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Horváth-Babos Tímea  
 

 
Meghívottak 
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Füleky Zsolt helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! A bizottsági ülést megnyitom. Tájékoztatom a bizottság tagjait, 
hogy Salacz László Galambos Dénest, Répássy Róbert Vejkey Imrét, B. Nagy László 
Kucsák Lászlót, Nyitrai Zsolt Hende Csabát, Horváth László Mengyi Rolandot, Vas 
Imre Rubovszky Györgyöt, Hadházy Sándor Pesti Imrét, Gőgös Zoltán Varga Lászlót, 
Hiszékeny Dezső pedig Tóth Bertalant helyettesíti. A fentiekre is tekintettel 
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

A kiosztott napirendi javaslattól annyi eltérést javasolok, hogy a közlekedéssel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, az 5. pont lekerülne 
a napirendről, tehát egy napirendi ponttal kevesebb lenne, és az 1. és a 2. napirendi 
pont a tárcák kérésének megfelelően felcserélődne, tehát a honvédelmi kérdésekkel 
összefüggő törvény lenne az első, az építésügyi pedig a második.  

Kérem a bizottságot, hogy ezekkel a módosításokkal legyen szíves dönteni a 
napirendről most! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztett napirendet 27 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 

Az elnök napirendi előtti bejelentése 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a szavazórendszerrel kapcsolatos 
elégedetlenségünk hatására igazoló jelentést kaptunk a Bosch magyarországi 
képviselőjétől, és Tolvaj Krisztián ügyvezető úr arról tájékoztatott bennünket, hogy 
mindent újra és újra frissítenek, most már magyar nyelven is láthatjuk az „igen”, 
„nem”, „tartózkodás” gombot. Még egy újabb olyan frissítést is fogunk kapni, aminek 
az értéke közel 3 millió forint, de az eddigi konstruktív kapcsolatra hivatkozással, a 
céggel létrejött megállapodás alapján díjmentesen fogják ezt biztosítani. 
Megnyugodhatunk, mert a svájci parlamentnél is ugyanez az alkalmazáscsomag fut. 
(Balla György: És ott sem működik. - Derültség.) Ha bárkit érdekel a levél, akkor ez 
rendelkezésre áll.  

Javaslat a Törvényalkotási bizottság ügyrendjétől való eltérésre 

Most pedig megkezdjük a napirend tárgyalását. (Jelzésre:) Ja, bocsánatot 
kérek, még napirend előtt szeretnék javaslatot tenni arra, hogy miután újra hasonló 
helyzetbe fogunk kerülni a jövő hét csütörtöki bizottsági ülésen, mint általában az 
ülésszakok utolsó ülésén szoktunk - a mostani állás szerint 25 napirendi pont körül 
vagyunk, de lehet az még több is -, ezért a jövő hét csütörtöki ülést 10 órakor 
elkezdenénk, és beláthatatlan hosszúságú lesz. Ennek megfelelően arról 
gondoskodunk, hogy valamilyen hidegélelem a bizottság tagjainak a rendelkezésére 
álljon a túlélés érdekében. S ahhoz, hogy a bizottság titkársága legalább hajnalra be 
tudja fejezni az előkészítő munkákat, arra van szükség, hogy a kormánytól azt kérjük, 
hogy a december 1-jén, csütörtökön tartandó ülést megelőző napon a módosító 
indítványok benyújtására ne 16 óra 30 percig, hanem délután 2 óráig, tehát 14 óráig 
kerüljön sor. Ez a frakcióknak is nyilván érdeke, hiszen akkor előbb ismerhetjük meg 
a módosító javaslatot. Úgyhogy az a kérésem, és ennek megfelelően teszek az 
ügyrendtől való eltérésre javaslatot, hogy a kormány számára, illetve természetesen 
mindenki számára - tehát ez vonatkozik a frakciókra is - hozzuk előbbre a módosító 
indítványok benyújtásának határidejét, és ez jövő héten, tehát november 30-án, 
szerdán 14 óra legyen.  
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(Jelzésre:) Ezzel kapcsolatosan kíván megszólalni Szilágyi György képviselő úr. 
Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, elfogadható számunkra ez. Annyit 

szeretnék kérni, hogy ez a határidő ne 14 óra legyen, hanem 12 óra, hiszen mire a Ház 
feldolgozza, és mi megkapjuk; saját munkatársainknak kellene hagyni időt, hogy ne 
az éjszakába nyúlóan nézzék át az anyagokat. Tehát csak annyi, hogy két órával 
hozzuk még előrébb, tehát 12 órára ezt az időpontot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bátortalan bólintást várnék a kormány részéről. (Nincs jelzés.) 

Nekem szimpatikus a javaslat. Nyilván ők is lehetetlen helyzetben vannak, a 
különbség az, hogy ők magukat hozták lehetetlen helyzetbe, meg bennünket is, de 
mindig ez van a végén, hogy 25-28 törvényt tárgyalunk itt.  

Én a magam részéről ezt a módosító javaslatot elfogadhatónak tartom, csak a 
kormány részéről egy bólintást szeretnék kapni. (Nincs jelzés.) Hallgatás is 
beleegyezés a római jog óta, úgyhogy ennek megfelelően teszek javaslatot a saját 
ügyrendünktől való eltérésre. Tehát ez mindenkire, a frakciókra is vonatkozik, hogy 
jövő héten délig lehet benyújtani módosító javaslatokat. Tehát november 30-a, dél a 
határidő.  

S akkor ebben az egy esetben kérem, hogy szavazással térjünk el az ügyrendtől! 
Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 31 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk az ügyrend 
módosítását.  

Tehát tájékoztatom a kormányt, hogy a december 1-jei ülésen sorra kerülő, 
végtelen számú napirendi pontban tárgyalt törvényjavaslatokhoz módosító javaslatot 
megelőző nap, november 30-án délig lehet benyújtani, és ez a határidő valamennyi 
frakciót is kötelez. Köszönöm. 

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról 
szóló T/12695. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően most rátérhetünk a napirend tárgyalására. Az 1. pontban 
egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló T/12695. 
számú törvényjavaslat tárgyalása következik. A kormány képviseletében köszöntöm 
Firicz László államtitkár urat és Balogh András ezredes urat, főosztályvezető urat. 

