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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
ismertetése és elfogadása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a 
meghívott vendégeket. 

A határozatképesség megállapítására kerül sor. Egy helyettesítést jelzek a 
jegyzőkönyv számára, mégpedig Kovács Sándor képviselő urat Tapolczai Gergely 
képviselő úr fogja helyettesíteni. Más helyettesítés hozzám nem érkezett. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mivel egy hiányzó van összesen. 

Szeretném bejelenteni a jegyzőkönyv számára, hogy Schmuck Erzsébet 
képviselő asszony indítványozta, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
1997. évi LXXXI. törvényhez benyújtott indítványát, melyet T/3109. számon kaptak 
kézhez képviselőtársaim, a mai bizottsági ülésen ne tárgyaljuk, így értelemszerűen 
lekerül a napirendről az előterjesztő kérésének megfelelően.  

A napirend elfogadására kerül sor. Mindenki megkapta írásban, így nem 
kívánom mind a nyolc napirendi pontot felolvasni. Van-e valakinek más javaslata a 
napirendre vonatkozóan? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Aki elfogadja a napirendi 
pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene volt-e valaki? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodott-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy a 
bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/3623. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első napirendi pontban az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, 
valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/3623. számon benyújtott 
törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Köszöntöm a kormány részéről megjelent 
Simon Attila és Beneda Attila helyettes államtitkár urakat, valamint az EMMI 
munkatársait, akik jelen vannak. A részletes vita első szakaszát megnyitom, melynek 
keretében a bizottság megvizsgálja, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a határozati 
házszabályi rendelkezések 44. §-ában, annak is az (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek. Kérdezem az előterjesztőt, hogy látja. Gondolom, úgy látja. 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Igen, úgy látjuk, hogy megfelel 
ennek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Hozzászólás van-e valaki részéről a bizottságban? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs hozzászólás, a részletes vita első szakaszát lezárom. A 
vita menete szerint a képviselői módosító javaslatok megvitatása következik. A 
kiosztott háttéranyag szerint fogunk tárgyalni.  

A háttéranyag 1. pontjában a képviselőtársaimmal benyújtott javaslatunk 
található. Kérem a helyettes államtitkár urat, hogy a kormány álláspontját legyen 
olyan kedves ismertetni. 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Az előterjesztő nem támogatja a módosító 
javaslatot. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Ha lenne olyan kedves, államtitkár úr, egy-két mondatot indoklásként 

tegyen hozzá! 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról 
van szó, amely 2018. január 1-jével került bevezetésre. Ha jól értjük, a képviselői 
módosító javaslat kifogásolja, hogy a "különös méltánylást érdemlő személyes 
élethelyzetre figyelemmel" szövegrész, ez a pontosító kitétel kerül beemelésre az Szt.-
be. Pont azért kerül beemelésre, mert hiszen ez az egyetlen olyan ellátás a szociális 
törvényben, amely nyugdíj típusú ellátás és ezzel is hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez 
nem a szociális törvény általános szabályai szerinti ellátás. Egyetlenegy példát 
engedjen meg, elnök úr! Így például nem kell kétévente felülvizsgálni. Tehát azt 
gondoljuk, hogy amit a képviselő hölgy és képviselő úr szándékai szerint ki lehet 
olvasni a módosításból, azt talán pont ez a szabályozás teszi lehetővé, semmint az, 
hogy behúzzuk - bocsánat a kifejezésért - az Szt. általános szabályai alá. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e valakinek hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.) A 

kormány ezt az indítványt nem támogatta. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki 
támogatja az indítványt. (Szavazás.) Négy támogató szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Nyolc-négy arányban a bizottság nem támogatta. 

A háttéranyag 2. sorszáma alatt szintén az általam és képviselőtársaim által 
benyújtott indítványról van szó. Kormányálláspont? 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatja a kormány. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés, vélemény a bizottsági tagok 

részéről? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. A kormány nem támogatta. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Nyolc nem szavazat. Megállapítom, hogy a bizottság az indítványt nem támogatta. 

A 3. szintén az én indítványom, de erről nem kell szavazni. 
Lapozzanak legyenek kedvesek a 6. pontra a 6. oldalon! Arató Gergely, a DK 

képviselője nyújtotta be a javaslatot. Államtitkár úr! 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Elnök úr, magával a javaslattal egyetértünk, de 
úgy tudom, hogy lesz olyan bizottsági módosító javaslat, amely ezt ennél 
szofisztikáltabban fogja kezelni. Azt szeretnénk majd támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A diplomás gyedről van szó. (Dr. Simon Attila István: Így van!) 

Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás, kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. A 
kormány nem támogatta. (Nacsa Lőrinc megérkezik.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc… 
(Közbeszólások: Kilenc!) Bocsánat, 9 most már, Nacsa képviselő úr megérkezett, ezt a 
jegyzőkönyv számára rögzítjük. A bizottság ezt az indítványt nem támogatta. 

A 8., utolsó oldalon a 7. indítvány szintén a mi indítványunk. Államtitkár úr! 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Az indítvány lényege, hogy a teljes jogszabály 2019. január 1-jén 
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lépjen hatályba, azonban szemben ezzel a törvényjavaslatnak vannak részei, amelyek 
2020. január 1-jén lépnének hatályba. Miután a jövő évi költségvetésben ezek a 
számok nem szerepelnek és itt mind olyan rendelkezésről van szó, amelyeknek van 
költségvetési vonzatuk, ezért nem tudjuk most támogatni ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdésük, véleményük? (Senki sem jelentkezik.) 

Szavazás következik, mivel nincs. A kormány nem támogatta az indítványt. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Kilenc-három arányban a bizottság nem támogatta a képviselői indítványt. 

Ez a háttéranyagról szólt, de még lesz egy bizottsági indítványunk, a 
kormánypártok módosítási kezdeményezést juttattak el a bizottság titkárságára, 
amely még a tegnapi napon a bizottsági tagoknak kiküldésre került, de tudomásom 
szerint reggel is kiosztásra került. Kérdezem, hogy a javaslatról történő szavazást 
megelőzően kíván-e bárki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván senki. 
Először szeretném azt javasolni, hogy a 13. pontban lévő javaslatról, amely a 
népkonyhákról szól és a 33. pontban lévő javaslatról, amely a diplomás gyedről szól - 
előbb szó is volt is róla -, külön szavazzunk. Egyébiránt lehetőség van arra, hogy 
csomagban együtt szavazzuk meg a többit. Egyetértenek képviselőtársaimmal azzal, 
hogy egyben, csomagban szavazzunk a bizottsági indítványról. (Közbeszólások: Igen! 
- Abszolút!) Kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Egyhangúlag egyetértünk.  

Először a 13. pontról, amely a népkonyhákról szól, kérek külön szavazást. 
(Volner János megérkezik.) Hangsúlyozom, a 13. pontban bizottsági módosítóról van 
szó. Aki ezt az indítványt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Két tartózkodással a bizottság támogatta. 

A másik indítvány a 33. pontban a diplomás gyedre vonatkozik. Aki ezt a 
módosítót támogatja, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a 
bizottság. Ellenpróbát kérek! (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ellenszavazatot. A 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

Így a módosító összes többi pontjáról szavazunk, mert az előbb csak arról 
szavaztunk, hogy itt külön fogunk szavazni. Aki az egészet elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! Bizottsági indítványról van szó. (Szavazás.) Úgy látom, a 
bizottsági módosítókat a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Kaptak egy táblázatot a nyelvhelyességi javításokról. Van-e valakinek 
kiegészítése? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. Aki ezt elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, ez is egyhangú. 

További határozatok következnek. (Dr. Zombor Gábor belép a terembe.) A 
jegyzőkönyv számára megjegyzem, hogy Zombor Gábor képviselő úr is megérkezett. 
A részletes vita lezárásáról kell szavazni. Ki az, aki támogatja, hogy a részletes vita 
lezárásra kerüljön. (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. Zombor úr nem szavazott, de 
már figyel. A részletes vita lezárásra került, mivel a bizottság minden egyes tagja erről 
szavazott. 

Döntenünk kell a jelentés benyújtásáról. A jelentés tartalmazza a korábbi 
döntéseinket, valamint annak megállapítását, hogy a törvényjavaslat megfelel a 
határozati házszabályi rendelkezések 44. §-ának. Ki az, aki támogatja a részletes 
vitáról szóló jelentés benyújtását? (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Bizottsági előadó állítása a következő. Ugyan érdemi vitát nem láttam, mégis 
kérdezem, hogy kívánnak-e többségi, kisebbségi előadót állítani. (Senki sem 
jelentkezik.) Senki nem kíván sem többségi, sem kisebbségi előadót állítani. 
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A napirendi pont lezárását javaslom. Mivel ez ellen kifogás nem érkezett, így a 
napirendi pontot lezárom. Államtitkár urak, szép napot kívánok! Köszönöm a 
részvételüket. (Dr. Simon Attila István és dr. Beneda Attila távoznak.)  

