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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 36 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat. Ismertetem a helyettesítési 
rendet: Répássy alelnök úr Szűcs Lajost, Rubovszky elnök úr Vejkey Imrét, Vas Imre 
képviselőtársunk Jakab Istvánt, Kucsák László képviselő úr Dunai Mónikát, Selmeczi 
Gabriella képviselő asszony Bóna Zoltánt, Salacz László képviselő úr B. Nagy Lászlót, 
Pesti Imre képviselő úr Horváth Lászlót, Harangozó Tamás képviselő úr Tóth 
Bertalant, Hiszékeny Dezső képviselőtársunk pedig Kiss Lászlót helyettesíti. Erre 
tekintettel megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes. 

Képviselőtársaim a napirendi előterjesztést kézhez kaphatták. Kérem, hogy 
erről most szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztett napirendi javaslatot 25 igen 
szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról 
szóló T/7389. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően most megkezdjük az 1. napirendi pont tárgyalását, amely a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló T/7389. számú 
törvényjavaslat. A kormány képviseletében Fónagy János államtitkár urat köszöntöm, 
az előterjesztő képviseletében pedig a Magyarországi nemzetiségek bizottsága 
részéről Varga Szimeon nemzetiségi szószóló urat köszöntöm. 

A Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító javaslata van 
előttünk, ez képezi a vita tárgyát. Megadom a szót az előterjesztőnek. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló, előterjesztő: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága megtárgyalta a módosító javaslatot, és 11 
szavazattal azt elfogadta. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a kormányzati álláspont 

ismertetésére Fónagy államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A Törvényalkotási bizottság módosító javaslatát a kormány 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Nincs jelzés.) Miután 

hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Most határozathozatal 
következik. 

Először a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell a 
bizottságnak dönteni. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát a 
bizottság 30 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Ezeket a kormány és az előterjesztő támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Vécsey képviselőtársunkat javasolom bizottsági előadónak. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy egyhangúlag Vécsey képviselőtársunkat bizottsági 
előadónak kijelöltük.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Államtitkár úrnak és szószóló úrnak 
köszönöm szépen a részvételt. (Dr. Fónagy János és Varga Szimeon távozik az 
ülésről.) 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló T/7392. törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontként az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló T/7392. számú törvényjavaslat.  

A kormány képviseletében Felkai államtitkár urat köszöntöm. A 
háttéranyagban megtalálható az Igazságügyi bizottság kétpontos módosító javaslata, 
illetve 37 pontban a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt ezekkel kapcsolatosan a kormányzati álláspontról. Parancsoljon, 
államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm. A TAB-
módosítót támogatjuk. A bizottsági módosítónak az 1. pontja korábban támogatott 
volt, viszont a TAB-módosítónak, ha jól látom, a 24. pontja sokkal bővebben, tehát 
terjedelmesebben, részletesebben szabályozza, emiatt nem támogatom a bizottsági 
módosító 1. pontját, hanem helyette a teljes TAB-módosítót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr 

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

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Azokat az aggályokat nem 
kívánom elismételni, amelyeket már az általános vitában elmondtunk, úgyhogy arra 
szorítkoznék, amit a TAB-módosító, a TAB-kezdeményezés tartalmaz.  

Azt jól látjuk, hogy önök nem elsősorban egyeztetni kívánnak kétharmados 
jogszabályokról, hanem megpróbálják kikerülni azt, hogy ilyeneket kelljen meghozni.  

Látható az, hogy a hatóság jogkörbővítését kétharmados törvényben kellene 
meghatározni, ehhez képest most a TAB módosító javaslatával azt kívánják elérni, 
hogy ezt ki lehessen kerülni, és egy feles törvénnyel lehessen szavazni róla, feles 
törvénnyel határozhassa majd meg a miniszter rendeletben, hogy milyen feladatokat 
ad a hatóságnak.  

Én azt gondolom, ezt a technikát ismerjük, és sokszor próbál is élni vele az 
Országgyűlés, ami általában mindannyiszor alkotmányellenesnek bizonyul; itt is ez a 
probléma áll majd fenn. Tehát ha az Alaptörvény azt mondja, hogy a feladatkör 
megnevezését és lényeges tartalmát is sarkalatos szabályba kell foglalni, akkor, azt 
gondolom, azzal kikerülni, hogy nem ez történik, hanem majd a Belügyminisztérium 
vagy akármelyik minisztérium vagy miniszter rendeletben fogja ezt megtenni, és 
tulajdonképpen ad feladatkört egy független állami szervnek, őszintén szólva én azt 
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nem tudom, hogy ennek az alkotmányossága mellett hogyan lehet érvelni; mert az 
alkotmányellenessége vagy alaptörvény-ellenessége mellett viszonylag könnyű.  

Úgyhogy én az államtitkár urat is kérdezem, meg természetesen az elnök urat, 
hogy miért gondolja azt, hogy ez nem sérti az Alaptörvényt, ugyanis én azt gondolom, 
hogy itt vitán felül ez történik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A mi álláspontunk az volt, és itt volt is előzetes 

egyeztetés a Belügyminisztériummal, hogy a feladatkör bővíthető, és ehhez nem 
szükséges kétharmados többség. Ha rendeletalkotási jogot adunk, akkor ahhoz 
szükséges lenne.  

Nyilvánvalóan az előterjesztőnek vagy a kormánypártoknak a szándéka sokkal 
inkább az lett volna, hogy ezt a rendeletalkotási jogot az NMHH elnöke 
gyakorolhassa. Éppen azért tettünk le erről, mert a rendeletalkotási jog oda történő 
áthelyezéséhez már kétharmados többségre lenne szükség, és ezt nem láttuk 
biztosítottnak.  

Gyüre alelnök úr kért szót, parancsoljon! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Bizottság! Az államtitkár úrhoz lenne egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy 
a koncepció változik az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokkal 
kapcsolatban. Korábban a hivatal végezte volna, most pedig ez kikerült a törvényből. 
Az elektronikus aláírásról szóló törvény szerint a szolgáltatást kormányrendeletben 
erre kijelölt szolgáltató végzi. Miért lett ez a módosítás, illetve ki lenne az a 
szolgáltató, lehet-e ezt tudni? Köszönöm.  

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

elnök úr. Egy megjegyzés arra, amit az elnök úr mondott: mi sem támasztja jobban 
alá azt, amit én mondtam, mint az ön érvelése. Ugyanis ön nem mondott mást, mint 
hogy volt egy terv, amit tartalmilag szeretnének átvezetni, ezt a tervet tartalmilag 
egyenes úton nem lehet megcsinálni, ezért találnak rá egy kerülő utat, egy olyan 
sajátos jogtechnikai megoldást, amivel eredményként ugyanazt érik el, csak más 
jogtechnikai megoldással. Ez az, amiről kimondta többször az Alkotmánybíróság, 
hogy nem működik.  

Ha tartalmilag akarunk felülírni egy olyan témakört, amit egyébként sarkalatos 
törvényben - vagy korábban kétharmados törvényben - kell szabályozni, azt hiába 
írjuk körül kerülő úton, hiába próbálunk más jogtechnikai megoldást találni rá, attól 
az még a kétharmados tárgykörnek, a kétharmados rendelkezésnek a 
megváltoztatása. Ez az, ami nem lehetséges, és ez az, ami alkotmányellenes, pont 
azért, amit az elnök úr elmondott. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az alelnök úrral közöttünk a vita abban van, hogy a mi határozott 

véleményünk az, hogy a rendeletalkotási jogkörnek a telepítése kétharmadot igényel, 
és miután ez nem történik meg, tehát nem találunk kerülő utat, nem az NMHH 
elnöke, hanem a belügyminiszter a rendeletalkotási jognak a címzettje, ezért ilyen 
értelemben a kétharmados többség hiányában rendeletalkotási joggal a hatóság 
vezetője nem fog rendelkezni.  

