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Napirendi javaslat  

 

1.  A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. 
évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő 
egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4644. 
szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)   
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.)   
 

2. Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4643. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.)   
 

3. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4649. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.)  
 

4. A 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 
szóló határozati javaslat (H/4582. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.)  
 

5. A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti 
stratégiájáról szóló határozati javaslat (H/4581. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.)  
 

6. Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4646. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.)   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Balla György (Fidesz) Tuzson Bencének (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Bóna Zoltánnak (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz) dr. Galambos Dénesnek (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
Babos Tímea  
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Meghívottak 
 

 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
V. Németh Zsolt államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)  
Dr. Zombor Gábor államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! A mai bizottsági ülést megnyitom. Ismertetem a helyettesítések 
rendjét: Balla György Tuzson Bence alelnök úrnak, Nyitrai Zsolt Vejkey Imrének, 
Jakab István Bóna Zoltánnak, Ágh Péter B. Nagy Lászlónak, Selmeczi Gabriella Szűcs 
Lajosnak, Dunai Mónika Hadházy Sándornak, Kucsák László Galambos Dénesnek 
adott eseti képviseleti megbízást a mai ülésre. Ezekre is figyelemmel megállapítom, 
hogy a mai ülés határozatképes. 

A napirendi javaslatot képviselőtársaim kézhez kapták. Kérem, hogy a 
napirendről most szavazzunk! (Jelzésre:) Bocsánat, még ne szavazzunk. Az a kérésem 
- mivel a 2. napirendi elhagyását kérte a kormány -, hogy úgy szavazzunk a 
napirendről, hogy a 2. napirendi pont, az egyes büntetőjogi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat kiesik. Tehát kérem, hogy e nélkül szavazzunk a 
napirendről! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztett napirendi javaslatot az említett 
módosítással 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal 
eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról 
szóló T/4644. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Elsőként a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival 
összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló T/4644. számú 
törvényjavaslat tárgyalását kezdjük meg. Köszöntöm a kormány képviseletében 
Répássy Róbert államtitkár urat.  

A Gazdasági bizottságnak van hárompontos terjedelemben módosító javaslata, 
továbbá van egy egypontos saját, törvényalkotási bizottsági kormánypárti módosító 
javaslat. Ezekkel kapcsolatosan megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Répássy Róbert hozzászólása 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A Gazdasági bizottság módosító javaslatai közül az 1. és a 2. 
pontban foglalt módosító indítványt az előterjesztő támogatja. A 3. pontban foglalt 
indítványt nem támogatjuk, mert a Törvényalkotási bizottság módosító indítványa 
helyesebb, tehát azt támogatjuk helyette. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy van-e 

képviselőtársaim részéről felszólalási szándék. (Jelzésre:) Tukacs István képviselő úr, 
parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt a rövid 
megjegyzést szeretném tenni az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy a Gazdasági 
Versenyhivatal jogainak csorbítása több aggályt is felvethet. Amikor az előterjesztés 
kivon bizonyos eljárásokat ez alól, akkor konkrét ügyek juthatnak eszünkbe: ilyen a 
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Főgáznak az MVM általi megvásárlása, nem vizsgálódhatott a Gazdasági 
Versenyhivatal; a takarékszövetkezetek történetére mindannyian emlékszünk, nem 
vizsgálódhatott ebben; az Antenna Hungáriában, az MKB-ban sem, és így tovább. 
Ebben a tekintetben tehát én azt a rövid megjegyzést szeretném tenni, hogy ezen 
jogszabály további, ilyen módon való reszelgetésének és a versenyhivatal jogkörei 
csorbításának nincs értelme. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok. 

Megadom a szót válaszadásra államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Ugyan ez meghaladja a részletes vita kereteit, hiszen erről szólt az 
általános vita, amiről most Tukacs képviselő úr beszélt, de azért engedjék meg, hogy 
ismertessem azt, hogy a kormány álláspontja szerint a versenytörvény módosításával 
elérendő cél, hogy a GVH eljárásai még hatékonyabban szolgálják a versenyjogi 
követelmények érvényesítését, mindenekelőtt a vállalkozások összefonódására és az 
eljárások irataiba történő betekintésre, valamint az adatok kezelésére vonatkozó 
szabályok pontosításával. A közbeszerzéseket, illetőleg az európai uniós források 
felhasználását érintő, versenyjogi jogsértésekkel szembeni hatékonyabb fellépést 
szolgálja a törvényjavaslat. A GVH eljárásait érintő, speciális szabályok magában a 
versenytörvényben kerülnek elhelyezésre. Tehát azt gondolom, hogy a szabályozási 
szint szempontjából mindenképpen előrelépést jelent az eddigi jogforrási helyzethez 
képest.  

Összefoglalva: tényleg nem akarok még egyszer az általános vitában elhangzott 
érvekre utalni, de az Igazságügyi Minisztérium kifejtette az előterjesztő álláspontjait, 
és úgy gondolom, hogy Tukacs István képviselő úr megjegyzése ellenére is 
változatlanul fennállnak ezek az érvek, amelyek a javaslat mellett szólnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután további felszólalási szándék nincsen, ezért 

a vitát lezárom, most a határozathozatalra kerül sor. Először a Gazdasági bizottság 
hárompontos háttéranyagában szereplő módosító javaslatokról kell döntenünk. Ezek 
közül az 1. és a 2. pontot teszem most fel szavazásra, ezeket az előterjesztő támogatja. 
Kérdezem, hogy ki az, aki ezekkel egyetért. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 
tartózkodás mellett a Gazdasági bizottság módosító javaslatai közül az 1. és a 2. 
pontot támogatta. 

Most a Gazdasági bizottság 3. pontban foglalt módosító indítványáról kell hogy 
döntsünk. Ezt a kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 3. pontban foglalt módosító indítványt 5 igen 
szavazattal, 20 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elutasította. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell hogy 
határozzunk. A kormány ezt támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki 
támogatja ezt. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát a 
bizottság 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadta. 

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadásáról szóló 
döntésre kerül sor. A kormány ezeket támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 
önök támogatják-e. (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 
tartózkodás mellett az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést 
támogatta.  

Bizottsági előadónak Tuzson Bence alelnök urat javasolom. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy Tuzson Bence alelnök urat bizottsági előadónak kijelöltük. 
Kisebbségi előadó kijelölésére nem kerül sor, hiszen ellenszavazat nem volt, és jelzik 
is az ellenzéki frakciók, hogy nem kívánnak kisebbségi előadót állítani. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak a kormány képviseletét.  

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény módosításáról szóló T/4649. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely a magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról szóló T/4649. számú 
törvényjavaslat. V. Németh Zsolt államtitkár urat köszöntöm a kormány 
képviseletében. A háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság ötpontos terjedelmű 
módosító indítványa található, továbbá a Törvényalkotási bizottságnak is van saját 
javaslata. Megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

V. Németh Zsolt hozzászólása 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány az Országgyűlés Mezőgazdasági 
bizottsága által javasoltak közül az 1., a 2. és az 5. pontot támogatja, az Országgyűlés 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága által támogatottak közül az 1. pontot, a 2.-nak 
csak az i) pontját és a 3. pontot. Nem támogatja a 4., 5. és 6. pontot.  

Talán annyi kiegészítést hadd tegyek a javaslatokhoz, hogy két helyen jelenik 
meg jelentős változtatási igény. Egyrészt a Hungarikum Bizottság tagjainál jelentkező 
igény, hogy az ellenzék is képviselőt delegálhasson a bizottságba - ezt a kormány 
támogatja -, létszámarányának megfelelően egy fővel bővülhetne a Hungarikum 
Bizottság a javaslat szerint az ellenzéki képviselők közül, és javasoljuk, hogy a 
szószólók közül is egy fővel bővüljön a Hungarikum Bizottság. A támogatott 
javaslatok ezt a változtatást takarják. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Legény 

Zsolt képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. A Hungarikum 
Bizottságról szóló törvényt 2012-ben teljes egyetértésben fogadta el az Országgyűlés, 
azt hiszem, talán csak az LMP tartózkodott akkor. Egy, mondjuk úgy, a nemzeti 
egységet teljes terjedelmében megmutató törvényről van szó, és pontosan azért, mert 
a tárca most kezdeményezte a törvény módosítását, az ellenzék is adott be ehhez 
módosító javaslatot. Ahogyan említette államtitkár úr, a bizottság összetételével 
kapcsolatos módosító javaslatot nyújtottunk be - nemcsak az MSZP egyébként, 
hanem a Jobbik is -, amelyben azt kezdeményeztük, hogy az Országgyűlésben 
frakcióval rendelkező pártok is hadd delegáljanak egy-egy főt ebbe a Hungarikum 
Bizottságba.  