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az 
egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/3626. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a második napirendi pont tárgyalására, az egyes egészségügyi és 
egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/3626. számú törvényjavaslat részletes vitájára. Csányi Péter 
helyettes államtitkár urat köszöntöm… (Közbeszólás: Még egy másodpercet kér!) 
…rögtön. (Rövid idő elteltével Csányi Endre Péter bejön a terembe.) Államtitkár úr, 
foglaljon helyet! Jó napot kívánok! Ismételten köszöntöm Csányi Péter helyettes 
államtitkár urat és munkatársait. 

A részletes vita első szakaszát megnyitom az előbb meghivatkozott házszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e hozzászólni. 
(Dr. Csányi Endre Péter: Nem.) Bizottsági tagok? (Dr. Lukács László György: Ehhez 
nem!) Amennyiben nincs hozzászólás, a vita első szakaszát lezárom.  

A vita menete szerint a képviselői módosító javaslatok megvitatása következik. 
Itt is kiosztásra került tudomásom szerint a háttéranyag. Rá is térünk a háttéranyag 1. 
pontjára, a Lukács László György képviselő úr által benyújtott indítványra. Képviselő 
úr, parancsoljon! 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tagok! Tisztelt Államtitkár Úr! Tekintettel 
arra, hogy az 1., 2., 3. és 4. módosítási javaslatok mindegyikét mi, illetve én 
nyújtottam be, ezekről egyben szólnék és szerintem döntsünk is róluk egy 
szavazásban, ezt szeretném kérni. (Elnök: Egyben beszélhet róla, képviselő úr, de 
külön-külön szavazunk!) Jó, egyben fogok beszélni róla, de akkor külön-külön 
szavazzunk róla. Csak azért akarok egyben, hogy ne kelljen esetleg ismételni 
magunkat és talán egységes, de akár mind a négy pontra kiterjedő választ szeretnék 
kérni államtitkár úrtól arra, hogy egyetért-e a módosító szándékkal, és ha nem, miért 
nem ért egyet vele? 

Ezekkel a módosítási szándékokkal az egészségügyi salátatörvénynek egy olyan 
helyességét, vagy olyan jobb működését szeretnénk elérni, amely sok esetben 
pontosítást jelent, illetve az életszerűségét javítja. Egyrészt a homeopátiás 
készítmények vonatkozásában nem érdemes talán abba belemenni, amit megkísérel 
ezzel a salátatörvény, hogy valamilyen módon döntsön afelől, hogy mi a helyes, mi 
nem helyes. Nyilván szakmai vitát majd le kell folytatni és a szakmának egy egységes 
álláspontra kell jutnia a készítményekkel kapcsolatosan, de a jelenlegi szabályozás 
inkább egy olyan adminisztrációs tehernek minősülne, különösen a tájékoztatási 
kötelezettség előírásával, amely egyrészt a gyógyszerészeknek, a gyógyszertáraknak 
számottevő hátrányt jelentene, másrészről magának a tájékoztatásnak, mint 
jogintézménynek a jellege sincs teljesen tisztázva. Nem nagyon látjuk, hogy a való 
életben hogyan, miként működhetne. Illetve míg egy szabályozási bizonytalanság van 
körülötte, nem elvitatva azt a célt, hogy bizony majd lépéseket kell tenni afelé, hogy a 
homeopátiás készítményeknek valójában hol van a helye a gyógyításban és az 
orvoslásban, tehát nem elvitatva ezt a lényegi lépést, úgy gondolom, most még kicsit 
előreszaladtunk azzal, hogy ezt a területet ekként szabályozzuk, ahogy a salátatörvény 
próbálja. 
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Ezzel összefüggő lehet a nem konvencionális eljárásoknak a szabálysértési 
alakzattal való büntetési lehetősége. Itt még az is vitás, hogy a nem konvencionális 
eljárások közé tartozhat-e például a homeopátiás készítmények köre. Ha egy 1997-es 
miniszteri rendeletet nézünk, illetve nézzük azt, hogy az utóbbi időben a tudományos 
élet miként definiálta a homeopátiás készítményeket, akkor azt mondjuk, hogy nem, 
de lényegében kimondott szabályozás nélkül arra is juthatunk, hogy igen. Ez azt 
eredményezné, hogy bárki, aki ilyen készítményt árul vagy esetleg a tájékoztatási 
kötelezettségének nem megfelelően tesz eleget, az egy szabálysértési eljárással 
nézhetne szembe. Ez szerintem a jelenlegi állapotok között egyrészt a rendőrség 
részéről megvalósíthatatlan, másrészt gondoljunk bele, tisztelt képviselőtársaim, hogy 
mennyire életszerű az, hogy ezt bármikor is a hatóság fel tudná deríteni, hiszen nem 
valószínű, hogy a tájékoztatási kötelezettséget elmulasztó fél, vagy ezt a 
valamilyenfajta gyógymódot magához vevő fél - nem mondom terápiának - majd 
egymásra terhelően fog nyilatkozni. Itt egy nagyon szoros, szintén ráutaltsági viszony 
van, illetve nagyon szoros viszonyt ápolnak a felek. Tehát egy teljesen oktalan és 
szükségtelen szabályozásnak tartjuk, éppen ezért e bekezdések törlését javasoltuk. 