Vas Imre képviselő úr kért szót, de most mégis a vita folytatásaként egy 
gondolatra röviden megadnám a szót az alelnök úrnak. Parancsoljon! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen; 
nem fogok visszaélni a dologgal. Csak egy megjegyzést ehhez: ha ez így van, és ezt a 
jövőben így kívánjuk bevezetni, és ezt alkotmányosnak tartjuk, akkor gyakorlatilag a 
független állami szerveknek a függetlenségét lényegesen csorbítani fogjuk. Ugyanis 
innentől kezdve bármelyik minisztérium rendeletalkotási úton olyan feladatköröket 
adhat neki, ami egyébként sarkalatos törvényben nincs szabályozva, holott ott kellene 
szabályozni. Gyakorlatilag, ha úgy tetszik, akár még el is lehetetlenítheti ezen az úton 
bármelyik független alkotmányos szerv működését.  

Pontosan azért függetlenek, és azért nem hasonlíthatóak egy 
kormányhivatalhoz, ahol ez a megoldás teljes mértékben aggálytalan lenne, mert az 
alkotmányos rendszerben azt az immunitást, azt az integritást meg kell őrizni. Ha egy 
miniszteri rendelettel lehet ezeknek a szerveknek feladatot adni, vagy tőlük akár 
elvonni, mert ilyen esetben, azt gondolom, ez visszafelé is igaz lehet, akkor ez az elv 
fog sérülni. Akkor másként kell meghatározni az NMHH-nak vagy bármelyik más 
független szervnek az alkotmányos pozícióját, és akkor természetesen a kormánnyal 
való relációja megváltozhat, ugyanúgy, mint egy kormányhivatalnak. De mivel ez egy 
független szerv, ezért aggályos ez a megoldás, és pontosan ezért kell sarkalatos 
törvényben a feladatköröket rögzíteni, és szerintem alkotmányellenes kiegészíteni ezt 
rendelettel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Színesítsük a vitát. Vas Imre képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az Alaptörvény szabályozásából 

adódóan önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletalkotásra csak sarkalatos 
törvényben lehet felhatalmazást adni, a kormánynak, miniszternek pedig feles 
törvényben.  

A törvényalkotónak - jelen esetben nekünk - szabad joga eldönteni, hogy kinek 
ad felhatalmazást: a kormánynak, valamelyik miniszternek vagy az NMHH 
elnökének. Jelen esetben az történik, hogy ha elfogadjuk ezt a javaslatot, akkor a 
kormány, illetve bizonyos kérdésekben a belügyminiszter adhat ki rendeletet, és 
ehhez nem kell egyébként sarkalatos törvénynek lenni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Látszik, hogy 

az önök világlátásában ma már a parlamenti többség, a parlament és a kormány 
között nincs különbség. Tehát gyakorlatilag a magyar Országgyűlés a magyar 
kormány végrehajtó szerve, ez tökéletesen látszik, ennek csúfosabb példája nincs, 
mint a keddi szavazás, ahol egyébként az elnök úr is átverte itt az egész bizottságot, és 
néhány órával a benyújtás után a törvény vitáján, a 17 óra 45 perckor megkezdődő 
vitánál egyszerűen becsapták az itt ülő képviselőket.  

Most az egy más kérdés, hogy az ellenzéki képviselők ezt nem veszik jónéven, a 
kormánypártiak ezzel tudnak együtt élni, de azért ne felejtsük el azt a csúfságot, ami 
történt: kiderült, hogy a NAV-törvényen belül olyan tárgyköröket is szabályoztak, 
amikre tételesen itt ön azt mondta, hogy technikai jellegű módosítások, és semmilyen 
érdemi dolog nincs bennük. Aztán kiderült, hogy a vagyonosodási vizsgálat szabályait 
írják át a törvényben, meg kiderült, hogy a kormánytagok összeférhetetlenségét írják 
át a közbeszerzési törvényben, aminek aztán tényleg a NAV átalakításához semmi 
köze nincs. Nyilvánvalóan kell a pénz.  

Elnök úr, az NMHH-t a magyar Országgyűlés hozta létre a kormánytól 
független szervként, ezért van kétharmados törvényben. Önök most egyszerűen ezt 
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megkerülve kicsavarják e szervezet feladat- és hatásköre meghatározásának lényegi 
tartalmi részét, és odaadják egy kormánytagnak. Önök egyszerűen elveszik az NMHH 
- legalább papíron meglévő - függetlenségét is, és azért, mert nincs kétharmados 
többségük, egyszerűen egy miniszteri rendeletre bízzák azt, hogy feladatot adjon vagy 
vegyen el egy kormánytól független médiahatóság esetében, amit önök hoztak létre 
kormánytól független, csak a parlamentnek felelős hatóságként.  

Az a helyzet, hogy ugyanaz a meglátásunk, mint a NAV-nál, tehát hogy el lehet 
indulni ezen az úton, de szerintem jogtechnikai szempontból semmi különbség nincs; 
innentől kezdve, ha önök nem tudják majd módosítani például a titkosszolgálatok 
hatáskörét és feladatkörét, mert a nemzetbiztonsági törvény lényeges elemét érinti, 
akkor majd ugyanezt a megoldást fogják játszani, hogy a belügyminiszter rendeletben 
egyébként feladatokat fog meghatározni a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, mert 
önök szerint majd az nem a lényeges és fontos része a kétharmados törvénynek, és 
majd a miniszter a belátása szerint feladatokat ír elő vagy vesz el például a 
titkosszolgálatoktól. Ugyanaz a kategória. Ha egyszer kétharmados törvényben 
szabályozták pontosan azért, mert nem a kormány szerve, hanem kizárólag az 
Országgyűlésé, és neki az a feladata, hogy a kormánytól függetlenül képviselje azokat 
a törvényeket és értékeket, amik rá vannak bízva, akkor nem adhatják oda egy 
miniszternek, hogy rendeletben tőle feladatot vegyen el vagy adjon hozzá, mert a 
lényegét veszíti el, a függetlenségét ez a szervezet.  

És még egyszer: ha ez egy új út lesz, természetesen minden egyes alkalommal 
meg kell és fontos is hogy meg legyen támadva az Alkotmánybíróságon, de akkor 
önök aztán tényleg már mindent kiüresítenek, amit Magyarországon 
parlamentarizmusnak hívnak, akkor teljesen fölösleges kétharmados törvényekkel 
bíbelődni. Mondják azt, hogy a dolgok úgy lesznek, ahogy önök akarják, és akkor 
egyszerűbb, ha így kezdődik az alkotmány, és akkor nem kell itt bizottsági üléseken 
ücsörögnünk. Szerintünk kifejezetten felháborító ez a megoldás.  

 
ELNÖK: Ami a napirendhez nem tartozó részt illeti: azt kifejezetten 

visszautasítom, hogy én itt bárkit megtévesztettem volna az előző ülésen, ugyanis - 
vissza lehet nézni a jegyzőkönyvben, én javaslom is képviselőtársamnak - 
kiosztottunk itt egy bizottsági módosító javaslatot, ami kizárólag technikai kérdéseket 
szabályozott. Ennek semmilyen, később politikai vita tárgyává tett javaslat nem volt 
része. Arra mondtam, hogy mindenki megnyugodhat, abban kizárólag technikai 
módosítások vannak. Ez megfelel a valóságnak.  

Arról, hogy az eredeti törvényjavaslatot a benyújtáshoz képest a bizottsági 
ülésig - kétségkívül az eljárás kivételes eljárás volt, de azért így is eltelt jó néhány óra, 
mondjuk nyolc, hogy - ki mennyire tanulmányozta át, mi volt ebben szép, mi nem 
volt, erről lehet vitát folytatni, de amit én itt mondtam, az minden szempontból 
megfelelt a valóságnak. Bárándy alelnök úr, parancsoljon!  

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

szót, elnök úr. Vas Imre képviselőtársamnak szeretnék egy választ adni arra, amit 
felvetett. Ha ez így lenne, képviselő úr, amit ön elmondott, akkor nagyon sok 
jogszabályt kéne, lehetne hatályon kívül helyezni, és az alkotmányból vagy az 
Alaptörvényből is számos szabályt lehetne hatályon kívül helyezni, ugyanis, hogy a 
rendeletalkotási jogkör mire terjedhet ki, azt is számos más jogszabály behatárolja. 
Ezt nyilván ön is tudja. Ha ez nem így lenne, akkor, mondjuk, nem lennének 
kizárólagos törvényhozási tárgykörök.  