Mivel ez a Hungarikum Bizottság összesen 16-18 főből áll, sőt a mostani, tárca 
általi előterjesztésben plusz személyeket kívántak ebbe beemelni, ezért azt gondolom, 
kifejezetten, mondhatnám azt is talán, hogy a kormány részéről vagy a 
kormánypártok részéről egy nemes gesztus lehetne, ha az ellenzéknek is megadnák 
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azt a lehetőséget, hogy egy-egy tagot delegáljanak az Országgyűlésben frakcióval 
rendelkező pártok ebbe a bizottságba. Ha egy 18 tagú bizottságba most még delegálna 
az LMP, a Jobbik és az MSZP is egy-egy tagot, akkor egy 21 tagú bizottság jönne létre, 
nem hiszem, hogy bármi is borulna arányait tekintve ebben a bizottságban. Ráadásul 
ez egy olyan bizottság, ahol - mint ahogyan mondtam - nem nagyon szokott, mondjuk 
úgy, vita vagy nézetkülönbség lenni, itt mindenkinek egy célja van: a törvény 
preambulumában megfogalmazottaknak megfelelően a hungarikumok teljes nemzeti 
védelme.  

Éppen ezért azt gondolom, mint ahogyan már mondtam, hogy egy nemes 
gesztus lehetne, ha a kormány, illetőleg a kormánypártok támogatnák azt a 
lehetőséget, hogy az ellenzéki pártok ne összesen delegáljanak egy főt, hanem az 
Országgyűlésben frakcióval rendelkező pártok delegálhatnának egy-egy főt, nem egy 
főt delegálnának így az ellenzékiek összesen a bizottságba, hanem három főt. Azt 
gondolom, ez egy nemes gesztus lenne, éppen ezért lenne egy ilyen javaslatunk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután további hozzászólási szándékot nem látok, 

jelzem, hogy a kormánnyal mi is egyeztettünk, és az a probléma, amit itt részben 
képviselőtársam is említ, részben államtitkár úr is említett, valóban a Mezőgazdasági 
bizottság delegálási joga, és ezzel kapcsolatosan pillanatnyilag az a helyzet, hogy a 
Mezőgazdasági bizottság két tagot delegált, és a kormány - lehet, hogy az ellenzék 
mércéje szerint nem elégséges mértékben, de - azt akarja lehetővé tenni, hogy 
lehessen egy harmadik, ellenzék által delegált tagja is a Mezőgazdasági bizottságnak. 
Úgyhogy én erre tennék egy szövegszerű javaslatot, mert nem egyértelmű az 
előterjesztésben az, hogy az ellenzéki delegálási jog hogyan valósuljon meg, és az 
lenne a jó, ha ez is a Mezőgazdasági bizottság keretei között maradna.  

Tehát egy új, (3a) bekezdéssel egészülne ki a törvény 14. §-a, és ez úgy szólna, 
hogy az Országgyűlés a mezőgazdasági ügyekért felelős bizottság javaslatára, eddig az 
volt, hogy kettő, most nem kettő, hanem három - két kormánypárti és egy ellenzéki - 
tag, a nemzetiségeket képviselő bizottság javaslatára egy további tag delegálásáról 
dönt. Tehát ez a kormányjavaslat. Ehhez képest fogalmazott meg Legény képviselő úr 
további igényeket. Én ennek ellenére tartanám magam a kormány javaslatához. Még 
egyszer felolvasnám ezt a javaslatot. Tehát egy (3a) bekezdéssel egészülne ki a törvény 
14. §-a, ez úgy szólna, hogy az Országgyűlés a mezőgazdasági ügyekért felelős 
bizottság javaslatára három - két kormánypárti és egy ellenzéki - tag, a 
nemzetiségeket képviselő bizottság javaslatára további egy tag delegálásáról dönt.  

Megadom a szót válaszadásra - nem csupán ezzel kapcsolatosan, hanem 
Legény képviselő úr felvetésével kapcsolatosan is - államtitkár úrnak.  

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A 

Hungarikum Bizottság működésében nem lehet fellelni semmiféle pártszerűséget az 
eddigi döntéseknél, de azt nem mondanám, hogy vita nincs. Van vita, hosszas vitákat 
követően születnek meg a döntések, és egy bizottságnál fontos az arányosság elve is, 
amit ez az általunk beterjesztett javaslat biztosítana, tehát létszámarányosan 
megjelenhetne ott az ellenzék is. De a másik eleme az, hogy operatív tudjon maradni 
egy bizottság, tehát nem tartjuk kívánatosnak a bizottság túlzott kibővítését sem.  

Mindamellett azt feltételezni, hogy itt valamiféle pártbeli arányok még akkor is 
csekély mértékben jelennének meg, értelmezhetetlen, hiszen a bizottság ágazati 
szereplőkkel jelenik meg ott, és természetesen fogalmunk nincs arról, hogy akár az 
agrárium részéről, akár a Tudományos Akadémia részéről delegált tag miféle 
pártszimpátiát képvisel. Tehát úgy véljük, hogy a három fő részvétele az Országgyűlés 
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részéről méltányos, és az Országgyűlésben lévő arányokat képezi le, hogy abból kettő 
kormánypárti, egy pedig ellenzéki. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó Tamás képviselő úr és Legény Zsolt 

képviselő úr is jelentkezett. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Én csak nagyon röviden annyit jegyeznék 

meg a felszólalással kapcsolatban, hogy azért azt jó helyen mondja az államtitkár úr - 
megint nem figyeltem, bocsánat, hogy mi a titulusa -, igen jó helyen mondja, hogy a 
bizottság létszáma és az operativitás milyen összefüggésben van egymással. Ezt itt a 
TAB-ülésen mondani, amelyik egy 40 vagy 50 fős bizottság (Közbeszólás: 
Harminckilenc!), 39 fős bizottság - 32-en szoktak általában szavazni, arra emlékszem 
-, azért ez kifejezetten vicces szerintem.  

Annyira egyszerű a kérdés: van egy olyan törvény, amivel, ha jól emlékszem, 
mindenki egyetértett. Bejelentkezik három parlamenti frakció, ha jól értem, de kettő 
biztos, hogy szívesen részt venne ebben a munkában. Önök meg most itt elkezdenek 
jogászkodni meg összevissza beszélni, hogy milyen indokokkal… Mi dől ott el, 
államtitkár úr, ami miatt nem lehet bevonni a munkába a parlament többi pártját? 
Mi? A 18 meg a 21 között milyen operatív és objektív óriási különbség van egy 
bizottság munkájában? Még egyszer mondom: mindezt egy olyan bizottság előtt 
mondva, amely 39 fős testületként egyébként operatív munkát végez elvileg. Nem 
értjük. Nem ragaszkodunk hozzá; látszik, hogy semmi nem változott. Vagy valami 
mégiscsak van ott, ami miatt nem kellene oda másokat beengedni - én ezt nem 
hiszem el egyébként, nem akarok ebben hinni. De szerintem ez már tényleg a 
nevetséges kategória, hogy egy olyan törvénynél, amit mindenki megszavazott, hogy 
szeretne hozzájárulni, ez a magyarázkodás a válasz - ez szerintem szánalmas.  

Azt kérném szépen, hogy gondolják már végig, vagy akkor adjanak egy világos 
magyarázatot, hogy miért zavarná a hungarikum ügyét, ha a parlament összes, 
frakcióval rendelkező pártja - amely egyébként megszavazta a javaslatot, a 
társadalomba tudja vinni például a jó hírét ennek a dolognak, vagy be tud gyűjteni a 
több százezres vagy több milliós nagyságrendű támogatójától ehhez javaslatokat - ott 
ülne. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Legény képviselő úr nem kíván szólni. (Dr. Legény Zsolt: 

Elmondta a képviselő úr!) További felszólalási szándékot nem látok.  
Az államtitkár úrnak adom meg a szót viszonválaszra. Parancsoljon! 
 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm. 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a Hungarikum Bizottság nem egy politikai 
testület, annak egyik szereplője lehet csak az Országgyűlés által delegált személy vagy 
személyek, ugyanakkor én úgy vélem, hogy bármely politikai erőnek számos területen 
van lehetősége, hogy csatlakozzon a hungarikum ügyéhez, ha úgy tetszik, a 
mozgalomhoz. Hiszen a helyi értéktár bizottságokban, amelyek már 500 helyen 
alakultak meg az országban, szintén részt lehet venni, vagy a megyei értéktár 
bizottságokban.  