A harmadik pedig, amit még érdemes megemlíteni, az a Btk. módosítása a 
gyógyszerhamisítással kapcsolatban. Azért javasoltuk törölni a 159/A. újonnan 
beiktatandó paragrafust, mert úgy gondoljuk, hogy a 160., soron következő 
paragrafusban az egészségügyi termék definíciója alatt a gyógyszer, illetve a 
gyógyászati készítmények, állatgyógyászati készítmények is belefoglaltatnak. Tehát 
már van egy olyan rendelkezésünk, ami büntethetővé teszi ugyanazokat az elkövetési 
magatartásokat, amelyeket az új Btk.-s rendelkezés is büntetendővé fog tenni. 
Egyedüli nóvuma az új javaslatnak, ha úgy tetszik, az új dizájnerdrogok, illetve az új 
pszichoaktív anyagokra vonatkozó rendelkezése. Ami pedig jogdogmatikailag meg 
pont nem ide illik, mert ugyanebben a fejezetben találhatóak droggal kapcsolatos 
bűncselekmények, amelyeknek az elkövetési tárgya különböző drogok, illetve tiltott 
készítmények. Nos, valószínűleg oda kellene ezt beépíteni és nem egy külön 
tényállásban tisztázni. (Szabó Timea távozik.) 

Még egy dologra hívnám fel az államtitkárság figyelmét. Ha meghagyjuk a Btk. 
159/A., illetve a 160. §-át így, ahogy most tervezi a kormány, akkor azzal állunk 
szemben, hogy valaki a gyógyszerhamisításért a 159. § alapján is eljárással nézhet 
szembe és a 160. §-sal kapcsolatban is eljárással nézhet szembe úgy, hogy a 160.-ban 
enyhébb a tényállás. Tehát gyakorlatilag a nyomozó hatóság megítélésétől függhetne 
az, hogy valakit melyik alapján ítélnek el vagy gyanúsítanak meg, folytatnak le vele 
szemben eljárást és ítélnek el. Úgy gondolom, ez bizonytalanságot okozna, de lehet, 
hogy én tévedek ebben, fenntartom a tévedés jogát, de úgy gondolom, hogy ez ezért 
nem helyes. Azért javasoltuk ennek a bekezdésnek a törlését, mert a 160. § 
integritását ezáltal megőriznénk, a tiltott elkövetési tárgyak nem módosulnának és a 
droggal kapcsolatos elkövetési magatartásokat és az abban foglalt tiltott tárgyat pedig 
bele lehet tenni más, szintén droggal kapcsolatos elkövetési magatartások közé, 
hiszen ott is ugyanazok a büntetendő magatartások szerepelnek. 