Éppen ezért én azt gondolom, hogy azon kár vitát nyitni, vagy inkább hadd 
fogalmazzak úgy, hogy az a gondolatmenet megbicsaklik, amikor ön azt mondja, hogy 
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az Országgyűlésnek van lehetősége meghatározni azt, hogy milyen körben alkothat 
rendeletet egy miniszter, és ezért teljesen aggálytalan az, hogy a miniszter majd az 
NMHH működésével kapcsolatban rendeletet alkot. Hát erre a gondolatmenetre 
akkor akár felfűzhető lenne az is, hogy az igazságügyi miniszter feles törvénnyel, feles 
többséggel nyilván megkapja a jogköröket a vonatkozásban, hogy majd a Kúria 
elnökére vagy a Kúria működésére vagy a bíróságok működésére milyen rendeleteket 
alkothat. Mivel itt független állami szervekről van szó, amelynek a függetlenségét és a 
rá vonatkozó szabályokat az Alaptörvény és más jogszabályok is biztosítják, ezért erre 
nem terjedhet ki a rendeletalkotási jogköre egy miniszternek. Pontosan ez a lényeg. 
És miért csinálják ezt? Még egyszer mondom: azért, mert az az egyenes út, ami arról 
szólna, hogy ezt a jogkört megkapja az NMHH elnöke, ez azért nem járható önök 
szerint, mert kétharmados törvényben kéne rögzíteni. Ezért választanak egy olyan 
elkerülő utat, még egyszer mondom, ami tartalmilag ugyanez, oda lehet utalni ezeket 
a feladatokat, ezeket a feladatokat oda lehet adni, és kötelezni lehet a végrehajtására 
ezt a hatóságot, csak éppen egy miniszteri rendelettel. Képviselő úr, azt gondolom, 
elég egyértelműen érthető, hogy az ön gondolatmenete… (Dr. Vas Imre: Nem!) Nem? 
Hát akkor kíváncsi vagyok, hogy mit mond rá. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Balla György alelnök úr, parancsoljon!  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 

szeretném rövidebbre zárni a vitát, ha lehet, mert, amit Bárándy alelnök úr mondott, 
hogy az Alkotmánybíróság már számtalan esetben hozott ilyen döntést - én azért 
messze nem emlékszem olyan sok esetre, mint az önök idejében, de -, ebből, ha az 
igaz, amit ön mond, következik néhány dolog, leginkább az, hogy az 
Alkotmánybíróság kiválóan teszi a dolgát. Az alelnök úr felvetésére szerintem Gulyás 
elnök úr teljesen világos, egyértelmű választ adott, és szerintünk éppen ezért ez a 
megoldás alkotmányos. Ha ezzel mégis probléma van, akkor van egy olyan szerv, 
alelnök úr, amit úgy hívnak, hogy Alkotmánybíróság, ami az ön véleménye alapján 
számtalan esetben tette már helyre a kormánypárti szavazatokkal elfogadott 
törvényeket, nagy valószínűséggel, ha önnek igaza van, akkor ezután is meg fogja 
tenni. Tehát nem állunk olyan közel a totális államhoz, mint ahogy ezt Harangozó 
képviselő úr rendszeresen és folyamatosan mondani szokta. Tehát szerintem nincs 
ezzel gond. Egymást nem tudjuk meggyőzni. Hála istennek, Magyarországon van egy 
olyan szerv, amelyik egyébként hivatott arra, hogy függetlenül mindenkitől az 
alkotmányosságot vizsgálja, és ha egy jogszabályt egyébként nem talál 
alkotmányosnak, akkor meg is fogja hozni a megfelelő döntését. Ezt éppen Bárándy 
alelnök úr erősítette meg legelső hozzászólásában.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Egyrészt visszatérve 

az előző témához: a TAB-módosítókkal kapcsolatban valóban elnök úr elmondta, 
hogy csak pontosításokat tartalmaz, és egy pontjára felhívta a figyelmet. Ugye, 
emlékszünk rá, hogy volt már ilyen ebben a bizottságban, amikor kapkodás árán a 
következő tavaszi ülésszakon sikerült önöknek megmenteni, ha jól emlékszem, az ital-
nagykereskedő cégeket az összeomlástól, mert itt bemondásra került, hogy higgyük el, 
isten bizony, ebben csak technikai módosítások vannak, és látatlanban megszavazta 
ez a bizottság - persze mi nem, mi akkor kivonultunk -, majd kiderült, hogy egyébként 
a hatálybalépés is át lett írva, amiről senkinek fogalma nem volt? Úgyhogy ez már 
annyira nem erős.  
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De az a helyzet, hogy itt elhangzott a bizottsági ülésen - és én erre utaltam, 
elnök úr, ha jól emlékszem - a képviselőtársunk részéről is, meg szerintem más 
ellenzéki részéről is, hogy ekkora terjedelmű - az alapjavaslatról van szó - törvényt, 
amelyik egyébként közel vagy 30 törvényt módosít, de sokat, az biztos, tucatnyi 
törvényt, így nem lehet. Erre nem az a válasz jött, elnök úr, öntől sem, a 
kormánypártok részéről sem, senkitől sem a kormány részéről, hogy hát igen-igen, 
van még itt egy-két dolog, amit egyébként ebben a törvényben szeretnénk elrendezni, 
hanem az az egyszerű hazugság érkezett válaszként, hogy nem kell foglalkozni azzal, 
mi is tudjuk, hogy bizonyos törvények tekintetében muszáj több más törvényt 
módosítani, merthogy egyébként a szervezet elnevezését is végig kell vezetni egy 
csomó törvényen, és egyébként semmi más lényeges nincsen ebben. Ez hangzott el 
ezen a bizottsági ülésen.  

De akkor vissza is kérdezek, elnök úr: ön személyesen tisztában volt vele? Ön 
úgy ült itt végig ezen a vitán, hogy pontosan tudta, hogy ebben a törvényben egy utaló 
szabállyal önök el fogják venni a vagyonosodási vizsgálat kezdeményezésének jogát? 
Illetve, hogy egy másik utaló szabályon keresztül - egyébként, ha csak elolvassa az 
ember a törvényt, nyilvánvalóan ennyi idő alatt nem lehet kiszúrni sem - önök a 
kormánytagoknak, a kormánytagok családtagjainak visszaadják a közpénzekhez való 
hozzáférés jogát? Ön tudta ezt, és elfelejtett nekünk szólni, vagy úgy érezte, hogy 
ennek nincsen jelentősége, vagy önnek sem volt fogalma róla? Mert azért ez egy 
érdekes kérdés lehet.  

Visszatérve egyébként erre a javaslatra, nyilván Balla György képviselőtársunk 
Orbán Viktor régi szavait idézte most itt nekünk, ami arról szólt, hogy majd jönnek a 
jogászok, megnézik, hogy mi van, oszt jó napot - ezt hallgattuk meg öntől. (Balla 
György: Ön ennyit értett meg belőle!)  

Tehát érdemi érveket nem tud mondani, az önök ereje meg az önök szavazata 
az, ami dönt; érvei nincsenek, majd menjünk az Alkotmánybírósághoz, a jogászok 
elrendezik, oszt jó napot. Körülbelül ezt hallottuk öntől. Szerintem ez teljesen 
méltatlan ahhoz a feladathoz, amit elvileg ennek az Országgyűlésnek csinálnia 
kellene, pártállástól függetlenül. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Tehát ennek a törvénynek, amiről 

most tárgyalunk - én a másikra nem kívánok reagálni, mert ez a napirendi pontunk - 
a szabályozási tárgyköre teljes mértékig feles.  