Azt azért hadd említsem meg, hogy az, hogy semmi nem változott az előzőhöz 
képest, egyszerűen nem igaz, mert változott, hiszen garantálja ez a módosítás, hogy az 
ellenzék is a létszámarányának megfelelően részt vegyen a bizottság munkájában, 
tehát egy fő részvétele lehetővé válik. Tehát változott az eddigiekhez képest a helyzet.  
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ELNÖK: Legény Zsolt képviselő úr következik, utolsó kör. Kérem, hogy ha 
valaki még szeretne szólni, akkor most kérjen szót, mert utána lezárom a vitát. 
Legény képviselő úr! 

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Ne értsen félre, államtitkár 

úr, meg arra szeretném kérni a kormánypárti képviselőtársaimat is, hogy ne értsenek 
félre, de akkor ezen az alapon, amit elmondott az államtitkár úr, annak sincs nagy 
értelme, hogy a parlament delegáljon képviselőket ebbe a bizottságba.  

Még egyszer mondom: nem szeretnénk semmiféle pártpolitikát belevinni ebbe 
a bizottságba; nem akarunk pártszínezetnek adott kérdések terén ebben a 
bizottságban bármit is bomlasztani. 

Harangozó képviselő úr elmondta egyébként szinte teljes egészében, hogy 
szeretnénk részt venni ebben a munkában. Úgy tudom, a Jobbik képviselőcsoportja is 
ezért nyújtott be ehhez egy módosító javaslatot.  

Államtitkár úr, ha egy 18 tagú bizottság operatívan működik, akkor egy 20 tagú 
bizottság is operatívan fog tudni működni. Ha kettővel megemeljük a 18 tagú 
bizottságnak a létszámát, az körülbelül nem fog semmit ezzel a dologgal bántani.  

Egyébként pedig, ha két kormánypárti és egy ellenzéki képviselőt akarnak 
benyújtani, elnézést, még egyszer mondom, nem akarok politikát belevinni, de az 
elmúlt pár hónap történéseinek eredményeként, igaz, hogy csak minimálisan, de már 
nem kétharmad-egyharmad a kormánypárti és ellenzéki képviselők aránya a 
parlamentben. Még egyszer mondom: nem politikát akarunk ebbe belevinni. Nem 
értem, hogy miért olyan nagy probléma az, hogy szeretnének részt venni az ellenzéki 
képviselők és az ellenzéki frakciók is ebben a munkában. Ahogyan említette 
Harangozó képviselő úr: teljes egységben szavazta meg egyébként ezt a törvényt a 
parlament, éppen ezért - mivel a hungarikumok, azt gondolom, közös nemzeti ügyet 
jelentenek - nem hiszem, hogy ne lehetne ezzel a kiegészítéssel élni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok, úgyhogy 

kérdezem most Legény képviselő urat, hogy ezt módosító indítványként tegyük-e fel 
szavazásra. 

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Igen, azt szeretném 

javasolni, hogy az Országgyűlésben frakcióval rendelkező pártok által delegált egy-egy 
fővel bővüljön ki a bizottság.  

 
ELNÖK: Rendben. Még egy pontosítást szeretnék ismertetni: a törvény 5. § (2) 

bekezdésében a külhoni „nemzeti értéktár” az „nemzetrész értéktár”, tehát ott egy 
„rész” szó hiányzik - ezt is majd szavazásra felteszem.  

Az előbb említett módosító javaslat következtében értelemszerűen akkor 
koherens a javaslat, ha a 11. § (2) bekezdés a) pontjában az Országgyűlés által delegált 
négy képviselő vesz részt, tehát abban az esetben, ha az Országgyűlés ezt támogatja.  

Kíván-e az államtitkár úr reagálni? (Jelzésre:) Nem. Akkor most szavazunk a 
módosító javaslatokról.  

Legény Zsolt képviselő úr javasolja azt, hogy a bizottságba valamennyi frakció 
delegáljon egy képviselőt. Kérem, hogy erről szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Legény képviselő úr javaslatát 14 igen 
szavazattal, 15 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elutasította.  

Ezt követően most kérem, hogy a kormány által tett pontosító javaslatokról, 
illetve a bizottsági részvételre vonatkozó javaslatokról szavazzunk! Tehát ez egész 
pontosan azt jelenti, hogy a törvény 5. §-a (2) bekezdésben a nemzeti helyett 
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nemzetrész értéktár szerepel; a 14. § (2) bekezdésének a) pontjában az Országgyűlés 
által delegált négy, tehát nem kettő, hanem négy; és a 14. § egy (3a) bekezdéssel 
egészül ki, aminek a szövegét már ismertettem, de most felolvasom újra: „Az 
Országgyűlés a mezőgazdasági ügyekért felelős bizottság javaslatára három - két 
kormánypárti és egy ellenzéki - tag, a nemzetiséget képviselő bizottság javaslatára 
további egy tag delegálásáról dönt.  

Ezekről a módosító javaslatokról kérem, hogy a bizottság most szavazzon! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 25 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 8 
tartózkodás mellett ezt a javaslatot elfogadta.  

Most a Mezőgazdasági bizottság háttéranyagban szereplő módosító 
indítványairól kell döntenünk, először a kormány által támogatott 1., 2. és 5. 
pontokról. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás 
mellett a bizottság ezeket a módosító javaslatokat támogatta.  

Most a háttéranyag 3. és 4. pontjában szereplő módosító indítványokról kell 
döntenünk. Ezeket a kormány nem támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő 3. és 4. pontról a bizottság 
döntött, és azt 1 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett nem 
támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell döntenünk. 
Ennek először az 1. pontját teszem fel szavazásra. Kérdezem, hogy ki az, aki az 1. 
pontot támogatja. A kormány támogatja az 1. pontját a módosító javaslatnak. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának 1. 
pontját a bizottság 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett 
elfogadta.  

A 2. pontban a kormány az m) pont, tehát a nemzetiségi értéktár 
meghatározásának elhagyását kéri - erről kérem, hogy a képviselőtársaim külön 
szavazzanak. Tehát ki az, aki támogatja azt - a kormánnyal összhangban -, hogy a 2. 
pontból az m) pont maradjon el? Kérem, hogy szavazzanak, képviselőtársaim! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 
tartózkodás mellett a módosítást elfogadta.  

Most kérem, hogy így a módosított 2. pontról szavazzunk. A kormány ezt így, 
ebben a formában támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosított 2. pontját a Törvényalkotási 
bizottság saját módosító javaslatának 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 
tartózkodás mellett elfogadta.  

Most a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatának 3. pontjáról kell 
döntenünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának 3. 
pontját 22 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta.  

Most egyben döntünk a kormány által nem támogatott 4., 5. és 6. pontjáról a 
Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának. Kérdezem a 
képviselőtársaimat, ki az, aki ezeket a módosító javaslatokat támogatja. A kormány 
nem támogatja ezeket. (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatának 4., 5. és 6. pontját 5 igen szavazattal, 19 nem ellenében, 10 tartózkodás 
mellett nem támogatta.  

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadásáról szóló 
döntésre kerül sor. A kormány ezek elfogadását támogatja. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Mengyi Roland képviselőtársunkat javaslom. Kérem, 
hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Mengyi Roland képviselőtársunkat bizottsági 
előadónak egyhangúlag kijelölte.  

Kisebbségi előadót kíván-e állítani az ellenzék? (Jelzésre:) A Jobbik jelzi, hogy 
nem. A Szocialista Pártot kérdezem. (Jelzésre:) A Szocialista Párt is jelzi, hogy nem 
kíván.  

Köszönöm. Ezzel a napirendi pont végére értünk.  

A 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti környezetvédelmi 
programról szóló H/4582. számú határozati javaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a következő napirendi pontra, amely a 2015-2020 közötti 
időszakra szóló nemzeti környezetvédelmi programról szóló T/4582. számú 
határozati javaslat.  

A háttéranyagban található a Fenntartható fejlődés bizottságának 35 pontos 
módosító javaslata, illetve 8 pontos saját módosító javaslata van kormánypárti részről 
a Törvényalkotási bizottságnak.  