A háttéranyagban a Honvédelmi és rendészeti bizottság 10 pontos módosító 
javaslata található, és a vitát is erre vonatkozóan nyitom meg, azt követően, hogy a 
kormány a módosító javaslatokról nyilatkozott. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. FIRICZ LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mind a 10 pontot, ami önök előtt ismeretes, és az 
iratanyagban megtalálható, támogatjuk, azokkal egyetértünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Miután 

hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most a határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő 
módosító javaslatokról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! A kormány támogatja a javaslatokat. (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 31 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság 30 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javasolom. Kérem, hogy az ő 
személyéről szavazzunk! Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Vas Imre 
képviselő urat bizottsági előadónak kijelölte.  

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és főosztályvezető úrnak a részvételt.  

Az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén 
érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/12723. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Most áttérünk a 2. napirendi pontra, ami az egyszerű bejelentés körének 
bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre 
vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény módosításáról szóló T/12723. számú törvényjavaslat. A Miniszterelnökség 
képviseletében Sonkodi Balázs államtitkár urat és Füleky Zsolt helyettes államtitkár 
urat köszöntöm. A háttéranyagban a Gazdasági bizottság 4 pontos terjedelmű, illetve 
a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti saját módosító 
javaslata található. Az előterjesztő szóban ismerteti a kormányzati álláspontot a 
Törvényalkotási bizottság ülésén. Megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. SONKODI BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Az Étv.-módosítás kapcsán a Gazdasági bizottság előterjesztett 
módosítóját a kormány támogatja. 

 
ELNÖK: A Törvényalkotási bizottság módosítójáról akár tárca-, akár 

kormányálláspontot legyen szíves államtitkár úr ismertetni! 
 
DR. SONKODI BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány szintén 

támogatja.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megnyitom a vitát. (Nincs jelzés.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. Határozathozatal következik.  

Először a háttéranyagban szereplő pontokról kell döntenünk, a kormány ezeket 
támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 24 igen szavazattal, 6 
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú módosító javaslatát 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
támogatta.  



11 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak Hadházy képviselő urat javaslom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangúlag a bizottság őt bizottsági előadónak kijelölte.  

Kisebbségi előadót (Jelzésre:) az ellenzék nem kíván állítani.  
Erre tekintettel a napirendi pont végére értünk. Az államtitkár úrnak és a 

helyettes államtitkár úrnak köszönöm a részvételt.  

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes 
törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 
T/12719. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 53. §-a alapján, zárószavazás előtti 
módosító javaslat benyújtása érdekében)  

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely a jogi segítségnyújtásról 
szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő 
módosításáról szóló T/12719. számú törvényjavaslat. Az Igazságügyi Minisztérium az 
előterjesztő. A minisztérium képviseletében Völner Pál államtitkár urat köszöntöm.  

A háttéranyagban a kormány zárószavazást előkészítő módosító javaslatát 
találhatjuk. Itt a határozati házszabály 53. §-a alapján járunk el, a korábban 
elfogadott összegző módosító javaslat pontosítása történt meg.  

Megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen 

a szót, elnök úr. Ez a módosító javaslat technikai jellegű, tehát például a 306.-ban a 
„V” helyett „W” megjelölést kérnénk a kiegészítésnél, illetve a hatálybaléptetésnél az 
(5) bekezdéssel kiegészül a szöveg. A 370/B. §-nál pedig egy szövegpontosítás történt, 
hogy a korlátozási per alcímben is szerepel, nemcsak a Pp.-re való utalással van 
szerepeltetve. Köszönöm.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát berekesztem.  

Most a határozathozatal következik. Először a zárószavazást előkészítő 
módosító javaslatról kell döntenünk. A kormány ezt támogatja. Kérem a 
képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a zárószavazást előkészítő módosító javaslatot a bizottság 
22 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a zárószavazás előtti jelentésről és a zárószavazás előtti módosító 
javaslatról kell a bizottságnak döntenie. Kérem a képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! A kormány támogatását élvezi a javaslat, illetve a jelentés. (Szavazás.) 
Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a zárószavazás előtti jelentést és a zárószavazás előtti 
módosító javaslatot a bizottság 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás 
mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag a képviselő urat bizottsági előadónak 
kijelölte. Köszönöm szépen.  
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Ezzel a napirendi pont végére értünk. Az államtitkár úrnak köszönöm a 
részvételt.  

Az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló T/12733. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12733. számú törvényjavaslat.  

A kormány képviseletében kit köszönthetünk? (Jelzésre:) Egyelőre senkit nem 
köszönthetünk. Felcsillant a remény, de… (Jelzésre:) Az államtitkár úr állítólag 
megérkezett az épületbe. (Balla György: Műtötték, és mankóval jár. - Rövid 
technikai szünet. - Kara Ákos megérkezik az ülésre.)  

Soron következik az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12733. számú törvényjavaslat.  

Az előterjesztő képviseletében Kara Ákos államtitkár urat köszöntöm.  
A háttéranyagban a Gazdasági bizottság 16 pontos terjedelmű módosító 

javaslata található, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú módosító 
javaslata, amelyet a Magyar Szocialista Párt nyújtott be.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a Magyar Szocialista Párt módosító 
indítványával megegyező tartalmú megkereséssel fordult hozzám is az Országos 
Kereskedelmi Szövetség. A javaslat megismerhető a Magyar Szocialista Párt módosító 
indítványából.  

Megadom a szót a módosító indítványokkal kapcsolatos nyilatkozattételre az 
államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot! 

Köszöntöm a bizottságot. A kormány a Gazdasági bizottság részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatának 11. pontját nem támogatja, a módosító javaslat többi 
pontjával egyetértünk, és támogatjuk azokat.  

 
ELNÖK: Kérdezem az államtitkár urat, hogy a Törvényalkotási bizottság 1. 

hivatkozási számú saját módosító javaslatával kapcsolatosan mi a kormány 
álláspontja. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az MSZP által 
benyújtott módosító javaslatot nem támogatjuk.  