Egyetlenegy pontja lett volna kétharmados, ami az Alaptörvény 23. cikk (4) 
bekezdésére utal, ami az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletalkotási jogára 
terjed ki. Tehát itt nem arról van szó, hogy van egy olyan törvény, aminek 
kétharmados a szabályozási tárgyköre, hanem az egész törvény feles törvény. Tehát 
nem olyan szabályozási tárgykörről van szó, mint például a nemzetbiztonsági törvény, 
ahol egyébként az egész törvény szabályozási tárgyköre sarkalatos. Itt feles törvényről 
van szó. Itt csak azért lett volna sarkalatos, ha az NMHH elnökének adunk 
rendeletalkotási jogot, de ennek a törvénynek a tartalmi szabályozási köre teljes 
mértékig feles törvény. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megadom a szót az államtitkár úrnak válaszadásra, parancsoljon! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm. Akkor 

nézzük, hogy a 106. §, ami most belügyminiszteri hatáskörbe utalja a jogalkotást, mit 
szabályoz! 
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Három pontja van, a), b), c) pont. A c) pont ebből a szempontból nem játszik, 
mert az igazgatási szolgáltatási díj egy önköltségarányos díj, tehát az viszonylag 
objektív, mindegy, hogy ki határozza meg.  

Az a) pont arról szól, hogy a bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
követelményeket, a bizalmi szolgáltatók pénzügyi és személyzeti megfelelőségét és a 
többi, tehát a bizalmi szolgáltatóra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ki lesz a 
bizalmi szolgáltató? A NISZ. A NISZ hol foglal helyet? Ez a Belügyminisztériumnak 
egy háttérintézménye. Tehát az a) pontra vonatkozó szabályozás nem az NMHH-ra 
vonatkozó szabályozás, ez a kormánynak egy végrehajtó szervére vonatkozó 
szabályozás lesz.  

Mit mond a b) pont? A b) pont azt mondja, hogy a bizalmi felügyelet által 
vezetett nyilvántartás tartalmát… Hogy a bizalmi felügyelet kicsoda, azt eme törvény 
93. §-a mondja meg, tehát nem a miniszteri rendelet fogja megmondani. A 93. § (3) 
bekezdése azt mondja, hogy bizalmi felügyeletként első fokon a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság jár el, amely 93. § - ezt csak zárójelben mondom - mint 
feladatmeghatározó szabály nem kétharmados. Tehát magyarul: a bizalmi felügyeletet 
nem a belügyminiszter fogja kijelölni, a feladatkörét nem a belügyminiszter fogja 
meghatározni, hanem ez a törvény határozza meg.  

Egyetlenegy elem lesz, amit a belügyminiszter fog meghatározni az NMHH-val 
összefüggésben. Ez azt mondja, hogy a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartás 
tartalmát… - tehát egy nyilvántartásnak a tartalmát, ennyi, ami nem egy tartalmi 
szabályozás.  

Az összes többit vagy ez a törvény mondja meg, vagy pedig a NISZ-re 
vonatkozik. A NISZ - most azért hangsúlyozom ki már harmadszor is, mert a másik 
kérdés arra vonatkozott, hogy miért került ki a központi hivatal -: azért került ki, de 
azt hiszem, erre utal is a módosító indítvány, mert a NISZ lesz a bizalmi szolgáltató, 
és a központi hivatal, ami a KEKKH - magyarul az elektronikus aláírás, ez a bizalmi 
szolgáltatás -, az elektronikus aláírást lehetővé tévő elemet teszi rá a csipre. Ő csak 
ráteszi, ő csak egy mechanikus végrehajtója annak, hogy működjék a csip, de maga a 
bizalmi szolgáltató a NISZ lesz.  

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

ezért a vitát lezárom, és a határozathozatal következik. 
Először a háttéranyag kormány által nem támogatott 1. pontjáról kell hogy 

szavazzunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő 1. pontban foglalt módosítást a 

bizottság 30 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett, támogató szavazat nélkül nem 
támogatta.  

Most a háttéranyag további pontjairól kell a bizottságnak döntenie. Ezeket a 
kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban szereplő további 
módosításokat, ami egyébként a 2. pont, 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 2 
tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú, törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatot a bizottság 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett támogatta. 
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Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell most 
döntenünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 22 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak Hadházy képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a képviselő urat bizottsági előadónak egyhangúlag 
kijelöltük.  

Kisebbségi előadó? (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr lesz a bizottság kisebbségi 
véleményének előadója. (Jelzésre:) Ezt a Jobbik is bólintással jóváhagyta.  

Ennek megfelelően a napirendi pont végére értünk. Köszönöm államtitkár 
úrnak a részvételt. 

A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával 
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/7394. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, ami a választójoggal nem rendelkező 
személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/7394. 
számú törvényjavaslat. Az Igazságügyi Minisztérium képviseletében Völner Pál 
államtitkár urat köszöntöm.  

A módosító javaslatok között az Igazságügyi bizottság 6 pontos módosító 
javaslata található, illetve a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslata, 5 
pontos terjedelemben. Megadom a szót az előterjesztőnek a kormányzati álláspont 
ismertetésre. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): (Zaj a teremben.) 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát az Igazságügyi bizottság korábban ezt a módosítót 
tárgyalta… 

 
ELNÖK: Csöndet kérek szépen, elnézést! Hallgassuk az államtitkár urat! 

Parancsoljon! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nyelvhelyességi 

szempontból volt egy felvetés, amit át kellett volna vezetnünk. Időközben további 
értelmezések merültek fel, és ezért a korábbi, Igazságügyi bizottságban támogatott 
javaslatot nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Dr. Bárándy Gergely 

jelentkezik.) Bárándy alelnök úr kért szót, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Egészen rövid leszek, csak nem szeretnék abba a hibába esni, amibe a 
Jobbik beleesett az egyik törvénymódosító javaslat kapcsán.  

Ezek valóban nyelvhelyességi és technikai módosítások. Mindazonáltal már 
most mondom, hogy nemmel fogunk rá szavazni, és azért fogunk rá nemmel szavazni, 
mert úgy gondoljuk, hogy a teljes törvényjavaslat bármely részére csak így tudunk. 
Ugyanis a törvényjavaslat még abban a körben sem módosítja az elmúlt időszakban 
lassan mindenki által belátott hibákat, amire koncentrál, nemhogy egy lényegesen 
szélesebb körben nyúlna a választójoggal kapcsolatos szabályokhoz, anomáliákhoz.  
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Mi az ötpárti egyeztetéssel kapcsolatban írtunk egy levelet, amire semmilyen 
választ nem kaptunk egyébként a mai napig, hogy mely tárgykörökben lenne érdemes 
a választójoggal kapcsolatos problémákat módosítani, illetve korrigálni - 
bizniszpártok és társai. De még ebben a tárgykörben, ami mondjuk a nyilvántartás, 
ami mondjuk a levélben szavazás, ami mondjuk arról szólna, hogy azoknak az 
embereknek, akik elhunytak, ne továbbítsák és küldjék ki a levélben való szavazásra 
vonatkozó csomagot, még ezt se módosítja. 

Tehát ez a törvény így gyakorlatilag nem ér semmit. Ezzel jelentős változást 
biztos, hogy nem fogunk tudni a választójogban elérni. Éppen ezért, mivel ez így van, 
a törvény egyetlen olyan javaslatát sem tudjuk támogatni, amit előterjesztettek. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Répássy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Bárándy Alelnök Úr! Ezt a vitát a plenáris ülésen lefolytattuk, és tiszteletben 
tartom az álláspontjukat, ami alapvetően egy politikai álláspont, de azért arra 
felhívom a figyelmét, hogy a törvényjavaslat éppen azoknak segítene, akik a 
választójogtól elsősorban a mentális képességeik miatt kerülnek megfosztásra. Tehát 
a törvényjavaslat arról szól, hogy ezeket a személyeket pontosan, megbízhatóan tartsa 
nyilván a Nemzeti Választási Iroda, meg persze a bűntetteseket is megbízhatóan 
tartsa nyilván. Kérem, azt mérlegeljék, hogy néhány tévedést, néhány alapjogi 
sérelmet lehetne megakadályozni ezzel a törvényjavaslattal. Nem állítom, hogy e 
nélkül egyébként nem működne ez a nyilvántartás, erről is volt vita a plenáris ülésen, 
hogy akkor ez biztosan eddig nem működött. Nem, nem erről van szó. Mindenesetre 
megbízhatóan lehetne a nyilvántartásokat vezetni, és ezért kérem, hogy fontolják meg 
a szavazatukat. Köszönöm. 