Ezzel kapcsolatosan megadom a szót a kormányt továbbra is képviselő V. 
Németh Zsolt államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

V. Németh Zsolt hozzászólása 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A benyújtott módosító javaslatok 
pontosításokat tartalmaznak, nyelvhelyességi módosításra tesznek javaslatot 
zömében. A kormány ezek közül a javaslatok közül nem ért egyet a 2. és a 10. pontban 
szereplő módosítással, amely a környezeti és energiahatékonysági operatív program 
megnevezését tartalmazza. Az itt lévő módosítás - „energetikai hatékonyság” - 
helytelen lenne, tehát ennek a változtatását nem támogatjuk. A többi módosítással a 
kormány egyetért.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, kíván-e valaki 

felszólalni. (Jelzésre:) Hiszékeny képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. A környezetvédelmi 
program 2020-ig megfogalmazott céljaival egyet lehet érteni. Én azt gondolom, hogy 
a szakma jól teljesített akkor, amikor ezeket a célokat összeállította. Ugyanakkor nem 
lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy a megfogalmazott célok és az alkalmazott 
gyakorlat szöges ellentétben van egymással jelenleg. Ez jól érzékelhető például akkor, 
amikor van egyfajta egységesítési törekvés az irányítás tekintetében, és a zöldpolitikai 
szakpolitikák ma, ha jól számolom, négy különböző minisztériumhoz tartoznak, tehát 
nem hiszem, hogy valamifajta egységes irányítás vagy elképzelés ilyen körülmények 
között jól érvényesülni tudna.  
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Az is megfogalmazható és jól látható, hogy szinte teljesen leépült a hazai 
környezetpolitikai intézményrendszer: eltűntek az eddig önálló környezetvédelmi 
igazgatóságok, jelenleg pedig éppen a nemzeti parki igazgatóságok teljes 
ellehetetlenítése zajlik.  

Érdekes egyébként, hogy a TAB módosító javaslatai között szerepel egy olyan a 
3. pont alatt, hogy míg korábban az anyagban az szerepelt, hogy továbbra is célszerű 
fenntartani a környezetvédelem kormányhivataloktól különálló hatósági rendszerét, 
amely ily módon az ágazati sajátosságaira tekintettel képes biztosítani a 
környezetvédelem magas szintű védelmét, a javaslatban az szerepel, hogy ezt töröljük. 
Azt gondolom, ez is arra utal, hogy bár a szakma jól ítéli meg a helyzetet, ugyanakkor 
valamilyen politikai szándék ezzel ellentétes irányt kíván megfogalmazni.  

Miközben arról beszélünk, hogy milyen fontos a környezetpolitikai 
intézményrendszer, a gyakorlatban az valósul meg, hogy ha csak a nemzeti parkokat 
nézem, az elmúlt öt esztendőben 40 százalékkal csökkent a forrásuk, amelyeket fel 
tudnak használni. Szinte teljesen megszűntek a zöld- és természetvédelmi ügyekkel 
kapcsolatos civil és szakmai szervezeteket támogató állami pályázati források is. De 
ha a hazai hulladékgazdálkodásról beszélünk, ott is óriási problémákat 
fogalmazhatunk meg. Az egyszerű köznapi ember ebből, ha mást nem is érzékel, de 
azt igen, hogy rengeteg, egyre több úgynevezett vészhelyzethez közeli üggyel 
találkozhat nap mint nap akár a televízióban is.  

De a másik ilyen fontos terület, ahol éles különbséget látok az elviekben 
megfogalmazottak és a hazai gyakorlat között, a megújuló és a zöldenergiák területe. 
Gyakorlatilag teljesen megszűnt a panelprogram. A kormány, ahelyett hogy 
támogatást nyújtana a szélenergia és a napenergia kiépítésére, adóval és különböző 
termékdíjakkal sújtja a szektort.  

Tehát nagyon jól érzékelhető, hogy lehetnek a legszebb céljaink is, ha a 
gyakorlat ezzel teljesen ellentétesen működik.  

Az elmondottakkal kapcsolatban vagy annak hatásaként pedig szeretném 
kikérni a 3. pontot, amelyet fel is olvastam, hogy arról külön tudjunk szavazni. 
Köszönöm szépen. 

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

Hiszékeny képviselő úrnak a gondolatait folytatva megerősíteni szeretném őt, 
nevezetesen, hogy rendben is lenne ez az elénk terjesztett javaslat, ha nem látnánk 
közben a gyakorlatot. A probléma az, hogy a gyakorlat a szép szavaknak ellene hat.  

Tehát amit az elmúlt időszakban tapasztaltunk a Fidesz, illetve az Orbán-
kormányzat részéről, az bizony a környezetpolitikának a teljes leépítése és 
ellehetetlenítése volt. Kezdődött azzal, lényegében adminisztrációs szinten, hogy 
megszűnt maga a minisztérium, nincs már olyan felelős kormányzati tényező, aki a 
környezetvédelemért és a környezetpolitikáért felelős. Ez azért igen lényeges kérdés 
lenne e téren, hiszen pontosan tudjuk azt, hogy bizony, itt lobbiharcokban kellene 
küzdeni, valakinek verni az asztalt néha, ha úgy tetszik, a kormányzatnál is 
megjeleníteni olyan értékeket, amelyeket kell. Minden tisztelet azoké, akik ezt 
csinálják, minden tisztelet az államtitkár úré, másoké, akik próbálnak küzdeni e 
téren. Nem alkalmas ez a struktúra arra, hogy érdemben megjelenítsen olyan 
szempontokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy egy erőteljes, intenzív környezettudatos 
politikát lehessen Magyarországon vinni.  

Mi régóta mondjuk azt - én személyesen is, aki ebben a kérdésben mint egykori 
környezetvédelmi miniszter láttam, hogy hogyan működik ez a dolog közelebbről, 
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tehát személyesen is, a Liberális Párt, mások is mondják ezt -, hogy Magyarország 
számára a környezettudatos gondolkodás, technológiák megjelenítése, bevezetése a 
jövő számára az oktatási és technológiai fejlődés szempontjából is kulcsfontosságú 
lenne. Ehelyett nem ezt tapasztaljuk. Van egy adminisztratív leépülés, van a 
finanszírozásban is leépülés, van a szakhatósági rendszerben is leépülés. Ezeket nem 
akarom mind felsorolni, de emlékezzünk a legutóbbi vitánkra, mi történt a nemzeti 
parkokkal. A nemzeti parkok ügyében lényegében az egész civil szféra, minden ezzel 
foglalkozó terület, több mint száz szervezet kérte a kormányt, beadványt intézett 
részben a parlamenthez is, részben a kormányhoz is, hogy ne lépje meg azt, amit 
megtett, ne számolja fel a nemzeti parkok önállóságát, mégis bekövetkezett ez. Ez is 
egy olyan lépés, ami teljes egészében ellene hat annak, ami egyébként az előttünk 
fekvő javaslatban van; tehát ott vannak a szép szavak, a tettek pedig egészen másról 
szólnak.  

Visszalépés történt lényegében a zöldenergia felhasználásának a kérdésében is. 
Az egész elhibázott paksi beruházás ellene fog hatni ennek, nekünk pontosan arra 
kellene fektetnünk a hangsúlyt, hogy folyamatosan növeljük a környezettudatos 
technológiáknak az energiatermelésben való részvételét, ehelyett egy rossz és téves 
utat választottunk, ami nem fogja elősegíteni azt, szemben azzal, amilyen irányba 
egyébként a fejlett világ, az Európai Unió és egyébként a nyugati civilizáció halad. 

Megjegyzem, a környezettudatos gondolkodást, életmódot, annak az 
elterjesztését, az ezzel kapcsolatos technológiák fejlődését természetesen nemhogy 
segítené, hanem visszaveti az elhibázott rezsicsökkentés is, mert ahelyett, hogy ahhoz 
adnánk támogatást az embereknek, hogy környezettudatos technológiákat 
használjanak, hogy különböző módszerekkel, létező módszerekkel, a szigetelés 
erősítésével, panelprogrammal és egyebekkel segítsük a környezettudatos 
gondolkodást, ehelyett a pazarlásra fogjuk őket ösztönözni. 

Tehát summa summarum, összességében azt gondolom, a leírt szavak szépek 
lennének, azokat még lehetne is támogatni, de mi nem fogjuk támogatni ezt a 
javaslatot azért, mert a tettek teljesen ellentétes valóságot mutatnak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót az államtitkár úrnak. 
 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A két felszólalásban közös volt, hogy néhány 
szót szóltak az intézményrendszerről - vagy főleg arról -, az abban lévő változásokról. 
Persze, nagyon fontos az intézményrendszer állapota, finanszírozása, kapcsolódása a 
különböző szakpolitikákhoz, de azért mégiscsak az intézményrendszer egy feladat és 
nem cél, vagy eszköz és nem cél.  