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

képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy csak azért nem, mert 

mi nyújtottuk be, vagy nem értenek vele egyet. Mert én szeretnék azért erre 
magyarázatot kérni, hogy miért emeljük 13-szorosára, mondjuk, technikai hiba esetén 
a bírságot. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy ne legyen bírság, vagy ne legyen 
megfelelő bírság, de csak akkor, ha valaki súlyos szabálytalanságot csinál. Ezek 
általában kis- és középvállalkozások, ahol 200 ezer forintban megállapítani a 
legalacsonyabb bírság összegét azért elég izgalmasnak tűnik. Ezt egyébként az 
érintettek képviseletében kérték, nyilván mi beadtuk, de ez most lényegtelen.  
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Azon kellene elgondolkodni, hogy mi indokolta; egyáltalán mennyit 
bírságoltak az idén, államtitkár úr? Volt-e ilyen? A tavalyit tudjuk, arra megvolt a 
statisztika, elenyésző, tehát ilyen értelemben mondhatnák, hogy úgysincs bírság, de 
azért ezt a lehetőséget én nem adnám meg így, hogy egy minimális bírság ilyen 
esetben 200 ezer forint legyen, ami eddig 15 ezer volt. Gondolkodjunk el ezen! 

 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Én csak azt szeretném kérdezni, mert ha jól 

értettem, a 11. pont, sorszám alatti változtatást nem támogatják, hogy mi ennek az 
oka. Hiszen ez pont arról szólna, hogy az előfizetőknek lenne kedvezőbb az új 
szerződéskötéseknél a lehetőség, tehát az előfizetőket védené, vagy őket helyezné egy 
sokkal jobb helyzetbe, tehát nem lehetne hátrányosabb szerződést kötni velük, mint 
az előző szerződés. Mi az oka annak, hogy ez nem tetszik a kormánynak? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úrnak adom meg a szót 

válaszadásra. Parancsoljon! 
 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Az első felvetésre örömmel és szívesen válaszolok. Egyébként csak jelzem, 
hogy az általános vitában - létezett már a Kereskedelmi Szövetségtől ez a javaslat -, 
amikor a parlamentben beszéltünk róla, se kormány-, se ellenzéki oldalról ez a kérdés 
nem merült fel.  

Egyébként a javaslat maga a bírság összegére vonatkozóan szintén egy 
érdekképviseleti szervezettől, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától érkezett, és 
arra szeretném Gőgös képviselő úrnak és a képviselőtársaimnak a figyelmét felhívni, 
hogy a kormánynak továbbra sem célja és továbbra sem lesz célja az, hogy bírsággal 
sújtsa a vállalkozásokat. Gőgös képviselő úr és a többiek is tudhatják és ismerhetik, 
hogy a Fogyasztóvédelmi Hatóság konzultatív testületként első alkalommal továbbra 
is csak figyelmeztetni fog. Tehát az elkövetkezendő időszakban sem változik az az elv, 
ami szintén egyébként a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti 
megállapodásból következik, hogy bármilyen hiba vétése miatt első alkalommal csak 
figyelmeztetés van, azt kéri a hatóság a vállalkozótól, a vállalkozástól, hogy javítsa ki 
azt a hibát. Az, hogy a 15 ezer forint a második alkalomra sok vagy kevés, a 
képviselőtársaim döntsék el. Mi egyetértünk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
által javasolt bírsághatár alsó összegével, a 200 ezer forinttal.  

Az elkövetkezendő időszakban szerintem egyébként az lehet még egy kérdés, 
hogy mennyi ideje van egy vállalkozásnak arra, hogy ezt a hibát kijavítsa. Én a 
következő esztendőben, ha más jelzés nem érkezik, a magam részéről 30 napot 
elegendőnek tartanék, tehát az elkövetkezendő időszakban, ha a hatóság ellenőriz, és 
egy vállalkozás számára azt a kérést fogalmazza meg, hogy a honlapján található, 
fogyasztót megtévesztő, fogyasztó becsapására alkalmas hibával találkozik, ott 30 nap 
elegendő kell hogy legyen, hogy azt a hibát kijavítsa. Ez az én álláspontom, és ilyen 
szempontból, azt gondolom, az általam elmondottaknak az első része pedig a 
kormányzati álláspont. Ezt szerettem volna Gőgös képviselő úrnak az észrevételére 
mondani.  

Én azt gondolom, hogy helyes, ha a vállalkozások védelme, a vállalkozások 
fejével való gondolkodás mellett a fogyasztók, a vásárlók fejével is gondolkodunk. Az 
e-kereskedelem az a tér, az a közeg, ahol személyesen nem találkozik egymással a 
vásárló és az eladó, és szerintem az egy helyes felfogás ilyen szempontból, hogy aki e-
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kereskedelmi tevékenységet folytat, annak felkészültnek kell lenni arra, hogy 
precízen, pontosan tájékoztatja a vásárlót a jogairól.  

De még egyszer mondom, és végül ezt szeretném hangsúlyozni, hogy első 
alkalommal továbbra sem fogja büntetni a hatóság pénzbüntetéssel, tehát pénzzel 
nem jár ez a vállalkozás számára, az pedig szerintem mindenki számára elfogadható 
és szükséges kell hogy legyen, hogy előbb-utóbb valami következménye kell hogy 
legyen annak, hogy valaki megtéveszti vagy becsapja a vásárlót. A képviselő úr 
számára ezt tudtam mondani, remélem, hogy ezek a szempontok elegendőek lehetnek 
ennek a kérdésnek az átgondolásához.  

Végezetül pedig, tekintettel arra, hogy a vásárlások szempontjából a 
legintenzívebb időszak előtt állunk, most az adventi időszakban, az év utolsó négy 
hetében, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy szerintem érdemes, egyébként 
ilyen értelmű volt a parlamenti vita is az ellenzéki pártok és a kormánypártok jelen 
lévő képviselői részéről, hogy az elkövetkezendő időszakban arra számíthatunk, hogy 
az e-kereskedelem robbanásszerű mértékben fog nőni. Tehát szerintem elsősorban ez 
az időszak, a mostani időszak alkalmas arra, hogy világossá tegyük a szabályokat a 
vásárlók és a fogyasztók, illetve a kereskedők szempontjából, hogy az elkövetkezendő 
években világos játékszabályokkal tudjunk egy megváltozó vásárlási szokásokkal 
kapcsolatos időszakba lépni.  

