azt jóváírta. Tehát úgy jött vissza az állami rendszerbe, és kapta 
vissza a 25 százaléknyi nyugdíját, hogy az állam kipótolta ezt az összeget. Tehát 
messze nem szerzett jog sérült, hanem tulajdonképpen a magánnyugdíjpénztárak 
gazdálkodásánál sok garancia nem volt, állami garancia, és ha veszteségesen kezelték 
valakinek a pénzét, akkor ez az állam, azaz az adófizetők pénzéből jóvá is lett írva. 
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Tehát meg kell védenem ezt az állítást, én ezt nem tartom helyesnek. Szerzett jog a 
magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakításával nem sérült. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész képviselő úr kért szót, parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak nagyon röviden arra a felvetésre, hogy az 

ingatlanátadások hogy történnek, hogy nem. Nyilvánvalóan az egyeztetések az 
ingatlanátadó és az ingatlanátvevő között megtörténnek. Ez Szeged esetében sem 
lehetett másképp. 

A kőbányai MÁV-telep esetében azért speciális a helyzet, mert mi nem azért 
akarjuk átvenni a telepet, hogy ezt megtartsa az önkormányzat - az önkormányzat 
nevében beszélek -, hanem egész egyszerűen azért akarjuk átvenni a telepet, hogy 
végre el lehessen adni az ott lakóknak. Ezt se a MÁV nem tudta megoldani, sem a 
Nemzeti Vagyonkezelő, hiszen ingatlanfejlesztéseket kell végrehajtani. Viszont a 
jelenlegi törvényi szabályozás az, hogy abban az esetben, ha önkormányzat államtól 
ingyenesen tulajdonba kap egy területet, akkor azt húsz évig nem értékesítheti. 
Emiatt állt egyébként több mint húsz évet ez a történet. Úgyhogy én nagyon kérem 
ellenzéki képviselőtársaimat is, hogy ezt lelkesen támogassák, mert végre egy… Én 
már Kóka miniszter úrnál is voltam ebben az ügyben, tehát…  

 
ELNÖK: Ez egy jó érv! (Derültség.) 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A tárgyalás húsz éve folyamatosan zajlik, 

folyamatosan történt az egyeztetés, és húsz év alatt a MÁV meg akart szabadulni tőle, 
a Nemzeti Vagyonkezelőnek nem kellett, az önkormányzat át akarta adni a lakóknak, 
és ezt a gordiuszi csomót most, 2014-ben fog sikerülni átvágni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további felszólalási szándék? (Jelzésre:) 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Az előbb Harangozó képviselő 

úr által említett 15. számú javaslathoz tennék még hozzá információt és kérdést is. 
Egyrészt, hogy igaz-e, hogy a szénfillér, a mindenki áramszámlájába egyébként 
beépített szénfillér összegét meg kívánják emelni? Tudjuk, hogy ez az a szénfillér, 
amire külön engedélyünk volt az Európai Uniótól. És ez gyakorlatilag a Vértesi Erőmű 
Zrt.-nél került felhasználásra, az erőmű fenntartására és a Márkushegyi Bányaüzem 
fenntartására. Ezt a Márkushegyi Bányaüzemet önök az idén bezárják, tehát oda már 
a szénfillért nem lehet felhasználni, ebből adódóan az a kérdés, hogy ha most 
megemelik, akkor mire emelik meg, hiszem pont azt a bányát zárták be, aminek a 
fenntartására ez eddig el volt költve. 

Egyébként azt is tudjuk, hogy körülbelül mire használják fel, mert arról is 
vannak információk, hogy ezután a mindenki áramszámlájába beépített szénfillért 
azoknak a távhőszolgáltató cégeknek a támogatására kívánják felhasználni, amelyek a 
rezsicsökkentés miatt veszteségesek lettek. Ebből az alapból, ami 50 és 100 milliárd 
forint között van, azokat a távhőszolgáltató cégeket kívánják megsegíteni, amelyek a 
rezsicsökkentés miatt veszteségesek lettek. Tehát a rezsicsökkentés miatt 
veszteségessé vált távhőszolgáltató cégek veszteségét egy másik rezsiszámlában a 
lakosságtól kívánják beszedni. Tehát lecsökkentették a rezsit, ezért távhőszolgáltató 
cégek veszteségessé váltak, beleépítenek pénzt, ami most is bele van építve, de 
megemelik a pénzt a lakossági áramszámlákban a szénfillérrel, ebből kijön 50-
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100 milliárd forint, és aztán ezt a veszteséget kifizettetik a lakossággal. Azért ez 
némileg árnyalja a rezsicsökkentés ügyét. Erre szeretnék választ kapni. 

A 4. számú javaslatban, az intézményi térítési díj és az óvodáztatási támogatás 
ügyében mi azt javasoltuk, hogy a 84., 92., 106. és 108. §-t vegyük ki ebből a 
törvényből. Az intézményi térítési díj, ugye, eddig úgy volt meghatározva, hogy a 
szolgáltatás önköltsége és az állami támogatás közötti összeg volt a térítési díj. Most 
maximálják ennek az összegét a szolgáltatási díj összegében, ehhez képest marad 
továbbra is némi állami támogatás. Az a kérdésünk, hogy a térítési díj milyen alapon 
lesz kiszámítva. A mi elemzésünk szerint nagyon nagy esélye van annak, hogy 
ezekben a szociális intézményekben a térítési díj növekedése fog bekövetkezni, ha ezt 
így megszavazzuk. 

Az, hogy az óvodáztatási támogatást megszüntetik, megint egy embertelen 
lépés. Pontosan tudjuk, hogy óvodáztatási támogatást halmozottan hátrányos 
helyzetű családok, szegény sorban élő gyermekek kapnak elsősorban. Ennek az 
összege sem túl nagy, 10-20 ezer forint körüli összeg. Ezt most önök meg kívánják 
szüntetni - ezt a szabályt nem tudjuk elfogadni -, miközben majd egy következő 
pontban a családi pótlékot is különböző óvodába járáshoz és egyébhez kötnék. Ha 
önök azzal érvelnek, hogy azért nincs szükség óvodáztatási támogatásra, mert úgyis 
kötelező lesz az óvoda, ezért aztán nem kell a családoknak ez a pénz, mert nem 
ösztönözni akarják arra az embereket ezzel, hogy óvodába járassák a gyereket, hanem 
inkább majd másik oldalon, meg akarják büntetni, ha nem, ez egy teljesen más 
világlátás, ez teljesen így van. Azért szeretnénk elmondani, hogy ez az óvodáztatási 
támogatás egy rendkívül fontos bevételi forrása volt rendkívül nehéz helyzetben lévő 
családoknak. Ennek az óvodáztatási támogatásnak a megszüntetését mi nem tudjuk 
támogatni, és azt kérjük önöktől, hogy ne vegyék el ezektől a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekektől ezt a pénzt. 

Az 5. számú javaslatban azt írják, hogy csupán technikai átvezetésekről van 
szó, ehhez képest átfogó módosítások vannak benne, és nagyon sok esetben 
egyáltalán nem technikai módosításokról beszélünk. Ezért nem tudjuk ezt támogatni. 
Mondok egy példát, a 9. pont, mondjuk, ahol azt mondják, hogy egy szövegpontosítás 
van, miközben pedig az van a 9. pontban, hogy az önkormányzatok által adott 
települési támogatás nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét. Eddig ez a pont egyébként arról szólt, hogy erre a célra összesen mennyit 
kapnak a települések, itt viszont beletesznek egy szabályt, hogy az egyes kifizetett 
segély vagy támogatás összege mennyi lehet. Erről lehet beszélni, csak akkor ne írják 
oda, hogy ez a javaslat csak technikai meg szövegszerű módosításokat tartalmaz, mert 
ez nem igaz, nem azt tartalmaz, hanem, mondom, több helyen érdemi módosításokat 
tartalmaz. 

A 17. számú javaslatban, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a családi pótlékot az 
óvoda látogatásához kötnék, egyébként van az elképzelésben ráció, de mégis azt 
gondolom, hogy ez a szabályozás köszönő viszonyban nincs a valós élettel már 
megint. Önök valamit kitaláltak, valamit megint leírtak, és aztán tökéletesen nem így 
működik a világ. Egyfelől maga az elv sem támogatható, hogy azoktól az óvodás 
gyermekektől, akik nyilván nem maguk döntik el, hogy járnak-e óvodába vagy nem 
járnak óvodába, ha a szüleik nem járatják őket óvodába, akkor önök ezektől a 
gyermekektől elvonják a családi pótlékot. Ezek egyébként pont olyan családok, 
amelyek általában nehéz szociális helyzetben vannak, és nem gondolom, hogy ha 
önök ezért, mert a gyereket ilyen vagy olyan módon nem járatják óvodába, vagy van 
neki igazolatlan hiányzása, elveszik ettől a családtól a családi pótlékot, akkor ennek 
nem a gyerek fogja meginni a levét. Önök gyerekeket büntetnek meg. Ha nem fog 
családi pótlékot kapni ez a család, az a gyermek, akit nem járattak óvodába, aki 
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nyilván nem tehet arról, hogy őt járatják-e óvodába vagy nem, és ha ettől a családtól 
önök pénzt vonnak el, akkor önök végső soron ettől a gyermektől vonnak el pénzt. 
Végső soron, a dolog végén az a gyerek fog állni, akinek még kevesebb pénze lesz, még 
kevesebb étel jut az asztalra, még nagyobb szociális feszültség lesz ebben a családban. 
Ezért azt gondolom, hogy ez a javaslat szintén nem támogatható ebben a formában. 

Ráadásul azt írják, hogy ha megállapítják, hogy a vizsgálattal érintett 
időszakban háromnál több napot igazolatlanul hiányzott a gyermek az óvodából, 
akkor meg lehet vonni a családi pótlékot. Én nem tudom, hogy maguknak van-e 
óvodás gyereke, vagy volt-e óvodás gyereke, de maguk egyébként tudják, hogy miről 
beszélnek, hogy egy gyerek az óvodából hiányzik három napot? (Közbeszólások a 
Fidesz képviselőinek soraiból: Igazolatlanul!) Szeretném elmondani, hogy 
igazolatlanul is hiányzik a gyerek egy csomó napot. (Balla György: Az enyém nem!) 
Láthatóan nagyon messzire kerültek. Nekem van óvodás gyerekem. (A szemben ülő 
képviselők felé:) Önre nézek, önnek nyilván nincs. A gyermek, ha egy kicsit beteg lesz, 
kicsit fölmegy a láza vagy folyik az orra, akkor általában az a szokás, hogy nem viszik 
el óvodába, nehogy megfertőzze a többi gyereket, de nem viszik el orvoshoz sem, mert 
nem olyan az állapota, hogy az indokolná, hogy orvoshoz menjen. Kap egy meleg teát, 
két napig otthon tartják a gyereket, szépen lemegy a láza, és utána jár az óvodába 
tovább. Ha minden ilyen esetben, amikor a gyereket egy-két napig otthon tartják, 
elvinnék az orvoshoz, akkor, szeretném mondani, nyolcszáz méteres sorok állnának 
az orvosi rendelők előtt.  

Önök megint egy olyan törvényt hoznak, aminek semmi köze nincs a 
valósághoz. Ahhoz, hogy egy gyerek három hónap alatt három igazolatlan napot az 
óvodában összehozzon, nem kell olyan nagyon bonyolultnak lenni. Ezért azt 
gondolom, hogy önök megint semmi mást nem akarnak, hanem pénzt akarnak 
elvenni az emberektől, pénzt akarnak szerezni, megint pénzt akarnak elvenni az 
emberektől. Milyen emberektől akarnak pénzt elvenni? Családos emberektől, 
gyerekektől akarnak pénzt elvenni. Azt mondják, hogy ha három napot igazolatlanul 
óvodából hiányzik egy gyerek, attól elveszik a családi pótlékot. (Révész Máriusz 
közbeszólása.) Nagyon kérem a képviselő urat, hogy nyugodjon meg, nem lesz semmi 
baj, ki fogják fizetni ezt is az emberek, mint ahogy ki fogják fizetni az M0-ást is az 
emberek. 

Én azt javaslom, hogy rángassák el a nyolcéves gyerekeket is drogtesztre, az is 
egy nagyon jó ötlet lenne. Ezzel megint a gyerekeknek mennek neki, azzal is a 
gyerekeknek mennek neki, az előbbi pontban elmondottaknál is a gyerekeknek 
mennek ki. És maguk a családok kormányának nevezik magukat! Abszolút 
elfogadhatatlan! Abszolút elfogadhatatlan, teljesen a valóságtól elrugaszkodó 
törvényjavaslat, ezt sem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nem akartam a képviselő úr általános politikai helyzetértékelését 

megzavarni, de az utolsó néhány mondatban napirenden nem szereplő javaslatokat is 
említett.  

Révész képviselő úrnak viszont vannak óvodáskorú gyermekei, úgyhogy neki 
adom meg a szót. (Derültség.)  

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Mielőtt ilyen hozzászólásokra 

ragadtatja magát a képviselő úr, azelőtt alapvető dolgokkal érdemes tisztában lenni. 
Például, hogy a szülő egyébként igazolhatja óvoda esetében a gyerekének a 
távolmaradását, nem kell orvoshoz vinni. (Lukács Zoltán hátrafordulva beszélget.) 

Felhívnám a képviselő úr figyelmét egyébként arra is, hogy… (Horváth László: 
Képviselő úr, ha egy kicsit érdekelne, hogy kapsz választ! Várjunk még! Megvárjuk. 
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- Balla György: Elmondta, nem érdekli, mit mondanak!) Nem fogja befolyásolni a 
képviselő urat, még sajtótájékoztatón is el fogja mondani ugyanezt a zöldséget 
háromszor. 

 
ELNÖK: Folytassa, Révész képviselő úr! Lehet, hogy udvariatlan, de nem 

köteles a képviselő úr az ön válaszát meghallgatni. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Így van. A hátrányos helyzetű családoknál 

egyébként baloldali, jobboldali, mindenféle szociológusok, szociális munkások 
egyetértenek abban, hogy a legnagyobb esélynövelő tényező egyébként az 
óvodáztatás, és abban az esetben, ha a gyerek óvodába jár, akkor van esélye a 
hátrányos helyzetű családoknál is úgy elkezdeni az általános iskolát három-négy év 
óvoda után a gyereknek, hogy ott megállja a helyét. Ezért vezettük be egyébként a 
kötelező óvodáztatást, és egyébként javasolnám, hogy ebben a témában saját baloldali 
szakértőikkel beszéljen. Az a helyzet, hogy az általános óvodáztatás a legfontosabb 
esélyteremtő lépéseink egyikét jelenti. 

Arról már Lukács képviselő úrnak csak bátortalanul merek említést tenni, hogy 
egyébként, ha a hátrányos helyzetű gyereket elviszik óvodába, akkor ebben az esetben 
a hátrányos helyzetű gyerek az óvodában ingyenesen napi háromszori étkezésben 
részesül. Hát, marhára kitolunk a hátrányos helyzetű családokkal: növeljük az esélyét, 
ingyen adunk neki enni. Tehát sok mindenért lehet bírálni minket, de ebben az 
ügyben, képviselő úr, azt hiszem, a felszólalása előtt egy kicsit alaposabban illett 
volna tájékozódni.  

Még egyszer mondom: az óvodában ingyen kap a gyerek enni, jóval nagyobb 
eséllyel fogja tudni elvégezni három év után az általános iskolát, és a szülő egyébként 
igazolhatja.  

Minden más a hozzászólásában rendben volt. 
 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt esetleg 

félreértenék, a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatja azt, hogy az óvodába 
járás kötelező legyen, de amit most Révész Máriusz mondott, annak nincs értelme, az 
logikátlan. Akkor minek írjuk bele a három napot, ha a szülő igazolhatja? Akkor 
bármilyen sajtfecnit, egy papírt megír otthon a szülő és kész, tehát ez értelmetlen. 

De nem is erről szerettem volna beszélni, hanem Lukács Zoltán felszólalásánál 
egy dolgot mindenképpen szeretnék megemlíteni, méghozzá azt, hogy ő itt említette a 
szénfillért és Márkushegyet. A Jobbik Magyarországért Mozgalom megragad minden 
olyan alkalmat, és itt szeretném megragadni én is azt az alkalmat, hogy kérjem a 
kormánytól és felszólítsam a kormányt, hogy ne szüntesse meg Magyarország utolsó 
mélyművelésű szénbányáját, ami Pusztavám település határában, Márkushegyen 
található. Ezt az aknát 2014. december 31-én végérvényesen be kívánják zárni. 

És itt jön az, hogy valóban a rezsicsökkentéssel kapcsolatos - itt most a 
szénfillérről szó volt - gondoljanak abba bele, hogy mekkora rezsicsökkentés lesz, 
mondjuk, annak a 270 bányásznak, akit el fognak bocsátani, és utána másfél év múlva 
annak a 235-nek, akit szintén el fognak bocsátani! A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom a programjában is kifejezte, már többször is elmondtuk, hogy mi inkább a 
bányászat beindítását tartanánk fontosnak, hiszen vannak Magyarországon olyan 
települések, vannak Magyarországon olyan régiók, ahol pont a bányászat adhatná 
meg azt a munkalehetőséget, amivel jelen pillanatban ezek az általában hátrányos 
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helyzetű régiók - munkalehetőséggel - nem rendelkeznek. Pont ez oldhatná meg ezt a 
problémát.  

Tehát szeretném felhívni a figyelmet a márkushegyi bánya problémájára, és 
szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a márkushegyi bányának a magyar állam a 
tulajdonosa, nevezetesen a Magyar Villamos Művek Zrt., amelynek, ha jól tudom, 
december 12-én lesz a közgyűlése; a Jobbik Magyarországért Mozgalom ott is 
tiltakozni fog a bánya bezárása ellen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A szocialista frakcióból ketten is szót kértek: 

Harangozó és Lukács képviselő úr. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én 

is reagálni szeretnék elsősorban az óvodáztatási ügyre. Szerintem - az internetező 
nézőközönségnek mondanám - van az a mondás, hogy mindenki nyugodjon le a …, és 
nem fejezem be a mondatot, ezt a fiatalok értik.  

Tehát ha elfogadjuk azt, és szerintem elfogadjuk mindahányan, hogy az ilyen 
típusú családokban az ilyen típusú, leginkább gyermekeknek kifejezetten érdeke az 
óvodába járás, szerintem ezen léphetünk túl, képviselőtársam. Ezt Lukács 
képviselőtársam sem cáfolta, úgy tűnik, ebben a teremben valami nagy nemzeti 
konszenzus van ebben a kérdésben.  

Mi egyetlenegyet kérdőjelezünk meg: azokat a teljesen átgondolatlan - mind a 
két oldalról megkapták már egyébként a csípőből tudható választ, hogy miért 
hülyeség, nem tudom másnak mondani - szabályokat, vagy ezeket miért nem ismerik 
el, fogadják be és veszik ki belőle vagy módosítják? Ha most valóban a szülő 
bármilyen papírfecnit kitölthet, akkor sincs semmi értelme a szabálynak, de ha nem 
így van, akkor meg az az életszerű példa, amit a képviselőtársam mondott: egy óvodás 
gyereknek három napot nem lehet hiányoznia? Ennek mi értelme van? És akkor ezért 
elveszem a családi pótlékot? És tegyük fel, hogy burkoltan egyébként - és ez a 
legrosszabb ízű része a történetnek -: kikről szól ez a javaslat? És képviselőtársaim, mi 
van akkor, ha pont azok az emberek esnek ebbe a csapdába, akik naponta tizenkét 
órát dolgoznak, és egyébként esetleg háromszor benézik ezt a szabályt vagy nem 
foglalkoznak vele? Szerintem ennek egyszerűen semmi értelme nincsen. Annak se, 
hogy büntessünk.  

Ha önöknek az a fontos, ami nekünk is, hogy a gyermekek nevelése, fejlődése 
valóban társadalmi helyzettől függetlenül minél hatékonyabb és minél jobb legyen, és 
ennek eszköze az, hogy óvodába járjanak, akkor a szabálynak az eddigi részével 
szerintem egyet lehet érteni. Na de azzal, hogy önök szankcióként elveszik a családtól 
a pénzt háromnapi igazolatlan hiányzás miatt, továbbra is fenntartjuk, hogy ez a 
szabály átgondolatlan, rossz és szembemegy mindazzal, amit egyébként elvi 
mondandóként itt Révész Máriusz az előbb elmondott. Köszönöm. (Zaj.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Selmeczi képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DR. SELMECZI GARBRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Harangozó Tamás képviselőtársamnak elhiszem, hogy aggódik… 
 
ELNÖK: Csöndet kérek szépen! 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): …az óvodáskorú gyermekek miatt. 

Engedje meg, Lukács Zoltán képviselőtársam, hogy önnel szemben egy kicsit 
kétségemet fejezzem ki, hiszen addig, amíg például ön aggódik bizonyos támogatási 
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formák átalakulása miatt, addig az ön idejében például a három évig járó gyest egy 
tollvonással úgy lehúzták két évre, mint a sicc, pedig az is segítséget jelentett a 
családoknak.  

De a konkrét vitára visszatérve, engem is érdekelt az, hogy mi van akkor, ha az 
óvodáskorú gyermek bármilyen okból hiányzik az óvodából, ennek mi a 
jogkövetkezménye, ezért a tárcához fordultam egy kérdéssel, hogy tájékoztassanak, 
hogyan néz ki a szabályozás. A következő tájékoztatást adták: 

A hároméves kortól kötelező óvoda kapcsán hangsúlyozni kell, hogy az óvodai 
és egyébként az iskolai hiányzások nem kizárólag egészségügyi okból történnek. A 
szülőnek egyébként meghatározott joga, hogy meghatározott feltételek mellett 
igazoltan ne vigye gyermekét az oktatási, nevelési intézménybe. Fontos rögzíteni, 
hogy ha beteg a gyermek és orvosi igazolást kérnek, csak akkor vigyék el orvoshoz a 
gyereket, ha tényleg beteg, tehát ezzel ne okozzanak tömeges megjelenést a 
háziorvosoknál - ez az első állításom. Viszont, ha a gyermek például egy ilyen lazább 
meghűléses betegségben szenved, ami egy-két-három nap otthonmaradással 
megoldható, akkor az intézmény szmsz-ében lehet ezt rögzíteni, tehát minden 
intézmény rögzítheti, hogy ilyen esetben a szülő igazolhatja a távolmaradást.  