Hogy milyen ok-okozati összefüggés van a környezet állapota és az 
intézményrendszer között, hogy milyen szoros ez a korreláció, arról sokat 
vitatkozhatnánk; én nem hiszem azt, hogy a túzok vagy éppen a kékvércse, a harmatfű 
állapotára olyan nagy hatással van, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőségeknek ki a munkáltatója, milyen szervezeti rendszerben vannak. Ugyanis 
az elmúlt években nem leépülés volt a környezet- és természetvédelem területén, 
hanem soha nem látott fejlődés. Még egyszer mondom és hangsúlyozom: soha nem 
látott fejlődés. Mert ha erről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy több mint százezer 
hektáron javítottuk az élőhelyek állapotát mintegy 35 milliárdos nagyságrendben, és a 
most induló európai uniós programozási időszakban szintén újabb százezer hektáron 
tesszük meg ugyanezt. Bemutatók, épületek, központok épültek, új tanösvények, és 
olyan területen például, mint az állami erdészet, ami nem tartozik a természetvédelmi 
intézményrendszerbe, ha a számos jóléti létesítményt jelentő beruházást - erdei 
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iskolákat - még hozzáraknánk, akkor több tízmilliárdos nagyságrend lehetne, de 
hozzávehetnénk a vidékfejlesztési intézményrendszerben lévő fejlesztéseket is.  

Valóban nem könnyű ezeket összegezni, hiszen számos más tárcánál is van 
környezetvédelmi feladat, de én azt látom, hogy egyre inkább kell hogy horizontális 
üggyé váljon a környezetvédelem, tehát egy tárcán belül nem biztos, hogy 
szerencsésen össze lehet ezeket a feladatokat gyűjteni, és csak onnan, egy 
minisztériumból ellátni.  

A kormányhivatalok integrációját megelőzően indult el ennek a programnak a 
közigazgatási egyeztetése, tehát hogy ez az elnevezés bennmaradt, ez ebből adódik, és 
ennek a korrekcióját természetesen meg kívánjuk tenni. Úgyhogy én arra kérem 
képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a programot, mert a jelenlegi kormányzati 
struktúrában is van szándék és akarat, lehetőség, forrás arra, hogy az ebben lévő 
fejlesztéseket és célokat megvalósítsuk. Köszönöm a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. A Szocialista 

Párt külön szavazást kért a háttéranyagban található módosító indítványok közül a 3. 
pontról, úgyhogy mindenekelőtt kérem képviselőtársaimat, hogy erről szavazzanak. A 
kormány ezt a módosító javaslatot támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 29 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett, tartózkodás 
nélkül a bizottság a módosító javaslatot támogatta.  

Most a kormány által nem támogatott és külön szavazásra kért, a 
háttéranyagban szereplő 2. és 10. pontról kell szavaznia a bizottságnak. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy ezekről szavazzanak! Ezeket a kormány nem támogatja. 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a 2. és 10. számú módosító javaslatot 4 igen 
szavazattal, 24 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elutasította.  

Most a háttéranyagban található további módosító javaslatokról kell 
szavaznunk, amelyeket a kormány támogat. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a Fenntartható fejlődés bizottságának többi módosító 
javaslatát a bizottság 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság kormány által támogatott saját módosító 
javaslatáról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát a 
bizottság 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta.  

Most az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentésről kell 
döntenünk. Ezeket a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Hadházy Sándor képviselőtársunkat javasolom. Kérem, 
hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a képviselő urat bizottsági előadónak 
egyhangúlag kijelölte.  

Kisebbségi előadót kíván-e valamelyik ellenzéki frakció állítani? Ha jól értem, 
akkor csak a Szocialista Párt nem szavazott igennel, tehát tartózkodott, de az MSZP 
sem jelzi… (Hiszékeny Dezső jelzésére:) Nem kíván állítani, tehát nem lesz kisebbségi 
előadója a bizottságnak.  
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A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra 
szóló nemzeti stratégiájáról szóló H/4581. számú határozati 
javaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ezzel a napirendi pontot lezártuk, most áttérünk a biológiai sokféleség 
megőrzésének 2015 és ’20 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról szóló 
H/4581. számú határozati javaslat megtárgyalására. Továbbra is V. Németh Zsolt 
államtitkár úr képviseli a kormányt. A háttéranyagban a Fenntartható fejlődés 
bizottságának 10 pontból álló módosító javaslatai találhatóak. Államtitkár úrnak 
megadom a szót. Parancsoljon! 

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Képviselőtársaim! A Fenntartható fejlődés bizottsága által 10 pontban 
benyújtott módosító javaslatok alapvetően pontosításokat, nyelvhelyességi 
módosításokat tartalmaznak. A kormány valamennyit támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Mivel ilyen 

nincs is, ezért a vitát lezárom. Most a háttéranyagban található módosító 
javaslatokról kell döntenünk.  

Határozathozatalok 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki a Fenntartható fejlődés bizottságának 
módosító javaslatait támogatja. A kormány támogatja ezeket. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 29 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző módosító javaslat, az összegző jelentés elfogadásáról szóló 
döntésre kerül sor. A kormány ezeknek az elfogadását támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. B. Nagy László képviselő urat 
javasolom. Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk, hogy ki az, aki az ő személyét 
támogatja! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag B. Nagy László képviselőtársunkat 
bizottsági előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadót nem kíván az ellenzék állítani. Ezzel a napirendi javaslatot 
lezártuk. 

(Jelzésre:) Most jelzik a bizottság munkatársai, hogy a kormány szünetet kér a 
következő napirendi pont megtárgyalása előtt. Mennyi szünetre van szüksége a 
kormánynak? (Jelzésre:) Ebben az esetben tíz perc szünetet vagyunk kénytelenek 
tartani, az ülést 11 óra 40 perckor folytatjuk.  

 
(Szünet: 11.31 - 11.46) 

 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/4646. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

ELNÖK: Kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el a helyüket, folytatnánk az 
ülést. Soron következik az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
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módosításáról szóló T/4646. számú törvényjavaslat. A kormány képviseletében 
Zombor Gábor államtitkár urat köszöntöm. A háttéranyag a Népjóléti bizottság 
25 pontos módosító javaslata, illetve 4 pontos terjedelemben a Törvényalkotási 
bizottság saját, kormánypárti módosító javaslata. Megadom a szót a módosító 
javaslatokkal kapcsolatosan az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Zombor Gábor hozzászólása 

DR. ZOMBOR GÁBOR államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A módosító 
javaslatokkal a kormány egyetért, azokat támogatja. Ellenzéki módosító javaslat nem 
érkezett a törvényjavaslathoz.  

Azok a javaslatok, amelyek a bizottság részéről benyújtásra kerültek, döntően 
az általános vitában elhangzott észrevételeket tartalmazzák, illetve az európai uniós 
dohányirányelvvel kapcsolatos jövedékitörvény-változásokat tartalmazzák. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr, ha szabad annyi pontosítást kérnem, hogy 

itt van egy ellentmondás a Törvényalkotási bizottság javaslatának 3. pontja, illetve a 
háttéranyagban szereplő módosítások 22., 23. és 24. pontja között. Ezek közül, jól 
értem, hogy a kormány a Törvényalkotási bizottság 3. pontban foglalt módosító 
javaslatát támogatja, és akkor ezek szerint a háttéranyagból ezt a hármat, a 22., a 23. 
és a 24. pontot nem? Parancsoljon!  

 
DR. ZOMBOR GÁBOR államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Így 

van, a TAB javaslatát támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy kíván-e valaki 

hozzászólni. (Jelzésre:) Tukacs István képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! A háttéranyag egyes pontjaihoz tennék fel kérdést önnek, először a 3. 
ponthoz egészen konkrétan, amelynél az az alapjavaslat, hogy személyes adatokkal 
bánik majd valaki 50 évig. A kérdésem arra irányulna, hogy indokolt-e az 50 év ebben 
az esetben, és nem célszerű-e az elejétől vagy bizonyos idő után személyes adatokat 
mellőzni ennél a nyilvántartásnál. Az emberi életkor, mint tudjuk, véges sajnos, ezért 
gyaníthatóan a 100 éves vélt életkorig történő adatkezelésnek nem sok értelme van a 
mi véleményünk szerint.  