Szilágyi képviselő úr kérdésére pedig az a válasz, hogy ha jól tudom, a 
javaslatot tevő képviselő egy nagyobb összefüggésben szeretné majd ezt a kérdést 
átgondolni, tehát én azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek a lekerülése a 
napirendről egy más típusú összefüggésben fog majd elénk kerülni. Ez a képviselő úr 
kérdésére a válasz. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Újabb kör következik. Gőgös Zoltán képviselő úr! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Az államtitkár úr tipikusan azt 

az esetet mondta el, ami súlyos szabálytalanságot jelent. Ebben a módosító 
javaslatban nem az van, hogy ne legyen 200 ezer forintos bírság, hanem az van 
benne, hogy akkor legyen, ha ez súlyos szabálytalanság. Szerintem a fogyasztó 
megtévesztése súlyos szabálytalanság. De ha valaki, mondjuk, egy magyar 
szerződésben nem úgy kezdi, hogy a szerződéskötés nyelve magyar, én ilyen hibákról 
tudok, akkor nem biztos… Már azt sem értem pontosan, hogy ha nem ugyanazt a 
hibát követi el valaki, de mondjuk, adminisztrációs hibát követ el másodszor, akkor 
mit csinál a hatóság. Mert én azt értem, hogy ha valaki szándékosan ugyanazt a hibát 
követi el, vagy nem javítja ki, akkor legyen bírságolható vagy komolyabban 
bírságolható, de itt nem erről van szó.  

Itt arról van szó, mindenki a napi életből induljon ki, hogy adminisztratív 
hibát, elírást, technikai hibát bármikor elkövethet, egyébként ez a kormány is 
elkövethet, bármennyire is szentnek tűnik. Én azt gondolom, hogy a példa nem volt 
jó. Tehát a példa pontosan azt igazolta, hogy ezt a módosítót meg kell csinálni, mert 
azt senki nem mondta… Egyébként az meglepő, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara 
akarja a saját tagjait büntetni, ez, mondjuk, elég speciális érdekképviseleti vagy 
köztestületi feladat, ezen el kellene gondolkodnia mindenkinek. De a másik, hogy én 
arra kérem képviselőtársaimat, hogy ne szavazzák le ezt a módosítót. Még egyszer 
mondom: beadhatta volna ezt fideszes képviselő is, ha elolvasta volna, de csak azért, 
mert mi adtuk be, ne szavazzák már le! 

 
ELNÖK: Balla György alelnök úr, parancsoljon! 
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BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én arra 
szeretném felhívni Gőgös képviselő úr figyelmét, hogy egy: szerintem az államtitkár 
úr elég világos választ adott, és szó nincs arról, hogy azért akarunk leszavazni valamit, 
mert az MSZP adta be.  

Inkább azon érdemes szerintem elgondolkozni; ön azt furcsának találta, hogy a 
Kereskedelmi és Iparkamara kéri egyébként a bírság növelését, de ez pontosan arról 
szól, hogy fogyasztóként egyébként mindenki szembesülhet azzal, hogy hogyan 
kerülik ki a törvény betűit, hogyan élnek vissza vele, és álcázzák egyébként minimális 
hibának azt, ami valójában tényleg a fogyasztók megtévesztéséről szól. A kamara 
szerintem semmi másra nem tesz javaslatot, mint egyébként a legtöbb szakmai 
szervezet manapság, hogy az állam szigorítson a visszaélőkkel szemben, hogy az 
egyébként lényegesen nagyobb számban lévő, tisztességes vállalkozások ne 
szenvedjenek versenyhátrányt azért, mert ugyanazon a területen egyébként dolgozik 
jó néhány svihák, aki kikerüli a törvényeket, és az állam nem tudja megbüntetni őket.  

Tehát szerintem nyugodtan elfogadható ez a javaslat, és nyugodjon meg, 
képviselő úr, nem azért nem fogjuk támogatni az önök javaslatát, mert önök 
nyújtották be, hanem azért, mert szerintünk tartalmilag nem támogatható. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Amit az államtitkár úr 

válaszolt, arra az a megjegyzésem, hogy szerintem ez egy előremutató javaslat lenne, 
hiszen mindannyian találkozunk azzal a problémával, ami az elmúlt 26 évben 
egyébként jellemző volt, hogy Magyarországon sajnos bizonyos cégek ügyfélpolitikája 
sem a hűséget nem veszi figyelembe, sem azt, ha valaki régóta az ő ügyfele, 
előfizetője, hogy neki akár kedvezményeket adjon. Nem, elsősorban az új előfizetőket 
részesítik előnyben azokkal szemben, akiket már megszereztek. De egyébként 
megtanulhattuk, hogy valamit megszerezni sokszor könnyebb, mint megtartani. 
Tehát egy új szemléletváltozásra lenne szükség véleményünk szerint, hogy teljesen 
más ügyfélpolitikát folytassanak Magyarországon. Ez az előfizetőkre, a vásárlókra és 
az ügyfelekre véleményünk szerint pozitív hatással van. Tehát ezt a módosítót mi 
abszolút támogatni tudnánk.  

Azt mondja az államtitkár úr, hogy majd szélesebb körben szeretnének ezzel 
foglalkozni, és még átfogóbban szeretnék ezt az egészet rendezni. Szerintem akkor 
sem probléma, ha most elfogadjuk ezt a javaslatot, hiszen ha majd, amikor - ki tudja, 
mikor - szélesebb körben kívánnak foglalkozni ezzel a kérdéssel, és ha majd azokkal a 
javaslatokkal nem lesz összhangban ez a mostani javaslat, akkor egyszerűen 
változtatni lehetne rajta. Tehát én azt javaslom, hogy szerintem fogadják el, hiszen ez 
most egy előremutató javaslat, és ha majd a későbbiek folyamán ez valamilyen módon 
nem lesz koherens azzal, amin változtatni szeretnének, akkor meg tudjuk változtatni, 
és már addig is egy lényegesen jobb helyzetet teremtünk azoknak az előfizetőknek, 
akik már kötöttek szerződést, és nem lesznek hátrányban az új előfizetőkkel szemben. 
Köszönöm. 

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

úr, önnek igaza van, tehát lehetne járni ezt az utat is. Az a helyzet, hogy amit ez a 
javaslat tartalmaz, az kevés. Tehát nem az irányán szeretnénk változtatni, hanem azt 
gondoljuk, hogy lényegesen több célt kell megnézni a hűségszerződésekkel 
kapcsolatban és általában az ilyen típusú szerződésekkel kapcsolatban.  
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Nem vitatom, lehetne azt is járni egyébként, hogy ezt most elfogadjuk és 2 vagy 
3 hónap múlva módosítjuk, felülírjuk; igaz, hogy pont önök szokták a szemünkre 
vetni, hogy ilyet ne nagyon tegyünk. Úgy döntöttünk, hogy ebben az irányban és 
lényegesen szélesebb körben, kizárólag az emberek érdekét, a fogyasztóvédelmet 
szem előtt tartva, a tavaszi ülésszakon be fogunk nyújtani egy törvénymódosítási 
javaslatot. Ha ez jelent valamit a képviselő úrnak, én személyesen garantálom, hogy 
ez be fog következni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gőgös Zoltán képviselő úr, parancsoljon! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak Szilágyi képviselőtársamat szeretném 

megerősíteni az új fogyasztó, régi fogyasztó ügy kapcsán egy saját példámmal. Mikor 
már fél órája nem találtam ügyintézőt, mert mindig bemondták, hogy még 20 percet 
kell várjak, akkor benyomtam azt a gombot, hogy új előfizető, és 15 másodpercen 
belül volt ügyintéző. (Derültség.) Ez csak egy apróság, de gondolom, ezekre akkor 
majd oda kell figyelni. Ez éppen tegnapelőtti példa volt, tehát elég friss. 