Itt nagyon fontos elmondani azt is, hogy az EMMI-nek van egy rendelete az 
oktatási és nevelési intézmények működéséről, ennek a száma: 20/2012., meg lehet 
nézni. Ennek a 4., 5. és 51. §-ában szabályozzák azt, hogy ezekben az intézményekben 
hogyan lehet a szülőnek lehetőséget adni, hogy igazolja a gyermek távolmaradását. 
Tehát még egyszer: lehet olyan okból is távol a gyermek az óvodából, hogy nem beteg, 
hanem valami más oka van, az intézmény az szmsz-ében megengedheti, hogy a szülő 
igazolja, és természetesen kisebb betegségeknél is lehetősége van a szülőnek arra, 
hogy igazolja. Ez nem azt eredményezi, amivel önök jöttek Révész Máriuszra 
reagálva, hogy de akkor semmi értelme annak, hogy a családi pótlék megvonásra 
kerüljön, hanem állandóan igazolják majd a szülők. Nem, nem erről van szó, tehát 
nem arról van szó, hogy ha a gyerek hosszú hetekig nem megy be az óvodába, és majd 
ezt a szülő igazolja. Itt szervezett, rendezett módon történik ezeknek az igazolásoknak 
a szülő által kiállítása. 

És azért engedjék meg, hogy a történelembe visszamenjek egy kicsit. Önök azt 
is nagyon hevesen támadták, hogy ha valamelyik gyerek sokat mulaszt az iskolában, 
akkor az iskoláztatási támogatást vonjuk meg. Most már a történelem igazolta ennek 
a döntésnek a helyességét, a pedagógusok is támogatják, és az igazolatlan órák száma 
jelentősen lecsökkent az iskolákban és az iskolai intézményekben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Még Lukács képviselő úr jelzi, hogy 

szót kér. Parancsoljon!  
 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Akkor nagyjából érti, amit 

mondok, a képviselő asszony, és igazat ad nekem. Az egy fontos különbség, hogy az 
iskola nem óvoda, tehát azért a két intézmény között van némi különbség. Egy iskolás 
gyereknek a kötelezettségei, az iskola célja, működése, meg az óvodás gyermek, az 
óvodának a működése, az óvoda céljai között jelentős különbségek vannak. Amit egy 
iskolás gyereknél és egy iskola működésében jóval indokoltabb számon kérni, azt 
azért még egy óvodában egyáltalán nem indokolt számon kérni, teljesen másfajta 
gyerekekről, más korú gyerekekről és más intézményekről beszélünk. 

Ha ez igaz, akkor ezt én is megerősítem, tehát ha ez igaz, hogy egyébként a 
szülő akárhány napot igazolhat a gyereknek, persze, ha ez benne van az intézmény 
szmsz-ében, mert ön azt mondja, hogy az van a rendeletben, hogy beleteheti az 
intézmény az szmsz-ébe, de az nem azt jelenti, hogy bele kell tennie, ebből adódóan 
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vagy ott van, vagy nem, ez a törvény viszont egészen konkrétan fogalmaz: ha ennyit 
hiányzik, akkor meg kell vonni a családi pótlékot. 

De el is lépnék én ettől a három naptól, ami teljesen életszerűtlen. Én úgy 
általában mondom, ugyanúgy, mint az óvodáztatási támogatás esetében, ugyanúgy 
mondom, hogy azzal nem értünk egyet alapból, hogy ha a szülő valamilyen okból nem 
viszi a gyermekét az óvodába - általában óvodáskorú gyermekek még nem 
csavarognak el otthonról meg az óvodából; akkor nem fog óvodába menni, ha nem 
viszik oda -, akkor az egész családot pénzmegvonással büntetjük, és a sor végén ott áll 
a gyermek, aki ezt meg fogja sínyleni, mert ha egy családnál kevesebb lesz a pénz, 
akkor az a gyerek is szegényebb körülmények között fog élni.  

Ezért mi azt mondjuk, legyen kötelező az óvodáztatás, egyetértünk, sokkal 
jobban fejlődik a gyerek; egyetértünk, könnyebben végzi el az iskolát a felmérések 
alapján; teljesen egyetértünk, a gyerek fejlődése szempontjából, a szocializációja 
szempontjából nagyon fontos az óvoda, teljesen egyetértünk. Akkor találjunk olyan 
módot arra, hogy rákényszerítsük a lehető legtöbb családot arra, hogy óvodába 
járassa a gyerekét, aminél nem az a következmény, hogy ha ez nem így történik, akkor 
pénzt vonunk el a gyerektől, akkor szociálisan hozzuk nehezebb helyzetbe a családot, 
gyakorlatilag megbüntetjük pénzre a családot. Ez egyáltalán nem célravezető. 

Még egyszer mondom, lehet, hogy lesz néhány olyan család, amelyik emiatt 
fogja óvodába járatni a gyermekét. De még egyszer mondom: alapból nem értünk 
azzal egyet, hogy egyébként a családi pótlék, legyünk őszinték, nyilvánvalóan én is a 
való világban élek, és tudom, hogy a családi pótlék összegét sem mindig a gyermekre 
költik el, teljesen így van, de mégiscsak a gyermeknek jár, az mégiscsak a gyermek 
pénze, ha úgy vesszük, és egy családban nyilvánvalóan olyan kiadásokra költik, ami a 
gyereknek is fontos. 

Ezért még egyszer meg kell hogy ismételjem: egyetértünk a céljával a 
szabályozásnak, de a szabályozás módjával meg azzal a móddal, hogy ezt úgy akarják 
elérni, hogy pénzt vesznek el végső soron ezektől a gyerekektől, nem tudunk 
egyetérteni, ezt valamilyen másik módon kellene megoldani. 

Még egy mondatot engedjenek meg! Azért mégiscsak beletették azt is a 
törvénybe, hogy mégiscsak lehetnek olyanok, akik kivételt élvezhetnek ez alól. Azt 
mondják, hogy akinél úgy látják - mondta Balog Zoltán -, hogy a családban jobban 
biztosított az iskolára való felkészülés, mint az óvodában, az egyébként kaphat 
felmentést ez alól. Tehát ez úgy van, hogy akinek akarunk, adunk felmentést ez alól, 
neki akkor nem kell elvonni a családi pótlékát, akinek meg nem adnak felmentést ez 
alól, az meg jó, ha odafigyel, és akkor elvonják a családi pótlékát. (Közbeszólás.) A 
képviselő úr kérjen szót, vitatkozzon velem, mert egyszerűen, amikor én beszélek, 
akkor hiába beszél, mert nem hallom, mit mond. Úgyhogy kérjen szót, és akkor 
beszélgessünk! 

Ezért azt mondom, hogy például akkor a kivételek tekintetében is meg kellene 
nézni, hogy milyen pontos kritériumok alapján kaphat bárki ez alól felmentést, 
nehogy ez is abba az irányba menjen el, hogy gyakorlatilag majd, aki valamilyen 
módon el tudja intézni, hogy kapjon felmentést ez alól, akkor az kap, akinek meg 
alacsonyabb az érdekérvényesítő képessége, az meg nem kap, és akkor hátrányba 
kerül a többiekhez képest. Azért mondom, hogy a céljával egyetértünk, a módszerrel 
nem tudunk egyetérteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem vitatva a kérdés nagy jelentőségét, a 

költségvetést megalapozó törvények között egyetlenegy módosító javaslat egy részéről 
folyik vita. Ahhoz azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy én örülök, hogy a Szocialista 
Pártnak ma már az alapállása ezek szerint megváltozott, de 1998-ban - még jól 



36 

emlékszünk arra a hisztériára, ami az ellenzék részéről akkor volt - a családi pótlékot 
iskolába járáshoz kötötte az akkori kormánytöbbség, majd 2002-ben, arra is jól 
emlékszünk, hogy a Szocialista Párt ezt megszüntette. Ráadásul, ha eljutottunk nyolc 
év káros, negatív és borzalmas eredményeket hozó vagy következményekkel járó 
gyakorlata után oda, hogy abban egyetértünk, hogy az a jó, ha mindenki óvodába jár, 
akkor Lukács képviselő úr meg ezt nem fogadja el, hogy erre a legjobb eszköz 
egyébként a különböző szociális juttatások ehhez kötése. Bízzunk benne, hogy idővel 
még ez is megváltozik, mert speciel jól hangzik az, hogy valami mást találjunk, de 
szerintem ennél jobb eszköz nincsen.  

De ha az alapállásban egyetértünk, hogy talán a költségvetést megalapozó 
törvények részeként a lassan két órája tartó vitában ennél a pontnál már minden érv 
és ellenérv elhangzott, úgyhogy ennek tudatában nagyon röviden adnám meg a szót 
először Révész Máriusznak és utána Bárándy Gergelynek, akik még ebben szót kértek, 
és utána jó lenne, ha még van más észrevétel, arról beszélnénk; ha nem, akkor az 
államtitkár úr reagálna. 

Révész Máriusz képviselő úr! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent 

elmondott Gulyás Gergely. Egyet hadd emeljek ki! Ön is szóba hozta az iskoláztatási 
támogatást. Az iskoláztatási támogatás következtében egyébként több mint 
40 százalékkal csökkent az iskolában az igazolatlan órák aránya. Itt is most mérlegre 
tehetjük a dolgokat: ez azt jelenti, hogy azok a gyerekek, akik iskolába járnak, jobb 
eséllyel fogják elvégezni az iskolát, jobban fognak elhelyezkedni az életben. Tehát 
gondoljuk végig, hogy megérte vagy nem érte meg. Szerintem, ha több gyerek fogja 
ennek következtében elvégezni az általános iskolát, akkor megéri. 

Az óvodáztatási támogatásnál felsorolt Lukács képviselő úr rengeteg dolgot, 
hogy miért fontos. Ugyanazt tudnám elmondani, amit Gulyás Gergely elnök úr, 
nevezetesen, hogy fontos, ott kap a gyerek enni, ott lesz esélye, hogy elvégzi utána az 
iskolát, ott tud szocializálódni, és a többi, és a többi, nem otthon, akkor 
mindannyiunknak érdeke, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek ott legyenek. 

A köznevelési törvény szabályozza egyébként, hogy hogyan lehet felmentést 
kérni, képviselő úr, az óvodába járás alól; ez egyébként emlékeim szerint jegyzői 
hatáskör, direkt az óvodavezetőktől elvettük. Ebben a kérdésben egyébként annak 
idején a bizottságban a szocialista és a polgári képviselők között egyetértés volt. Meg 
lehet nyitni ezt a vitát újra, de még egyszer mondom, a köznevelési törvényben ez a 
kérdés egyértelműen és világosan szabályozva van. Mi abban hiszünk, hogy a 
hátrányos helyzetű gyerekeknek óvodába kell járni, ez szolgálja az ő fejlődésüket, a 
családjuk fejlődését, és ebben az esetben valóban ennél jobb eszközt mi nem 
találtunk. 

Még egy utolsó mondat: az a szülő, aki el akarja kérni a gyerekét az óvodából - 
mit tudom én -, az abból áll, hogy írok egy levelet az óvoda vezetőjének, hogy jövő 
héten a gyermekem a nagymamánál lesz vidéken, kérem, engedjék el. Ebben az 
esetben az óvoda nemcsak az én gyerekemet, hanem mindenkinek a gyerekét 
elengedi. Arról az esetről van szó, amikor nyilvánvalóan tudjuk, hogy a gyerek 
hátrányos körülmények között otthon tartózkodik, nem megy be az óvodába, és csak a 
hátrányokat gyűjti minden egyes nappal; ebben az esetben lehet fellépni ellene. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy alelnök úr! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Nem érdemben szeretnék ebbe a vitába bekapcsolódni, de egy kérdést 
szeretnék föltenni, ami előtt egy megjegyzést viszont szintén teszek. 

Amit Révész képviselő úr elmondott, ahhoz azt szeretném hozzáfűzni, hogy 
elég nagy baj, amikor érvként hangzik el az, hogy azért kell óvodába járniuk a 
gyerekeknek részben, mert ott legalább kapnak enni. Azt remélem, hogy lesz egyszer 
olyan a helyzet Magyarországon, hogy nem a gyermekéhezés miatt kell majd az 
óvodába járatni a gyerekeket. De ezt zárójelbe téve, általános megjegyzésként 
mondtam. 

Ami a kérdésem lenne viszont: nekem az információk viszonylag 
ellentmondásosak voltak. Selmeczi képviselő asszony azt mondta, hogy az óvodák a 
saját szmsz-ükben szabályozhatják azt, hogy milyen igazolást fogadnak el, azaz a 
szülőit vagy az orvosit fogadják el; gondolom én, hogy mikor melyiket, milyen 
időtartamra, és a többi.  

Ott azért fontos lenne, hogy legalább ennek az alapját valamilyen jogszabály 
előírja. Nem tudom, hogy van-e ilyen, ezért szeretném megkérdezni, mert az nem jó, 
ha egy óvoda mondjuk, dönthet úgy az szmsz-ében, hogy egyetlen napra sem fogad el 
szülői igazolást. Magyarán szólva itt gyerek és gyerek, szülő és szülő közt különbség 
keletkezik majd, és az a probléma, amit Lukács képviselő úr elmondott, hogy azoknál 
az óvodáknál tömegesen állnak majd sorba az orvosnál, ha és amennyiben nincs ilyen 
jogszabályi környezet, hogy bizonyos időtartamban kötelező a szülői igazolást 
elfogadni, tehát akkor valóban sorok fognak kialakulni. 

Az a kérdésem, hogy van-e olyan törvény, kormányrendelet, amely azt 
szabályozza, hogy az óvoda milyen keretek között határozathatja meg az szmsz-ében 
ezt. Úgyhogy, ha erre a képviselő asszony válaszol, azt én megköszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Selmeczi képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Igen van, bediktálnám a két rendelet 

számát, hogy képviselőtársam is megtalálja. Mind a kettő EMMI-rendelet. Az egyik a 
20/2012. (VIII. 31.); ez a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet. Itt írja elő a kereteket. A 
másik ilyen rendelet pedig a 4/2000. (II. 25.) számú EüM-rendelet a háziorvos 
feladatairól.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Csak egyetlenegy ügyrendi 

kérésem lenne. Nagyon sok kérdés hangzott el. Nekem van olyan, amiben 
ragaszkodnék ahhoz, hogy ha nem kapok rá rendes választ, akkor utána kérdezhessek 
újra. Ez a rezsinöveléses elektromos ügy. Erre vagy érdemi választ szeretnék kapni 
vagy fenntartanám a jogot, hogy visszakérdezzek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem zárom le a vitát, de azzal a szűkítéssel, hogy 

államtitkár úrhoz valóban rendkívül sok kérdés érkezett, megadom mindjárt a szót 
azzal, hogy az államtitkár úr - illetve ha szükséges, akkor a főosztályvezető úr - a 
kérdésekre reagáljon. 

Utána természetesen röviden bármelyik frakcióból egyvalaki észrevételezheti 
az államtitkári választ, és ha elmaradt kérdés van, akkor bárki jelezheti, hogy a 
kérdésére nem kapott választ, és akkor csak erre vonatkozóan nyitunk meg egy rövid 
második kört.  
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Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Igyekszem tényszerű információkkal segíteni a bizottság 

munkáját a felmerült kérdéseket, illetőleg állításokat illetően. Az első ilyen kérdéskör, 
amire úgy érzem, reagálnom kell, a magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakítása és az 
ezzel összefüggő gazdasági folyamatok. Több képviselő részéről elhangzott az az 
állítás, hogy az államadósság nem csökkent a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő 
Alap forrásainak felhasználása mellett sem.  

Először is tényszerűen rögzíteni szeretném, hogy mindaddig, ameddig egy 
ország költségvetésében hiány mutatkozik, ergo a bevételek alacsonyabbak, mint a 
kiadások, az államadósság nominális összege növekszik. De amit a közösségi 
jogszabályok, az Alaptörvény, illetőleg a befektetők figyelnek, néznek, kontrollálnak, 
az a GDP-arányos államadósság. 

Kérem, nézzük meg az Eurostat nyilvános adatait, és abból azt látjuk, hogy az 
elmúlt 3 évben az európai uniós országok közül hárman tudták csak a GDP-arányos 
államadósságukat csökkenteni; közöttük Magyarország. Ahogyan Selmeczi Gabriella 
képviselő asszony említette, nem mindig volt ez így, és ha a nyugdíjrendszer 
átalakítása nem valósul meg, akkor kisebb lett volna az államadósság. Hozzá kell 
tegyem, hogy a 2000-es években akkor is növekedett volna, de az első állításom az, 
hogy az államadósság GDP-arányos mértéke az elmúlt években csökkent, és bízom 
abban, hogy ez idén is meg fog valósulni. 

A második lényeges dolog a rendszer átalakítását illetően az, hogy valóban 
korábban a tagok nem dönthettek arról, hogy csatlakoznak-e a 
magánnyugdíjpénztárakhoz vagy sem, ellenben az elmúlt időszak jogszabályi 
változásai alapján ez a szabad választási lehetőség mindenki előtt nyitva állt.  

A szabad választási lehetőség a most a költségvetést megalapozó 
törvényjavaslatban szereplő indítványban is szerepel. Mindenki önként döntheti el 
azt, hogy magán-nyugdíjpénztári tag kíván-e maradni vagy sem. A rendszer 
működését tekintve, azt gondolom, elgondolkodtató, hogy Európában néhány ország 
választotta a magyarhoz hasonló 3 pilléres rendszert. Ha ez valóban egy annyira jó 
rendszer volt, annyira jól működött, akkor miért nem látjuk Nyugat-Európa 
országaiban ezt a rendszert? Azt látjuk, hogy azok az országok, amelyek a magyarhoz 
hasonló rendszert választották, mindenütt lehetővé tették a visszalépési lehetőséget, 
vagy Csehországban egyszerűen meg is szüntették ezt a rendszert.  

Azt is el kell mondanom, hogy a 2010 utáni szabályoknak köszönhetően a 
korábbi magánnyugdíjpénztár-tagok 97 százaléka döntött a visszalépés mellett; 
mintegy 100 ezer ember maradt a nyugdíjpénztárakban. Ez a szám mára 60 ezerre 
olvadt.  

Az előttünk lévő javaslat arról szól, hogy azok a tagok, akik maradni kívánnak a 
nyugdíjpénztárakban, felelősen gondoskodjanak a későbbi nyugdíjukról, fizessenek 
tagdíjat! Megint a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a tagdíjak összege számos 
esetben jóval alacsonyabb, mint a magánnyugdíjpénztárak működési költsége. Ez 
nyilván azt eredményezi, eredményezheti, hogy a későbbi nyugdíj összege csökken.  

Ismétlem: az előttünk lévő javaslat arról szól, hogy szabadon döntheti el 
mindenki, hogy tag kíván-e maradni vagy sem. Ha marad, akkor a 
magánnyugdíjpénztárakban legalább 70 százalékos fizetési arányt kell elérni. És 
mindennek az a célja, hogy meglegyen a fedezete a későbbi nyugdíjaknak.  

A következő tétel, amit e tekintetben többen fölvetettek, Tukacs képviselő úr és 
Harangozó Tamás képviselő úr, illetőleg Schiffer András frakcióvezető úr az NYRA 
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működését illetően. Azt el kell mondjam, hogy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő 
Alap éves beszámolói nyilvánosak. Mindenki nyomon követheti, hogy az alapban lévő 
források hogyan és milyen módon kerültek felhasználásra. 

Az eredetileg benyújtott törvényjavaslat pedig az 57. § (2) bekezdésében - szó 
szerint idézném, ha megengedik - azt tartalmazza, hogy az alap záró beszámolóját az 
ÁKK Zrt. az alap megszűnését követő hatvan napon elül elkészíti és azt a honlapján az 
Országgyűlés általi elfogadását követően haladéktalanul közzéteszi. Magyarul, 
nemcsak az eddigi beszámolók voltak nyilvánosak, hanem az alap megszűnését 
követően a teljes beszámolót is záros határidőn belül el kell készíteni és közzé kell 
tenni.  

A nyilvánosság tekintetében - tehát hogy mire ment el a pénz, és ezt Schiffer 
frakcióvezető úr többször kérdezte, hogy mire ment el az NYRA pénze - a nyilvános 
beszámolókon túl az éves zárszámadási javaslatokban szerepel az, hogy 
államadósság-csökkentésre a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap forrásaiból 
mennyi került felhasználásra. Azt hangsúlyozni szeretném, hogy az NYRA 
megszűnése után azok a magánnyugdíjpénztár-tagok, akik vissza kívánnak lépni az 
állami rendszerbe, a magukkal hozott vagyont továbbra is - úgymond - államadósság-
csökkentésre fordítják; illetve a jogszabály úgy szól, hogy ez a vagyonelem 
államadósság-csökkentésre fordítandó, a benyújtott javaslat 60. § (3) bekezdése erről 
egyértelműen rendelkezik. Azt pedig már nem is kell mondjam, hogy azok a tagok, 
akik visszalépnek az állami rendszerbe, és esetleg reálhozamuk van vagy egyéni 
pluszbefizetést teljesítettek, ezt a reálhozamot vagy pluszbefizetést készpénzben 
fölvehetik, illetőleg önkéntes magánnyudíjpénztárba átutalhatják.  

Harangozó képviselő úr idézett is ezekből a beszámolókból és arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az eredetileg nyilvántartott értékhez képest jelentős veszteségekkel 
került sor egyes eszközök értékesítésére.  

Meg kell erősítsem a képviselő úr állítását, de az a kérdés, hogy miért. Azért, 
mert az átadott eszközök között görög állampapírok voltak (Dr. Harangozó Tamás 
Attila a fejével nemet int.), ahol jelentős leírás valósult meg, ahol, képviselő úr, 
becsődölt ingatlanalapok eszközei voltak, ahol az eszközérték és a tényleges piaci 
érték között óriási különbség volt. Tehát azokat az eszközöket, amelyeknek a piaci 
értéke töredéke volt a nyilvántartott értéknek, értelemszerűen nem lehetett a 
nyilvántartás szerinti értéken értékesíteni. 