A másik kérdés a 8. ponthoz kapcsolódik, amelynél a folyamatos képzésről, 
továbbképzésről van szó, amelynél a rezidenseket kivenni ebből a rendszerből 
természetesen indokolt és támogatható. A kérdésem arra irányulna, hogy tudván, 
hogy az orvostudomány rohamosan fejlődik, a 75 éves életkor a továbbképzésre 
mennyiben indokolt. Tehát nem lenne-e célszerűbb ezt valamilyen módon lejjebb 
hozni, és mondjuk, öregségi nyugdíjat elért kollégákat már nem - hogy is mondjam 
csak? - kötelezni arra, hogy ők ebben a rendszerben részt vegyenek. 

A háttéranyagnál a 11. ponttól egy nagyon terjedelmes módosítási sor jön. Én 
nem mindig vélem azt, hogy az általános vitában elhangzottak alapján készült ez el, 
inkább csak érdeklődnék, hogy mi volt ez a sor.  

Végül egy apró megjegyzést engedjen meg, nem feltétlenül tartalmi, de 
eszembe idézte az államtitkár úr, hogy ma dohányzásmentes világnap van, és 
szerintem az alapjavaslat és a módosító készítői dicséretes módon nem dohányoznak, 
merthogy a fogyasztói csomagot 20-50 szálasnak jelölik meg. 19 szálas a legtöbb 
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fogyasztói csomag cigi, ezt én mint kevésbé egészségtudatos, a dohányzást némileg 
pártoló ember így ismerem. Köszönöm szépen 

Ezek a kérdések lettek volna, elnök úr, ha lesz még mondandóm, akkor jelezni 
fogom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Lukács László képviselő úr a Jobbikból, 

parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Itt csak 

egyhez csatlakozva, ami az előbb elhangzott az MSZP-től. Valóban egyébként teljesen 
életszerű az a felvetés, ami a fogyasztói csomagnak a jelenlegi kereskedelmi 
gyakorlattal ellentétes szálszámot határoz meg, tehát az valamilyen szinten 
mindenképpen kiigazításra szorulna.  

Ami viszont üdvözlendő, és ez régóta hangoztatott téma, és örülök neki, hogy a 
Népjóléti bizottságnak sikerült behoznia és melléklettel kiegészítenie, az az 
úgynevezett dizájnerdrogoknak a kérdése, amelyben több olyan új dizájnerdrog is 
feltűnik, amely, azt hiszem, pont az őszi egészségügyi salátatörvény hasonló TAB-os 
vitájában elhangzott. Én itt azt kérdezném, hogy esetleg érdemes lenne megfontolni, 
vagy nem tudom, hogy lát-e rá az egészségügyi államtitkárság lehetőséget, hogy 
ahelyett, hogy mindig a törvény mellékletét módosítsuk, valamilyen szinten ütemet 
vagy lépést kellene tartania ennek - csúnyán mondva - az iparágnak a folyamatos 
fejlődésével, és valamilyen más, olyan jogtechnikai megoldással kellene dolgoznunk, 
amivel sokkal gyorsabban nyomon tudjuk követni ezeket a változásokat. Hiszen nem 
is olyan régen még, azt hiszem, négyet vagy ötöt adtunk hozzá, most ezzel megint 
négyet-ötöt adnánk hozzá, és szerintem megint hozzá lehetne adni még négy-ötöt.  

Egyébként döbbenetes - mindenkinek javaslom megnézni -, hogy az interneten 
külön olyan oldal elérhető, ahol a legújabban kikísérletezett, úgynevezett 
dizájnerdrogoknak a kipróbálásáról írnak emberek, tehát saját magukon mint 
tesztalanyokon végzik ezeket a próbákat, és saját magukról dokumentálják az egyes új 
vegyületeknek a hatását. Tehát ezzel valamilyen szinten lépést kell tartanunk, hiszen 
a nagy része akár az interneten, akár más utakon bejön az országba, folyamatosan 
terjednek, és egyszerűen nem kapcsolható le jól ez a folyamat, és minél tágabb az a 
lista, vagy minél gyorsabban reagál az élőbe bekerülő anyagokra, annál jobb. Tehát 
ebben lát-e valamilyen más jogszabály-alkotási lehetőséget a tárca, ezt szeretném 
megkérdezni, mert most nyilván mellékletként bekerült, eredetileg ezt a 
törvényjavaslat nem tartalmazta, és mégis belekerül ez a módosítás, ami egyébként 
egy jó módosítás.  

A többi módosítással összességében a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
egyetért, mint ahogy az egészségügyi salátatörvénnyel is egyetértett. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Apáti képviselő úr, parancsoljon! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 

drogkérdéshez szeretnék hozzászólni, ugyanis ez egy nagyobb veszedelem, mint 
amennyire az itt ülők jó része gondolná vagy sejtené. Ez nemcsak a főváros, hanem a 
vidéki kisvárosok és kistelepülések problémája is egyre inkább, ugyanis ahogy egy 
színvonalasabb szórakozóhelyen azt látjuk, hogy megfelelő szombat esti hangulatba 
kerülni sokkal drágább mondjuk sörből, borból, pálinkából, effajta nemes italokból, 
és sokkal olcsóbb ezekhez képest a dizájnerdrogok használata, tehát ha úgy tetszik, 
sokkal költséghatékonyabban be tudnak kábulni, el tudják érni a megfelelő állapotot 
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azok, akik ezt használják, úgy ez az emberek romló anyagi és pénzügyi helyzete miatt 
egyre népszerűbb lesz, egyre nagyobb teret fog nyerni. Ráadásul sokszor maguk a 
dílerek vagy a nepperek sem tudják szerintem, hogy mit árulnak, ugyanis általában a 
fővárosból érkezik az áru, és időnként ezt nyugtatókkal, vérnyomáscsökkentőkkel, 
szívgyógyszerekkel, különböző egyéb, legálisan kapható, patikákban is kapható 
gyógyszerekkel felütik. Ezért mondom azt, hogy az eredetileg is gyanús, szennyező 
anyagokkal, életveszélyes anyagokkal teli mocskot még fokozzák különböző 
gyógyszerekkel is. Ráadásul sajnos gyakran előfordul az, hogy fiatal lányok italába 
próbálnak meg belekeverni ilyen anyagokat, és ezáltal a finoman szólva módosult 
tudatállapotba került fiatal lányokkal finoman szólva is elég sok mindent meg lehet 
tenni, sokféle bűncselekményt el lehet követni a sérelmükre, akár nemi erkölcs elleni 
bűncselekményt, akár más típusú bűncselekményt is.  

Azért vagyok ez ügyben egyébként ennyire tájékozott, mert amikor három 
hónappal ezelőtt a helyi alvilág egyik prominensével sikerült szóváltásba keverednem, 
aminek aztán komoly belpolitikai következményei lettek, mert egy kétharmados 
szavazástól emiatt távol kellett maradnom, akkor egyébként, jelzem, 
megpróbálkoztak azzal is, hogy a társaságomban lévő fiatalemberek és az én italomba 
is bekeverjenek ilyet, ez egyébként térfigyelőkamera-felvételek által többé-kevésbé 
bizonyított állítás a részemről. Úgyhogy ott tartunk, hogy olyan bűnözői csoportok is 
felhasználják ezeket, amelyek egyébként akár politikailag kompromittálni 
szeretnének embereket, akár egyébként velük rivalizáló vagy velük valamilyen 
konfliktusban lévő személyeket próbálnak lehetetlen helyzetbe hozni. 

 Jelzem azt is, hogy egészségügyi vonatkozásban, amit lehet, mindent meg kell 
tenni a kiskapuk bezárása érdekében, tehát teljes, totális háborút kell hirdetni ezen 
nagyon veszélyes anyagokkal szemben. Másrészt pedig komoly rendvédelmi 
problémákat is felvet mindez, ugyanis döbbenten tapasztalom, hogy egyébként a helyi 
viszonyokban akár csak közepesen jártas személyek pontosan tudják azt, hogy kik hol 
mit árulnak, általában gyermekeknek, sokszor gyermekvárosban, hátrányos 
helyzetben lévő fiataloknak, nagyon sokszor cigány származású fiataloknak, általában 
olyanoknak, akik kiszolgáltatottak, védtelenek, a rendőrség valahogy sok esetben 
mégsem óhajt fellépni ezen személyekkel szemben.  