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

elnök úr. Valóban ez egy politikai vita köztünk, ebben igaza van Répássy alelnök 
úrnak, csak itt egy kétharmados szabályról van szó, illetve a választójoggal 
kapcsolatban nyilvánvalóan kétharmados többséggel lehet módosítani bármilyen 
szabályt. Ha vannak olyan tárgykörök, amik tulajdonképpen még csak politikainak 
sem mondhatók, mert szerintem abban mindannyian egyetértünk például, hogy más 
példát ne említsek, csak amit az előbb tettem, hogy jó lenne annak elejét venni, hogy 
olyanoknak biztosítsunk szavazásra lehetőséget, akik időközben elhunytak. 

Gulyás elnök úrral volt egy közös vitánk is egy civil szervezet által rendezett 
fórumon, és ott volt jó pár olyan felvetés, amivel egyébként egyet tudtunk mind a 
ketten érteni. Azt kifogásolom, és a felvetésemnek az az alapja, hogy még csak ezeket 
sem hozták be. Vannak olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban van egyetértés. Van 
egyetértés abban - a Nemzeti Választási Bizottság elnöke is egyébként ezt támogatja -, 
hogy a szabályozást a vonatkozásban módosítani kell, hogy lehetőség szerint a 
bizniszpártok ne tudjanak elindulni a következő választáson. Ebben a körben sem 
tudtunk egy egyeztetést lefolytatni, ebben a körben sem voltak önök vevők semmire. 
Most annak, hogy kiragadunk egyet a sok probléma közül, én nem látom értelmét. Én 
sem azt gondoltam, hogy az egy- vagy kétfordulós választással kapcsolatban fogunk 
most egyezségre jutni, de legalább amiben egyetértés van, azt érdemes lett volna 
idehozni a Ház elé, és akkor talán meglenne a kétharmados többség is. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz képviselő úr Tapolczai Gergely 

képviselő urat, Nyitrai Zsolt képviselő úr pedig Mátrai Márta háznagy asszonyt 
helyettesíti. 

Megadom a szót még a válaszadást megelőzően Révész Máriusz képviselő 
úrnak. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A 

törvényjavaslat, ami előttünk van, „A választójoggal nem rendelkező személyek 
nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról” címet viseli.  

Az a helyzet, hogy Bárándy alelnök úr - bár sok mindennel egyetértek, amit 
mondott - itt konkrétan a választójogi törvény általános módosítását kéri számon. 
Csak megjegyzem itt mindenkinek, hogy ez a törvény egyébként teljesen másról szól, 
úgyhogy szerintem furcsa azzal indokolni ennek a törvénynek az el nem fogadását, 
vagy egyébként a választójogi törvényt, ami nem ennek a törvénynek az elsődleges 
tartalma, még ha érinti is annak módosítását, annak módosítása nem tartalmazza. 
Nyilvánvalóan egyébként ezzel a címmel ez a törvényjavaslat azokat a kérdéseket nem 
szabályozhatja, amiket Bárándy alelnök úr számon kért, mert ez más tartalmú. Lehet, 
hogy lehetséges lenne olyan egyeztetéseket is folytatni, csak megjegyzem, hogy ez a 
törvény teljesen másról szól, mint amire alelnök úr hivatkozott. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót államtitkár úrnak válaszadásra. 

Parancsoljon! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Éppen azért egyszerűsödött le ez az egész javaslat, mert egy konkrét 
problémával kellett szembesülnünk, amit a Választási Iroda jelzett, és mindenféle 
egyéb elemek beemelése a vita során szerintem magát az elfogadását vagy a viták 
menetét befolyásolta, illetve nehezítette volna. Ahogy Révész Máriusz 
képviselőtársam is mondta, konkrétan csak ez a téma az, ami előttünk van, és ennek a 
támogatását kérjük. 

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

pontjairól kell először szavaznunk, ezeket a kormány nem támogatja, tekintettel arra, 
hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslata ezeket felülírja. Tehát a 
háttéranyagban szereplő igazságügyi bizottsági módosító indítványokról szavazzunk 
most! A kormány ezeket nem támogatja. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban szereplő igazságügyi 
bizottsági módosító indítványokat 28 nem szavazattal egyhangúlag nem támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját, 1. hivatkozási számú módosító 
javaslatáról kell döntenünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát 24 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül 
támogatta.  

Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. A kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 24 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 
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Bizottsági előadónak Vécsey képviselő urat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Vécsey képviselő urat bizottsági 
előadónak kijelölte. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr lesz a bizottság kisebbségi 
véleményének ismertetője. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm államtitkár úrnak a részvételt. 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/7404. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a 4. napirendi pontra, amely az egyes egészségügyi és 
egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/7404. számú 
törvényjavaslat. Köszöntöm a kormány képviseletében Ónodi-Szűcs államtitkár urat. 
A háttéranyagban található a Népjóléti bizottság 15 pontos terjedelmű módosító 
indítványa, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú, kormánypárti, 11 
pontos terjedelmű saját módosító javaslata. Előterjesztőként államtitkár úrnak adom 
meg a szót. Parancsoljon! 

 
DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A kormány álláspontja az, hogy 
mind a módosítókat, mind pedig a TAB-módosítókat támogatja, egyéb kiegészítéssel 
jelenleg nem kívánok élni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Gőgös képviselő úr 

kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ennek a 
törvényjavaslatnak egyik része az elektronikus cigaretta szabályozásáról szól. Nem 
akarom untatni a bizottság tagjait, hogy én több mint három évtizedes füstölgés után 
három éve hagytam abba a dohányzást, de még tavaly nyáron, ha valaki, aki nem 
tudta, hogy nem dohányzom, nyújtotta felém a cigarettát, még nyúltam utána.  

Magyarul: az ösztön és a reakciók elég sokáig működnek, tehát nagyon 
nehezen lehet kimondani azt, hogy valaki leszokott róla. Ezért tartom, tartjuk nagyon 
veszélyesnek, ha azokat a személyeket, akiket - többek között azért, mert lehet, hogy 
így próbálnának leszokni - mondjuk csökkentett nikotintartalmú vagy pedig nikotint 
egyáltalán nem tartalmazó elektronikus cigarettával bekényszerítjük a dohányboltba, 
illetve bekényszerítjük olyan helyekre, ahol tömény füstölés van, dohányzóhelyekre. 
Ezt mi semmiképpen nem támogatjuk, és nagyon-nagyon megfontolásra ajánlanám, 
mert ez nem jó. Ez ugyanaz, mintha az alkoholistát a kocsmába küldenénk be ügyet 
intézni. (Derültség.) Erre nagyon-nagyon vigyázni kell. Sok mindent írogatnak az 
elektronikus cigarettáról, de azért egyet tudni kell: nyilvánvalóan közel sem annyira 
veszélyes, mint a másik, és ugyanúgy passzív dohányosként lesz benn egy ilyen 
helyen, aki elektronikus cigarettát szív, egy erősen dohányos környezetben. Én ezt 
megfontolnám. Nem tudom, hogy csak tisztán anyagi szándék volt-e abban, hogy 
ezzel is a dohánybolt hasznát növeljük, hogy csak ott lehessen ilyen cigarettákat 
kapni. Ez az egyik probléma.  

A másik az, hogy teljesen máshogy kellene ezt a dolgot kezelni, nekem az az 
álláspontom, még akkor is, ha látványra ez pont ugyanúgy néz ki, mint a másik 
cigaretta. Tehát ezt nem kellene, úgyhogy mi nem fogjuk támogatni nyilván ezt a 
törvényjavaslatot, és ebben határozottan azt kérnénk, hogy meg kellene fontolni ezt a 
szabályozást. Köszönöm. 
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ELNÖK: A törvényjavaslat kapcsán rendkívül erős kormánypárti érdeklődés 

tapasztalható. Sorrendben, a jelentkezés sorrendjében adok szót. Pesti Imre képviselő 
úr, parancsoljon! 

 
DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Elektronikus cigaretta van a piacon, ha tetszik, ha nem, mindenfajta 
ellenőrizetlen helyről származó, többnyire Ázsiából érkező, bizonytalan minőségű, 
bizonytalan anyagot tartalmazó elektronikus cigaretta van a piacon. Két dolgot lehet 
tenni - Gőgős képviselő úrnak válaszolok elsősorban s persze mindenkinek -: vagy 
hagyjuk ezt a nagyon ellenőrizetlen piacot, vagy valamilyen formában ellenőrizve 
betereljük hivatalos formában a dohányboltok világába; ez az egyik. 