Viszont még egy mondattal a másik ügyre visszatérve, hogy súlyos vagy nem 
súlyos: az meg a hatóság dolga, hogy ne hagyja magát átverni a svihákoktól. Mi az, 
hogy technikai hibának álcáznak valami súlyos hibát? Ha ezt meg tudják csinálni, 
akkor megérdemeljük, erre nem tudok mást mondani. 

 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Értem, amit Balla képviselő 

úr mond, csak én azt mondom, hogy amikor lehetőségünk van arra, hogy a 
társadalomnak valami jobbat nyújtsunk egy törvénnyel, és a nullához képest most, 
jelen pillanatban jobbat tudnánk nyújtani, és ha ezt két lépcsőben tesszük meg, és ha 
a nullához viszonyítjuk, akkor eggyel jobb lesz nekik, de ha benyújtják tavasszal a 
módosító javaslatokat, akkor hárommal lesz jobb, akkor ezt nyugodtan megtehetjük 
két lépcsőben is, mert akkor már erre az időszakra, erre a pár hónapra is, amit Balla 
képviselő úr most garantált, jobbá tudjuk tenni ezeket a dolgokat.  

Tehát hogy érthető legyen, a törvénymódosító szövegéhez mérten: ha most 
csak azt mondjuk, hogy egy régi előfizetőnek nem kínálhatnak rosszabb feltételeket, 
mint az új előfizetőnek, most ezt mondjuk, majd 3 hónap múlva pedig azt mondjuk, 
hogy egy régi előfizetőnek jobb feltételeket kell kínálniuk, mint mondjuk, egy új 
előfizetőnek, akkor mind a kettőt tudjuk majd támogatni. Most még csak maximum 
ugyanolyan feltételeket kaphatnak, mint az új előfizetők, de ha önök ezen is 
változtatni akarnak, és jobb feltételeket akarnak nyújtani, mondjuk, előírni a régi 
előfizetőknek, akkor azt is tudjuk támogatni. Tehát ezt megcsinálhatjuk két lépésben 
is. Én úgy érzem, hogy ezt most mindenképpen benne hagyhatnánk, és még egyszer 
mondom, ez egy előremutató törvényjavaslat lenne. Gőgös Zoltánnak pedig 
köszönjük szépen, hogy mondott egy praktikát, amivel könnyebben eljuthatunk adott 
esetben, mondjuk, az ügyfélszolgálatokhoz. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom. Az államtitkár úrnak adom meg a 

lehetőséget a válaszadásra. Parancsoljon! 
 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Köszönöm képviselőtársaimnak, hogy most tudunk erről ilyen 
szempontból egy kicsit mélyebben szót váltani.  
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Hadd kezdjem azzal, amit Szilágyi képviselőtársam mondott. Világosak az 
érvek, amiket maga mond, és amit Balla képviselő úr mond, az is világos. Egy új 
szempontot hadd mondjak, hátha ez az elkövetkezendő hónapokra kellő muníció lesz 
mindenkinek, hogy ezt átgondolja. Az ötlet, a gondolat egyébként előremutató. 
Egyetlenegy olyan dolog van, amit majd kezelni kell, és lehet, hogy határozott 
lépésekkel kell kezelni: ez a helyzet, ennek a módosítónak az elfogadása, lehet, hogy 
rövid távon összességében nem az árcsökkentést, hanem az áremelést, az 
áremelkedést hozná a piacon a fogyasztók számára. Ezt gondolják végig, képviselő úr, 
ennek a kockázatát, ennek a veszélyét. Jó szívvel, bármennyire is 
fogyasztószempontból most elsőre úgy tűnik, hogy ez önmagában ezzel a szövegszerű 
javaslattal elégséges összességében, de van kockázata annak a piacon, hogy a kedvező 
hűségidővel bíró szerződések továbbléptetése egy olcsóbb összegen összességében 
nem követi azt a piaci viszonyt, ami egyébként egy új időintervallumban kötött, új 
szerződés árcsökkentő hatásaként a fogyasztó számára kedvező módon rendelkezésre 
állna lehetőségként. Tehát ezt gondolják végig, képviselőtársaim, hogy önmagában ez 
a szövegszerű javaslat lehet, hogy hosszú távon nem biztosítaná azt a garanciát, amit 
a technikai vagy a szolgáltatási verseny fejlődésével egyébként - mondjuk, egy jövő 
tavasszal megkötött, új hűségidejű szerződéssel, egy új terminusú szerződéssel - 
általában a fogyasztók számára lehetne adni. Ezt szerintem gondolják át 
képviselőtársaim mindenképpen, amikor dönteni fognak ezzel kapcsolatban. 

És ha megengedik nekem, ha megengedi Gőgös képviselőtársam, át kell lépni, 
át kell váltani a másik témába, még egyszer szeretném azt mondani, hogy a 
vállalkozások számára az első alkalommal nincs büntetés. Konzultatív a hatóság, 
tehát a hatóság felhívja a figyelmet. Fogyasztói, tehát vásárlói oldalról gondolja végig, 
képviselő úr, hogy vállalható-e az egy vásárláskor - akár egy személyes kapcsolattal 
történő vagy egy e-kereskedelemben történő vásárláskor -, hogy folyamatosan valaki 
rossz információt hagy egy termékkel, egy szolgáltatással kapcsolatban, tehát 
folyamatosan megtéveszti a vásárlót. (Gőgös Zoltán: Hát súlyos!) De az miért 
probléma, képviselő úr, ha a hatóság konzultatív jelleggel megkéri, hogy, mondjuk, 30 
nap alatt változtasson azon a honlaptartalom-felíráson, amely ott szereplő 
információk tévesek? Tehát én nem látom ebben a problémát. Szerintem ez egy 
előremutató dolog a vállalkozásnak, hogy kap egy külső segítséget.  