Tehát amikor azt látjuk, hogy mondjuk egy középkategóriás szórakozóhely 
biztonsági emberei pontosan meg tudnák mutatni azt, szerintem 50 méteres 
pontossággal, hogy hol szoktak posztolni a kereskedők, és mikor ki hol mit csinál, 
akkor általában a rendőrség nem óhajtja ezt észrevenni. Ennek nagyon sok oka lehet: 
gyávaság, alkalmatlanság, korrupció vagy éppen az elhibázott rendőri vamzerpolitika 
következménye, amikor azt gondolják, hogy azok a drogkereskedők, akik jellemzően 
most már, mondom, főleg vidéken ezekkel a dizájnerdrogokkal kereskednek, szóval 
amikor ezek a drogkereskedők be vannak ütve úgymond a rendszerbe, és különböző 
információkat szolgáltatnak más bűnözőkről, akkor gyakorlatilag több rendőri vezető 
hatalmas hibájából kifolyólag ezek szinte már idézőjelbe téve fedett nyomozói 
státuszban érzik magukat, és úgy gondolják, hogy a szándékos emberölés kivételével, 
csak azért, mert ők vamzerek, mindent elkövethetnek.  

Úgyhogy ennek az egészségügyi vonatkozásaiban is lépnünk kell, de én úgy 
gondolom, hogy ennek a bizottságnak kiemelt feladata és felelőssége, hogy a 
rendvédelmi vonatkozásaiban is próbáljunk előrelépni, mert ez egy nagyon-nagyon 
veszedelmes, nagyon veszélyes terület, és tekintettel arra, hogy jóval olcsóbbak ezek 
az anyagok, nemcsak mint általában az alkoholos termékek, hanem mint a drágább 
kábítószerek, ezért nagyon komoly veszélyt jelentenek meggyőződésem szerint több 
tízezer vagy akár százezernyi fiatal számára is. Úgyhogy a zéró toleranciával és a 
legdrasztikusabb eszközökkel kell ezekkel szemben fellépni, nemcsak egészségügyi 
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vonalon, büntetőjogi vonalon, közrendvédelmi vonalon, de meggyőződésem szerint a 
rendőrség magatartásának drasztikus megváltoztatásával és a bírói ítélkezési 
gyakorlat Szent László-i szigor irányába történő elmozdításával is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további hozzászólási 

szándék. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor válaszadásra megadom a szót az 
államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. ZOMBOR GÁBOR államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen a szót. Talán visszafelé mennék, először a drogügyekkel 
kapcsolatosan. Azzal, hogy a legutóbbi törvénymódosításban a parlament támogatta 
azt, hogy egy úgynevezett A-lista is készülhessen, és ez miniszteri rendeletben legyen 
rögzítve, ezzel gyakorlatilag néhány hét alatt tudunk reagálni arra, hogy már a most 
megjelenő, akár most ez az, azt hiszem, Facebook nevű drog, ami itt zavart és sok 
problémát okozott, már rajta tud lenni a rendelet listáján, és ahhoz, hogy az igazán 
komoly büntetési tételeket is ki lehessen róni, ahhoz fel kell kerülnie a törvény C-
jegyzékébe, mert a bizonyítás során a kockázatelemzésnek rendelkezésre kell állnia. 
Ez az általános vitában is téma volt, és azt mondtam, hogy ha szükséges, akkor egy 
törvénykezési ciklusban többször is visszahozzuk ezt a törvényt, ahogy a 
kockázatelemzések elkészülnek, de már néhány héten belül, a miniszteri rendelet 
kihirdetésével vagy az arra történő felkerüléssel már elkobozható, és büntetőeljárás 
indítható azzal szemben, aki ezeket a szereket forgalmazza.  

Az ilyen fogyasztói csomag meg jövedéki adó ügyében, amik a módosításban 
vannak, ezek a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a módosításai, hiszen a 
dohányirányelvet próbáljuk átültetni a magyar jogrendbe, hiszen most már ebben 
sürget az idő bennünket. Ezzel kapcsolatban, őszintén, nincsenek olyan 
információim, nem vagyok képzett benne, hogy most a vágott dohány 30 gramm, meg 
hogy ezek biztos így vannak, ezért volt szünet is, mert a közigazgatási egyeztetésen a 
Nemzetgazdasági Minisztérium ezeket a javaslatokat még egyszer átnézte, és azt 
mondta, hogy ezek rendben vannak. Most a módosítás az, hogy maximum 25 lehet 
benne, tehát lehet, hogy… (Dr. Lukács László György: De legalább húsz!) …jól jársz, 
és nem 19 lesz benne, hanem 20.  

Az 50 éves nyilvántartási idő. Minden implantátum ügyében ez egy ilyen 
európai uniós szokás és elv, hogy minden ilyen regisztráció esetében 50 év a 
nyilvántartási idő, ezért a protézisregiszternél is ezt használtuk.  

A 75 év a szakképzésben: ez jelenleg nem módosítás tárgya. Érdemes 
átgondolni, habár az élethosszig való tanulás kitűzött cél, tehát nem tudom, hogy 
érdemes-e ebben módosítani, de köszönöm, hogy felhívtad a figyelmet, és akkor 
megnézzük. Lehet, hogy ez valamikor úgy maradt, de nem hangzik rosszul egyébként.  

Apáti képviselő úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy most kerül sor a 
drogstratégia tárgyalására a kormányban, és ahogy én látom - hiszen az egészségügy 
ennek inkább a diagnosztikai részében van benne -, nagyon komoly rendészeti 
szándékok vannak ezzel kapcsolatban, tehát hogy afelé menjen el az állam drogellenes 
tevékenysége, az egészségügyi vagy a szociális szféra pedig a felderítésben, a listák 
elkészítésében, ezek frissítésében, tehát a naprakészségben legyen partner, és 
természetesen utána a terápiában és a kezelésben, ha ez lehetséges. Sajnos a 
dizájnerdrogok ügyében a toxikológiai kezelések száma jelentősen nő, tehát az 
iszonyú veszély, mert általában távol-keleti „sufnilaborokban” készülnek, és még azok 
sem tudják, hogy mi van a kibocsátott anyagban, akik készítik, ezért nagyon 
veszélyesek. Köszönöm szépen a hozzászólást.  
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ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr kért szót. 
Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a 

dizájnerdrogokról: azzal, hogy mindig behozunk majd mellékletet, azt érjük el, amit 
egyébként Lukács képviselőtársam is mondott, hogy mindig le leszünk maradva egy 
lépéssel. Hiszen ha rögtön és azonnal tudunk reagálni, amíg csak megjelenik a 
mellékletben, az már veszélyes időszak.  

Tehát most ezt félretéve, értem, hogy ezt lehet most csinálni, de szerintem 
valahogy ki kellene találni, és esetleg külön kezelni, nem ebben a törvényben, azt, 
hogy miért nem lehet azt megtiltani, hogy Magyarországon aki gyógyszerre 
emlékeztető bármilyen anyagot illegálisan árul, az lehet tőlem placebo is, mert nem is 
tudják, hogy mi van benne igazából, az olyan, mintha kábítószert árulna. Mert azok, 
amik elvileg normális gyógyszerészeti termékek, valamilyen engedélyeztetési formán 
át kell hogy menjenek; ha éppen mondjuk - mit tudom én - egy PEZ cukorka jut 
eszembe, annak különböző élelmiszer-vizsgálati dolgokon át kell mennie, ha a 
cukorkákról beszélünk. Miért nem lehet az, hogy ha valaki illegálisan árul, akkor - 
teljesen mindegy, hogy mi van benne - az ugyanúgy kábítószer-árusításnak 
minősülne? Tehát valahol efelé kellene elmenni, abban a pillanatban nem lenne 
szükség arra, hogy mindig fussunk az újabb és újabb nevű és újabb és újabb kinézetű 
dizájnerdrogok után.  

A másik, amire most ön azt mondja, hogy nem tud válaszolni, de mégis 
támogatják, az, hogy miért is emelik meg a minimális mennyiséget a cigarettánál. 
Mert ez mit jelent? Azt jelenti, hogy jelen pillanatban 19 szál van nagyjából minden 
csomagban, most ezt felemelik 20-ra. Mit fog ez eredményezni? Minden valószínűség 
szerint ismét árdrágulást fog eredményezni. Az árdrágulás pedig megint mit fog 
eredményezni? Nem azt fogja eredményezni… Én ezzel vitatkozom, tehát a kormány 
mindig azt kommunikálja, hogy a dohánykereskedelemmel kapcsolatos törvények 
mekkora eredményeket értek el, hiszen kevesebb fogy, kevesebbet fogyasztanak az 
emberek; szerintem nem, szerintem amire nagymértékben hatással volt ez az egész 
dohánytörvény, az a feketekereskedelem növekedése. Azzal pedig, ha most megint 
minimálisan 20 szálban fogják meghatározni a cigaretta mennyiségét, az azt jelenti, 
hogy emelkedni fog az ár, kvázi ismételten emelkedni fog a feketekereskedelem. 
Tehát minél inkább emelkednek az árak, annál inkább emelkedik a 
feketekereskedelem. Ez a feketekereskedelem-emelkedés ismételten oda vezet 
egyébként, hogy ennek több hátrányos problémája is van.  