A másik: mind a mai napig rendkívül komoly vita zajlik az elektronikus 
cigaretta idézőjelbe tett hasznosságáról, hogy segít-e a leszoktatásban vagy nem. 
Körülbelül három hónappal ezelőtt az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg egy 
nagy multicentrikus vizsgálat, amely éppen ezt a pozitív hatást próbálta erősíteni. Én 
a magam részéről mindenfajta dohányzásnak az ellenzője vagyok, de szakmai 
megfontolásokból a piac rendezése és szűkítése mindenféleképpen a jelenlegi áldatlan 
helyzeten javít, ezért, noha a dohányzás legnagyobb ellenzője vagyok, mégis azt 
mondom, hogy ez egy előrelépés. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Lukács László György képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Én kezdeném inkább sorjában, és nem egyből az e-cigis vitára térnék rá. Legelőször is 
a háttéranyag 1. pontjával kapcsolatosan, ami az elektronikus egészségügyi 
szolgáltatási tér, tehát, ha úgy tetszik, az e-health-szel kapcsolatos, itt korábban 
adatvédelmi aggályok merültek fel a tervezett szolgáltatással kapcsolatosan. Azt a 
vitában elmondtuk - a magam részéről, illetve szakértői szemmel is átnézve -, hogy 
azért akkora komoly adatvédelmi aggályok nem voltak benne, ebben a Népjóléti 
bizottság módosítója tartalmaz szintén előrelépéseket mind az adatkezelés 
terjedelmével, az adatkezelés önkéntességével, korlátozhatóságával kapcsolatosan, 
tehát előtte ez szerintem nem volt különösen aggályos, most így már még kevésbé 
aggályos szerintem. De a jelenlegi állapotok szerint, úgy gondolom, hogy azok az 
aggodalmak, amelyek ezzel kapcsolatosan voltak, eleve kezelve voltak, így most talán 
egy kicsit körültekintőbben kezeli ezt most a háttéranyag 1. pontjában szereplő 
módosítási szándék. 

Ami a háttéranyag 4. pontját illeti: ez a méltányossági gyógyszerregiszter, ha 
nagyon egyszerűen lefordítjuk, ez a forgalomba hozatalra kért vagy még egyelőre nem 
engedélyezett, de a forgalomba hozatalra szánt gyógyszerekkel kapcsolatosan; itt 
azért a vitában felmerült egy méltányossági kérdés, hogy ez a regiszter mennyire lesz 
méltányos vagy méltánytalan a betegek számára. Úgy tűnik, hogy ezek az általános 
vitában elhangzott kritikák talán meghallgatásra kerültek és részint beépítésre is 
kerültek, hiszen ott az egyik, ami felmerült, hogy nem tudtuk, hogy mennyi ideig fog 
élni egy regiszter, mennyi ideig kell finanszíroznia magának a gyógyszer gyártójának 
vagy forgalmazójának a regiszteren szereplő betegeket. Ebben, úgy tűnik, van 
előrelépés, ebben örülünk, hogy meghallgatták a kritikákat, és sikerült ezt a 
szabályozást tisztába rakni.  

A 26/B. § pedig úgymond szimultán megteremti mellé az eredeti szándékával 
ennek a regiszternek, illetve a méltányossági gyógyszerpiacnak az ellenőrzési 
lehetőségét, amelyben az egy meggyőző érv volt, hogy hallatszódott, hogy 16 milliárd 
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forintról beszélünk. Tehát amikor ekkora volumenű kiadás van az egészségügyben, 
pláne hogy egyébként minden forint számít, akkor jól meg kell fogni egy ilyen kasszát, 
és hatékonyan, de egyébként a betegek érdekeit is szolgálóan kell ezt kezelni.  

Azt mindvégig hangsúlyoztuk, hogy nem akarunk a gyógyszergyártók és a 
gyógyszerforgalmazók pártjára állni, és távol álljon tőlünk, hogy oda fogunk állni, én 
úgy gondolom, hogy talán ez a jelenlegi szabályozás egy kicsit megnyugtatóbb lesz az 
ő részükre is, bár ezzel kapcsolatosan majd az ellenvéleményeiket nyilván el tudják 
mondani. 

Ami a háttéranyag 6. pontját jelenti, ez az ivarsejtbank, illetve az ivarsejtekkel 
kapcsolatos szabályozás. Itt annyi kis rossz érzésünk van, hogy lényegében azt a Rig 
Lajos képviselőtársunk által előterjesztett módosító javaslatot átültette a Népjóléti 
bizottság, jobban esett volna, ha magát a jobbikos javaslatot ültetjük át, de nincsen 
ebben egy hiúsági vagy saját kérdés. Ahogy a jelenlegi szabályozásban ez alakult, az 
tökéletes lesz, nem lehetetlenülnek el az ivarsejtbankok, illetve az IVF-nek a 
működése sem. Az IVF-nek így most már nem kötelező egyrészt egy ivarsejtbanki 
tevékenységet is végeznie, ez, én úgy gondolom, hogy az egyébként nagyon fontos 
tevékenységet végző, mesterséges megtermékenyítést végző helyeknek egy nagy teher 
lett volna, és abban a kontextusban, ha azt beszéljük, hogy a szeretett vagy a várt 
gyermekek megszületését segítsük, kár lett volna korlátozni az IVF-központok 
működését bármilyen módon, hiszen inkább a támogatásuk szükséges. Úgy 
gondolom, hogy ez egyébként meg szokott nyilvánulni minden egyes, például a 
Jobbik részéről is minden egyes módosításban a költségvetésben is, hiszen mindig 
próbáljuk emelni ennek a költségnek a keretét, tehát ez, én úgy gondolom, rendben 
van. 

Ami a háttéranyag 8-9. pontját jelenti: e-cigi - ebben az álláspont sajnos nem 
változott a kormányzat részéről, a Népjóléti bizottság sem lépett túl azokon a 
kommunikációs elemeken, amelyek voltak, de úgy látszik, az ellenzék is ugyanabban a 
kommunikációs térben mozog, tehát ebben, én úgy gondolom, hogy nem lesz 
közelítés. A magunk részéről teljesen indokolatlannak tartjuk, hogy ezt a dohányzást 
imitáló eszközök forgalomba hozatalával, kereskedésével kapcsolatos tevékenységet a 
trafikokba tegyük. Nagyon egyszerűen megoldható az ellenőrzésük vagy akár a 
fiatalok egészségének a megőrzése, ha rátesszük azt a 18-as karikát, ami egyébként a 
dohányboltokon is szerepel, legfeljebb ugyanúgy járnak az e-cigi boltok, mint 
egyébként korábban a dohánytrafikok is, hogy felnőttboltnak nézik a turisták, tehát 
lényegében nem lesz különösebb változás.  

Nem látom indokoltnak azt, hogy ezt az egyébként körülbelül 5 milliárd 
forintos piacot teljes egészében betegyük a dohánytrafikokba, és azt is azért 
szeretném megjegyezni ezzel kapcsolatosan, hogy szó sincs arról, hogy bármilyenfajta 
lobbiérdek dolgozna e mögött, illetve bármilyenfajta lobbitevékenység lenne. Úgy 
gondolom, hogy ez egy racionális gazdasági tevékenység, hogy egy sokkal szélesebb, 
sokszínűbb gazdaság legyen, és az e-cigit forgalmazók, az azzal kereskedők is, az ő 
családjaik is megtalálják a lehetőségeket. Továbbra is úgy gondolom, hogy ez a része 
elfogadhatatlan a törvényjavaslatnak, a módosításokkal együtt is elfogadhatatlan lesz. 
A végső szavazással kapcsolatosan pedig még fenntartjuk a változtatás lehetőségét. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla alelnök úr, parancsoljon!  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Akkor 

átalakultunk, ha jól értem, e-cigi vitakörré. Gőgös képviselő úr mondta, hogy ő három 
éve leszokott a dohányzásról, én még nem vagyok ilyen szerencsés, és azt én mélyen 
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osztom, hogy az e-cigi egyébként abszolút nem dohányzásról leszoktató eszköz, 
merthogy talán képviselő úr mondta, hogy abban folyik a vita, hogy ez segít a 
leszokásban vagy nem segít. Szerintem ott azoknak van igaza, akik azt mondják, hogy 
nem segít. De nem is ez a kérdés. 