És képviselő úrnak volt egy konkrét kérdése, hátha ez az érvek tekintetében 
segít: a büntetés, a bírság második alkalommal csak ugyanazért a ténymegállapításért 
lehetséges. Tehát ha van egy olyan hiba, amit ő egyébként nem javít ki, akkor csak 
azért lehetséges. Egy másik, újonnan talált hibáért a hatóság nem fog számára 
büntetést kiróni. Tehát ilyen értelemben a képviselő úrnak a második körben feltett 
észrevétele, illetve érve ilyen szempontból szerintem megnyugtatóan megválaszolásra 
került.  

Egyébként szeretném önöknek mondani, hogy az a feltételezés, amihez azért 
nagy jövőbe látás nem kell, mert látjuk, hogy hogyan zajlik körülöttünk az e-
kereskedelemnek a növekedése az előttünk lévő időszakban, nemcsak a világban, 
hanem Magyarországon is, azért azt szeretném maguknak mondani, hogy a 
kifogásolási arány nagyon magas, nagyon nagy mértékű az e-kereskedelem területén. 
Nem gondolom, hogy belevághatunk abba az előttünk álló időszakba, mikor egy 
robbanásszerű növekedésnél az e-kereskedelem területén iszonyatosan magas 
kifogásolási aránnyal találkozunk. Én azt gondolom, hogy itt az idő és itt az alkalom 
arra, jó lehetőség arra, hogy ezt valamilyen módon keretbe fogjuk, keretbe foglaljuk.  

És ha megengedik nekem, még egy észrevétel, kormányzati képviselőként 
nyilván: két kereskedelmi szövetség vagy érdekképviseletet tömörítő szervezet 
egymással szemben lévő felfogása, az egyik magasabb bírságolásra tesz javaslatot, a 
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másik kevesebbre. Én ebben a vitában nem tennék állásfoglalást, de azért látom azt 
kormányzati képviselőként és magánemberként is, hogy nyilván a kereskedők között, 
iparosok között is megvan az igény arra, hogy a rendes, jó, tisztességes kereskedők 
segítenék egymást abban, hogy kizárják maguk közül azokat, illetve ne juttassák 
versenyelőnyhöz azokat, akik egyébként nemcsak adminisztratív, hanem más 
hibákkal is arra készülnek, hogy átvágják a fogyasztókat. Ezt szerettem volna 
mondani önöknek. Köszönöm szépen a türelmüket.  

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

háttéranyag 11. pontjában foglalt módosító javaslatról kell döntenünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány ezt nem támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag 11. pontjában foglalt módosító 
javaslatot 9 igen szavazattal, 17 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk. A kormány ezeket 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 31 igen 
szavazattal, egyhangúlag támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB-módosítót 13 igen 
szavazattal, 17 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntsünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy most legyenek szívesek szavazni! A kormány 
támogatja ezeket. (Szavazás.)  

A bizottság az összegző módosító javaslatot és jelentést 25 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett elfogadta.  

Hadházy képviselő urat javaslom bizottsági előadónak. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság a képviselő urat egyhangúlag kijelölte.  
Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Úgy látom, hogy 

nem kíván. Ezzel a napirendi pont végére értünk. Államtitkár úrnak megköszönöm a 
részvételt.  

Energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/12743. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

És most a soron következő napirendi pont következik, amely energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/12743. számú törvényjavaslat. Aradszki államtitkár 
urat köszöntöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében. A Gazdasági 
bizottság 13 pontos módosító javaslata, illetve az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslat képezi a vita tárgyát. Az előterjesztő úgy 
nyilatkozott, hogy egyetért a Gazdasági bizottság módosító javaslatával. Államtitkár 
úrnak megadom a szót.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Annyiban módosítanám az álláspontunkat, hogy a 
háttéranyag 2., 9. és 13. pontjával nem értünk egyet, ugyanis a TAB 1. hivatkozási 
számú saját módosító javaslatának 1., 3., 4. pontja felülírja ezeket a pontokat, és a 
TAB javaslatát tudjuk támogatni.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Mivel 
hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát berekesztem. Most a határozathozatal 
következik. Először a háttéranyag 2., 9. és 13. pontjairól kell döntenünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány nem támogatja ezeket. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 2., 9. és 13. pontjait a háttéranyagnak 
támogató szavazat nélkül, 30 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem 
támogatta.  

Most a háttéranyag további, a kormány által támogatott pontjairól kell 
döntsünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 21 igen 
szavazattal, 9 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk, melyet a kormány támogat. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB-módosítót 22 igen 
szavazattal, 8 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

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 22 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  

Bizottsági előadónak Hadházy képviselő urat javaslom. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság Hadházy képviselő urat egyhangúlag bizottsági 

előadónak kijelölte.  
(Jelzésre:) Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. 
Így áttérünk a soron következő napirendi pontra. Megköszönöm államtitkár 

úrnak a bizottsági ülésen való részvételt.  

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/12732. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/12732. számú törvényjavaslat. A Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében 
Cseresnyés Péter államtitkár urat köszöntöm.  

A háttéranyagban a Vállalkozásfejlesztési bizottság 19 pontos módosító 
javaslata, illetve a TAB 1. hivatkozási számú kormánypárti 7 pontos módosító 
javaslata található.  

Kérdezem államtitkár urat a kormányzati álláspontról. Parancsoljon!  
 
CSERESNYÉS PÉTER államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A TAB 

módosító javaslatának 4. pontját támogatjuk. Az 1., 5. és a 7. módosító javaslatát 
támogatjuk, amely módosítja a Vállalkozásfejlesztési bizottság egyes javaslatait, és 
ezzel a módosítással tulajdonképpen javasoljuk a pontok elfogadását. Tehát a 
Vállalkozásfejlesztési bizottságnak a 7., 15. és 16. pontját nem javasoljuk elfogadásra.  

 
ELNÖK: Egyebekben a kormány akkor mindent támogat?  
 
CSERESNYÉS PÉTER államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Tehát akkor a TAB 1. hivatkozási számú módosító javaslata 
kormányzati támogatást élvez, a Vállalkozásfejlesztési bizottság javaslatai közül pedig 
a 7., 15. és 16. kivételével az összes többi. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 
Miután hozzászólási szándékot nem látok, a vitát berekesztem, most a 
határozathozatal következik.  