És itt azért azt a kérdést teszem fel, hogy azok az emberek, akik 
magánnyugdíjpénztárakba léptek, és számos esetben azt látták, hogy a befektetett 
eszközük értéke csökken, vajon milyen nyugdíjra számíthatnak akkor, amikor 
nyugdíjba mennek. Nem azt mondom, hogy az összes eszköz ilyen volt, azt állítom, 
hogy számos olyan eszköz volt a magánnyugdíjpénztárakban, amelyek nyilvántartási 
értéke és piaci értéke jelentősen eltért egymástól.  

Ismétlem végül: azt, hogy konkrétan mire került felhasználásra a 
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapban lévő eszközök halmaza, ezek az 
eszközök mire kerültek felhasználásra, a nyilvános beszámolók tartalmazzák. Az 
állampapírok értelemszerűen azonnal bevonásra kerültek, a többi eszköz - részvény, 
befektetési alap, satöbbi - ütemezett módon, a piaci folyamatok megzavarásának 
elkerülése céljával kerültek fokozatosan értékesítésre. Ez a folyamat zárult le 
gyakorlatilag az idei évben.  

Tukacs képviselő úr azt mondta, hogy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő 
Alap működésében jogi problémák voltak. Engedje meg, képviselő úr, hogy azt 
mondjam, én nem látom ezeket a problémákat, és a nyilvános beszámolók nemcsak 
az eszközök értékesítéséről, hanem a jogi háttérről is információt adnak. Bízom 
abban, hogy az esetleges félreértéseket ezek a beszámolók eloszlatják. 
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A következő pont, amire reagálnom kell, a sokszor elhangzott óvodáztatási 
kérdés. Csak egy mondattal egészíteném ki azt, amit Révész Máriusz képviselő úr, 
illetőleg Selmeczi Gabriella képviselő asszony mondott. Szociológiai tanulmányok 
támasztják alá azt, hogy a gyermekek azon része, aki óvodába és iskolába is 
rendszerszerűen járt, nagyobb eséllyel indul később az életben bármilyen területen, 
nagyobb az előrelépési lehetőségük. Azt gondolom, hogy ezek a szociológiai elemzések 
alátámasztják azt, hogy a kötelező óvodáztatás a gyermekek érdeke.  

De amit ezen túl még ki kell emelnem, az az, hogy azt gondolom, félreértés volt 
néhány szám, illetőleg néhány megjegyzés tekintetében. Lukács képviselő úrnak kell 
azt mondanom, hogy a családi pótlék, úgymond, elvonására vagy felfüggesztésére 
akkor kerülhet sor, ha húsz az igazolatlan napok száma. Tehát nem három nap, 
hanem húsz nap. Értelemszerűen ez a családipótlék-felfüggesztés aztán visszavonásra 
kerül, ha a gyermeket utána ismét óvodába járatják.  

Ugyanígy a kötelező óvodáztatás alól lehet mentességet adni, jogszabályi 
feltételek alapján. Tehát azt gondolom, hogy a felmentések tekintetében is talán 
félreértésről van szó.  

Ami pedig az általános támogatásokat illeti, az is elhangzott, hogy a 
kormányzat a családokon próbál takarékoskodni, forrást elvonni. Engedjék meg, hogy 
a 2015-ös költségvetés számai alapján is cáfoljam ezt, és elmondjam azt - ha már 
óvodáról volt szó, iskoláról volt szó -, hogy a gyermekétkeztetési támogatások 2015-
ben több mint 10 százalékkal növekednek, és a 2010-es szinthez képest több mint 
megduplázódnak.  

Azt is el kell mondanom, hogy a családok támogatását illetően a családi 
kedvezmény rendszerének köszönhetően jövőre 240 milliárd forint plusz marad a 
családoknál ahhoz az állapothoz képest, ha ez a családi kedvezmény nem került volna 
bevezetésre.  

Ami pedig Tukacs képviselő úr azon felvetését illeti, hogy a hajléktalan 
emberek lakhatását vonná el a kormányzat: nincs ilyen javaslat. A szociális 
támogatások rendszere valóban átalakul, de a képviselő úr által említett 
támogatásmegvonásról nincsen szó.  

Ami az adótitok megosztását illeti a magánnyomozó cégekkel, a tisztelt 
bizottság előtt lévő javaslat ezt az eredeti módosító indítványt törölné. Tehát a 
képviselő úr e tekintetben nyitott kapukat dönget, amennyiben a kormányzat által is 
támogatott módosító javaslat benyújtásra és elfogadásra kerül.  

A szénfillérek a villamosenergiaár-változásokat illetően fontos tényezők.  
A Harangozó képviselő úr által említett módosító javaslat nemcsak növelést, 

hanem csökkentést is tartalmaz. Azt sem felejthetjük el, hogy a rendszerhasználati díj 
csökkenni fog, de ami nagyon lényeges, és remélem, hogy ezzel választ adok… (Dr. 
Harangozó Tamás Attila: Mi csökken…?) 

 
ELNÖK: Bocsánat, csak államtitkár úr hadd válaszoljon, és utána a képviselő 

úr majd szólhat. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ami a 

csökkentést illeti, a 291. § a villamos energiáról szóló törvényben, a negyedik pontját 
illetően szerepel csökkentési tétel. De ami a legfontosabb - és abban bízom, hogy ez 
választ ad a képviselő úr fontos kérdésére -, hogy a változásokat követően a lakosság, 
az emberek által fizetendő költség, fizetendő tétel nem növekszik. Azt gondolom, hogy 
a kérdések erre irányultak.  

A nemzeti vagyont illető változtatások. A benyújtott javaslat indoklása 
tartalmazza, hogy a vagyonelemeket megkapó szervezetek, egyházmegyék, 



41 

önkormányzat, illetőleg a felsorolt szervezetek összessége igényelte ezt a támogatást, 
mindegyik szervezettel tételes, részletes egyeztetés volt, és a vagyonelemek átadására 
az illető szervezetek közfeladatainak ellátása miatt van szükség. Tehát a fölvetett 
kérdésre azt kell mondanom, hogy igen, tételes egyeztetés volt minden érintettel a 
vagyonelemek átadásáról. 

Itt a Szeged-Csanádi egyházmegyei ingatlanjuttatást illetően azt el kell 
mondjam, hogy nem versenysportcélról van szó, hanem tömegsportcélokat is szolgáló 
ingatlanátadásról. Azt se feledjük el, hogy állami feladatokat, például iskolák 
fenntartását nemcsak az állam, hanem egyházi intézmények is végeznek. Tehát 
iskolákat tartanak fenn, ahol például a kötelező mindennapi testnevelés szintén egy 
érvényesítendő feladat. Éppen ezért a tornaterem-építési vagy a tanuszoda-építési 
program azt a célt szolgálja, hogy ezen oktatási intézményeknél is meglegyen a 
kapacitás arra, hogy az említett mindennapos testnevelési követelményeknek az 
intézmények meg tudjanak felelni. Tehát, képviselő úr, nem versenysporttal 
kapcsolatos ingatlanátadásról van szó.  

Szilágyi képviselő úr bányabezárásokra, illetőleg bányanyitásokra hívta fel a 
figyelmet. Ebben a képviselő úr szándéka és a kormányzati szándék közös. Itt 
emlékeztetnék arra, hogy a vájárképzés tekintetében a kormány számos lépést tett, és 
a célja az, hogy ez a képzés meginduljon, és ahol lehet, bányanyitásokra is sor 
kerüljön. Tehát a szándék a képviselő úr által említettekkel közös kormányzati 
oldalról is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Banai Péter Benő jelentkezik.) Parancsoljon, 

államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Elnézést kérek, képviselő úr! Fodor képviselő úr, miniszter úr 
emlékeztetett arra, hogy egy fontos kérdésre nem reagáltam, ez az útdíjszabályozást 
illeti.  

Hadd mondjam el, hogy itt egy-két ilyen kritikai hangot is felfedeztem az 
útdíjszabályozás tekintetében. Előző kormányoknak is, tehát 2007-ben már 
határozott szándék volt ennek a rendszernek a bevezetésére, amelyet egyébként 
Európa legtöbb országában használnak, és amely úgy biztosít érdemi 
többletbevételeket közkiadások teljesítéséhez, hogy „a használó fizet” elvet követi, és a 
használók jelentős része nem magyarországi rezidens. Tehát gazdaságpolitikailag, azt 
gondolom, a közkiadásokhoz olyan bevételeket lehet teremteni, amelyek nem a hazai 
jogalanyokat terhelik. Tehát mind gazdaságpolitikai, mind környezetvédelmi 
szempontból, mind az európai gyakorlatot illetően, azt gondolom, helyes ez a lépés.  

Ami a mostani szabályozást illeti, a szabályozási struktúrában nincsen változás. 
Eddig is miniszteri rendelet határozta meg azt, hogy kinek milyen feltételek mellett, 
hogyan kell fizetni. A mostani szabályozásváltozás csak arra irányul, hogy pótdíj 
helyett bírságot vezet be, illetőleg az adópolitikáért felelős miniszterrel kell a nemzeti 
fejlesztési miniszternek egyeztetni, de hangsúlyozom, a szabályozási struktúrában 
nem következik be változás, amennyiben ezt a tisztelt Országgyűlés elfogadja. 

Az M0-ás tekintetében pedig nincs olyan szándék, hogy a teljes M0-ás fizessen. 
Itt egy kisebb szakasz fizetéséről van szó. Ha megnézzük, hogy mekkora forgalmat 
bonyolít az M0-ás és milyen a szerepe az útdíj rendszerében, azt gondolom, 
indokolható, hogy az M0 egy részén is bevezetésre kerüljön ez az Európában 
egyébként széles körben elterjedt használati rendszer. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e, aki a 
feltett kérdésére nem kapott választ. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr következik, 
utána majd Szilágyi képviselő úr. Parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Én azzal a 

lehetőséggel élnék, egyeztetve a képviselőtársaimmal, hogy a frakció nevében egy 
darab reakciót tennék.  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Megmondom 

őszintén, döbbenettel hallgattuk ezt az előadást, államtitkár úr. Döbbenettel! Muszáj, 
hogy egy-két dolgot elmondjunk. Magánnyugdíjügyben, államtitkár úr: abban a 
beszámolóban, ami alapján én feljelentést is tettem, a beszámoló maga írja le, 
államtitkár úr, hogy több tízmilliárd forintért értékesítettek valóban olyan 
vagyontárgyakat, amelyek névérték alatt voltak. Ön azt mondja erre, hogy tele volt ez 
a magánnyugdíjrendszer ilyen rettenetesen rossz portfólióval, és hogy tényleg görög 
állampapír, vagy nem tudom, mik voltak ebben így. Mondja meg nekem, államtitkár 
úr, akkor ki fenyegette, pisztolyt a fejéhez tartva ezt az alapot, hogy abban az 
időszakban adja el ezeket a portfóliókat. Miért van az, hogy ezt hallgatjuk 
egyfolytában önöktől, miközben én például benne maradtam ebben a 
magánnyugdíjrendszerben, és amióta önök elmondták, hogy itt aztán tényleg a mi 
pénzünkkel hogy bántak és hogy nem, nekünk, akik benne maradtunk, csak tavaly 15-
20 százalékos hozamot hoztak ezek a bent maradt, állítólag életképtelen alapok, 
államtitkár úr? Meggyőződésem, hogy… Mindegy. Tavaly is 15-20 százalékos hozamot 
hozott. 

Önök 2008 és 2010 között - a válság legnehezebb évei alapján - csinálták azt a 
kommunikációs felhajtást, amivel ezeket az alapokat lejáratták. Mondja már meg 
nekem, hogy a piac, a gazdaság vagy akár az állam melyik területén volt 2008 és 2010 
között bármilyen mutató olyan, ami alapján hosszú évekre vagy évtizedekre le lehetett 
volna vonni következtetéseket. Ezért mondták bűnbaknak ezeket az alapokat, mert a 
gazdasági világválság közepén, ahol bankok és bankrendszerek dőltek szinte össze, 
Európa éppen majdnem gazdasági válságba süllyedt végleg, abban a két évben önök 
megnézték, hogy ezek az alapok milyen rosszul teljesítettek; milyen érdekes, hogy 
azóta meg olyan hozamokat hoznak, hogy még nézni is szép azoknak, akik bent 
maradtak. Miközben akiket átvittek az állami rendszerbe, államtitkár úr, akkor hadd 
kérdezzem meg: hol az egyéni számla? Önök becsapták az embereket! Hol az egyéni 
számla? Azt ígérték az embereknek, hogy szám szerint fogják nyilvántartani, hogy 
mennyi pénzt vittek át. A mai napig nincsen meg. 

2011-2012-2013-ban, szintén a válság által érintett években értékesítették önök 
ezt a vagyont. Mondják már meg nekem, ki az az épkézláb ember Magyarországon a 
magánvagyona tekintetében, aki, ha nem muszáj, akkor a válság közepén adja – 
mondjuk - el az ingatlanát vagy bármi mást. Nézzék meg a magyar ingatlanpiacot! 
Akinek nem volt kötelező vagy nem volt valami komoly családi problémája, ki az az 
őrült, aki ezekben az években veri csapra ezt az akár ingatlanvagyont vagy egyébként 
más olyan befektetési portfóliót, ami - világos talán, még egyszer mondom - az utóbbi 
egy-két év hozamaiból látszik, hogy szépen a válság után vissza fogja kapni az 
értékeit? Erre ön itt általános jelleggel ilyen dolgokat mond el, ami egyszerűen 
elképesztően felháborító, mert nem igaz. Azt mondja ön, hogy a családi pótlékra nincs 
ilyen szándék. Akkor azt legyen kedves elmondani, hogy miért van mínusz 10 milliárd 
jövőre tervezve. Miért van 10 milliárd forinttal kevesebb tervezve jövőre a 
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költségvetésben a családi pótlékra, ha mindannak, amit mi itt elmondtunk, még a 
gyanú árnyéka sem vetődik fel? 

Végezetül, amit az energia-, villamos ár tekintetében mondott államtitkár úr, 
abban csak azt tudom mondani, most már egészen lenyugodva, hogy teljesen 
tájékozatlan. Az, amit ön csökkenésnek mondott itt, és gyakorlatilag úgy állította be, 
hogy nemcsak növelés van itt, hanem csökkenés, akkor még egyszer elmondom, mert 
én értem már, hogy miről van szó. Önök a kapcsolt szerkezetátalakítási és a szénipari 
szerkezetátalakítási díjakat növelik. Ezek azok, amik növelik az áram árát, és amiből 
egyébként mind a Vértesi Erőművet kompenzálják, mind a rezsicsökkentésük miatt 
veszteséges, egyébként zömében fideszes önkormányzatoknál lévő távhőszolgáltató 
cégek veszteségeit kompenzálják állami pénzből - ez a rezsicsökkentés egyik nagy 
hazugságának példája -, miközben amit csökkentenek, államtitkár úr, ön pont a 
csökkentést említette, igen, van bent csökkentés, tudja, ez az, amit csökkentenek, ez 
az, ami az energiaiparban dolgozó nyugdíjasok és ott dolgozó emberek 
áramkedvezményét jelentette. Tehát valóban van csökkenés. Szintén pénzt vesznek el 
az emberektől ezzel a csökkentéssel. 

Kettő. Nem tudom, mire alapozza azt az egyszerű ténymegállapítását, 
államtitkár úr, hogy ez nem fog megjelenni a villamos energia árában. Hát hol fog 
megjelenni, államtitkár úr? Az árképzés egyik részét növeli. Hol fog megjelenni? Van 
egy számla, annak az egyik tétele ez a díj. Azt önök megemelik. Akkor hol fog 
megjelenni? Nem a cégekkel való elszámolásban van ez. Ez az áram árának egyik 
összetevője, a lakossági áram árának egyik összetevője. Mondja meg, hogy akkor hol 
fog megjelenni, ha nem az áram árában. Vagy akár ezen módosításból, ami három 
sor, hol derülne már ki, hogy esetleg ezt a cégek nem háríthatják át? Csak még egyszer 
mondom, ez nem így van, mert itt konkrétan az áram árát megállapító rendelet 
szabályait módosítják. Tehát ennek a végeredményeként fog előjönni, előállni a 
végleges áramár. Tehát rezsinövekedést hoznak be ide az utolsó nap karácsony előtt a 
népnek egy ilyen elbújtatott módosító javaslatban. 

Végezetül azt mondja, azt állítja államtitkár úr, hogy nem versenysportra szól 
ez a szegedi ingatlankérdés. Nem tudom, hogy ön tájékozódott-e. Amit hirtelen ennyi 
idő alatt szegedi kollégáktól tudtam tájékozódni, azt kérdezném, hogy akkor az a 
3 milliárd forint, illetve az a bejelentés, hogy sportcsarnokot épít, futballstadiont épít 
- erről sok cikk is jelent meg - a szeged-csanádi püspökség, nem igaz, vagy a 
sportstadiont kell nekünk tornateremnek vagy uszodának tekinteni. Vagy ön 
konkrétan tudja, hogy ez most egy uszoda, tanuszoda vagy sportcsarnok lesz, és nem 
a stadion fog megépülni, és ehhez biztosítják ingyenesen az ingatlant? Ez a legutóbbi 
egyébként teljesen marginális, csak itt is az bánt, hogy amik megjelentek nyilvánosan, 
elismerten bejelentések, hogy itt ez a stadionépítés lesz, amihez egyébként önök egy 
másik törvényben több milliárd forintot biztosítanak is, azt én nem nevezném sem 
sportcsarnoképítésnek, sem uszodaépítésnek, és nem állítanám be úgy, mintha az 
nem versenysportra szóló ingatlanátadásról szólna. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A Jobbiktól Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy gondban 

vagyok, mert két lehetőség van. Az egyik, hogy - mint ahogy megtudtuk - a fideszes 
kommunikáció tótumfaktuma, Habony Árpád ingyen dolgozik, és elképzelhető, hogy 
most valaki megfizette, és esetleg azért követnek el ekkora hibákat. Vagy pedig azt 
mondom, hogy nagyon nagy baj van, és nem mondják meg sem az embereknek, sem 
nekünk, hogy mekkora lehet ez a baj, hiszen ilyen dolgokat, amik elhangzanak akár 
itt, a bizottsági üléseken is, nem hiszem, hogy logikusan átgondolva csinálnak. Ma 
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már azt mondta államtitkár úr, és valóban szerettünk volna háttér-információkat 
megtudni az M0-ás fizetőssé tételével kapcsolatosan, és akkor ön most azt mondta, 
hogy kisebb szakaszokat. Köszönöm, hogy legalább ennyit elmondott ebből, de hogy 
ezek a kisebb szakaszok mely szakaszok lehetnek, most akkor vagy kisebb szakaszok, 
vagy akkor úgy értelmezzük, hogy azokat a szakaszokat, amelyekben nem volt európai 
uniós pénz, mert ugye azt nem lehet fizetőssé tenni, akkor az összes olyan szakaszt… 

 
ELNÖK: Bocsánat, ez nem része a mostani előterjesztésnek. Tehát én 

államtitkár urat is természetesen hagytam válaszolni, amikor önök megkérdezték, de 
a napirendhez kötődően szóljon hozzá. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ne haragudjon, elnök úr, az én véleményem 

szerint része, mert pontosan… 
 
ELNÖK: Hol? 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): A 10. pont végig arról szól, és ráadásul úgy szól a 

10. pont erről a kérdésről, hogy semmilyen háttéranyagot nem kaptunk arra 
vonatkozóan, hogy adott esetben - ahogy államtitkár úr is mondta - ezekhez a 
törvényjavaslatokhoz milyen rendeleteket kívánnak majd a későbbiek folyamán 
hozzárendelni, vagy milyen rendeletek lesznek. Teljesen mindegy, elnök úr, higgye el, 
az emberek tudni szeretnék, hogy az M0-ás mely részeit kívánják fizetőssé tenni, és ez 
miért jó. 

A másik, mivel elhangzott államtitkár úrtól - és esetleg lehet, hogy ez még 
inkább csak közvetve tartozik, mondjuk, a napirendhez, de beszéltünk róla -, hogy 
egyazon cél vezérli a kormányt és a Jobbikot, hiszen vájárképzés van 
Magyarországon, akkor még inkább nem értem. Mondja már meg nekem, hogy miért 
is kell akkor bezárni, miért is zárja be az állam az utolsó magyar mélyművelésű 
bányászat lehetőségét a Márkushegyen. Akkor hogy jön a kettő össze? Van egy bánya, 
ez az utolsó, ahol mélyművelésű bányászat folyik, önök vájárképzést csinálnak, és 
ennek fejében be fogják zárni december 31-én ezt a bányát úgy, hogy azok a 
bányászok, akik ott dolgoznak, elveszítik a munkahelyüket. Azok a szakemberek, akik 
a vájárképzésben is majd valószínűleg segíthetnének, elveszítik a munkahelyüket - 
érthetetlen számomra. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a vitát lezárom. Megadom a válaszadásra a 

lehetőséget államtitkár úrnak, és azt követően pedig szavazunk. Parancsoljon, 
államtitkár úr! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Harangozó képviselő úr kedvező adatokat mondott 
a magánnyugdíjpénztárak elmúlt időszakbeli teljesítményéről. Képviselő úr, nézzék 
meg azért, hogy 2009-ben mi történt! Pont az a lényege a 
magánnyugdíjpénztáraknak, hogy aki belép, az nem tudja, hogy a vagyona hogyan fog 
alakulni. Ha jók a piaci viszonyok, akkor felmennek az árak, ha rosszak, akkor 
lemennek. 

A második dolog, amit kérdezni szeretnék. A képviselő úr azt mondta, hogy a 
magyar állam nem jó időben, nem jókor értesítette az eszközöket. Bocsásson meg, de 
a közgazdaságtanban van egy olyan fogalom, hogy a hatékony pénzügyi piacok 
fogalma. Ha ön pontosan meg tudja mondani, hogy egy adott részvénynek három nap 
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múlva hogyan fog alakulni az árfolyama, akkor vagy belső információja van, vagy 
pedig valami különleges dologról van szó. 