Arról ne beszéljünk, hogy ez mekkora bevételkiesést jelent mondjuk az 
államkasszának, mert jelent! Arról ne beszéljünk ismételten, hogy a 
feketekereskedelemmel és a cigarettacsempészettel újabb bűnözési ágak is 
kiterjednek, és ugyanúgy foglalkozni kell vele! És ott van a harmadik, ami egyébként 
kapcsolódik ahhoz, hogy mi van a dizájnerdrogokban, hogy sokszor olyan termékek 
kerülnek be az országba cigaretta formájában, amelyeknél szintén fennáll az a 
lehetőség, hogy nem minőségellenőrzött termékek, ki tudja, hogy mi van benne 
éppen, és mennyire egészségkárosító, még inkább, mint amikor valaki cigarettázik.  

Én tehát ezt - főleg úgy, hogy önök sem tudnak erre választ adni jelen 
pillanatban - egyáltalán nem tartom jónak, hogy felemelik, főleg úgy nem tartom 
jónak, hogy erre semmilyen hatástanulmány nem volt; bár mondjuk a 
dohánytörvénynél sem volt hatástanulmány, látjuk, hogy mi lett az eredménye. Én 
nem is nagyon tudok pozitívumot mondani, ha megvonjuk az önök 
dohánytörvényének a mérlegét, hiszen mindenre kihatással volt, nemcsak arra van 
kihatással, hogy mennyire nőtt a feketekereskedelem, arra is, hogy sajnos milyen 
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bűncselekményeket követnek el, egy rossz szabályozásból fakadóan hány trafikrablás 
történt, de ezek teljesen más dolgok. Tehát én egyáltalán nem tartom 
támogathatónak, hogy meghatározzuk azt, hogy még több kell hogy benne legyen a 
fogyasztói csomagolásban, mert ennek ismételten, azt gondolom, nagyon káros 
következményei lehetnek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tukacs István képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretném csak 

megjegyezni azt, hogy az én értelmezésem szerint ez a javaslat cigiügyben nem arra 
irányul, hogy kötelezően 20 szálas a fogyasztói csomag, lehet, hogy rosszul értem; ha 
rosszul értem, akkor az államtitkár úr majd a válaszban ezt elmondja, ha meg jól 
értem, akkor a gyakorlathoz kell alkalmazkodni, magyarul ahhoz, amit most a gyártók 
csinálnak, mert ami 19 szálas lesz, az nem lesz fogyasztói csomag. Száz szónak is egy a 
vége: nem kellene ezen nekünk olyan sokat lovagolni, én egy további egyeztetést azért 
még megkockáztatnék ebben az ügyben a nemzetgazdasági minisztériumos 
kollégákkal.  

Az államtitkár úr azt mondta, hogy a 75 éves életkorra vonatkozó javaslat 
megfontolandó. Messze támogatnánk, ha ez a megfontolás azt az eredményt hozná, 
hogy itt valamivel lejjebb lehetne szállítani.  

Végül, azt szeretném megjegyezni, hogy óhatatlan, hogy salátatörvények 
kerülnek elénk, de nagyon szívesen látnánk már - és ez nem tartozik szorosan a 
napirendhez, tudom -, ha az ágazat koncepcionális kérdései kerülnének napirendre, 
mert ezek az előttünk lévő javaslatok megkerülhetetlenek, ez utólag már rendben van, 
de valóságosan nem orvosolnak égető gondokat. Köszönöm szépen.  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a vitát lezárom. Államtitkár úrnak megadom 
a szót viszonválaszra. 

 
DR. ZOMBOR GÁBOR államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Én azért nem akartam ennek a fogyasztói csomagnak a kérdésébe 
nagyon belemenni, mert ott az európai uniós irányelvet vezetjük át, amiben a 
minimum 20 szál.  

Az európai uniós irányelv újabb rendelkezései minden olyan gyártói 
módosítást vagy trükköt, ami a rászoktatásra vagy a könnyebb hozzáférhetőség 
elősegítésére vonatkozik, tiltanak. Korábban 20 szálasak voltak a cigarettás dobozok, 
aztán pont amiatt, hogy legyen egy ilyen árelőny, csökkentsék az árat, és ezzel 
könnyebben hozzáférhetővé tegyék főleg a fiatalok számára - ezt nem én mondom, 
hanem ez a tapasztalat és a kimutatott tények -, ezért lett 19 szálas, ezért lettek 
vékonyak a cigaretták, ezért volt, hogy voltak rövidek, voltak hosszabbak, ezért van 
az, hogy mentolos ízesítést és különböző ízesítéseket kezdtek el alkalmazni, és az új 
irányelv ezeket tiltja meg. Ehhez csatlakozunk mi is, hogy például a rászokást 
elősegítő, ízesített vagy elvékonyított cigarettákat a magyar jogrend is meg fogja 
tiltani, ebben a részben szerintem tiszta lehet a lelkiismeretünk. Tehát ez nem 
nemzeti elképzelés. 

A dizájnerdrogok ügyében, úgy gondolom, az megérne egy gondolkodást, hogy 
hogyan lehetne még gyorsabbá tenni a rendszert. Én azt mondanám, hogy meg 
kellene várnunk a tapasztalatait a mostani rendszernek, ami pár hónapja működik, 
hogy ahogy megjelenik egy új drog, gyakorlatilag néhány héten belül már föl tudjuk 
tenni a tiltólistára, és rögtön elindul - ezáltal, hogy fölkerül a listára - a 
kockázatelemzése, ami ahhoz kell, hogy utána gyakorlatilag le lehessen csukni az 
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illetőt, aki ezt forgalmazza. Én szívesen visszatérek erre, és amikor megvannak a 
tapasztalatok, akkor én javasolni fogom, hogy esetleg más módon történjen. Jelenleg 
még nagyon kevés idő telt el, de a tapasztalatok sokkal kedvezőbbek, mint a korábbi 
rendszerrel, mert korábban csak két alkalommal lehetett egy évben, ősszel és 
tavasszal, most pedig gyakorlatilag folyamatosan meg tudjuk ezt tenni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatalra kerül sor. A Népjóléti 

bizottság háttéranyagban szereplő 22., 23. és 24. módosító pontjáról kell hogy külön 
szavazzunk. Ezeket a kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 22., 23. és 24. pontot igen szavazat nélkül, 30 
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította. 

Most a háttéranyagban szereplő… (Jelzésre:) Lukács képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Annyit 

ügyrendben szeretnék mondani, hogy szeretnénk kikérni a Népjóléti bizottságnak a 
20. pontját - tehát a cigaretta fogyasztási csomagjának adagjára vonatkozó pontját - 
külön szavazásra, tehát még egyszer mondom, a Népjóléti bizottság által 20. pontban 
javasoltat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Most ugyanúgy felteszem szavazásra, ahogy legutóbb a 

szocialista indítványt, de kérem képviselőtársaimat, hogy ezt jelezzék majd a vita 
során, és ne a szavazás közben.  

Tehát akkor most a Jobbik kérésére a népjóléti bizottsági módosító 
indítványok 20. pontjáról szavazunk. A kormány ezt támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatok közül a 20. pontot 23 
igen szavazattal, 7 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a 20., 22., 23. és 24. pont kivételével a többi módosító javaslatról 
szavazunk. A kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a Népjóléti bizottság további módosításait 27 
igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell döntenünk. A 
kormány ezt támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát 27 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Most az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentésről kell 
döntenünk. A kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a 
bizottság 27 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Pesti Imre képviselőtársunkat javasolom. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Pesti Imre képviselő urat 
bizottsági előadónak kijelölte. (Jelzésre:) Kisebbségi előadót nem kíván állítani az 
ellenzék (Jelzésre:) közül a Jobbik; Tukacs képviselő úr a Szocialista Párt részéről 
jelzi, hogy a Szocialista Párt igen, tehát a bizottság kisebbségi előadója Tukacs 
képviselő úr lesz. Köszönöm szépen.  
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Az ülés berekesztése  

Ezzel a napirend végére értünk. Köszönöm a mai munkát, államtitkár úrnak 
pedig a részvételt. Az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc) 

  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Árvayné Dani Judit, Molnár Emese, Morvai Elvira és 
Nánásiné Czapári Judit  