A kérdés az, hogy károsabb-e egy dohányos számára e-cigarettát használni, 
mint a rendes cigarettát. Aki le akar szokni, annak nem az e-cigaretta lesz erre az 
alkalmas, abban én egészen biztos vagyok. Aki viszont csökkenteni kívánja a 
szervezetébe juttatott, valójában káros szén-monoxidot és kátrányt - lévén az e-
cigarettában ilyen nincsen -, ott én még nem olvastam semmiféle olyan komolyan 
vehető anyagot - nem is hiszem, hogy van ilyen, tudomásom szerint a magyar 
kormány nem is végeztetett olyan kísérleteket, amivel ezt be lehetne bizonyítani -, 
hogy károsabb lenne vagy pont olyan káros lenne az e-cigaretta, mint a másik. Ettől 
függetlenül szerintem a javaslat jó javaslat, pontosan azért, hogy a rászokást viszont 
ne segítse, tehát senki fiatalkorú ne kaphasson a kezébe e-cigarettát sem, amivel 
egyébként rá tud szokni a dohányzásra, mert utána az e-cigarettának közvetlen 
következménye lehet sajnos a rendes cigaretta is.  

Az a nagy kérdés, és az dönti el szerintem egyébként, hogy a javaslat jó vagy 
rossz, hogy a dohányboltokban kapható e-cigaretta tartalmazhat-e nikotint vagy sem. 
Ha tartalmazhat nikotint, akkor ez egy jó javaslat, mert a nikotin okozza a függőséget, 
és éppen azért nem lehet mindenhol árulni, nem szabad mindenhol árulni, mert 
bizony, az e-cigaretta is kialakíthatja ugyanazt a függőséget, mint a rendes cigaretta. 
Ha nem tartalmazhat nikotint, akkor ez a javaslat értelmetlen, mert akkor különben 
az e-cigaretta egy cigarettára emlékeztető játékszer, és semmiképp sem hasznos, és 
nem gondolom, hogy bárki kedvtelésből elkezdene e-cigarettával inhalálni. 

A másik kérdésem pedig az, hogy innentől kezdve az e-cigarettára pontosan 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e, mint a rendes cigarettára, tehát ugyanúgy nem 
lehet-e a törvényben meghatározott helyeken egyébként e-cigarettát használni, mint 
ahogy nem lehet rágyújtani. Mert akkor, azt gondolom, nem biztos, hogy a 
legmegfelelőbben járunk el. Ugyanis a meglehetősen szigorú és szerintem nagyon 
helyesen szigorú dohányzás elleni törvénynek pontosan az volt a lényege, hogy nem a 
dohányosokat védte, hanem a nemdohányzókat védte. Ezért szólt a nemdohányzók 
védelméről szóló törvényként, hiszen a rendes cigaretta kibocsátása nemcsak arra 
káros, aki szívja, hanem az a füst még károsabb, ami a cigarettából kijön, és zárt 
helyen mondjuk mérgezi a dohányost is, meg mérgezi a nemdohányzót is. Az e-
cigarettából vízgőz jön ki. (Dr. Selmeczi Gabriella: Is!) Vízgőz is. Pontosan nem 
tudom, hogy mi jön ki, mert még senki ilyen tanulmányt el nem végzett, hogy mi jön 
ki az e-cigarettából. A vízgőz biztosan kijön; hogy más káros anyag jön-e ki belőle, azt 
még senki nem tudja, legalábbis én még ilyet nem láttam.  

Tehát két kérdésem van akkor államtitkár úrhoz. Tartalmazhat-e nikotint az e-
cigaretta? Mert ebben az esetben teljesen helyes, hogy a dohányboltokban lehet csak 
árulni. És ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e rá, mint amiket a rendes cigarettára 
a nemdohányzók védelméről szóló törvény meghatároz?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Selmeczi Gabriella képviselő asszony, 

parancsoljon! 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal 

szeretném kezdeni a hozzászólásomat, hogy a társadalom két részre osztható. Vannak 
dohányosok és vannak olyanok, akik nem dohányoznak. Természetesen még sokféle 
más szempont alapján lehet osztani a társadalmat. A dohányzók kontra 
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nemdohányzók közötti vitát esetleg a Fradi-Dózsa-meccshez is tudnám hasonlítani. 
Jó, ezen is lehet vitázni. 

De amiért ezt a bevezetőt megtettem, az, hogy a Törvényalkotási bizottság 
ülésén szerintem nem feltétlenül kell részletekbe menően szakmai, egészségpolitikai 
szakmai kérdéseket megvitatni. Természetesen - és köszönet érte, itt van államtitkár 
úr - fel lehet tenni ezeket a kérdéseket például a dohányosoknak, mert ez egy izgalmas 
kérdés, hogy mi lesz a dohányzással, mi lesz az e-cigarettával. Ez most leszoktat? 
Rászoktat? Mit tartalmaz, lehet-e tudni? És ha valaki mellett e-cigarettát használnak, 
akkor csak vízgőz jön ki vagy pára jön ki az e-cigarettából vagy esetleg más is? Tehát 
meg lehet ragadni az alkalmat, de végül is a Törvényalkotási bizottságnak nem ez a 
feladata, hogy mélyreható szakmai vitát folytasson. 

Egyébként a szakbizottság, a Népjóléti bizottság természetesen megtárgyalta 
ezt a kérdéskört, és a szakbizottságban a Fidesz-KDNP politikusai, szakpolitikusai 
azon a véleményen voltak, hogy mi adunk a kutatók és a szakemberek véleményére, 
és azt fogadtuk el, amit a kutatók és a szakemberek leírtak egy tanulmányban. Ezt a 
tanulmányt a szakbizottság tagjai - ellenzéki képviselőtársaim is - időben megkapták, 
végigolvashatták.  

Mi azon az állásponton voltunk, hogy nem érezzük magunkat szakmailag 
felkészültnek, hogy felülbíráljuk a kutatók véleményét, ezért mi, a Fidesz-KDNP 
szakpolitikusai a Népjóléti bizottságban azon az állásponton voltunk, hogy 
természetesen elfogadjuk a kutatási eredményeket ebben a kérdésben, és mi azért 
támogattuk ezeket a módosító javaslatokat. Ennek következtében egyébként a 
szakbizottság ülésén nem is volt mélyreható vita, mert még a szakbizottság ülése előtt 
ezeket a vitákat lefolytattuk. 

Úgyhogy ennyit szerettem volna hozzászólni, és még a salátaörvény más 
pontjához, mert más módosításról is szó van ebben a törvényben, nemcsak a cigiről. 
Lukács György képviselőtársamnak tudom megköszönni, hogy az egyedi 
gyógyszerméltányosság ügyében nagyon korrektül szólt hozzá, és egyetértettünk 
ennek a módosításával kapcsolatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Balla alelnök úr jelzi, hogy rövidítsem a vitát, 

mert ki kell mennie dohányozni. (Derültség.) További hozzászólási szándék nincs, és 
természetesen nincs az államtitkári válasznak időbeli korlátja és terjedelme, de erre is 
tekintettel adom meg a szót az államtitkár úrnak, parancsoljon! 

 
DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A rövid kérdésre rövid választ 
szeretnék adni. Tehát az a véleménye az államtitkárságnak, hogy ez nem leszokást 
segítő eszköz, hanem rászokást segítő eszköz. Egészen röviden ez a véleményünk.  

A tanulmányokban az is nagyon jól látszik, hogy a patronokban, amelyekben 
van nikotintartalom, a különbség akár ötvenszeres is lehet, és gyakran eltér attól, 
amit egyébként tartalmaz a patron leírása, ezért szintén azt gondolom, hogy ez 
szabályozásra fog majd szorulni; amelyben pedig nincs nikotintartalom, ott az 
illóanyagok között olyan anyagok vannak, amelyek egyébként karcinogének. 
Szerintem nem kéne megvárnunk, hogy legyen 30-50 év, teljen el azért, hogy 
kiderüljön róluk, hogy mit tettünk. Azt gondolom, hogy ez a szabályozás most helyes, 
és kiállunk érte. Köszönöm szépen.  