A szavazás azért lesz bonyolultabb, mert az új ParLex-rendszer új 
összefüggéseket teremt a módosító javaslatok között.  

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 4. 
pontja kizárja a háttéranyag 7. pontjának elfogadását. Először a háttéranyag kizárt 7. 
pontjáról és annak összefüggéseiről, azaz a 4., 5., 8-12., 17-19. pontjairól döntünk. 
Figyelemmel az összefüggésre, ezekről együtt határozhatunk. A kormány ezeket nem 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatokat 2 igen 
szavazattal, 30 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
4. pontjáról határozunk, amely kiegészül az előbbiekben csak a kizárt ponttal való 
összefüggésükre tekintettel nem támogatott, háttéranyagban szereplő pontokkal. Ez a 
4., 5., 8-12., illetve a 17-19. terjedő pontokban foglalt módosításokkal. Kérem 
képviselőtársaimat, most szavazzanak! A kormány támogatja ezeket. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatokat 24 igen 
szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
5. és 7. pontja kizárja a háttéranyag 15. és 16. pontjának elfogadását. Először a 
háttéranyag kizárt 15. és 16. pontjáról és összefüggéseikről, azaz a 2., 3., 6., 13. és 14. 
pontokról döntünk. Figyelemmel az összefüggésekre, ezekről csak együtt 
határozhatunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány nem 
támogatja ezeket. (Szavazás.) Köszönöm. 

Az említett módosító javaslatokat a bizottság 2 igen szavazattal, 30 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
5. és 7. pontjáról határozunk, amely kiegészül az előbbiekben csak a kizárt ponttal 
való összefüggésekre tekintettel nem támogatott háttéranyagpontokban foglalt 
módosításokkal. Ezek a 2., 3., 6. 13. és 14. módosító javaslatok. Ezekről egy 
szavazással kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! A kormány 
támogatja a javaslatot. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatokat 24 igen 
szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Most a háttéranyag további pontjairól kell hogy döntsünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatja ezeket. 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 23 igen 
szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
további pontjairól kell döntenünk. Ezeket a kormány támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatot a bizottság 24 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül támogatta.  
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
határoznunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány ezeket 
támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 24 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Bizottsági előadónak Salacz képviselő urat javaslom. Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Salacz képviselőtársunkat 
bizottsági előadónak kijelölte.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. Erre tekintettel a napirendi 
pont végére értünk. Köszönöm államtitkár úrnak a részvételt és a kormányképviselet 
ellátását.  

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról 
szóló T/12720. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/12720. számú törvényjavaslat. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma képviseletében Czibere Károly államtitkár urat köszöntöm.  

A háttéranyagban a Népjóléti bizottság 11 pontos módosító javaslata található. 
A kormány álláspontját ezekkel kapcsolatosan kérdezem államtitkár úrtól. 
Parancsoljon, államtitkár úr. 

 
CZIBERE KÁROLY államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány álláspontja az, hogy mind a 11 módosítást 
támogatja. Ezek mind technikai jellegűek, nyelvtani jellegűek, helyesbítők. Kettő az, 
ami tartalmi, a 8. és 9., amely a gyermekjóléti központok kapcsán megadja a társulási 
formában történő fenntartás lehetőségét. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. 

(Jelzésre:) Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. A 8. és a 9. 
pontot kérném külön szavazásra. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő asszony a 8. és a 9. pontról külön 

szavazást kért. További felszólalási szándékot nem látok. Ennek megfelelően most a 
határozathozatal következik. 

Ennek megfelelően először a Magyar Szocialista Párt frakciója által kért 8. és 9. 
pontban foglalt népjóléti bizottsági módosító indítványokról határozunk. A kormány 
ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az említett módosító javaslatokat a bizottság 29 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatta.  

Most a Népjóléti bizottság további módosító javaslatairól kell döntenünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány ezeket támogatja. 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a további módosító javaslatokat 24 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
határoznunk. A kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 22 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Selmeczi képviselő asszonyt javaslom bizottsági előadónak. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

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

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani.  
Ezzel a napirendi pont végére értünk. Államtitkár úrnak megköszönöm a 

kormányképviselet ellátását. 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény és egyéb törvények módosításáról szóló T/ 12728. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény és egyéb törvények módosításáról szóló T/12728. számú törvényjavaslat. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Novák Katalin államtitkár 
asszonyt köszöntöm. A háttéranyagban található a Népjóléti bizottság 6 pontos 
módosító javaslata, továbbá a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját 
módosító javaslata. Ezekkel kapcsolatosan kérdezem államtitkár asszonyt a 
kormányzati véleményről. Parancsoljon! 

 
VERESNÉ NOVÁK KATALIN államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is üdvözlök mindenkit. Azt a 
tárcaálláspontot tudom megerősíteni, hogy mind a két módosító javaslatot 
támogatjuk. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 
Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát berekesztem. Most a 
határozathozatal következik.  

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

Megállapítom, hogy a Népjóléti bizottság módosító javaslatait a bizottság 22 
igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

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

Megállapítom, hogy az említett módosító javaslatot a bizottság 22 igen 
szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 22 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 
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Bizottsági előadónak Selmeczi képviselő asszonyt javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag Selmeczi 
képviselő asszonyt bizottsági előadónak kijelöltük.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani, ezzel a napirendi pont végére 
értünk. Köszönöm államtitkár asszonynak a részvételt. 

Egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a 
gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében 
történő módosításáról szóló T/12477. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú 
törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő 
módosításáról szóló T/12477. számú törvényjavaslat. Az előterjesztők hosszú sorából 
csak Selmeczi Gabriella képviselő asszonyt emelném ki, és bocsánatot kérek, Horváth 
László képviselő úrról már nem is beszélve, csak itt a Fideszben a nőknek előjogaik 
vannak. Tehát Selmeczi Gabriella képviselő asszony mellett Horváth László képviselő 
urat emelném ki, aki akkor ezek szerint képviseli is az előterjesztőket, és Czibere 
Károly államtitkár urat folytatólagosan és ismételten köszöntöm a minisztérium 
képviseletében. 

A módosító javaslatok közül a háttéranyagban található a Népjóléti bizottság 
1 pontos érdemi módosító javaslata. Ezzel kapcsolatosan kérdezem először az 
előterjesztő képviseletében Horváth László képviselőtársunkat. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Az előterjesztők 
támogatják a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében államtitkár urat 

kérdezem. Parancsoljon! 
 