Összességében ez a javaslatunk. Úgy gondoljuk, hogy mindegyik egy olyan 
módosító, ami egy hiányos jogalkalmazástól fogja megóvni azokat a 
jogszabályhelyeket, amelyeket mi módosításra javasoltunk. Még egyszer azt 
szeretném kérni, hogy az államtitkárság, ha ezeket nem támogatja, akkor a nem 
támogatás okáról valamilyen rövid tájékoztatást szíveskedjék adni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ez azonnal ki fog derülni. Azzal a javaslattal szeretnék élni és 

pontosítom a felvezető mondataimban elhangzottakat, hogy az 1. és a 4. pontokról 
szavazhatunk egyben. Másrészt pedig kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy 
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kívánja-e mind a négyet külön-külön indokolni. Megadom a szót a kormány 
képviselőjének. Amelyik önöknek praktikusabb, azt a technikát választjuk, 
összefoglalóan is lehet.  

 
DR. CSÁNYI ENDRE PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A homeopátiára tett javaslatot szeretném indokolni. Jó napot 
kívánok! Csányi Péter helyettes államtitkár vagyok. 

A klinikai orvoslásban alapszabály, hogy úgynevezett evidenciákon alapuló 
kezeléseket folytassunk. Ennek megvan a szakmai szabályrendszere és veszélyes az a 
tendencia, hogy ilyen erős bizonyítékkal nem rendelkező kezelések, mint a 
homeopátia, széles körben felhasználásra kerülnek. Mindenképpen szakmailag 
indokoltnak gondoljuk azt a kétirányú szigorítást, amely a salátatörvényben 
megjelenik. Az egyik az új termékek forgalomba hozatali engedélyezése, ahol nem 
támogatjuk továbbra sem az egyszerűsített eljárást. A másik pedig az a szabály, amit 
nagyon fontosnak gondolunk, hogy ha az orvos az evidenciák hiányában ilyen jellegű 
- idézőjelben mondom - "kezelést" javasol, vállalja érte felelősséget és adjon a beteg 
számára erről írásban tájékoztatást. 

Ami álláspontot képviselek, az tárcaálláspont, illetve az egészségügyért felelős 
államtitkárság álláspontja tekintettel arra, hogy a módosító indítványok kapcsán a 
kormány álláspontjának kialakítása még folyamatban van. Ehhez csatlakozik a nem 
konvencionális eljárások büntethetősége. Természetesen, ha nem történik meg ez az 
írásbeli tájékoztatás, akkor szankcionálási lehetőséget is be szeretnénk vezetni. Az 
EESZT világában nem gondoljuk, hogy ezt adminisztratív többletfeladatnak kell 
felfognia az orvosok és szakdolgozók vállán, ellenkezőleg, egy betegbiztonságot segítő 
nagyon fontos intézkedésnek gondoljuk. Ezért nem támogatjuk a javaslatot, illetve a 
többi esetben is ezt a választ adjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy kíván-e valaki 

hozzászólni. (Volner János jelentkezik.) Volner képviselő úr! 
 
VOLNER JÁNOS (független): A helyettes államtitkár úrtól csak információt 

szeretnék kérni két, a módosító javaslatokkal összefüggő kérdésről. Az egyik kérdés az 
új dizájnerdrogokra vonatkozik. Még a mostani kormány első ciklusa alatt 
érdeklődtem az akkori belügyi vezetéstől arról, hogy mi kell ahhoz, hogy gyorsabban 
tilthatóak legyenek az új dizájnerdrogok. Azt láttuk, hogy minimális változtatásokkal 
az addigi kémiai képleteken elérhető az, hogy új szereket dobjanak a piacra, ezeket 
aztán különböző internetes csomagküldő hálózatokon keresztül el is juttassák a 
fogyasztókhoz, illetve a terjesztőkhöz nagyobb mennyiségben, aztán amikor jön ennek 
a betiltása, akkor esetleg egy új, még veszélyesebb drog kerül a piacra, amelynél 
megint változtatnak egy picit a korábbi formulán, de még nem minősül drognak. Azt 
látjuk, hogy ez egy hosszú ideje tartó csiki-csuki játék, aminek jó lenne véget vetni. Itt 
az a kérdés, hogy a tárcának van-e erre esetleg erre nézve előremutató javaslata, mert 
a helyzet valóban nyugtalanító. Maguk az orvosok is egyébként nagyon sokat 
küzdenek ezzel a helyzettel, hiszen nem tudják pontosan, hogy milyen az adott szer 
hatása, milyen egyéb tünetei vannak és sokkal nehezebb ezeknek az új, gyorsan 
változó dizájnerdrogoknak a kezelése és az erre való felkészülés szakmai szempontból 
is. 