Az az állításom, képviselő úr, bocsásson meg, hogy a jelenlegi pénzügyi 
rendszerben garanciát arra nem lehet mondani, hogy egy adott részvény árfolyama 
felfelé vagy lefelé fog mozogni. Nyilván a piaci folyamatok, fundamentális folyamatok, 
egyéb folyamatok alakítják azt. Az az állításom, hogy a magyar állam a Nyugdíjreform 
és Adósságcsökkentő Alapban lévő eszközöket prudens módon a piaci folyamatok 
befolyásolása nélkül értékesítette, és az erről szóló beszámolók pedig nyilvánosak. De 
ami, azt gondolom, ezen túl lényeges, a képviselő úr olyat fogalmazott meg, hogy 
emberek fejéhez volt téve a pisztoly. Képviselő úr, ha ön magánnyugdíjpénztár-tag, és 
az is kíván maradni, akkor ellentétben Csehországgal, ellentétben más országokkal, 
ahol nem is volt ilyen lehetőség, az maradhat. Mindössze arról van szó, hogy azoknak 
a pénztáraknak, ahol nincs megfelelő tagdíjfizetés, és ahol e tekintetben a későbbi 
nyugdíjak összege veszélyben van, el kell dönteni a tagokkal leülve, hogy 
fennmaradnak, tovább működnek, a tagok fizetnek rendszeresen díjat, vagy pedig 
nem erről van szó, és akkor egy másik pénztárba lehet lépni. 

A családi pótlék tekintetében, képviselő úr, a 2015-ös költségvetési 
törvényjavaslat vitájában számtalan alkalommal elhangzott, hogy a családi pótlék 
abszolút, költségvetési törvényben meghatározott összege azért változik, mert a 
demográfiai folyamatok is változnak. Sajnos az elmúlt időszak kedvező születési 
számai nem tudják ellensúlyozni a családi pótlékra jogosultak számának csökkenését. 
Éppen ezért a valós folyamatokhoz igazítva határozta meg a családi pótlék összegét a 
kormány a 2015. évi költségvetési törvényjavaslat elkészítésekor. E tekintetben azt 
gondolom, az a lényeges, hogy a családi pótlék abszolút összege nem változik. Nem 
akarom elmondani ismét, de arra reagálnunk kell, hogy a kormányzat a családoktól 
kíván forrást elvonni. Képviselő úr, az adótörvények értelmében 2016-tól újabb 
kedvezmény lesz érvényben, a kétgyermekesek családi kedvezménye növekedni fog 
2016. január 1-jétől. Ennyit a családok támogatása tekintetében. 

Ami pedig a villamos energiát érintő módosításokat illeti, megismétlem, hogy a 
villamos energiáról szóló törvényjavaslat szerinti 291. § 3., 4. és 5. pontja tartalmaz 
változásokat. A rendszerhasználati díj változásával együtt, ismétlem, az árstruktúra 
változásának eredményeként nem számolunk azzal, hogy a lakosok, az emberek által 
fizetendő összeg növekedni fog. Bocsásson meg, képviselő úr, de ha ön a 
rezsicsökkentést és a karácsonyi ajándékot említette, megint tényszerűen nézzük 
meg, hogy milyen lépéseket tett a kormány a rezsicsökkentés érdekében, mi volt a 
gyakorlat 2010 előtt, és azt gondolom, egyértelművé válik, hogy a kormány milyen 
irányban kíván lépéseket tenni. 

A Márkushegyi bányát illetően én azért említettem Szilágyi képviselő úrnak a 
vájárképzést, mert az pont azt mutatja, hogy azért akarja életben tartani a kormány a 
vájárképzést, hogy utána képzett emberek legyenek, akik a bányában ki tudnak 
termelni. A Márkushegyi bányát illetően úgy tudom, hogy még a 2010 előtti 
vállalásuk értelmében európai uniós követelményeknek való megfelelés érdekében 
kell ezt a bányabezárást megtenni. Én azt mondtam a képviselő úrnak, hogy a 
kormány szándéka a tekintetben egyértelmű, hogy az életképes bányákat újranyissa, 
vagy a meginduló vájárképzés pont azt a célt szolgálja, hogy ahol lehet, képviselő úr, a 
bányák fennmaradjanak.  

Az M0-ás tekintetében pedig csak megismétlem azt, amit az elnök úr mondott, 
az előttünk lévő módosítás nem szól arról, hogy mely szakaszon milyen összegű 
ellenértéket, útdíjat kell fizetni a használatért. Ezt kiegészítő információként 
mondtam, hogy a kormányzati szándék az, hogy az M0-ás egy bizonyos szakasza e-
útdíj fizetés alá tartozzon. Értelemszerűen a pontos részleteket a jogszabályi 
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rendszernek megfelelően az említett miniszteri rendelet fogja tartalmazni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úrnak köszönöm a választ. 
Most megkezdenénk a szavazást. Az elfogadott ügyrendi javaslatnak 

megfelelően először a Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékának 1., 2., 
3. és 4. - MSZP által javasolt - pontjairól döntünk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket 
támogatja. (Zaj - Az MSZP képviselői felé fordulva:) Az MSZP javaslatairól van szó. 
(Derültség. - Szavazás.) Hét igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Huszonegy nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a 
bizottság ezeket a módosító javaslatokat nem támogatta. 

Most a háttéranyagban foglalt módosításokra térünk rá azzal, hogy a 4. 
módosító javaslatról, a 24., 25., 26., 27., illetve a 43., 44., 45. és 46. módosító 
javaslatról szavazunk, továbbá a 32.-ről. Még egyszer a jegyzőkönyv kedvéért: 4., 24., 
25., 26., 27., 32., 43., 44., 45., 46. (Dr. Bárándy Gergely: Kikérnék hármat ebből.) 
Ügyrendi kérdésben, alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. A 38., 44. és 45. pontokat szeretném kikérni külön szavazásra. 
 
ELNÖK: Rendben! A külön szavazásra kikért 38.-ról döntünk először. Ezekről 

külön-külön szavazzunk, vagy szavazhatunk egyben? 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Egyben. 
 
ELNÖK: Akkor egyben szavazunk a Magyar Szocialista Párt által külön 

szavazásra kért 38., 44., 45. számú módosító javaslatról. Kérdezem, ki az, aki ezeket 
támogatja. (Szavazás.) Hét igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Huszonegy nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás. A 
bizottság ezeket a módosító javaslatokat nem támogatja. 

Most a 4., 24., 25., 26., 27., 32., 43. és 46. módosításokról döntünk. Kérdezem, 
hogy ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás. - Jelzésre:) Balla alelnök úr, parancsoljon! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. A 

38-asról kérnék külön szavazást. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 38-asról szavaztunk, de csomagban szavaztunk, 

viszont a Fidesz külön szavazást kér, úgyhogy a 38. pont tekintetében a szavazást 
megismételjük. Köszönöm szépen. 

Ki az, aki a 38. módosító javaslat elfogadását támogatja? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a 38. módosító javaslatot a korábbi döntéssel 
ellentétben a bizottság egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen. 

Az eredményt nem állapítottuk meg az előzőeknél, úgyhogy bocsánat, újra 
szavazást kérek a 4., 24., 25., 26., 27., 43., 46. és 32. pont tekintetében. Kérem, hogy 
most szavazzon az, aki ezeket a módosító indítványokat nem támogatja. (Szavazás.) 
Növekvő számú nem, huszonnyolc a nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Három tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A fennmaradó, háttéranyagban szereplő módosító javaslatokról kell most 
dönteni. 
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A 34. pontnál egy szövegpontosítást kell ismertetnem. A 34. javaslatnál egy 
nyelvhelyességi pontosításra van szükség, ami azt jelenti, hogy a 276. § (2) 
bekezdésében „a korhatárok, illetve” szövegrész helyett „a korábbi korhatár-
megjelölések, illetve” szövegrész szerepelne; tehát a „korábbi” kerül bele, illetve az 
„az”-ból csak egy „a” betű marad, és az „illetve” utánra egy „a” betű kerül. Ez egy 
technikai-nyelvhelyességi módosítás. 

Kérdezem, ki az, aki erre tekintettel a 34. módosító javaslatot támogatja. 
(Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság a 
34. javaslatot elfogadta. 

Most akkor az összes többi, a háttéranyagban szereplő, eddig még szavazásra 
fel nem tett módosító javaslatról szavazunk. Kérdezem, ki az, aki ezeket támogatja. 
(Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság a 
háttéranyagban szereplő többi módosítást elfogadta. 

Most először a Révész Máriusz képviselőtársunk által javasolt módosításokról 
szavazunk. 

Révész Máriusz képviselőtársunk első javaslata 403. § módosítását javasolta a 
kiosztott egymondatos módosítás szerint. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. 
(Szavazás.)  Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét 
nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta. 

Révész Máriusz képviselőtársunk második javaslata a törvényjavaslat új 
404. §-ára vonatkozó módosítást tartalmaz. Kérdezem, ki az, aki a kiosztottak szerint 
ennek elfogadását támogatja. (Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Tíz tartózkodás 
mellett a bizottság a képviselő úr javaslatát elfogadta, és e tekintetben saját 
módosítási szándékot fogalmazott meg. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékairól kell 
szavaznunk. Ezek közül, mint már ismertettem, a 16. számút visszavontuk, tehát az 5-
15. és 17. hivatkozási számú javaslatokról kell szavaznunk. Kérdezem, ki az, aki ezeket 
a módosítási szándékokat támogatja? (Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Három tartózkodás mellett a bizottság a Törvényalkotási bizottság e módosítási 
szándékait elfogadta. 

Miután összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság holnap 
fogad el, ezért a napirendi pont végére értünk. (Jelzésre:) Ügyrendi kérdésben kér 
szót Szilágyi képviselő úr. Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, mivel a 2. napirendi pontnál tartunk 

és összesen 11 van, azt szeretném javasolni, azért, hogy le tudjunk menni ebédelni, 
háromnegyed 2-ig rendeljen el szünetet. 

Javaslat a napirend módosítására 

ELNÖK: Szünetet szerettem volna elrendelni. Annyi a kérdésem 
képviselőtársaimhoz, hogy a már elhalasztott agrártörvényt meg tudjuk-e tárgyalni; a 
Szocialista Párt részéről ez külön kérés volt. És utána akkor elrendelem a szünetet, 
azzal, hogy akkor annak a néhány szendvicsnek az elfogyasztására is lehetőség van. 
(Jelzésre:) Ez így praktikus lenne, képviselőtársaim is bólogatnak, az ellenzék 
részéről a szocialisták is bólogatnak. Szavaztatok szívesen, de rosszak a Jobbik 
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esélyei. (Derültség.) Tehát akkor még ezt az egyet napirendre vennénk, és utána 
szünetet rendelek el. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, elfogadom a javaslatát. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Hálásan köszönöm képviselő úr nagylelkűségét. Akkor a módosított 

napirend szerinti 2. napirendi pontra térnénk vissza, amelynek tárgyalását az 
előterjesztő jelenlétének hiányában elhalasztottuk. 

Köszöntöm az előterjesztők képviseletében Jakab alelnök urat, illetve 
köszöntöm Nagy István államtitkár urat. 

A napirend-módosítás elfogadása 

Miután jelzik képviselőtársaim, hogy napirend-módosításnak minősül a 
korábban elnapolt napirend folytatása, ezért kérem képviselőtársaimat, szavazzunk 
arról, hogy támogatjuk azt, hogy ezt most a bizottság megtárgyalja. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, egyhangúlag támogatjuk. 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
működésével összefüggő egyes agrártárgyú törvények 
módosításáról szóló T/2088. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően akkor a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara működésével összefüggő egyes agrártárgyú törvények 
módosításáról szóló T/2088. számú törvényjavaslat vitájára kerül sor. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a Mezőgazdasági bizottság 27 pontból 
álló háttéranyagát kézhez kapták; továbbá ezzel kapcsolatosan az előterjesztő az 
előterjesztői tájékoztatóban úgy nyilatkozott, hogy nem foglal állást; és a 
Törvényalkotási bizottságnak 1. hivatkozási szám alatt három pontból álló saját 
módosítási szándéka van. 

Ezekre vonatkozóan nyitom meg a vitát, és kérdezem az előterjesztő 
álláspontját a javaslatokkal kapcsolatosan. 

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Az előterjesztő a Mezőgazdasági bizottság és a 

Törvényalkotási bizottság módosító javaslatait támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A kormány a 

javaslatokat támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm államtitkár úr és az előterjesztő alelnök úr véleményét. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Legény képviselő úr, utána pedig Farkas képviselő 
úr. 

Hozzászólások és határozathozatal 

DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tényleg nagyon röviden 
szeretnénk megfogalmazni az álláspontunkat. A Magyar Szocialista Párt en bloc, 
egységesen elutasítja a törvényjavaslatot, és nem azért, mert szakmailag lenne vele 
bármilyen gondunk. Jakab képviselő úrnak és Győrffy Balázs képviselő úrnak, a két 
előterjesztőnek is már mind a parlamenti vitában, mind a mezőgazdasági bizottsági 
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vitában jeleztük az ezzel kapcsolatos fenntartásainkat és aggályainkat. Ez röviden 
annyi, hogy már az általános vitára való alkalmasságát sem támogatjuk, és a javaslat 
vitája során minden egyes elemére nemmel fogunk szavazni. Ugyanis egy olyan 
politikamentes érdek-képviseleti rendszert szeretnénk a mezőgazdaság terén is látni, 
amely mind a magyar mezőgazdaságban, mind az élelmiszeriparban biztosítja azt, 
hogy ténylegesen valódi érdekképviselet jöjjön létre. 

Ezért nem tudjuk támogatni a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Jobbik részéről Farkas képviselő úr… (Jelzésre:) 

Lukács képviselő úr, bocsánat. Parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Semmi 

probléma; ezeket betudjuk a fáradtságnak. 
 
ELNÖK: Meg öregszem is. (Derültség.) 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Igen, nincs ezzel semmi probléma. 

(Derültség.)  
Lényegében - és akkor itt most az előterjesztőkhöz fordulok - valóban, önök is 

ismerik, hogy a Jobbiknak mi az álláspontja erről, és egyébként a vitában el is 
hangzott, hogy miért utasítjuk el. Nagyobbrészt azért, mert az agrárkamara érdemi 
segítséget a tagjainak nem nyújt; a kamara vezetése egyébként a Fideszhez, illetve a 
Magoszhoz közeli személyekből áll; és a módosítások ezen a helyzeten lényegében 
nem javítanak. 

Ami viszont az én technikai kérdésem - és erre talán államtitkár úr tud majd 
válaszolni -, államtitkár úr emlékeim szerint egy olyan tízperces felsorolásban sorolta 
a törvényjavaslat hibáit, a miniszterre jellemző kioktató stílusban, és nyilván 
folyamatosan jelezte, hogy melyek a javaslatnak azon hiányosságai, amelyeken 
változtatni kell. Kérdezem tehát, hogy akkor ezek szerint a Mezőgazdasági 
bizottságnak a háttéranyagban szereplő módosításai egybeesnek-e azzal, amit a 
minisztérium javasolt módosításra; illetve van-e még esetleg olyan, amit még 
módosítani kellene, mert elég alaposan megnézték. Én úgy gondolom, hogy a 
Mezőgazdasági bizottságnak a háttéranyagban szereplő módosításainál sokkal 
részletesebben és sokkal többet tartalmazott az önök által megfogalmazott kritika. 
Tehát ezt esetleg röviden meg tudná-e indokolni, hogy fedi-e; ha nem fedi, akkor 
miben gondolták másképp, és hogyan alakult az önök álláspontja? 

Ettől függetlenül leszögezem, összegezve az álláspontunkat, hogy ezek miatt az 
indokok miatt, tehát az agrárkamara eddigi tevékenysége és a tagjainak segítséget 
nem nyújtó tevékenysége miatt nem tudjuk támogatni a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, a vitát lezárom. 
Megadom a szót a kormány képviseletében Nagy államtitkár úrnak; az 

elnöklést pedig - miután külföldre kell távoznom, merthogy ennyire súlyos már a 
helyzet (Derültség.) - átadom Balla alelnök úrnak. 

Parancsoljon! (Dr. Gulyás Gergely távozik az ülésről.) 
 
(Az ülés vezetését Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Engedjék meg, hogy nagyon röviden válaszoljak Lukács képviselő 
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úrnak, és rögtön azzal kezdjem, hogy visszautasítom azt, hogy kioktató stílusban 
válaszoltunk a kérdésekre; egyáltalán nem. Szeretném leszögezni, hogy a Nemzeti 
Agrárkamara és a Földművelésügyi Minisztérium szoros kapcsolatban áll egymással, 
megfelelő szakmai tapasztalatokkal, megfelelő szakmai koordinációval bír egymással 
a két szervezet. Semmilyen rivalizálás, semmilyen olyan jellegű viszony nincs, amit ön 
akár a parlamenti felszólalásában, akár itt a bizottsági felszólalásában említett. A két 
szervezet partnerként tekint egymása kifejezetten, és olyan célból működik együtt, 
hogy a magyar mezőgazdaság, a magyar vidék és a magyar vidéken dolgozók érdekeit 
tudja képviselni. 

Mindaz, ami kérdést föltett, amit a parlamenti vitában kormányálláspontként 
én jeleztem, hogy hiányzik, az a Mezőgazdasági bizottság javaslataiban, 
háttéranyagában szerepel. Tehát az összes érintett tárca, a nemzetgazdasági, az 
igazságügyi és a földművelésügyi tárca szakmai javaslatai a kamarai 
törvényjavaslatban átmentek, ezért a kormány teljes jó szívvel tudja támogatni ezt a 
javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselőtársaimat, 

határozathozatalhoz készülhetünk-e. (Nincs ellenvetés.) Köszönöm. 
Most egy kicsit húzni fogom az időt, nem jó szándékból, hanem mert 

szükséges, ugyanis van három pont, amelyben szövegpontosító javaslatot kell tenni, 
és azt nekem föl kell olvasni, hogy a jegyzőkönyvbe is helyesen bekerüljön. 

A háttéranyag, tehát a T/2088/10. számú, részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslat 4. pontjában a NAKtv. 2/A. § (3) bekezdésének utolsó mondatában 
az „ez egyéni vállalkozó” szövegrész helyesen „az egyéni vállalkozó”. 

A T/2088/10. számú javaslat 6. pontjában - ha megengedik, nem fogom most 
ugyanúgy felolvasni, mint az előbb, hiszen ugyanarra vonatkozik - a 6. § (1) bekezdés 
d) pontjában két dc) pont szerepel. A második dc) pont helyesen dd) pont. 

A harmadik pedig, ugyanezen háttéranyagban értelemszerűen, tehát a 
T/2088/10. számú, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 10. pontjában a 
7/B. § (2) bekezdés b) pontjában a ba) pont után bc) pont szerepel, az helyesen bb) 
pont. 

Ezek voltak a pontosítások, amelyek a törvényjavaslat alapvető tartalmát azért 
nem változtatták meg. Most pedig akkor tudunk szavazni. 

Először, ha megengedik képviselőtársaim, a TAB saját módosító javaslatairól 
kérek határozathozatalt. Senki nem kért ki külön szavazásra semmit, úgyhogy egyben 
szavazhatunk. Kérem, aki támogatja, az jelezni szíveskedjen! (Szavazás.) Huszonegy 
igen. Ellene? (Szavazás.) Tizenegy nem mellett, tartózkodás nélkül a bizottság a 
javaslatot elfogadta. 

Lévén, hogy a TAB saját javaslatai közül az 1. pont egyébként kizárja a 
háttéranyagban szereplő 18. pontot - ugyanazt fogalmazza meg, csak másképpen -, 
ezért tisztelettel azt kérem, hogy a 18. pont nélkül a háttéranyagban szereplő 
javaslatokról döntsenek képviselőtársaim. Aki támogatja? (Szavazás.) Ha jól látom, 
ez huszonegy igen. Aki ellene? (Szavazás.) Ez meg ugyanannyi, mint az előbb, 
tizenegy nem; szintén tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadtuk. 

Most kell döntenünk az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés 
elfogadásáról. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) Ez huszonegy 
igen. Ellene? (Szavazás.) Ez tizenegy nem; tartózkodás nincs. 

Bizottsági előadónak Salacz László képviselő urat javaslom. Aki támogatja? 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja, köszönöm szépen. 

Kisebbségi előadó? (Jelzésre:) Dr. Lukács László képviselő úr. Köszönöm 
szépen. 
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Most pedig rövid bizottsági elnöki ténykedésem alapján elrendelem a szünetet 
14 óráig. 

 
(Szünet: 13.16 - 14.04) 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a Törvényalkotási bizottság alelnöke, a 

továbbiakban ELNÖK: Kérem képviselőtársaimat, foglaljunk helyet! Folytatnánk 
munkánkat, ha képviselőtársaink megengedik.  

Javaslat a napirend módosítására 

Mielőtt rátérnénk a következő napirendi pontra, először egy napirend-
módosítási javaslatom lenne. Azt javaslom, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely jelenleg 8. napirendi pontként 
szerepel, a mai ülésünk napirendjéről vegyük le, és egyúttal a holnapi ülésünk 
napirendjére tegyük föl. Ennek egyetlenegy oka van, mégpedig az, hogy ma 
megállapodás született a minisztériummal, az antiszegregációs kerekasztallal, az ott 
lévő civil szervezetek egy módosító javaslat beépítésével támogatják ezt a javaslatot. 
Ennek a módosító javaslatnak értelemszerűen a Törvényalkotási bizottság tud csak 
helyet biztosítani, hogy azt a törvényjavaslatba beépítsük, és annak érdekében, hogy 
mindenki pontosan meg tudja nézni ezt a módosító javaslatot, értelemszerűen ezt 
meg fogjuk kapni 16 óra 30 percig a mai napon, ami egy kérés, és így a holnapi napon 
tudjuk tárgyalni.  

A napirend-módosítás elfogadása 

Ezért kérném képviselőtársaimat, hogy járuljanak hozzá ehhez a napirend-
módosításhoz. Nyilván ez csak egy kérelem, és szavazni is kell róla. Kérem, aki ezt 
támogatja, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Láthatóan egyhangúlag támogatta a bizottság.  

Az üzletek nyitva tartásáról szóló T/1914. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Akkor most rátérhetünk az üzletek nyitva tartásáról szóló törvényjavaslatra. 
Üdvözlöm Glattfelder Béla államtitkár urat, és meg is kérdezném, hogy a kormány a 
módosító javaslatokat támogatja-e, egyrészt a háttéranyagban szereplő, másrészt 
pedig értelemszerűen a TAB által majdan benyújtandó módosító javaslatokat.  

Államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

GLATTFELDER BÉLA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Ilyen esetben nem az előterjesztőnek kell előzetesen 
nyilatkoznia, tekintettel arra, hogy itt nem a kormány az előterjesztő, hanem 
országgyűlési képviselők?  

 
ELNÖK: Államtitkár úrnak igaza van. Vejkey Imre képviselő úr képviseli az 

előterjesztőt, megadom neki a szót.  
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Igen, az előterjesztő támogatja azt a módosítást, 

amit a Gazdasági bizottság előterjesztett.  
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ELNÖK: A TAB saját módosító javaslatait is?  
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Természetesen a TAB saját módosító javaslatait 

is.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most már végképp államtitkár úré a szó. 
 
GLATTFELDER BÉLA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány szintén támogatja a Gazdasági bizottság által 
előterjesztett módosító javaslatokat azzal az eltéréssel, hogy abból nem támogatja a 
3., 5., 6. és 8-at, mert ezeken a törvényhelyeken a TAB által előterjesztett módosító 
javaslatokat támogatja, egyetlenegy eltéréssel, azzal, hogy a TAB 1. módosító 
javaslatánál a 15., a 16. és a 17. pontokban javasolunk módosítást, méghozzá a 
következők szerint. A 15. pont úgy hangozna, hogy „a világörökségi területen található 
üzletekre, valamint” - vessző - 16. pont, „a kulturális tevékenységet és” folytatódna a 
szöveg úgy, ahogy a 17. pontban van: „a fürdőszolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi 
tevékenységre”.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tehát akkor államtitkár úr 

pontosító javaslata csak szövegszerű, tehát semmilyen tartalmi változást nem hoz a 
TAB javaslatába, pusztán jogszabály-szerkesztési szempontból, illetve nyelvhelyességi 
szempontból helyesebb így, ahogy államtitkár úr javasolta. És annak érdekében, hogy 
a vita esetleg gyorsabban folyjon, tájékoztatnám képviselőtársaimat is, hogy a 
bizottság 3., 5., 6. és 8. pontjában elfogadott módosító javaslatokat a kormány nem 
támogatta, és vélhetően a bizottság sem fogja támogatni, ezért azt javasolnám, hogy 
ezekről a pontokról vita ne folyjon. Ellenben a TAB által benyújtandó 1., 2., 3., 4. pont 
valószínűleg támogatást fog nyerni, ami helyettesíti ezeket a pontokat. Ezek után 
kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni.  

(Jelzésre:) Vejkey képviselő úr.  
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Nekem lenne annyi, hogy ezzel a stilisztikai 

módosítással az előterjesztők is egyetértenek.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lukács képviselő úr!  
 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Elmondjuk itt is, mint 

ahogy elmondtuk a parlamenti vitában, a parlament ülésén is, hogy az elképzeléssel, 
illetve a céllal itt is egyet lehet érteni. Természetesen fontos lenne az, hogy minden 
magyar munkavállalónak biztosítsuk vagy biztosítsák a szabad vasárnap lehetőségét, 
illetve az, hogy a vasárnap garantált pihenőnap legyen. Ez a törvény gyakorlatilag 
kizárólag a kereskedelmi dolgozókról szól, illetve a kereskedelmi üzletek zárva 
tartásáról szól, de ez természetesen elsősorban az ott dolgozókat érinti. Másfelől 
persze természetesen azokat is, akik vasárnap ezekben az üzletekben vásárolni 
szoktak vagy vásárolni szeretnének.  

Mi azt mondtuk a parlamenti vitában is, hogy ma az a probléma ezzel a 
javaslattal, hogy egyrészről a körülbelül 230-240 ezer kereskedelmi dolgozó közül 
csak azt a százezret érinti, aki egyáltalán érintett a vasárnapi nyitva tartásban, és ha 
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azt az alapelvet nézzük, amit többször elmondtak, hogy mindenki kapja meg a szabad 
vasárnapot, akkor, ha leszámítjuk azokat a munkavállalókat, akik olyan munkahelyen 
dolgoznak, olyan szolgálatot teljesítenek, ahol értelemszerűen nem lehet biztosítani a 
szabad vasárnapot - a rendvédelem, az egészségügy, a honvédelem és egyéb 
területeken -, még azok fölött is sok százezer olyan munkavállaló van, akikről ez a 
törvény nem szól, és akik különböző ipari parkokban és máshol ugyanúgy 10-12 
órákat dolgoznak, szombaton is vasárnap is, három műszakban is. Ha az a cél, hogy 
ezek az emberek együtt legyenek a családjukkal, akkor ez egy nagyon szűk szegmenst 
érint, kizárólag a kereskedelmi munkavállalókat.  

Ami a másik problémánk volt ezzel a javaslattal, az az, hogy ha a kormánypárt, 
illetve az előterjesztők arra hivatkoznak, hogy a munkavállalói érdekek vezetik őket 
ebben az ügyben, akkor azt is el kell mondani, hiszen még az a hivatkozás is 
elhangzott a parlament ülésén kormánypárti padsorokból, hogy ma kizsákmányolják 
ezeket a munkavállalókat, és ez ellen a kizsákmányolás ellen kell fellépni, én itt is 
elmondanám, ha a kormánypárt soraiból elhangzik az, hogy kizsákmányolják a 
munkavállalókat, akkor éppen az önök által az előző ciklusban elfogadott munka 
törvénykönyve alapján lehetséges, hogy kizsákmányolják a munkavállalókat.  

Tehát, aki akkor vitatkozott azzal a munka törvénykönyvével, az helyesen tette. 
Ezek szerint a munka törvénykönyve lehetőséget ad arra ma is, hogy ezeket az 
embereket az önök által használt szóval kizsákmányolják, és szerintem ez egy jó szó. 

Fontos ezeknek az embereknek az a pótlék, amit ezekért a műszakokért 
kaphatnak, de azt is hozzá kell tenni természetesen, hogy a folyamatos munkavégzés 
bevezetésével a munka törvénykönyvében nagyon sok dolgozó úgy dolgozik vasárnap, 
hogy ráadásul még pótlékot sem tud kapni, hiszen olyan szabályozást fogadtak el 
önök, hogy a munkaadók ennek a pótléknak a kifizetését ki tudják kerülni, sőt még a 
délutános, éjszakás pótlékot is csökkenteni, illetve elvonni tudták. Önök hozták azt a 
döntést is, hogy a délutános pótlék 16 óra helyett már csak 18 órától jár, és most 
folytathatnám azokat a negatív intézkedéseket, amik a munka törvénykönyvébe 
belekerültek.  

De mégis, ezeknek az embereknek a többsége valamelyest pluszjövedelemhez 
jut a hétvégi munkával, és ezeknek az embereknek az átlagos jövedelme olyan 
alacsony, hogy ennek a pluszjövedelemnek jelentős szerepe van abban, hogy meg 
tudjanak élni, jelentős szerepe van abban, hogy fenn tudják tartani a családjukat. 
Ezért mi azt mondtuk és most is azt mondjuk, hogy mielőtt a vasárnapi zárva 
tartásról döntünk, előtte át kellett volna tekinteni a munka törvénykönyvének azokat 
a fejezeteit, amelyek megváltoztatásával sokkal nagyobb hatást tudnánk gyakorolni 
ezeknek az embereknek a munkavállalói jogaira, pozitív hatást, és sokkal könnyebben 
lehetne a vasárnapi zárva tartás ügyében munkavállalói oldalról egyezségre jutnunk.  

Ha a pótlékok ügyében újra lehetne nyitni a munka törvénykönyvének a 
szabályozását, és lehetne a pótlékokon emelni, illetve a pótlékok rendszerét újra 
lehetne gondolni, vagy például a kötelező pihenőnapra vonatkozó fejezetet és 
szabályokat újra lehetne gondolni, illetve a különböző munkavállalói szinteken vagy 
különböző munkavállalóknál a szabadság kiadására és a szabadságra vonatkozó 
fejezeteket újra lehetne gondolni, akkor sokkal stabilabb alapról lehetne egyáltalán 
elkezdeni arról beszélgetni, hogy ez a vasárnapi zárva tartás milyen irányba megy. 

Nagyon fontos lenne, mert ma is tudjuk - hiszen van a szabályozás és van az 
élet -, most is tudjuk, hogy különböző trükközésekkel, különböző műszakok 
átszervezésével, és a többi, és a többi, lehet olyan helyzetet teremteni, hogy úgy 
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dolgoznak hétvégén az emberek - akár a kereskedelemben is, de teszem hozzá, 
máshol is -, hogy tulajdonképpen még pluszjuttatást sem kapnak, ahol meg 
pluszjuttatást kapnak, ott pedig ez olyan fontos számukra, hogy nem nagyon tudnak 
erről lemondani. Én úgy fogalmaztam, hogy nagyon sok helyen nem azért dolgoznak 
az emberek vasárnap, mert ma nem tiltja a törvény, hanem azért, mert szükségük van 
még az így megszerzett pluszjövedelemre is.  

Abban vita van, sokan arról beszélnek, hogy akár 15-20 ezer munkahely is 
megszűnhet ennek a törvénynek a kapcsán, mások arról beszélnek, hogy ez nem így 
van, a szakszervezetek, a munkáltatói szervezetek azt mondják, hogy szűnhetnek meg 
munkahelyek, illetve abban nincs is vita, hogy szűnhetnek meg munkahelyek, inkább 
a megszűnő munkahelyek számában van vita. Azt senki nem vitatja, hogy ez 
mindenképpen munkahelyek megszűnésével fog járni, van, aki néhány ezerről beszél, 
van, aki meg tízezret meghaladóról beszél. De néhány ezer munkahely elvesztése sem 
annyira jó hír, hogy ezt feltétel nélkül támogatni lehessen.  

Ezért mi ebben a formájában nem támogatjuk, illetve tettünk ebben módosító 
javaslatot, és teszünk is módosító javaslatot, illetve látom, hogy más pártok is abba az 
irányba mozdultak el, hogy inkább a pótlékok szabályozását kéne újratárgyalni, és 
akkor egy másik irányba tudna ez a dolog elmenni.  

Én még egyszer mondom, két dolog az, ami ebből a törvényből nagyon 
hiányzik, illetve nem is erről szól, nem egy általános szabad vasárnapról beszélünk, ez 
nem egy általános szabad vasárnapról szóló törvény, ez egy kereskedelmi szabad 
vasárnapról szóló törvény, ez azokat a munkavállalókat egyáltalán nem érinti, akik 
szintén - még egyszer mondom - ugyanúgy dolgoznak vasárnap, sokszor keményebb 
körülmények között. Nekik ez a problémájuk megoldását egy csöppet sem érinti.  

Úgyhogy mi még egyszer elmondjuk azt, hogy igényelnénk, hogy nyissuk föl a 
munka törvénykönyvét. Igényelnénk, hogy újra a pótlékok ügyében, a szabadnapok 
ügyében, a garantált szabadság ügyében, annak kiadásának, módjának az ügyében, és 
azokban az ügyekben, ahol ezek az ügyek - egyébként kormánypárti padsorokból 
érvelő politikusok is elmondták - a szabályozásban negatív hatást keltettek, de ha 
ebben van köztünk egyetértés, akkor mielőtt ezt a törvényt elfogadjuk, előtte kellene a 
munkavállalói ügyeket, jogokat és háttereket rendezni, és utána egy új szabályozásnak 
a tudtával vagy egy új szabályozás hatálybalépésével kéne továbblépni, hogy hogyan 
lehetne akkor a szabad vasárnap intézményében egyezségre jutni. 

Még egyszer mondom, az előbbi törvénynél is elmondtam, most is el tudom 
mondani: az elvvel egyetértünk, a céllal egyetértünk, mi magunk is azt gondoljuk, 
hogy ez az irány megfelelő, ebbe az irányba el kell mozdulni. Ugyanakkor azt kell 
mondjuk, hogy ma a munkavállalók szociális helyzete és a munkavállalók jogi 
helyzete olyan ellentmondásos és olyan súlyos problémákat mutat, hogy ma ez a 
törvény a mi oldalunkról nem támogatható. Mi most is tettünk javaslatot, de fogunk 
még javaslatot tenni a munkavállalói jogok újragondolásának ügyében.  

És még egyszer mondom, ha azok az anomáliák úgy feloldhatóak lennének, 
akkor sokkal egyszerűbben tudnánk ebben a törvényben is egyezségre jutni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ami a munkahelyek megszűnéséről szól: képviselő 

úr, én figyelmesen néztem a médiát, ahol Sáling szakszervezeti vezető úr nyilatkozott, 
aki azért jobboldali elhajlással mégse vádolható, hiszen az önök padsorában ült 
meglehetősen hosszú ideig a parlamentben. Ő pont arról beszélt, hogy nemhogy nem 
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szűnnek meg munkahelyek, hanem jelenleg munkaerőhiány van egyébként a 
kereskedelmi ágazatban. Úgyhogy - finoman fogalmazok - nem győzött meg képviselő 
úr. 

De nem is ezért ragadtam magamhoz a szót, hanem azért, mert a békesség 
kedvéért hadd javasoljam azt tisztelt képviselőtársaimnak, hogy - lévén itt most nem 
kivételes eljárásról, nem sürgősségről van szó - az általános vitáját a 
törvényjavaslatoknak ne folytassuk le. Itt módosító javaslatokról van szó, mégpedig 
azokról a módosító javaslatokról, amelyekben a Törvényalkotási bizottságnak kell 
döntenie. A módosító javaslatok tartalmi vitája az adott szakbizottságban már 
megtörtént, tehát javaslom, hogy azt se folytassuk most le, hanem arról beszéljünk, 
ami a mi feladatunk, elég hosszú napirendi sor áll még előttünk. Nem akartam 
megvonni képviselő úrtól értelemszerűen a szót, nem is szeretnék ilyet a 
későbbiekben tenni, de egy kölcsönös önkorlátozás biztos, hogy segíteni fog.  

(Jelzésre:) Révész Máriusz képviselő úr kért szót.  
Bocsánat, mielőtt megadom a szót, van az a kötelezettségem, hogy 

tájékoztassam a bizottságot arról, hogy Tuzson Bence képviselő úr Ágh Péternek, 
Mengyi Roland képviselő úr Révész Máriusznak, dr. Szűcs Lajos képviselő úr dr. 
Mátrai Márta képviselő asszonynak, Nyitrai Zsolt képviselő úr Salacz László képviselő 
úrnak és Gulyás Gergely elnök úr pedig nekem adott helyettesítési megbízást. 

A képviselő urat illeti a szó. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igazán nagyon rövid leszek. Én is azt akartam 

javasolni, hogy ne az általános vitát folytassuk le, hiszen amit képviselőtársam 
elmondott, azt sokkal keményebben már a parlamentben is elmondta, ahhoz képest 
ez egy lényegesen visszafogottabb hozzászólás volt. 

Ebben a vitában elmondtuk, több képviselő is, hogy van olyan szándék, hogy a 
pótlékok rendszeréhez hozzányúljunk - erről a Fidesz-frakcióban döntés született -, 
vasárnapi munkavégzés esetén emelni kívánjuk tavasszal a pótlékokat. Sajnos ehhez a 
törvényhez csatlakozva a munka törvénykönyvét már nem lehetett megnyitni, de 
jelezni akarom képviselő úrnak, hogy ebben az esetben a szándékaink egybeesnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás a módosító javaslatokhoz? 

Jelentkezőt… (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr jelentkezik? (Szilágyi György: Igen.) 
Akkor megadom a szót.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért nagyon nehéz 

ám szétválasztani, amikor egy ilyen törvényjavaslatról beszélünk, hogy 
általánosságban is elmondjuk a véleményünket, még akkor is, ha itt a módosító 
javaslatokról van szó… 

 
ELNÖK: Kérem, próbálja meg, képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): És ha már megengedte elnök úr egyébként más 

képviselőnek, akkor csak egy-két dologra hadd válaszoljak ezzel kapcsolatosan. Az 
egyik az, hogy várhatók-e elbocsátások. Várhatók, de nem a kereskedelemben 
igazából. Tehát arról szólnak a kimutatások, hogy a nagy üzletek, plázák biztonsági 
őreinél és takarító személyzeténél várható elbocsátás, viszont a kereskedelemben 
dolgozóknál nem, hiszen az áruforgalom országos szinten nem fog csökkenni, csak 
átterelődik esetlegesen más napokra, így például adott esetben főleg szombatra, a 
vásárlási szokások változhatnak csak meg.  
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Ezzel kapcsolatosan kiegészítő lehetőség lenne - itt a bérpótlékokról 
folyamatosan szó van -, hogy a kieső vasárnapi bérpótlék helyébe meg lehetne növelni 
a kereskedelemben dolgozóknál a délutáni bérpótlékot, ezáltal lehetne egyébként 
arról is beszélni majd, hogy egy általános béremelést javasolnánk. 

A másik lényeges dolog, ami sok anomáliát megszüntethetne: a nyitva tartási 
időt kellene véleményünk szerint általánosan kitolni a mostani 6-22 óra helyett 5-
23 óráig. Az indok egyszerű lenne: így a két-három műszakban dolgozók döntő 
többsége is el tudná intézni a vásárlását bármikor.  

Egyetlenegy dologra viszont fel szeretném hívni a figyelmet, ami nincs benne, 
és ezt akár javasolni is szeretném, hogy annál a kitételnél, ami arról rendelkezik, hogy 
hol tarthatnak vasárnap nyitva az üzletek, és itt szerepelnek a büntetés-végrehajtási 
intézetek is, ahol vasárnap nyitva tarthatnának az üzletek, igenis szeretnénk, ha 
vasárnap zárva lennének itt is az üzletek, hogy ne legyen több joguk adott esetben a 
büntetés-végrehajtási intézményben lévőknek, akik valamilyen bűncselekményt 
elkövettek, azoknál az állampolgároknál, akik dolgoznak, ne vásárolhassanak ők sem 
vasárnap. 

Tehát mi azt mondjuk, hogy nagyon sok mindent figyelembe kell venni ennél a 
törvénynél. Vannak olyan érvek, amelyek abszolút alátámasztják ezt a rendelkezést, 
vannak olyan érvek, amelyeket figyelembe kell venni, és - mondjuk - problémákat 
vetnek fel, vagy ellenzik ezt a törvényjavaslatot. El kell dönteni, itt akár területi 
különbségek és specifikációk is lehetnek, nem mindegy, hogy Budapestről beszélünk, 
egy városról beszélünk vagy egy kisebb településről beszélünk, nem mindegy, hogy 
milyen évszakról beszélünk, mondjuk, ha csak a Balatont veszem figyelembe, a 
turizmus szempontjából és hasonlók, tehát azért ez egy átfogóbb dolog. Elnézést 
kérek elnök úrtól, hogy ha ez is az általános vitához volt hasonló, de a módosító 
javaslatokat is eszerint kellene értékelni és figyelembe venni. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor az MSZP-nek volt egy ilyen 

hozzászólása, a Jobbiknak, én magam Révész Máriusz reakcióját is ilyennek tekintem, 
tehát innentől kedve kvittek vagyunk. A későbbiekben viszont már nem tudok teret 
adni ilyen hozzászólásoknak.  

Egyéb hozzászólást jeleznek-e képviselőtársaim? (Nem érkezik jelzés.) Nem 
jeleznek. 

Az előterjesztőnek megadom a szót. (Jelzésre:) Nem kíván reagálni.  
Államtitkár úr? (Jelzésre:) Államtitkár úr sem. 
Akkor határozathozatal következik. Először a TAB saját módosító javaslatairól 

fogunk dönteni, azért, mert így logikusabb, hiszen ez kizár több, korábban támogatott 
módosító javaslatot is, amit a Gazdasági bizottság támogatott. Értelemszerűen az 
államtitkár úr által megfogalmazott szövegpontosító javaslattal teszem föl szavazásra. 
Ki az, aki ezeket a javaslatokat támogatja? (Szavazás.) Húsz igen. Ellene? (Szavazás.) 
Négy ellene. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a TAB-javaslatokat 
elfogadtuk. 

Most pedig a Gazdasági bizottság által támogatott, tehát a háttéranyagban 
szereplő módosító javaslatokról fogunk dönteni. De értelemszerűen a 3., 5., 6. és 8. 
pont kivételével… 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Bocsánatot kérek, elnök úr, de nemcsak egy 

általános felszólalásom volt, hiszen volt egy javaslatom is, amiben azt javasoltam, 
hogy a TAB javaslataiból az 1. § (5) bekezdés, hogy a büntetés-végrehajtási 



57 

intézeteknél vegyük ki ezt a lehetőséget, hogy nyitva lehessenek vasárnap, tehát ezt a 
kedvezményt.  

 
ELNÖK: Az elnök egy liberálisabb ülésvezetési gyakorlatot folytat. Most már 

szavazás után is vagyunk. Szóbeli az előterjesztés, ettől függetlenül megszavaztatom 
képviselő úr javaslatát. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Hatan javasolják, hogy a 
büntetés-végrehajtásban se legyenek nyitva az üzletek. Ellene? (Szavazás.) 
Értelemszerűen a többi. Tehát nem kapta meg a többséget. 

Kívánják-e képviselőtársaim, hogy lévén nincs változás a TAB korábbi 
javaslataihoz… (Jelzésre:) Nem kívánja Szilágyi képviselő úr. Tehát a korábbi 
szavazatunk érvényes.  

Akkor most döntünk a háttéranyagban szereplő javaslatokról, a 3., 5., 6., 8. 
pont kivételével, mert azok nem kapják meg a támogatást, lévén a TAB felülírta őket. 
Aki ezeket a javaslatokat támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz 
igen. Ellene? (Szavazás.) Négy ellene. Tartózkodás? (Szavazás.) Két tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadtuk. 

Kérem, hogy az összegző módosító javaslatról szavazzunk! Aki támogatja? 
(Szavazás.) Húsz igen. Ellene? (Szavazás.) Négy. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő 
tartózkodás.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. (Szavazás.) 
Egyhangúlag támogatta a bizottság. 

Kisebbségi előadó? (Jelzésre:) Lukács képviselő úr; más jelentkezőt nem látok.  
Akkor áttérünk a következő napirendi pontra. Államtitkár úr, még velünk 

marad?  
 
GLATTFELDER BÉLA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Akkor köszönöm szépen a jelenlétet. Minden jót kívánok!  

Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye és annak kiotói 
jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. 
törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. 
törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2083. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye és a kiotói jegyzőkönyv 
végrehajtási keretrendszeréről szóló hosszú-hosszú-hosszú napirendi pont 
következik. Üdvözlöm tisztelettel Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszonyt és 
munkatársát. 

Szeretném kérdezni az államtitkár asszonyt, hogy a háttéranyagban szereplő 
módosító javaslatok közül melyiket támogatja a kormány és melyiket nem. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Próbálom jól elmondani, mert elég sok 
módosító volt. Tehát a háttéranyagban a módosítók közül az 1., 2., 6-12., 14-18. 
módosító pontokat és a 20. pontot támogatja a kormány (Jelzésre:), illetve a 17. 
pontot nem támogatja. Elnézést, a kolleganő segít, mert elég sok módosítás volt 
benne. Tehát a 14., 15., 16., 18. pontokat támogatja.  
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Amiket nem támogat, azokat azért nem támogatja, mert helyette a TAB-
módosítót fogja támogatni, amely ugyanilyen tartalommal, csak pontosítva került 
benyújtásra. Azaz a háttéranyag 3. pontja helyett a TAB-módosító 2. pontját 
támogatjuk, a 4. pont helyett a TAB 4. pontját, az 5. pont helyett a TAB 5. pontját, a 
háttéranyag 13. pontja helyett a TAB 6. pontját, a 17. pont helyett a TAB 7. pontját és 
a 19. pont helyett a TAB 8. pontját támogatjuk.  

Tehát magyarán: a TAB összes saját módosító javaslatát támogatja a kormány, 
illetve a háttéranyagból azt, amit elmondtam. Amiket nem támogatunk, azokat azért 
nem támogatjuk, mert a TAB-ét támogatjuk.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. A képviselőtársaimat illeti a 
szó, már aki szót kérne. (Jelzésre:) Hiszékeny képviselő úr jelentkezett. 

 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm a szót. Kicsit félve, elnök úr, mert ez 

a kevésbé liberális ülésvezetés… 
 
ELNÖK: Ez még nem az volt! 
 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): De szokjuk, szokjuk azért lassan, igen.  
Benyújtottunk egy módosító javaslatot, és itt is egy kicsit félve próbálnék 

emellett érvelni, mert azért azt látom, hogy a módosítók sorsa a mai napon mi volt, és 
nincsenek illúzióim a benyújtott módosító javaslatunkkal kapcsolatban sem, bár úgy 
érzem, hogy érdemes mellette érvelni, mert az, amit módosítani javasoltunk, közös 
érdekünk az én megítélésem szerint.  

Az egyik módosító javaslatunk az ingyenesen kiosztásra kerülő ÜHG-
egységmennyiségek - ez az úgynevezett üvegházhatású gázok rövidítését jelenti - és a 
kibocsátási egységek állami értékesítéséből származó bevételek közzétételével 
kapcsolatos. Azt gondolom, az közös érdekünk, hogy ez közzétételre kerüljön, 
honlapokon megjelenjen, egyéb helyeken, ezzel is elérve azt, hogy az átláthatóság 
biztosítva legyen. Tehát én azt javasolnám, hogy talán nem kéne elutálni ezt a 
módosító javaslatot. 

A másik úgy szól, hogy a kibocsátott egységek állam általi értékesítéséből 
származó bevételek teljes összegét a mi javaslatunk szerint környezetvédelmi, 
energiahatékonysági, klímavédelmi feladatokra kellene fordítani. Az elmúlt 
időszakban volt erre példa, ebből finanszírozták az úgynevezett panelprogramot, és az 
én meglátásom szerint ma is óriási igény van ilyen és ehhez hasonló, energetikával 
összefüggő vagy energiahatékonysági pályázatokra. Elég, ha csak a 
kazáncsereprogramra gondolunk; ha jól visszaemlékszem, akkor gyakorlatilag szinte 
összedőlt a honlap, ahol erre jelentkezni lehetett, olyan mennyiségben jelentkeztek 
erre az emberek, és irtóztató hamar elfogyott az a keret, amit erre megszabtak.  

Tehát azt gondolnám, helyes törekvés lenne, ha ezt az összeget erre 
használnánk fel, és túl az előbb elmondottakon, hogy erre óriási igény van, azt 
gondolom, nagyon sok, talán több ezer olyan kis- és középvállalkozás van, amelynek 
ez bár munkavállalói lehetőséget biztosítana, nem beszélve azokról a dolgozókról, 
akik ezen a területen dolgoznak, és talán több száz ezren is lehetnek, számukra pedig 
munkát, munkalehetőséget biztosítana az, ha ilyen pályázatokat írnánk ki, hiszen 
valószínűsíthető az, hogy ha az ebből befolyó összeget ilyen célra fordítjuk, akkor az 
egy elég jelentős összeg lenne.  

Tehát összességében azt tudnám mondani, hogy egyrészt szeretnénk, ha az 
átláthatóság biztosítva lenne az elkövetkezendő időszakban, másrészt pedig az ebből 
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befolyó összeget fordítsuk olyan célra, amely ezt szolgálná. Erre van jó példa az elmúlt 
időszakban, és azt látom, hogy óriási igény is van a lakosság köréből. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyéb hozzászólási szándékot nem 

látok.  
Akkor határozathozatalra kerül sor. Nem tudom, az államtitkár asszony 

reagálni kíván-e esetleg. Lehetőség van rá. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Alelnök Úr! Ahogy a korábbi módosítót, úgy ezt sem támogatja az 
előterjesztő. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ügyrendi javaslat, Bárándy képviselő 

úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Nagyon röviden szeretném kikérni külön szavazásra a háttéranyag 15. 
pontját, és továbbra is azt, hogy először az ellenzéki módosító javaslatokról 
szavazzunk és utána a többiről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek megfelelően fogok eljárni. Akkor először a 

Szocialista Párt által benyújtott módosító javaslatról, amely a TAB-módosítók között 
szerepel, fogunk dönteni. A kormány előterjesztőként nem támogatja. (Dr. Staudt 
Gábor: Ez a 3.?) Ez a 3. pont, igen. 

Kérdezem, hogy a képviselőtársaim támogatják-e. (Szavazás.) Hat igen. 
Ellene? (Szavazás.) Húsz. Nem kapta meg a támogatást.  

Következőként az alelnök úr által kikért, a háttéranyagban 15. számon szereplő 
módosító javaslatról… (Hiszékeny Dezső: Elnézést! Szerintem 5. pontot akart 
mondani az alelnök úr, csak elnézte. - Közbeszólás: Elképzelhető. - Derültség.) 
Hiszékeny képviselő úr gondolatolvasó, de akkor én kijavítom, hogy az 5. pontról van 
szó. Viszont akkor meg kell néznem - ezt a kormány nem támogatja, azért nem 
támogatja, mert a TAB javaslatai között szerepel egy 5. pont, ami pontosabb 
megfogalmazást tartalmaz. (Dr. Bárándy Gergely: Ez esetben nem kérünk ki 
semmit.) Így akkor meggyőztem az alelnök urat, hogy semmit sem kér ki.  

Akkor most a TAB módosító javaslatairól fogunk dönteni, hiszen az jó néhány 
pontot kizár a háttéranyag módosító javaslataiból. A kormány mindegyiket 
támogatta, kivéve azt a 3. pontot, amelyről már döntöttünk.  

A képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás.) Húsz igen. Ellene? (Szavazás.) 
Három nem. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik. - Jelzésre:) Bocsánat! Jelezték, 
hogy az igenek száma huszonhárom volt. 

És akkor még döntünk a háttéranyagban szereplő maradék módosító 
javaslatokról, és csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném akkor felsorolni, hogy a 3., 4., 
5., 13., 17. és 19. pont kivételével, mert a TAB módosítói ezeket a javaslatokat 
felülírták.  

Aki támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Huszonkettő igen. Ellene? 
(Szavazás.) Három ellene.  

Ezek után az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentés 
elfogadásáról tudunk dönteni. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.) Ez huszonkettő igen. Ellene? (Szavazás.) Négy ellene. Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt.  
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Még a bizottsági előadót kellene kijelölnünk. (Jelzésre:) B. Nagy képviselő urat 
javaslom. Szavazzunk! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Kisebbségi előadó? (Jelzésre:) Hiszékeny képviselő úr. 
Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot befejeztük. Államtitkár asszony, 

marad velünk? (Hegmanné Nemes Sára: Igen.) Kiváló.  

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. 
törvény módosításáról szóló T/2080. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Akkor a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvény módosításáról szóló napirendi javaslatunk 
következik. A TAB-nak nincsenek saját módosító javaslatai ennél a napirendi pontnál.  

Az államtitkár asszonyt kérdezném, hogy a Gazdasági bizottság módosító 
javaslatai közül melyeket támogatja a kormány. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány minden módosító javaslatot 
támogat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki a módosító 

javaslatokhoz hozzászólni? Szilágyi képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatal 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Az a problémám, 
amit elmondtunk egyébként az általános vitában is, de itt is el kell mondani, hiszen 
benne maradt, hogy módosítást ugyan végeztek az 1. pontnál, az 1. § (2) bekezdésének 
a módosítását, de továbbra sem értjük, hogy amikor az a cél adott esetben, és ezt 
mondják önök célnak egy ilyen törvény benyújtásánál, és amikor megalkották, akkor 
is, hogy visszaszorítjuk a fiatalkorúak dohányzását, hogy ne kerüljenek kapcsolatba a 
fiatalkorúak dohánytermékekkel, ezért nem is lehet belátni az utcáról, ők ne 
menjenek be, ne legyen reklámértéke, akkor hogyan lehetséges az, hogy a nemzeti 
dohányboltokban - ez is egy furcsa szó, hogy nemzeti -, tehát a dohányboltokban 
árusítható termékek körét bővítik, és ebben a bővítésben továbbra is benne marad a 
tömegközlekedési eszköz vonaljegye, azt nem vették ki; a rágógumit pontosították, 
hogy ez így szerepeljen és ne másképp, és ugyanúgy benne maradt az előre fizetett 
díjú előfizetői mobiltelefon-szolgáltatások egyenlegének feltöltésére irányuló 
szolgáltatás. 

Mind a két esetben, az egyiknél ráadásul, a vásárlói szokásokat figyelembe 
véve, a feltöltő kártyás mobiltelefont használók 90 százaléka fiatal, ezeket a fiatalokat, 
akik nem dohányoznak, becsábítjuk a nemzeti dohányboltba, hogy ott töltse fel a 
kártyáját, és kapcsolatba kerülhessen a dohánytermékekkel. Azokat is becsábítjuk 
ezekbe a nemzeti dohányboltokba, akik nem akarnak mást, csak egyszerűen BKV-
jegyet vásárolni. Egyszerűen érthetetlen számunkra az, hogy amikor egy-egy árucikk 
vásárlóközönsége sokkal szélesebb, mint elvileg a dohányosok vásárlóközönsége, 
akkor miért tesszük lehetővé azt, hogy azokat az embereket, akik nem dohányoznak, 
akik egyébként nem mennének be egy dohányboltba, most ezekkel a termékekkel 
adott esetben becsábítjuk. 

Tehát szeretném javasolni, hogy annyit változtassunk a módosításokon, hogy 
vegyük ki a tömegközlekedési eszközök vonaljegy-árusítását, és vegyük ki a 
mobiltelefon-feltöltő szolgáltatás árusítását, már csak azért is, mert már ott van egy 
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ellentmondás, amikor arról beszélünk, hogy azért tegyünk be különböző termékeket 
adott esetben a dohányboltok esetében, hogy növelni tudjuk a dohányboltok 
forgalmát. Hát, ha az a célunk, hogy minél több ember leszokjon a dohányzásról, ha 
az a célunk, hogy minél kevesebb ember vásároljon dohányboltokban, és ha ez a cél, 
amit önök mondanak, megvalósul, akkor ez ahhoz vezet értelemszerűen, hogy egyre 
csökkenni fog a dohányboltok forgalma, mert ugye, a kettő egyenesen arányos 
egymással. Akkor hogy tud megvalósulni egy törvényjavaslatban egy másik cél, hogy 
növeljük ezeknek a dohányboltoknak a forgalmát?  

Nem akarok végigmenni és belemenni azokba az ellenérvekbe, amik még itt 
lehetnének adott esetben, és beszélhetnénk arról, hogy mennyire hasznos egy ilyen 
törvény, mennyire szolgálja egyébként pont azokat a célokat, amelyeket önök 
megfogalmaztak, de kérem önöket, mert ez egyértelmű, hogy ne csábítsunk be olyan 
embereket a dohányboltokba, akik egyébként nem dohányoznak, és nem mennének 
be. Mind a két áruféleséggel, tehát a mobiltelefon-feltöltéssel és a vonaljegy-
árusítással is ezt tesszük. Kérem önöket, hogy fontolják meg, és vegyük ki ezeket a 
termékeket az árusítható termékek köréből. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úrnak talán akkor lenne igaza, ha ezeket 

a termékeket máshol nem lehetne kapni, de itt pont fordított dologról van szó. Ha 
már valaki felnőtt, mert gyerek buszjegyért sem mehet be a dohányboltba, de ha már 
bemegy, akkor megvehesse a buszjegyet is. Erről szól ez a javaslat. Ön ezt pontosan 
tudja természetesen, de már én is hallottam öntől négyszer ezt a vélekedést; van 
kamera, el kell mondani. 

Egyéb hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Nem látok, akkor a vitát lezárom. 
Államtitkár asszonynak megadom a szót. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Alelnök Úr! Igen, mi is hallottuk már többször ezt a vitát. Ahogy ön mondta, 
fiatalkorú egyáltalán nem mehet be a dohányboltba, szülővel sem. A 18 év fölötti 
pedig, aki nem dohányzik, életszerűtlennek tartjuk, hogy ettől fog rászokni. Ha valaki 
van annyira bölcs 18 fölött, hogy megnősülhet, akkor van annyira bölcs is, hogy nem 
szokik rá a dohányzásra azért, mert háromszor bement BKV-jegyért. Tehát ezt 
életszerűtlennek tartottuk, hogy azért szokik rá valaki a dohányzásra, mert bemegy 
egy üzletbe. 

Egyébként pedig, ahogy mondtuk, szigorítottuk azt, hogy fiatalkorú 
bemehessen, 18 év alatti semmilyen körülmények között nem teheti meg, hogy beteszi 
a lábát a dohányboltba. Ezért továbbra is fenntartjuk ezt a javaslatunkat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Határozathozatalra kerül sor. 

A Szilágyi képviselő úr hozzászólásában elhangzott javaslatot sajnos nem tudom 
módosító javaslatként kezelni, mert szövegszerűen ez nem hangzott el, így ezt nem 
teszem föl szavazásra. A TAB-nak saját javaslatai nem voltak, a Gazdasági bizottság 
háttéranyagban szereplő mindegyik javaslatát a kormány támogatta. 

Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e. (Szavazás.) Húsz igen. Ellene? 
(Szavazás.) Öt nem. Tartózkodást nem láttam. Tehát 20 igennel és 5 nemmel a 
bizottság támogatta. 

Ennek alapján az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentés 
elfogadásáról kell döntenünk. Kérem, tegyék meg képviselőtársaim! (Szavazás.) Húsz 
igen, hat nem, gondolom, és tartózkodás nélkül a bizottság elfogadta a jelentést. 

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Dunai Mónika képviselő asszonyt 
javaslom. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. Kisebbségi előadó? 
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(Szilágyi György jelentkezik.) Szilágyi képviselő úr? Szilágyi képviselő úr, ha nincs 
ezzel probléma. (Dr. Bárándy Gergely jelzésére:) Köszönjük szépen. 

A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló, T/2081. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Örömmel üdvözöljük a következő napirendi pontnál is államtitkár asszonyt. 
Kérem, hogy a módosító javaslatokról nyilatkozni szíveskedjen. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! A kormány a teljes módosítójavaslat-csomagot támogatja, azaz a 
Gazdasági bizottság javaslatait is és a TAB módosító javaslatait az előterjesztő 
részéről szintén támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megkönnyítendő, arról szeretném 

tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy a TAB módosító javaslatai teljes egészében 
kizárják a háttéranyagban szereplő módosító javaslatokat. Ez az a tipikus történet, 
hogy hasonló vagy azonos tartalmú, ámde pontosabb javaslatokként szerepelnek. 
Csak azért mondom, hogy ha vitát kívánunk folytatni, akkor a TAB módosító 
javaslataira szorítkozzanak képviselőtársaim. 

Megadom a szót. Kíván-e valaki a vitában részt venni? (Jelzésre:) Szilágyi 
képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatal 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Egyelőre csak kérdésem lenne, elnök úr: ha 
lehetne, akkor kaphatnánk valamilyen indoklást is ahhoz, hogy a kormány miért 
támogatja ezeket a módosító javaslatokat? Az összesre kíváncsi lennék egyébként. 

De hogy konkrétan is kérdezzek: persze, tudom, hogy ebben a három 
törvényben, amihez hozzátartozik az egészségüggyel kapcsolatos törvény is, mind a 
dohánytermékek kiskereskedelméről, nagykereskedelméről és minden egyéb másról 
van szó, de azt szeretném csak megkérdezni, tényleg jogtechnikai szempontból, hogy 
az előzőnek lezártuk a vitáját, de az előző módosító javaslatoknál önök kivették azt, 
ami az 5. címbe pedig belekerül. Véletlenül volt ez egyébként, vagy pedig 
összekeverték, hogy melyik törvényhez kellene berakni, és azért került ide? Vagy 
ennek mi az oka? 

De szeretnék egyébként hallani, ha lehetne, egy részletesebb indoklást a 
kormánytól, hogy melyik módosító javaslatot miért támogatja, és annak mi lehet a 
jelentős és fontos célja, adott esetben éppen, mondjuk, a fiatalkorúak védelmében 
vagy bármi másban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Minden módosító javaslatról érdeklődik képviselő úr? Vagy van egy 

olyan módosító javaslat, amiről kíván? 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Most mondtam, elnök úr… 
 
ELNÖK: Nem teljesen értettem a hozzászólását, 5-öst is mondott. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, mint mondtam, szeretnék kapni a 

kormány részéről egy rövidebb indoklást a módosító javaslatokhoz, és mint 
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mondtam, külön megkérdeztem, hogy a 10/C. § változtatását, amely az 5. cím alatt 
van, a 3. pontnál szerepel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elhangzott tehát a varázskérdés, a miért. 

Államtitkár asszonynak vagy kollégájának, nyugodtan döntsék el, melyikük kíván 
válaszolni, megadnám a szót. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Mivel a módosító javaslatokhoz volt egy indoklás, amit 
természetesen elfogadtunk, és úgy tudom, hogy ez már vitán szerepelt, de ha a 
konkrét 5. címről beszél, korábban is többször szóba került, hogy a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. milyen feladatokat láthasson el gyakorlatilag a 
megelőzés céljából. 

Maga az 5. cím és az, hogy médiakampány szervezése, leszokást elősegítő 
szervekkel, egészségügyi intézményekkel történő együttműködés, már korábban, az 
általános vitánál is elmondtuk, hogy az egészségügyi államtitkársággal és a megfelelő 
szakmai szervezetekkel, orvosokkal való együttműködést jelenti. Tehát gyakorlatilag a 
Nemzeti Dohány Zrt.-nek lesz lehetősége ilyen kampányt folytatni. Ez éppen azért 
szükséges, hogy magával a reklámkampánnyal a fiatalkorúak dohányzásról való 
leszokását erősítsük, illetve hogy rá se szokjanak. Alelnök úrral van közös jó 
ismerősünk, aki még ÁNTSZ-elnökként tüdőrákos tüdőt hurcolt körbe mint 
megszállott orvos iskoláknál például azért, hogy a rászokást megakadályozza a 
fiataloknál. Tehát nagyon sok olyan szakember van, mondhatom azt, megszállott 
szakember, aki együtt fog tudni működni és szakmai szervezetként is együtt fog tudni 
működni a Nemzeti Dohánykereskedelmi Rt.-vel, amelynek lesz forrása és lehetősége 
ezt elvégezni. Nem is értem, számomra ez a pont egyértelmű. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr kérdezett, államtitkár asszony 

válaszolt, képviselő úr még egyet kérdezhet. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök Úr! Akkor még egyszer, egyértelműen 

próbálok kérdezni. Az egyik kérésem az lenne, hogy menjünk végig pontonként, és 
legyenek oly kedvesek, indokolják meg, hogy melyik módosító javaslatot miért 
támogatják és miért nem. Ez az egyik kérdésem. 

A másik kérdésem: nem tartalmilag, hanem jogtechnikailag kérdeztem, hogy 
mi az oka annak, hogy az előbb tárgyalt 2080. számú törvényjavaslatnál, amit az 
előbb zártunk le, a Gazdasági bizottság ugyanezt kiveszi, mert abba a törvénybe írták 
bele, ott kivette a Gazdasági bizottság, ide pedig betette. Tehát mi volt az oka annak, 
hogy abba belekerült egyáltalán? Összekeverték a két törvényt, azért került bele? Vagy 
mi volt az oka, hogy onnan kivették ugyanezzel a szöveggel, itt pedig belekerül a 
törvénybe? Tehát jogtechnikailag kérdeztem, hogy mi volt az oka ennek. 