CZIBERE KÁROLY államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Elnök Úr! Igen, a kormány támogatja. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Igen, Selmeczi Gabriella képviselő 

asszony kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Arról szeretném 

tájékoztatni a tisztelt bizottságot, a TAB-ot, hogy a Népjóléti bizottság módosító 
indítványa egy ellenzéki, LMP-s módosító indítványt karolt föl és azt korrigálta egy 
kicsit, ez lett benyújtva. Köszönjük szépen az LMP konstruktív hozzáállását. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, a héten már tapasztaltunk ilyet. (Derültség és 

közbeszólások. - Dr. Bárándy Gergely: Odaálltak mellétek.) A vitát megnyitom. 
(Nincs jelzés.) Mivel hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát berekesztem. 
Most a határozathozatal következik. 

A háttéranyagban foglalt módosító javaslatról kell először döntenünk. Ezt az 
előterjesztő és a kormány is támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 21, illetve előterjesztőként Horváth László jelzi, hogy ő ott 
helyben szavazott, így 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett 
a bizottság a Népjóléti bizottság módosító javaslatát elfogadta. 
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy a kormány támogatásának tudatában 
most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 22 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

Továbbra is Selmeczi Gabriella képviselő asszonyt javaslom bizottsági 
előadónak. (Szavazás.) Megállapítom, hogy erről egyhangú döntés született. 
Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. 

Egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével 
összefüggő módosításáról szóló T/12739. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Így áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely az egyes törvényeknek 
a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 
T/12739. számú törvényjavaslat. Az előterjesztő Lázár János és Balog Zoltán, továbbá 
Dunai Mónika és Selmeczi Gabriella képviselő urak és képviselő asszonyok. A 
kormányt továbbra is Czibere államtitkár úr képviseli. 

A háttéranyagban a Népjóléti bizottság 4 pontos módosító javaslata található, 
az előterjesztőket pedig Selmeczi Gabriella képviselő asszony képviseli, úgyhogy 
először neki adom meg a szót az előterjesztői álláspont ismertetésére a bizottsági 
módosító javaslatokkal kapcsolatosan. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. A 
táncművészeti életjáradék bevezetésével függ össze ez az önálló indítvány. Hadd 
nevezzem meg most azt a négy művészeti együttest, táncegyüttest, akik szerepelnek a 
javaslatban, hiszen ezt megérdemlik, méltán kapják majd meg ezt a járadékot, 
amennyiben a parlament megszavazza. Tehát a Magyar Állami Népi Együttesről van 
szó, a Honvéd Együttesről, a Duna Művészegyüttesről és a Budapesti Operettszínház 
tánckaráról. Kérem a támogatást. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr kért szót. 

Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak mert szerintem rosszul értettük, és a 

jegyzőkönyv részére mondom, mert elnök úr mintha azt mondta volna, de nem a 
Népjóléti bizottság módosítója, hanem a Kulturális bizottság módosítóiról van szó, 
aminek Dúró Dóra elnök asszony az elnöke. Csak ennyit pontosítani szerettem volna. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek. Természetesen a Kulturális 

bizottságról van szó, Dúró Dóra elnök asszonytól külön is elnézést kérünk. 
Miután azon felszólaláson túl, amelyre az én tévedésem adott okot, további 

felszólalási szándékot nem látok, ezért a vitát berekesztem. Most a határozathozatal 
következik. (Jelzésre:) Bocsánat, még a kormányt sem kérdeztem. Hibát hibára 
halmozok itt. (Derültség.) Államtitkár úr, parancsoljon! 

 
CZIBERE KÁROLY államtitár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

kormány mind a négy javaslatot támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most már semmi nem ment meg bennünket 
attól, hogy a határozathozatal következzen. Először a háttéranyagban szereplő 
módosító javaslatokról kell döntenünk, mind az előterjesztők, mind a kormány 
támogatását élvezik ezek. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő módosító javaslatokat, amelyek 
a Kulturális bizottság módosító javaslatai, a bizottság 22 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell a 
bizottságnak döntenie. Ezt az előterjesztő és a kormány is támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy ennek ismeretében határozzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül... (Jelzésre:) Bocsánat, 23 igen 
szavazattal… (Közbeszólás: Négy!) Bocsánat, Horváth és L. Simon képviselőtársunk 
jelzi, hogy mindketten helyettesítenek, és egyiküknek sem működött… (Jelzésre:) 
Egyikük helyettesít, Horváth képviselőtársunk helyettesít, L. Simon képviselőtársunk 
nem helyettesít, de egyiküknek sem működött a gépe, tehát a 21 igen szavazathoz 
további 3 szavazatot adva 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás 
mellett az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a bizottság elfogadta. 

Selmeczi képviselő asszonyt javaslom bizottsági előadónak. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a javaslat egyhangú támogatást élvez. 

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani, így a napirendi pont végére 
értünk. Megköszönöm államtitkár úrnak a kitartó kormányképviseletet. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12736. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk az utolsó napirendi pontunkra, amely az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
T/12736. számú törvény. A Törvényalkotási bizottság eljárását a kormány 
kezdeményezte, hiszen módosító javaslat nem volt. Köszöntöm a kormány 
képviseletében a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát, Banai Péter Benő 
államtitkár urat. A módosító javaslatok között értelemszerűen csak a Törvényalkotási 
bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti saját módosító javaslata található. Ezzel 
kapcsolatosan kérdezem a kormány véleményét államtitkár úrtól. Parancsoljon! 

Hozzászólás és határozathozatalok 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A módosító javaslat kizárólag 
jogtechnikai jellegű észrevételeket tartalmaz, a kormány a módosító javaslatot 
támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Miután 

hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát berekesztem. Most a határozathozatal 
következik. Először az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A 
kormány támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 19 igen szavazattal, 8 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság elfogadta. 
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Ezeket a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 19 igen szavazattal, 10 nem ellenében elfogadta. 

Bizottsági előadó kijelölésére kerül most sor. Szűcs képviselő urat javaslom. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag bizottsági előadónak őt 
kijelölte. Az ellenzék kisebbségi előadót állítani nem kíván. Államtitkár úrnak 
megköszönöm a kormányzati képviselet ellátását, képviselőtársaimnak a munkát. 

Az ülés berekesztése 

A napirend végére értünk, úgyhogy az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc) 

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira, Madarász Mária, 
Lajtai Szilvia, Barna Beáta és Baloghné Hegedűs Éva 