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

a vitát lezárom.  
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Most a határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő 
módosító indítványokról kell állást foglalnunk. Ezeket a kormány támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
háttéranyagban szereplő módosító javaslatokat a bizottság 22 igen szavazattal, 4 nem 
ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell döntenünk. A kormány ezt támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát 20 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. A kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző 
módosító javaslatot a bizottság 22 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak Pesti Imre képviselő urat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
Pesti Imre képviselő urat bizottsági előadónak kijelölte. (Gőgös Zoltán és dr. Lukács 
László György jelentkezik.) Az ellenzék megosztottan állít kisebbségi előadót. Gőgös 
képviselő úr és Lukács képviselő úr lesz megosztottan a kisebbségi bizottsági 
vélemény ismertetője.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm államtitkár úrnak a 
részvételt.  

Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az 5., utolsó napirendi pont, az egyes szociális, 
gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Novák államtitkár asszonyt és Czibere 
államtitkár urat. A háttéranyagban a Népjóléti bizottság 26 pontból álló módosító 
javaslata található. Megadom a szót a módosító javaslatokkal kapcsolatosan az 
előterjesztőnek. Nem tudom, hogy államtitkár asszony vagy államtitkár úr kíván-e 
nyilatkozni. (Jelzésre:) Államtitkár asszony! 

 
VERESNÉ NOVÁK KATALIN államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönjük szépen, nem élünk ezzel a lehetőséggel.  
 
ELNÖK: Tehát támogatja a bizottsági módosító javaslatot. (Veresné Novák 

Katalin: Igen.) Jelzi az államtitkár asszony, hogy a kormány támogatja.  
A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Lukács képviselő úr kért szót, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. A témának nem 
vagyok egyébként szakavatottja, tehát elnézést kérek azért, ha esetleg nem minden 
dolog van a helyén, viszont szakavatott képviselőink - Vágó Sebestyén és Sneider 
Tamás - egyébként két olyan módosítást is benyújtottak, amit szeretnék itt 
reklámozni, illetve megfogalmazni, hogy mennyire jó lett volna. Ez lényegében az 
intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan arra a korosztályra vonatkozna, 
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amely az általános iskolából úgymond kiesve és már a középiskolai tanulmányait 
folytatva a jelenlegi szabályozás szerint elzáródik az ingyenes közétkeztetéstől. 

Tehát az ő módosító javaslatuk lényege az volt, hogy az 1-8. osztály fölötti 
nappali tagozatosoknak is lehetőségük legyen - ha olyan családban élnek, amely több 
gyermeket nevel, vagy olyan családban élnek, ahol egyébként az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér meghatározott 
összegét, illetve annak százalékát - erre az ingyenes közétkeztetésre. Tehát lényegében 
erre irányult. Ezzel kapcsolatosan, bár talán ismert a minisztériumnak, illetve az 
államtitkár asszonynak is a válasza, de azért még egyszer érdemes lenne 
megerősíteni, hogy mik indokolják, hogy ez most nem kerül be vagy nem kerülhet be 
a jogszabályba, és indokoltnak tartják-e, hogy egyébként ezzel foglalkozzunk, és 
legyen egy ilyen kiterjesztése az ingyenes közétkeztetésnek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz képviselő úr kért szót. 

Parancsoljon!  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ezt a vitát 

lefolytattuk a Népjóléti bizottság ülésén is, és azt kell mondjam, hogy igazából nagy 
vita nem is volt, ugyanis a célokkal teljesen egyetértünk. 

Ugyanakkor egy számot hadd mondjak. Most 220 ezer gyerekkel - nem 
tévedés! - eszik több ingyenesen Magyarországon, mint két évvel ezelőtt. Államtitkár 
úr talán pontosan tudja a számokat, kilencven-egynéhány ezerről háromszáz… 
(Czibere Károly: …háromszáztizennyolc.) háromszáztizennyolc-ezerre növekedett az 
ingyenesen étkező gyerekek száma. 

Az elmúlt időszakban olyan viták alakultak ki, hogy gyakorlatilag itt a tényeken 
lazán felülemelkedtünk, és ezt az óriási teljesítményt, amit egyébként az ingyenes 
közétkeztetés területén, mondjuk, a kormány összehozott, néhányan próbálják 
negligálni, de ez egy fantasztikus előrelépést jelent. 

A következő költségvetési évben, amit elfogadtunk, a fő célkitűzés - egyébként 
az ellenzék kérésének megfelelően, ők is gyakran fogalmazták meg -, hogy a 
szünetekben tegyünk valamit a gyerekekkel, hiszen szünetekben nagyon sok rászoruló 
gyermek nem tudott ingyenesen étkezni. Úgyhogy a következő év, tehát a 2016-os 
esztendő célkitűzése, hogy az őszi, téli és a nyári szünetben a gyermekek étkezését 
minden munkanapon biztosítani tudjuk. 

Jelzem, hogy a parlamentben volt egy nagy vita egy félreérthető paragrafus 
miatt vagy egy félreérthető megfogalmazás miatt, ami azt mondta, hogy a hét két 
napján biztosítani kell az étkezést. Most ez kikerült a módosító javaslatnak 
köszönhetően, úgyhogy minden munkanapon biztosítani kell a gyermekek étkezését.  

Idáig fogunk eljutni 2016-ban, és államtitkár asszony, államtitkár úr, miniszter 
úr elkötelezettségét ismerve, meg talán a mi bizottságunk elkötelezettségét is ismerve, 
azt hiszem, hogy azon az úton, amit a Jobbik felvázolt, az elkövetkező években tovább 
kell menni.  

És valóban igaz, amit képviselőtársam elmondott, hogy ingyenes étkezés a 
középiskolás korosztályok esetében nincs, viszont fél áron kedvezményes étkezése 
van. De a felvetés jogos, és amint költségvetési forrás lesz rá, akkor ezen az úton 
tovább kell menni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándékot nem látok. Megadom a 

szót a kormány képviseletében államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
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CZIBERE KÁROLY államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Igen, én azt gondolom, hogy Révész képviselő úr 
válaszához nagyon kevéssé tudunk hozzátenni bármit is, mert kerek egész volt, és 
megválaszolta a felvetést. Valóban erről van szó, tehát a kormány elkötelezett abban, 
hogy ezen az úton végigmegy. Az elmúlt években is és ebben az évben is jelentős 
jogosultságkiterjesztés történt, ugye, a 6 év alatti gyermekek tekintetében, jövő évben 
a kötelező szünidei étkeztetés irányába megyünk, és azt követően fogjuk megnézni 
először az alsó, aztán a felső tagozatban - tehát fokozatosan építkezve - a további 
jogkiterjesztést. Most is azt azért hozzá kell tenni, hogy az általános iskolában 
körülbelül 29-30 százaléka a gyermekeknek ingyenesen étkezik, további 16 százaléka 
pedig kedvezményesen. Tehát azért itt is előre tartunk már. De a további 
jogosultságkiterjesztés napirenden van, és a következő időszakban fogunk erre 
javaslatot tenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Először a 

háttéranyagban szereplő népjóléti bizottsági módosító javaslatokról kell döntenünk. 
A kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a Népjóléti bizottság módosító javaslatait 26 
igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 26 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

Bizottsági előadónak Révész Máriusz képviselőtársunkat javaslom. Kérem, 
hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag Révész képviselő urat bizottsági előadónak kijelölte.  

Ezzel a bizottsági ülés végére értünk. Köszönöm államtitkár úrnak a részvételt.  

Az ülés berekesztése 

Annyi tájékoztatást szeretnék adni képviselőtársaimnak, hogy jövő csütörtökön 
ugyanúgy 10 óra 30 perctől lesz bizottsági ülés, mint most, várhatóan 14 vagy ezt 
meghaladó számú napirendi ponttal.  

Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)  
  

Dr. Gulyás Gergely 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira, Nánásiné Czapári Judit, Lajtai Szilvia, 
Madarász Mária, Vicai Erika, Bihariné Zsebők Erika, 
Barna Beáta és Podmaniczki Ildikó 