A másik kérdésem pedig arra irányul, hogy meglehetősen előretört a világ 
különböző részein - és gyanítom, hogy az USA után Magyarországra is be fog 
gyűrűzni, mint gyakorlatilag annyi minden más, szinte minden - a különböző online 
gyógyszer-kereskedelmi megoldások alkalmazása. Konkrétan arról van szó, hogy bár 
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a szakma, nyilván a magyar gyógyszerpiacon érdekelt cégek folyamatosan a 
hamisításokról beszélnek, de gyakorlatilag nemcsak erről van szó, hanem valódi 
eredeti termékek is a hálózaton keresztül elérhetőek. Érdemes megnézni, hogy milyen 
módon nő az online gyógyszer-kereskedelem és nemcsak a hagyományos ellenőrzött 
csatornákon keresztül, hanem azon kívül is. Ez egy elképesztően nagy, 
dollármilliárdos piacot jelent. Magyarországra is egyre több ilyen gyógyszer fog 
begyűrűzni meggyőződésem szerint. Egyszerűen látni kell azt is, hogy akár 
régiónként, akár országonként is jelentősen eltérnek az árak. Tehát például a 
szegényebb afrikai országokban jelentősen alacsonyabb áron árulják ugyanazt a 
készítményt, mint mondjuk a skandináv államokban. Látható, hogy ezt a jelentős 
marzsot különböző online kereskedők igyekeznek kihasználni.  

A képviselőtársam már ezzel összefüggő kérdéseket feltett, de én is kérdezem a 
tárcától, hogy az erre való felkészülés hogyan áll, ezzel kapcsolatban mi az, amit tesz a 
tárca, illetve milyen meglátásaik vannak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, egy mondat erejéig bocsásson meg! Képviselő úr, 

vitathatatlan, hogy olyan, a mindennapi életben kardinális ügyeket feszegetett, 
amelyekkel érdemes még a parlamenti bizottságnak is foglalkozni, de ilyen módosító 
indítvány nem érkezett. Mi most csak a módosítókról tudunk beszélni és azokról 
tudunk kormányálláspontot kérni. Vitathatatlan, hogy amit felvetett, akár a 
dizájnerdrogok kémiai képletének megváltoztatása, mindennapos, valós problémák, 
csak ez most nem szerepel napirenden a bizottság előtt. Természetesen, ha a helyettes 
államtitkár úr néhány mondatban kíván reflektálni, ezt a lehetőséget megadom, de 
hangsúlyozom, hogy ilyen jellegű vagy ilyen, a tematikába illeszkedő módosító 
indítvány nem érkezett a bizottság elé. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. CSÁNYI ENDRE PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden reagálnék. Teljesen 
egyetértek azzal, hogy a dizájnerdrogok előtérbe kerültek a hagyományos 
kábítószerekhez képest és egy versenyfutás van a kémiai képletek folyamatos 
módosítása és a tiltó szabályozás között. Partnerek vagyunk abban, hogy e 
versenyfutásban az egészségügyi ágazat és belügyi ágazat legyen lépéselőnyben a 
fejlesztőkkel szemben. Továbbra is partnerek vagyunk ebben. 

Az online gyógyszer-kereskedelem egy messzire vezető kérdés. Azt gondolnám, 
hogy transzparens törzskönyvi és gyógyszerforgalmazási szabályoknak megfelelő 
megoldást kell találni a gyártói szövetségekkel való egyeztetésekre is nyitottak 
vagyunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselők, kívánnak szólni? (Senki sem jelentkezik.) 

Akkor a módosító indítványt tevő Lukács képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak 

egyetlenegy kiegészítést szeretnék mondani, hogy teljesen világos legyen az 
álláspontunk, akár az én személyes álláspontom, akár a Jobbik álláspontja is.  