Egyébként pedig, igen, szeretnék kapni valamilyen szinten felvilágosítást, hogy 
miért támogatják a módosító javaslatokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom képviselő urat arról, hogy minden 

egyes módosító javaslat házszabály szerint szükséges kelléke az indoklás. Tehát 
minden egyes módosító javaslatnál van egy indoklás a benyújtott módosító 
javaslathoz - annak elolvasása valószínűleg sokat segít annak megértésében. De 
természetesen nem tudom megakadályozni államtitkár asszonyt abban, hogy, 
mondjuk, fölolvassa önnek azokat az indoklásokat, amelyeket ön is elolvashatott 
volna. 
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HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Megnézzük, hogy a 2080.-ból miért került át a 2081-be. (Jelzésre:) Szerkesztési okok 
miatt. Valóban, menet közben rájöttünk, revideálta az álláspontját az előterjesztő, 
hogy nem a 2080.-ba, hanem a 2081.-be praktikus ezt beletenni. Tehát szerkesztési 
oka van. Elnézést kérünk a pluszmunkáért, semmi hátsó gondolat nem volt ebben. 
Köszönöm, hogy észrevette és jelezte. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár asszony. Az összes többi pont indoklását 

megtenné-e? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Az összes többi pont indoklásától most szeretnék eltekinteni, de ha gondolja 
képviselő úr, akkor elővesszük az összeset tételesen, az előterjesztéshez beérkezett 
javaslatok indoklását, és végigolvashatjuk. Én nem szeretném ezzel terhelni mindenki 
idejét. És nem is értem, hogy amikor azt mondtuk, hogy maguk az előterjesztések, a 
módosítók és az indoklások megfelelők, akkor miért kezdjem el újra végigolvasni az 
egészet. Ezért én szeretnék ettől eltekinteni. (Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenki kap szót, aki kér. Meg szeretném 

kérdezni képviselő urat, ragaszkodik-e ahhoz, hogy államtitkár asszony fölolvassa az 
indoklásokat. Ha ragaszkodik hozzá, meg fogja tenni. Szilágyi képviselő úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg elnézést 

szeretnék kérni, hogy egyáltalán országgyűlési képviselőként egy bizottsági ülésen 
meg merem kérdezni államtitkár asszonyt, hogy indokolja már, legyen olyan kedves, 
ezeket a dolgokat. Ne haragudjon, de jelen pillanatban a Törvényalkotási bizottság 
ülésén vagyunk, és én országgyűlési képviselőként szeretném hallani az ön 
véleményét. Ön megteheti azt is, hogy fölolvassa azokat a dolgokat, amiket éppen ön 
elé raknak, de én az ön saját véleményére lennék kíváncsi. Lehet, hogy azért is vagyok 
kíváncsi ezekre a dolgokra, hogy ön mennyire látja át, mondjuk, ezt az egész 
helyzetet, ön mennyire látja át ezt az egész törvényt, mennyire látja át az ehhez a 
törvényhez benyújtott törvénymódosítási javaslatokat. Hiszen az előbb is mondta, 
megköszönte, és én nagyon boldog vagyok, hogy ezt megtehettem, hogy föl tudtam 
hívni a figyelmét arra, hogy lehet, hogy önök még össze is keverik a törvényeket adott 
esetben, mert olyan kodifikációs gyakorlatuk van. 

Ne haragudjon, hogy egyáltalán meg merjük kérdezni egy ilyen fontos 
törvénynél, ahol jelen pillanatban arról szól az egész törvény, hogy önök beiktatnak 
egy olyan állami résztvevőt ebbe az egészbe, és ennek az állami résztvevőnek 
egyébként kimondottan olyan jogokat vindikálnak, ami ellen a Fidesz Polgári 
Szövetség még nem is olyan régen, amikor ugyanez nagy multinacionális cégeknél 
volt, akkor, jogosan egyébként, teljesen jogosan felháborodott, hogy nehogy már azok 
a nagy multicégek, amelyek 60 napra fizetik ki a beszállítóikat, kezeljék ezeknek a 
beszállítóknak a pénzét mindenféle kamat nélkül, most ugyanezt megcsinálják a 
dohánykereskedelemnél, akkor föl merünk tenni azzal kapcsolatban kérdéseket, hogy 
indokolják már meg, hogy mit miért csinálnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Senki nincsen megsértődve, 

államtitkár asszony sem. Az a helyzet, hogy ha valaki tudja, hogy mit akar kérdezni, 
akkor azt meg szokta kérdezni, akinek gőze sincs róla, az fölteszi azt a kérdést, hogy 
miért, de ettől még államtitkár asszonynak válaszolnia kell a kérdésre. Tehát 



65 

tisztelettel kérem államtitkár asszonyt, hogy valamennyi módosító javaslatnak, lévén 
mindegyiket támogatta a kormány, a támogatás indokáról néhány szóban 
tájékoztassa képviselő urat. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mivel magát az általános vitát én ültem és 
hallgattam végig, és úgy gondolom, figyelemmel, és válaszoltam is rá, úgy gondoltam, 
hogy ennek kapcsán elég sok mindent sikerült megválaszolni, de akkor rámegyünk 
tételesen. 

Nos, ezt a törvényjavaslatot a kormány november 17-én nyújtotta be az 
Országgyűlésnek, amelynek fő célja a dohánytermék-beszerzés csatornáinak 
szigorítása volt, másrészt a dohányzást általában, a fiatalkorúak dohányzását pedig 
hangsúlyosan visszaszorítani. Ezen törvényjavaslat mindössze a törvény egyes 
rendelkezéseinek további pontosítását, finomhangolását célozza, ahogy elmondtam, 
annak érdekében, hogy a hazai dohány-kiskereskedelmi piac tovább erősödjék. 
Diszpozitív elemek épülnek be a törvényjavaslat szövegébe, és olyan mérlegelési 
jogosítványokat ad a pályázatot kiíró miniszter kezébe, ami az eddigi tapasztalatok 
által megjelenített problémák kezelésére is alkalmas. Ez az alap törvény. 

Nagyon fontos előrelépés volt benne, hogy a törvény már deklarált módon is 
lehetővé teszi az öröklés jogintézményének érvényesülését, több pontosítást rendel el 
a bírsággal és az engedély visszavonásával kapcsolatban, illetve lehetőséget nyújt a 
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nek egészségvédelmet érintő feladatok 
ellátásához. 

Akkor általában a módosítókról. Nézzük! Bocsánat, csak rengeteg papír van, és 
rengeteg módosító. A dohánytermék-nagykereskedők káros piaci magatartásainak a 
törvényjavaslat akként szabna gátat, hogy a dohánytermék nagykereskedelmi 
rendszerét nem érintve, kizárólag a monopolizált dohány-kiskereskedelmi rendszer 
szabályozásának eszközével megszüntetné a kiskereskedők kitettségét a 
dohánytermék-nagykereskedők irányába. 

A javaslat előírja, hogy a dohánytermék-kiskereskedő csak meghatározott, 
állami vagy koncessziós szerződéssel feljogosított dohány-kiskereskedelmi ellátó 
társaságtól vásárolhat dohányterméket. A dohánytermék-nagykereskedők így 
különösen a dohánytermékek gyártását vagy magyarországi szabad forgalomba 
helyezését változatlan formában folytathatják, a dohánytermékek megrendelésekor a 
kiskereskedőknek javaslatot tehetnek. Számos garanciális szabály biztosítja, hogy a 
dohány-kiskereskedelmi ellátó versenysemlegesen végezze tevékenységét, 
ugyanakkor biztosítsa azt, hogy a kiskereskedők dohánytermékekkel való ellátása 
valóban folyamatos, a piaci igényeknek megfelelő legyen, és ne függjön például az 
úgynevezett…  

 
ELNÖK: Államtitkár asszony, bocsánat, Szilágyi képviselő úr ügyrendben kér 

szót. Remélem, az a javaslata, hogy eltekint a további ismertetéstől, amit ő nem 
olvasott el. (Derültség.)  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, igen, az lesz a javaslatom, hogy ettől a 

fajta indoklástól természetesen eltekintek, mert igaza volt államtitkár asszonynak, ez 
a fajta indoklás valóban csak időhúzás. Én arra lettem volna kíváncsi, hogy azt 
mondja államtitkár asszony, hogy 1. napirendi pont, mi azért írtuk be, hogy személy 
és vettük ki, hogy gazdasági társaság, mert, 2. napirendi pont, itt megint ugyanezt 
szeretnénk, 3. napirendi pont…  
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ELNÖK: Köszönöm, megértettem az ügyrendi javaslatot, képviselő úr… 
(Szilágyi György: Ha erre nem hajlandó…) elfogadta a választ. (Szilágyi György: 
Nem fogadtam el. Elnök úr, ne haragudjon.) Mi az ügyrendi javaslata, képviselő úr?  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Az az ügyrendi javaslatom, hogy vagy a pontok 

szerint végig tud menni államtitkár asszony és úgy tud adni hozzá magyarázatot, vagy 
ha erre nem képes, akkor nem kérek ilyenfajta jellegű magyarázatot, hogy fölolvassa 
azt, amit eddig elmondott. Ha pontok szerint végig tud menni és el tudja mondani a 
hozzáfűzött véleményét, akkor szeretném fenntartani a javaslatomat, amennyiben 
erre nem képes államtitkár asszony, akkor természetesen visszavonom a 
javaslatomat. Ez az ügyrendi javaslatom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem, ha a képviselő konkrétan fel tudja a 

kérdését tenni és nem miértet kérdez, akkor az államtitkár is konkrétan tud 
válaszolni. Azt mindenesetre köszönöm, hogy a felolvasó órát nem kérte tovább a 
képviselő úr. Nem államtitkár asszonyon múlt, hanem önön, hogy ezt meg kellett 
tenni. Egyébként minden módosító javaslat mögött van pontos indoklás, az 
államtitkár pedig nincs felhatalmazva arra, hogy magánvéleményt mondjon bármivel 
kapcsolatban. Ő a kormány álláspontját tudja ismertetni, a kormány álláspontja pedig 
olvasható az indoklásban.  

Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Lukács képviselő úr kért szót.  
 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, eltekintek.  
 
ELNÖK: Képviselő úr is eltekint. Egyéb hozzászólási szándékot nem látok. 

Határozathozatal következik.  
Először a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatairól fogunk határozni, 

melyeket a kormány teljes egészében támogat. Kérdezem képviselőtársaimat, 
támogatják-e. (Szavazás.) Húsz igen. Ellene? (Szavazás.) Négy ellene.  

Annak ellenére, hogy a háttéranyagban szereplő módosító javaslatok közül ez a 
TAB-módosító javaslat mind kizárja, ettől függetlenül kell róla szavaznunk, de lévén, 
hogy az előbb az önök által támogatott módosító javaslatok kizárják a korábban a 
háttéranyagban szereplő módosító javaslatokat, arra kérem önöket, hogy ezt ne 
támogassák, a kormány sem támogatja. Ezek után megkérdezem, hogy a 
háttéranyagban szereplő módosítókat támogatja-e bárki. (Szavazás.) Nem. Tehát ez 
nulla szavazattal értelemszerűen elvetésre került.  

Az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentés elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Húsz igennel 
támogatjuk. Ellene? (Szavazás.) Négy. Tartózkodást nem jeleztek képviselőtársaim.  

Bizottsági előadónak dr. Selmeczi Gabriellát javaslom. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatja. Kisebbségi előadót most kívánnak-e jelölni? (Szilágyi 
György jelentkezik.) Szilágyi képviselő úr, köszönöm szépen.  

A közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó 
egyes törvények módosításáról szóló T/2189. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Örömmel üdvözlöm újra államtitkár asszonyt, aki továbbra is velünk marad. A 
közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények 
módosításáról szóló napirendi pontunk következik.  
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Az előterjesztők képviseletében Dunai Mónika képviselő asszonyt köszöntöm, 
és először az előterjesztőt kérdezném meg a módosító javaslatokkal kapcsolatos 
álláspontjáról.  

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Először is köszönöm szépen a hasznos észrevételeket és a kritikákat is, 
amelyek a benyújtott törvénymódosításhoz érkeztek mind az általános vitában, mind 
a bizottsági szakaszban a részletes vita kapcsán.  

Elsőként a Kulturális bizottság mint kijelölt bizottság módosító indítványairól 
szeretnék nyilatkozni. A Kulturális bizottság módosító indítványai közül 
mindegyikkel egyetértek, és javaslom is az elfogadásukat. Külön kiemelendő a 
Kulturális bizottság javaslatai közül az, amelyik a hallássérültek által elérhető 
műsorszámok százalékos arányát növeli, és könnyebbé teszi ezen csoport számára a 
televíziózást.  

Ezenkívül méltányolható és nagyon hasznos volt az a módosító indítvány is, 
amely a két további csatorna lehetőségének hatálybalépési idejét kitolja fél évvel, 
vagyis nem január 1-je, hanem július 1-je lenne az a határidő, amikor a két csatorna 
indítására kap lehetőséget, illetve ad kötelezettséget a műsorszolgáltatók részére az 
alapcsomagokba betenni. Egyébként a Kábelkommunikációs Szövetség is ezt a 
kérését fogalmazta meg felénk. Javaslom ennek a kérésnek a méltánylását.  

A TAB-javaslatok közül kettő is szerepel itt az ülésünkön. Az első minden egyes 
pontjával egyetértek az előterjesztők nevében.  

Innen is két különösen fontos pontot szeretnék kiemelni. Az egyik, ami 
tartalmi módosítás, hogy a Magyar Művészeti Akadémia delegálhasson egy tagot a 
közszolgálati testületbe. A másik pedig az idegen nyelvű filmek eredeti állapotában, 
idegen nyelven sugárzott, ugyanakkor feliratozással ellátott változatát is nagyobb 
százalékban tennénk elérhetővé, illetve javasoljuk, hogy a közmédia tegye elérhetővé 
ezeket a filmeket. Ez szintén a hallássérülteknek és az idegen nyelvet gyakorlóknak 
lesz majd különösen hasznos.  

A TAB 2. számú javaslatcsomagjából az 5. és a 9. az a két pont, amelyekkel nem 
értünk egyet. Azt javasoljuk a tisztelt bizottságnak, hogy ezt a kettőt ne támogassa. Az 
5. pont annak a rendelkezésnek az elhagyását javasolja, amely arról szól, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősítenénk az MTVA-t. A javaslatunkban hangsúlyosan szerepel, 
hogy legyen átlátható szervezetnek tekinthető az MTVA. Tehát ennek a pontnak az 
elhagyását nem javasoljuk.  

Köszönjük szépen a tárcának, hogy felhívta erre a figyelmet, azonban a nemzeti 
vagyonról szóló törvény hatálya alá nem tartozik jelen pillanatban az MTVA. Tehát 
jelen pillanatban nem lehet értelmezni ezt a törvényt úgy, hogy átlátható szervezetnek 
minősülhessen. Amennyiben majd a jövőben módosulni fog a nemzeti vagyonról 
szóló törvény, akkor azt javaslom, hogy ezt vegyük be majd annak a törvénynek a 
rendelkezési sorába, és amikor ez megtörténik, akkor lehetséges a médiatörvényből 
ennek a kiiktatása, de addig javaslom, hogy maradjon a médiatörvényben, mert 
nagyon fontos alapelvnek tekintjük, hogy legyen átlátható szervezetnek minősülő az 
MTVA.  

A másik a 9. pont, amelyet nem javasolunk elfogadni. Ez pedig a 
közbeszerzésekről szóló törvény módosításával kapcsolatos. Az eredeti módosító 
szerint kétfajta értékhatár, az uniós értékhatár és a nemzeti értékhatár érvényes 
Magyarországon. Azt javasoljuk, hogy az uniós értékhatár legyen majd mérvadó az 
MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zártkörű Társaságnál a műsorok előállításához 
szükséges eszközbeszerzésekre vonatkozólag. Úgy gondoltuk és az volt a célunk ezzel, 
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hogy a közmédia a közszolgálati feladatait, a közszolgálati céljait maradéktalanul el 
tudja látni. Ezért gondoltuk szükségesnek, a zökkenőmentesség miatt, hogy ezt a 
pontot a médiatörvény, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény tartalmazza.  

Összefoglalva: a Törvényalkotási bizottságnak azt javaslom, hogy a Kulturális 
bizottság módosító javaslatait támogassa, a TAB 1. számú csomagját szintén 
támogassa, a TAB 2. számú csomagját pedig az 5. és a 9. pont kivételével támogassa. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Egy igen alapos ismertetést 

kaptunk az előterjesztő részéről. A kormánytól annyi is elég lesz, hogy melyeket 
támogatja és melyeket nem.  

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! A kormány minden módosítót támogat, tehát a TAB összes 
módosítóját is támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom képviselőtársaimnak a szót, ha kérnek. 

Szilágyi képviselő úr!  

Hozzászólás és határozathozatal 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csakhogy ne mindig a negatívumot mondjam, 
szeretném megköszönni képviselő asszonynak, hogy ilyen részletesen elmondta a 
véleményét, pontról pontra. Így kellene működnie véleményem szerint egy bizottsági 
ülésnek, amikor az előterjesztő valóban ilyen részletesen elmondja a saját véleményét, 
és indokolja azt, hogy mit miért támogat és miért nem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólási szándékot nem látok. A vitát 

lezárom. Határozathozatal következik.  
Először a TAB 1-es csomagban szereplő módosító javaslatairól fogunk dönteni, 

amelyben szereplő 1. pont a Kulturális bizottság, tehát a háttéranyagban szereplő 1. 
pontot zárja ki, a 6. pont pedig a háttéranyagban szereplő 17. pontot. Ennek 
figyelembevételével kérem a szavazást képviselőtársaimtól. Tehát a TAB 1-es 
csomagjáról szavazunk, amit mind az előterjesztő, mind a kormány támogat. Kérem, 
hogy képviselőtársaim jelezzék! (Szavazás.) Húsz igen. Ellene? (Szavazás.) Kettő. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő.  

A következő pontban a TAB 2-es csomagjában szereplő módosító javaslatokról 
fogunk dönteni az 5. és a 9. pont kivételével, mert ezeket a pontokat ugyan a kormány 
támogatja, de az előterjesztő nem támogatja, így értelemszerűen külön kell 
szavaznunk ezekről a pontokról. Tehát aki a TAB 2-es csomagját az 5. és 9. pont 
kivételével támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Húsz. Ellene? (Szavazás.) Kettő. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. A bizottság a javaslatot támogatta.  

Most döntünk az 5. és 9. pontról. Aki az 5. és 9. pontot támogatja, amit az 
előterjesztő nem támogat, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) Nem látok ilyet, tehát ez 
a két pont nem szerepel majd az összegző jelentésben.  

Végezetül pedig döntünk a háttéranyagban szereplő javaslatokról az 1. és 17. 
pont kivételével, amit a TAB-javaslatok kizártak. Az előterjesztő és a kormány is 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazni szíveskedjenek! (Szavazás.) 
Húsz igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. A 
bizottság a javaslatot elfogadta.  

Most az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentésről kell 
döntenünk. Kérem, szavazzanak képviselőtársaim! (Szavazás.) Húsz. A nemek 
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száma? (Szavazás.) Kettő. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. A bizottság az összegző 
módosító javaslatot elfogadta.  

Hadházy Sándor urat javaslom a bizottság előadójának. (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatja.  

Kisebbségi előadót kívánnak-e állítani most képviselőtársaim? (Nincs 
jelentkező.) Nem látom. A későbbiekben is megtehetik bármikor, ha gondolják.  

Köszönöm szépen államtitkár asszonynak is a jelenlétet.  
Következő pontunk a nemzeti köznevelés lett volna, amit levettünk 

napirendről.  

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/2123. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Szeretettel várjuk az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításához a kormány képviselőit. Már látom Zombor államtitkár urat, akit nagy 
tisztelettel köszöntök. Megvárom, míg az összes papír is elé kerül.  

Megkérdezem államtitkár urat, hogy a módosító javaslatokról tud-e 
nyilatkozni, hogy melyeket támogat és melyeket nem a kormány.  

 
DR. ZOMBOR GÁBOR államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok egyelőre mondani. Mind 
a TAB, mind pedig a bizottság módosító javaslatait támogatjuk, hiszen azok tükrözik 
azt a konszenzust, ami az általános vita és a részletes vita során kialakult, és azokat a 
módosító javaslatokat is tartalmazza, amelyek ennek megfelelően szabályozzák a 
vitatott pontokat. Úgyhogy, támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Képviselőtársaimé a szó. (Jelzésre:) 

Tukacs képviselő úr!  

Hozzászólások és határozathozatal 

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Elnök Úr! Én nem 
akarom ezt a konszenzust megtörni, ami kialakult, de mégiscsak azt kell mondjam, 
hogy mi nem fogjuk támogatni a módosító indítványokat. Kétségtelen, hogy a 
módosító indítványok jó néhány helyen javítják az eredeti előterjesztést, ugyanakkor 
a Magyar Szocialista Párt frakciója nevében számtalan módosító indítványt tettünk, 
amely nem jutott el addig a szintig sem, hogy egyáltalán tárgyaljunk róla. Időkímélés 
céljából ezeket most nem részletezném. Az eredeti jogszabályhoz, tehát az 
alapjogszabályhoz képest azonban a javaslat romlást mutat, ezért úgy érzem, hogy a 
szavazatunk indokolt.  

S még egyetlen mondatom lenne. A tárca az elmúlt ciklus óta nagyon sok 
salátatípusú törvényt nyújt be. Nem tudom, hogy mi ez a vonzódás ehhez, de 
üdvösebbnek tartanám, ha ez már kikerülne a tárca gondolkodásából az új 
államtitkárságon az új államtitkár úr vezetésével.  

Egyben szeretném jelezni, elnök úr, hogy amennyiben kisebbségi előadó 
állítására kerül majd sor, miután nagyjából a véleményünk egyezik, dr. Lukács László 
Györgyöt, a Jobbik képviselőjét javasolnám kisebbségi előadónak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Selmeczi képviselő 

asszony!  
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DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon röviden 
annyit szeretnék hozzáfűzni ellenzéki képviselőtársam álkritikájához, hogy a 
szakbizottság megtárgyalta a benyújtott módosító indítványokat, megtárgyalta a 
szocialista képviselőtársaink által benyújtott módosító indítványokat is, méghozzá oly 
módon, hogy államtitkár úr egyenként mindegyiket részletesen magyarázta. Az egyik 
szocialista képviselőtársunk által benyújtott azon módosító indítványt pedig, 
amelyben egy egész fejezetet kívánt elhagyni, azért nem tárgyalta meg a mi 
szakbizottságunk, mert az a Költségvetési bizottság hatáskörébe tartozott. Egyébként 
a szakbizottság, tehát a Népjóléti bizottság minden ellenzéki módosító indítványt 
részletesen és alaposan megtárgyalt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. Staudt képviselő úré a szó.  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Pont emiatt kérdezném 

Selmeczi Gabriella képviselőtársamat, mint a bizottság elnökét, és itt Lukács 
képviselőtársam szavait tolmácsolnám, hiszen ő is beadott módosító javaslatokat, 
viszont a bizottsági ülés jegyzőkönyvét még nem érte el az interneten. Tehát három 
pontnál egy rövid indokolást szeretnénk kérni, és ezáltal is tisztává tenni a helyzetet, 
hogy miért került sor a bizottsági módosító javaslatok elfogadására, benyújtására.  