Távol áll tőlem, tőlünk az, hogy kétségbe vonjuk a bizonyítékokon alapuló 
orvoslás fontosságát és szerintem - és ez a személyes meglátásom is - valamilyen 
módon a homeopátiás készítmények háttérbe szorításáért dolgoznunk kell. Azonban 
arra irányult a módosító szándékunk, hogy mindaddig, amíg akár európai uniós 
szinten, akár hazai szinten a tudományos élet elsöprően nem mondja ki a 
homeopátiával kapcsolatban, hogy mi is a teendő, addig nem biztos, hogy a 
jogszabályalkotásban a kormánynak vagy akár a parlamentnek feladata van. 
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Értjük egyébként a szabályozás lényegét. Tehát azt szerettem volna világosan 
mondani, hogy nálam - és szerintem ebben a pártunkban is teljes az egység - száz 
százalékban a bizonyítékon alapuló orvoslás viszi a prímet és az az irányító motorja, 
pontosan azért, mert abban van a tudományos életnek, illetve a tudományos 
garanciáknak és kutatási garanciáknak az összes eleme, amely biztonságossá teszi a 
fogyasztók számára és a legjobb megoldásként szolgál. De természetesen nem 
akarunk előremenni olyan vitákban, ami még a tudományos életben nem lezárt, sőt 
akár európai uniós szinten sem lezárt, hiszen az Európai Unió is kicsit máshogy áll 
ehhez a gyakorlathoz. Talán azt kellene tennünk ezzel egy időben - és bízom benne, 
hogy a minisztérium ezt teszi -, hogy az erről szóló vitákat esetleg felpörgetjük az 
Európai Unióban és segítünk ennek a tisztázásában.  

Ehhez egyébként egy remek kezdeményezés lett volna, ha Magyarország nem 
először száll ki az Európai Gyógyszerügynökség székhelyéért folytatott versenyből, 
amelyben szégyen szemre Szlovákia és Románia sokkal tovább benntartotta a vasat. 
De ez már csak a mellékzöngéje ennek a kérdésnek. Nagyon jó lett volna látni, ha az 
európai bizonyítékokon alapuló orvoslás legmagasabb és legszínvonalasabb 
intézménye Budapesten nyerte volna el a székhelyét, de erről most lemaradtunk.  

Én csak ezt szerettem volna mondani, hogy világos legyen az álláspontunk és 
elkötelezettségünk a bizonyítékon alapuló orvoslással kapcsolatban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Képviselő 

úr pontosította az álláspontját. Ha nincs további hozzászóló, akkor szavazzunk. (Senki 
sem jelentkezik.)  

Azt javasoltam, hogy az 1. és a 4. pont lehet egyben. A kormány nem 
támogatta, ha jól értem. (Dr. Csányi Endre Péter: Nem támogatta. Mármint a tárca 
nem támogatta!) Tárcaálláspontot képvisel a helyettes államtitkár úr. A tárca nem 
támogatja. Ki az, aki ennek ellenére az 1. és a 4. pontot támogatja? (Szavazás.) Két 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy tartózkodással, 2 igen és 10 ellenszavazat mellett a bizottság nem 
támogatta. 

A 2. módosítót a kormány nem támogatta, úgy vettem ki államtitkár úr 
szavaiból. Ki az, aki ennek ellenére támogatja? (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tíz. A bizottság nem támogatta. 

A 3. pont következik. Tárca? 
 
DR. CSÁNYI ENDRE PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatta. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Két igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem szavazat. Tartózkodott? 
(Szavazás.) Két tartózkodás. (Közbeszólás: Kilenc nem!) Bocsánat, pontosítani 
szeretnék. Két igen, 9 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta. 

A háttéranyag végére értünk. A kormánypártok módosítási kezdeményezést 
juttattak el a bizottság titkárságára, mely még a tegnapi napon a bizottság tagjainak 
kiküldésre került. Kérdezem, hogy a javaslatról történő szavazást megelőzően bárki 
kíván-e hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Alelnök asszony? (Dr. Selmeczi 
Gabriella: Nem, köszönöm. - Dr. Lukács László György jelentkezik.) Alelnök úr, 
parancsoljon! 
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DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke:Csak annyiban, 
hogy következetes legyen a szavazási álláspontunk, azt szeretném kérni, hogy a 
módosítók közül a 12., illetve a 13. pontról azért szavazzunk külön, mert összefüggött 
a korábbi módosító javaslatunkkal és legalább itt, a bizottsági szinten erről a kettőről 
külön szeretnénk szavazni. Tehát a 12. és 13. pontokról. 

 
ELNÖK: Alelnök úr azt javasolta, hogy a 12. és a 13. módosítóról külön 

szavazzunk, az összes többiről lehet csomagban. Akkor a 12. pontról tárcaálláspontot 
kérek szépen!  

 
DR. CSÁNYI ENDRE PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Támogatjuk mind a kettőt. 
 
ELNÖK: Támogatják. Ki az, aki támogatja? (Szavazás. - Dr. Lukács László 

György: Ezt mi is támogatjuk, mert törlés. - Közbeszólás: Ez nem! A 13-as a törlés! ) 
Mi a zavart keltő?  