Az egyik a 20. pont, amely a 63. §-t módosítja. Ez egy új bekezdést jelentene. A 
rendelkezés arról szólna, hogy a rezidensi ügyeleti rendet leszűkíti a javaslat, és így 
nem vehet részt ügyeletben önkéntes többletmunkára irányuló megállapodással sem 
a rezidens, de létesíthet szabadfoglalkozású jogviszonyt, ami azt fogja jelenteni, hogy 
szűkebb lesz az általános ügyeleti szabályoknál, tehát kevesebb óraszámban lehet ezt 
ellátni. Ez lehet, hogy tehermentesítést jelent majd a rezidenseknek, de információink 
szerint a sürgősségi osztályokon már sok helyen most is a rezidensek tartják életben a 
rendszert, és ez veszélyeket hordozhat magában. Bár a tehermentesítés célja 
alapvetően akár támogatható is lenne. 

A másik a 30. pont, amikor olyan, veszélyes gyógyszer-kereskedelmet online 
blokkoló szabályozást, elérhetetlenné tételt vezetnek be, ez támogatható, csak kérdés, 
hogy a bizottsági módosító javaslat benyújtására miért került sor. Tehát mi az, ami 
kimaradt? Mi itt a többletindokolás? Mi az, amit módosítani kell? Ezt szeretnénk 
tudni, hogy mi ennek az oka, hogy az eredeti javaslat nem volt megfelelő, és hogy 
lehet ezt majd elkerülni, hogy ezt is meg lehessen kerülni, ahogy az online 
szerencsejátéknál is egy-két esetben ezt láthattuk. 

A harmadik az 50. pont, ami azt a jegyzéket módosítja, amely különböző 
drogoknak minősülő anyagokat tartalmaz. Ez 3 új vegyülettel egészül ki. A kérdés az 
lenne, hogy miért csak ezekkel, hiszen tudomásunk szerint többet is fel lehetett volna 
venni erre a listára. Ennek a 3 pontnak az indokolását szeretnénk megkapni, lévén, 
hogy a bizottsági jegyzőkönyv még nem elérhető. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha már Szilágyi képviselő úr megdicsérte az előző 

napirendi pontnál a törvényjavaslat előadóját, úgy megdicsérem a kérdezőt. Látja, 
képviselő úr, így is lehet kérdezni!  

Államtitkár úrnak adom meg a szót.  
 
DR. ZOMBOR GÁBOR államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A 20. ponttal kapcsolatban: maga a 
törvénymódosítás is azért történik, mert előkészítés alatt áll egy, a rezidensképzésről 
és annak a megújításáról szóló kormányrendelet, és az ebben foglaltak törvényi 
alapját kívánjuk megteremteni. Mind a két jogszabály-módosítás, illetve az új 
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kormányrendelet is egy nagyon alapos és szoros egyeztetési folyamaton megy 
keresztül, szinte mindennap egyeztetünk a rezidensek és az egyetemek képviselőivel. 

Egyértelmű a cél egyébként: azt a rendkívüli leterheltséget, amit jelenleg a 
rezidensek foglalkoztatása jelent, szabályozzuk. Magába a szakképzési időbe is bele 
fog számítani egyébként az ügyelet eltöltött ideje, tehát ez egy - úgymond - történelmi 
lépés a részükre. És azzal, hogy ők önként vállalt módon tudnak ügyeletet ellátni, nem 
fog sérülni úgymond az ellátás biztonsága. Cél az, amellett, hogy minden, 
Magyarországon végzett fiatal orvos ösztöndíjrendszerben részesüljön, mindent 
elkövetünk annak érdekében, hogy itthon maradjanak, tehát nem szeretnénk azt sem, 
hogy már a szakképzési idő alatt úgymond megutálják a magyar egészségügyi 
rendszert azzal, hogy kizsigerelődnek. Ezért úgy gondolom, hogy ez a módosítás 
abszolút indokolt. Még egyszer mondom, hogy ez a rezidensekkel egyetértésben 
történik.  

A 30. ponttal kapcsolatban: ez is nagyon lényeges terület, de a benyújtott 
törvényszövegben először a médiahatóságot jelöltük meg mint olyan szervet, amely 
erre a feladatra képes, hogy letiltsa a hamis gyógyszereket, illetve a hamisítványokat 
reklámozó honlapokat. Itt az egyeztetések során egyértelművé vált, hogy maga a 
gyógyszerészeti hatósági szerv is megteheti ezt. Ez egy sokkal rugalmasabb, sokkal 
gyorsabb és sokkal hatékonyabb eszközt jelent számunkra, tehát itt egy jobb 
megoldás született. Nagyon nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy az a felvetés vagy az 
az aggály, amit említett a képviselő úr, ne legyen valóság. 

A dizájnerdrogokkal kapcsolatos rendelettel kapcsolatosan: a törvényben 
döntően a törzsképleteket szoktuk megjeleníteni. Ezzel párhuzamosan készül egy 
kormányrendelet is, amely további, közel 40 pszichotrop anyagot tesz föl a listára, és 
a módosítás célja az is, hogy kormányrendeleti szintről miniszteri rendeleti szintre 
kerüljön a jogszabályalkotás, hiszen ez gyakorlatilag pár napra le tudja szűkíteni azt 
az időt, amikor az addiktológiai centrumtól megkapjuk az éppen felbukkanó új 
pszichotrop anyagot. Ez arról szól, hogy van egy törzsképlet, és valamelyik keleti 
állam valamelyik garázsában egy mikrolaborban egy atommal megváltoztatják az 
anyagot; így tulajdonképpen ugyanaz, de más képlete van, ezért ezeket kiszűrik, és 
abban a pillanatban büntethetővé válik.  

Ez magának a rendszernek a felgyorsítását jelenti. Törvényi, kormányrendeleti 
és a jövőben miniszteri rendeleti szinten egyébként - azt kell mondani, hogy - 
Európában talán az egyik legrugalmasabb ilyen jogszabály lesz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt képviselő úr!  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Egy nagyon gyors reakció: a 

rezidensekkel kapcsolatosan bízunk benne, hogy a jövőben ez a szabályozás elkészül, 
és megfelelő módon megoldódik az ő helyzetük.  

Viszont a másik két válasz egyértelműen bizalommal tölt el, hogy akkor mind a 
dizájnerdrogokra gyorsabban tud reagálni a magyar állam és a magyar kormány, 
illetőleg bízunk benne, hogy ezeket az online tartalmakat, hirdetési tartalmakat is 
hatékonyan sikerül blokkolni. Tehát a magam részéről ezt el tudom fogadni, és 
logikusnak találom a választ. 

Ettől függetlenül az egész javaslatcsomagra vonatkozóan tartózkodni fogunk, 
de ezt el szerettem volna mondani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól látom, erre lehetősége is lesz a képviselő 

úrnak hamarosan, mert egyéb hozzászólási szándékot nem jeleztek, úgyhogy 
áttérhetünk a határozathozatalra. 
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Ha jól értettem, akkor a kormány valamennyi módosító javaslatot támogatja. 
Először szokásainknak megfelelően a TAB saját módosító javaslatairól döntünk. 
Kérem, hogy aki támogatja, jelezze. (Szavazás.) Ez húsz igen. Ellene? (Szavazás.) 
Kettő. Tartózkodás? (Szavazás.) Két tartózkodás. 

20 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatokat 
támogattuk. 

A most elfogadott módosító javaslatok kizárják a háttéranyagban szereplő 18., 
illetve 45-49. módosító javaslatokat. Ennek tudomásában szavazunk a 
háttéranyagról. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez ismét 
húsz igen. Nem szavazat? (Szavazás.) Kettő. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. 

20 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság ezeket a 
javaslatokat is támogatta.  

Most az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentésről kell 
döntenünk. Kérem, szavazzanak, képviselőtársaim! (Szavazás.)  

20 igen szavazat, 2 nem, 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a 
javaslatokat. 

Bizottsági előadónak Kucsák László képviselő urat javaslom. (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.  

A kisebbségi előadó Staudt képviselő úr? (Dr. Staudt Gábor: Lukács László!) 
Lukács képviselő úr, elnézést, ezt jelezték előtte. Akkor ez is rendben van.  

Az államtitkár úrnak köszönöm szépen a hasznos jelenlétet és a szakmai 
véleményt. (Dr. Zombor Gábor távozik az ülésről.) 

Az Agrár- és Élelmiszergazdasági kamarával végeztünk. Nem a kamarával, 
hanem a napirenddel. 

A magyar zászló és címer napjáról szóló H/2117. számú határozati 
javaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Következik a magyar zászló és címer napja. Vargha államtitkár úr igen hosszú 
ideje vár már arra, hogy ezen napirendi pontnál szerepelhessen. 

Közvetlen az után, hogy Vécsey képviselő úrnak mint előterjesztőnek megadom 
a szót, hogy mely módosító javaslatokat támogatja, államtitkár úr is szót kap.  

 
VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Az 

előterjesztők a TAB-os módosító indítványt nem támogatják, a háttéranyag 2. és 4. 
pontja viszont élvezi az előterjesztők támogatását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében államtitkár úr! 
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 2. és 4. pontját támogatjuk.  
Szeretném javasolni, hogy a 2. pont támogatása mellett itt egy szövegszerű 

javítást tegyünk, hiszen ha március 16. napját nyilvánítjuk a magyar zászló és címer 
napjává, akkor az 1848. évi XXI. törvénycikk elfogadásáról is megemlékezve tegyük 
ezt, mert a szövegben, ha a napját mondjuk, akkor az március 23., és akkor az nem 
lesz koherens. 

 
ELNÖK: Világos. Erre a módosításra azért van szükség, mert a magyar zászló 

napja is módosult ez alapján. Tehát akkor a szövegszerű módosítás nem más, mint 
hogy a „napját” helyett az „emlékére” szó szerepel. Köszönöm szépen. 
Képviselőtársaim? (Szilágyi György jelentkezik.) Szilágyi képviselő úr! 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Első körben csak kérdésem lenne. Szeretném 

megkérdezni a kormány képviselőjétől, hogy az 1. és a 3. pontot miért nem 
támogatják. Indokolja meg, legyen kedves, hogy mi ennek az oka. 

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Ha a képviselő úr elolvassa a szöveget, akkor a szövegben az egyik szót egy másik 
szóra cseréljük, egyik szinonimát egy másik szinonimára, hasonló tartalmú szóra 
cseréljük. Az előterjesztő szövege az eredeti szöveg szerint egységes és koherens, ezért 
támogatjuk az eredeti változatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr? 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Azért szerettem volna egyébként ezt 

megkérdezni, és vártam azt, hogy esetleg kapok más magyarázatot, hiszen - 
szeretném elmondani képviselőtársaimnak, akik itt ülnek a Törvényalkotási 
bizottságban - a Nemzeti összetartozás bizottsága ezt a két módosító javaslatot, 
amelyeket Szávay István képviselőtársam nyújtott be, az előterjesztővel ellentétben, 
tehát Németh Szilárddal ellentétben megszavazta. Hiszen úgy gondolta a Nemzeti 
összetartozás bizottsága is, hogy ez a két pontosítás, ami a szövegben megjelenik, 
nemcsak szövegszerű pontosítás, hanem az egyiknél, az 1. pontnál, ahol azt szeretné 
megváltoztatni a Jobbik Magyarországért Mozgalom, ahol azt mondjuk, hogy a címer 
alatt harcolva életüket, szabadságukat „áldozták” a magyar nemzetért, és nem „adták” 
a magyar nemzetért, véleményünk szerint ez a szó, hogy valaki az életét és a 
szabadságát „áldozta” a magyar nemzetért, sokkal jobban kifejezi azt az önfeláldozást, 
amit azok az emberek tettek, akik ezeket a cselekedeteket végrehajtották a magyar 
nemzetünkért.  

A másikban, a 3. pontban a „kulturális örökségünk”, tehát ami úgy szól, hogy a 
nemzeti kulturális örökségünk részét képező magyar zászló és címer 
megbecsülésének kinyilvánításaként, az arra változna, hogy a nemzeti identitásunk 
részét képező magyar zászló és címer, véleményem szerint ez is egy olyan módosító 
javaslat, amelynél a nemzeti lobogónk és címerünk véleményünk szerint több pusztán 
kulturális örökségnél, sokkal inkább a nemzeti identitásunk építőeleme, és ez a 
mondat és ez a szöveg sokkal jobban kifejezi ezt a tényt.  

Tehát arra szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogy hasonlóan a Nemzeti 
összetartozás bizottságához, ahol valóban, mint mondtam, az előterjesztő nem 
támogatta ezeket a módosító javaslatokat, a Nemzeti összetartozás bizottsága pedig 
támogatta, tehát a fideszes képviselők is, kérem önöket, hogy nézzék meg az 1. és a 3. 
pontot, és arra szeretném kérni önöket, hogy támogassák annak ellenére, hogy itt a 
kormány képviselője úgy nyilatkozott, hogy ezt ne támogassák. 

Ha megengedi, elnök úr, akkor még lenne egy-két hozzáfűznivalóm ettől 
függetlenül magához a törvényhez, és így a módosító javaslatokhoz is, mert - ahogy 
elmondtuk már - véleményünk szerint az lenne a leghelyesebb egyébként, ha ez a 
javaslat nem kerülne be a Ház elé módosításokkal meg módosítások nélkül sem. Nem 
azért, mert nem értenénk egyet magával a szándékkal, de pont azért, mert 
véleményünk szerint úgy néz ki, hogy ez csak egy szimbolikus törvény, ami a 
címernek, a zászlónak és ezzel a nemzeti identitásunk kifejezésének ad egy olyan 
napot, amikor erről emlékeznénk.  

Ez egy nagyon fontos törvény. Tehát a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
véleménye szerint ez egy nagyon fontos törvény, és mi úgy véljük, hogy itt ismételten 
egy ötletszerű jogalkotásról van szó. Ráadásul azzal, hogy most egypárti, fideszes 
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előterjesztéssel kerül be a Ház elé, önök kisajátítják nemzeti jelképeinket. Sokkal 
egyszerűbb lett volna, és sokkal méltóbb lett volna, ha valóban egy konszenzusos 
javaslatot lehetett volna benyújtani az Országgyűlésnek, és egy ötpárti egyeztetés után 
kerülhetett volna be a tisztelt Ház elé. 

Azt is jól megmutatja, hogy mennyire nem volt előkészítve ez a törvény, hogy 
az előterjesztő, Németh Szilárd ezt eredetileg március 23-ára tervezte. Azért kell 
változtatni ezen a dátumon - ami megint érthetetlen számomra egyébként -, mert 
elfelejtette Németh Szilárd, hogy március 23-a a magyar-lengyel barátság napja. Úgy 
érzem, egyébként még nem lenne olyan nagyon nagy hiba igazából, ha valaki nincs 
tisztában, mondjuk, azzal, hogy milyen emléknapok vannak, ha nem Németh Szilárd 
lenne az IPU magyar-lengyel baráti társaság elnöke. Tehát azért neki ezzel tisztában 
kellett volna lennie, hogy ez egy milyen jeles dátum a magyar-lengyel barátságban. 

Tehát az lenne a legjobb, ha ezt a törvényt visszavonnák, és egy ötpárti 
egyeztetés, egy konszenzusos szöveg megalkotása után terjesztenénk be a parlament 
elé. Tehát véleményem szerint ez lenne a legméltóbb és a legelegánsabb is ezzel a 
törvényjavaslattal kapcsolatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Azt gondolom, hogy bármilyen 

törvény vagy határozat, amit az Országgyűlés elfogad, sohasem egy párthoz, hanem a 
magyar Országgyűléshez kapcsolódik. De ha ön előterjesztőként is szeretne részt 
venni ebben, semmi akadálya nincs, bármely képviselő csatlakozhat előterjesztőként 
a képviselői előterjesztéshez. 

Ami pedig azt illeti, hogy életet adni vagy áldozni, én azt gondolom, hogy ha 
valaki az életét adja, az egy áldozat. Mind a kettő helyes egyébként, csak nem kisebb 
meg nagyobb egyik a másiknál. Azt gondolom, hogy ezt minden magyar ember tudja, 
hogy ha bármikor a hazámért az életemet adom, akkor a legnagyobbat áldozom. 

Tukacs képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Röviden szeretnék érvelni a módosító indítványunk 

mellett, elnök úr. De nem állom meg, hogy meg ne jegyezzem, hogy ön vezesse az 
ülést és elnökölje! Ha hozzá akar szólni képviselői javaslathoz, kérjen szót, és adja át 
az elnöklést…  

 
ELNÖK: Nem kell. 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): …de ne minősítse a képviselői indítványt, mint 

ahogy nem szeretném, ha az enyémet is minősítené. 
A módosító indítványunk arra vonatkozik, hogy a magyar zászló és címer napja 

március 15-e legyen, részben azért, mert a ’48-as forradalom kezdő napja, részben 
pedig azért, mert a modern parlamentáris Magyarország megteremtésének napja is. 
Méltónak találjuk ezt a napot erre, és az a gyanúnk, hogy 16-a 15-e után súlytalanná 
teszi a magyar zászló és címer napját.  

Ezek az érveink arra, hogy változzon az eredetileg beterjesztett időpont, bár 
nem tudom, hogy most már mi az eredeti, hiszen azt, hogy az előterjesztő a parlament 
vezérszónokaként vagy előterjesztőként ötletrohamot tart a magyar zászló és címer 
napjáról, én nem tartom méltónak ehhez, hiszen maga Németh Szilárd volt az, aki a 
23-a után időpontokat kezdett sorolni arra, hogy mik lehetnének még vagy melyek 
lennének a kívánatosak. Ezért tehát én magam Szilágyi képviselőtársam véleményével 
a törvény megalkotására szintén azonosulok azzal, hogy valamivel nagyobb 
körültekintés és együttes munka kellett volna. Köszönöm.  

 



75 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom képviselő urat, hogy közösen 
fogadtuk el a bizottság ügyrendjét a múltkori ülésen, konszenzussal teremtettük meg, 
valamennyi párt részt vett benne, így a szocialisták is - amely képviselőcsoportjához, 
ha jól tudom, ön tartozik -, és ebben az ügyrendben szerepel, hogy a bizottság 
elnökének nem kell átadnia a bizottság vezetését, ha érdemben kíván hozzászólni. 
Lévén kormánypárti hozzászóló nem jelentkezett, én szerettem volna hozzászólni, az 
ellenzéki képviselő után kormánypárti következik, így nem követtem el semmilyen 
szabálysértést, hanem az ügyrendnek megfelelően jártam el. Köszönöm szépen.  

Egyéb hozzászólások? (Senki sem jelentkezik.) Nem jeleznek képviselőtársaim. 
(Tukacs István: Minősítette!) 

Államtitkár úré a szó. 
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Szilágyi képviselő úr elmondta, hogy a két szó közül az egyiket találja 
jobbnak, mint a másikat, tehát az eredeti koherens szövegkörnyezetben lévő szó is 
helyes. Egyetértek elnök úrral, ahogy minden párt a magyar Országgyűlésben a 
határozati javaslatot megszavazza, az abban a pillanatban a magyar Országgyűlés 
határozata, és minden párt részese függetlenül attól, hogy előterjesztőként részt vett-e 
benne vagy sem, volt-e egyeztetés, vagy sem. Ez az a fórum, amellyel egységessé válik. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vécsey képviselő úr előterjesztőként kíván-e 

szólni? (Jelzésre:) Igen. 
 
VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Elnök úr, csak szeretném megerősíteni azt, amit 

elnök úr is és államtitkár úr is mondott. Valószínűleg az „áldozták” szó a 
törvényszövegben túl erős lenne, vagy túlságosan fennkölt lenne. Az identitás és a 
kulturális örökség nyilván nem ugyanaz a két kifejezés, de ha már a kulturális 
örökségünkről, a magyar zászlóról, a címerről beszélünk, akkor nem valószínű, hogy 
az identitás szónak helye van egy ilyen szövegben. Előterjesztőként tehát 
változatlanul azt gondolom, hogy maradjunk a kulturális örökségnél.  

Szeretném tehát megerősíteni, hogy a 2. és a 4. pontot támogatjuk. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. (Szilágyi György: 

Elnök úr, csak szeretném kérdezni, hogy az 1. és a 3. pontról külön fogunk-e 
szavazni.) Természetesen. (Szilágyi György: Köszönöm szépen.) Természetesen. 

Három határozathozatalra kerül sor. Először az MSZP által a TAB saját 
módosítójaként beadott módosító javaslatról kérem, hogy döntsünk az elfogadott 
ügyrendünknek megfelelően. Aki ezt támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Tukacs 
képviselő úr egy szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Húsz. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Kettő. 

Most szavazni fogunk az 1. és 3. pontokról, amelyeket sem az előterjesztő, sem 
a kormány képviselője nem támogat, ami a háttéranyagban szerepel. Kérdezem, hogy 
ki támogatja. (Szavazás.) Kettő. Ki van ellene? (Szavazás.) Húsz. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Egy.  

Végül pedig szavazunk a mindenki által támogatott, legalábbis a kormány és az 
előterjesztő által is támogatott, a háttéranyagban szereplő 2. és 4. pontról. Kérdezem, 
hogy ezt támogatják-e képviselőtársaim. (Szavazás.) Húsz igen szavazat. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. 

Ez alapján az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentésről is 
határozni tudunk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy támogatják-e. (Szavazás.) 
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Húsz igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Nem látok jelentkezőt. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Három. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést 
elfogadtuk. 

Bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom. Kérdezem a 
bizottságot, hogy támogatjuk-e. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 

Kisebbségi előadót kívánnak-e bejelenteni most? 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Később fogjuk bejelenteni. 
 
ELNÖK: Később, köszönöm szépen. Államtitkár úr, köszönöm szépen a 

kitartását, szakszerű válaszait. (Vargha Tamás: Köszönöm szépen.) 

Az ülés berekesztése 

Bejelentem, hogy nincsen több napirendi pontunk mára. A bizottság ülését 
mára berekesztem, holnap 10 órakor találkozunk legalább két napirendi ponttal, 
amiből az egyik az összegző módosító jelentés elfogadása a költségvetést megalapozó 
törvényekhez, a másik pedig az, amit a nemzeti köznevelésről szóló törvény kapcsán 
áttettünk holnapra. Köszönöm szépen a jelenlétüket. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 44 perc) 

Balla György 
a bizottság alelnöke 

 

Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 
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