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Az, hogy 

melyik célozza az elhagyást. A tárca szerint a 13-as célozza az elhagyást.(Közbeszólás: 
Igen.) Akkor mi nemmel szavazunk a 12-esnél! 

 
ELNÖK: Új szavazást rendelek el! Ki az, aki a 12. pontot támogatja? 

(Szavazás.) Tíz. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Két nem szavazat. Egy 
tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Most a 13. pont következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás. - Zaj. - Nacsa 
Lőrinc: A Jobbik állandóan bezavar! - Dr. Zombor Gábor: Nagyon résen kell 
lennünk! - Derültség.) Tizenkét igen szavazat. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Akkor a 13-ast egyhangúlag támogatta a 
bizottság.  

Most csomagban az összes többiről szavazunk! Ki az, aki a bizottsági módosítót 
támogatja? (Szavazás.) Ellene volt-e valaki? (Szavazás.) Zombor képviselő úr, legyen 
kedves, szavazzon! (Dr. Zombor Gábor: Igenis! Támogatom.) Egyhangúlag a 
bizottság támogatta.  

A nyelvhelyességi táblázatot megkapta mindenki. Kiosztottuk. Aki a benne 
foglaltakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene volt-e valaki? 
(Szavazás.) Tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetértett vele.  

Döntés a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki támogatja a részletes vita 
lezárását? (Szavazás.) Ellene volt-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott-e 
valaki? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk, lezártuk a vitát. 

A jelentés benyújtásáról szavazunk. A jelentés tartalmazni fogja az előző 
döntéseinket és azt, hogy megfelel a házszabály 44. §-a (1) bekezdésének az 
előterjesztés. Ki az, aki támogatja a vitáról szóló jelentés benyújtását? (Szavazás.) 
Egyhangúlag támogatta a bizottság a benyújtást.  

Kérdezem, hogy kíván-e a bizottság előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) 
Senki nem jelentkezett, így értelemszerűen akkor más egyéb sincs. A bizottság ezt a 
napirendi pontot lezárta. Köszönöm szépen a jelenlétüket, helyettes államtitkár úr. 
(Dr. Csányi Endre Péter és kollégái távoznak.) 

A nyugdíjprémium igazságossá tétele érdekében a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
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módosításáról szóló T/3109. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a következő napirendi pontra, a nyugdíjprémium igazságossá tétele 
érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló '97. évi LXXXI. törvényre, 
amely T/3463. számon került benyújtásra. Selmeczi Gabriella alelnök asszonyt 
kérem, hogy adjon nekem szót néhány mondat erejéig, mert szeretném indokolni az 
előterjesztést. 

 
(Az ülés vezetését dr. Selmeczi Gabriella, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Tisztelt elnök úr, parancsoljon, öné a szó! 

Korózs Lajos szóbeli kiegészítése 

KORÓZS LAJOS (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az 
indítvány azzal kapcsolatos, hogy a nyugdíjprémium kifizetésére kerül sor immáron 
második alkalommal. (Dr. Kovács József távozik.) Bizonyára képviselőtársaim előtt 
ismeretes, hogy ezt a törvényt még a Bajnai-kormány idején hoztuk meg és a törvény 
úgy szólt, hogy a 3 és fél százalékos GDP-növekedésnél a 80 ezer forintnak megfelelő 
3 és fél és 4 és fél százalék között egyheti, ezt meghaladóan 2-3-4 heti 
nyugdíjprémium kifizetésére kerüljön sor. Ez az indítvány egyébiránt azt tartalmazza, 
hogy az átlagnyugdíj alatti nyugdíjaknál, így az esélyegyenlőséget és az anyagi 
biztonságot is erősítve, egy összegben kerüljön kifizetésre a nyugdíjprémium. 
Magyarul ne azok kapjanak több nyugdíjprémiumot, akik egyébként is magasabb 
nyugdíjjal rendelkeznek, illetve van benne beállítva egy degresszió, amely bizonyos 
szint fölött már csökkentené a nyugdíjprémium mértékét, illetve bizonyos összeg 
fölött annak a kifizetésétől el is tekintene. 

Gyakorlatilag olvashatták az előterjesztést. Tovább nem akarom szaporítani a 
szót, azt hiszem, mindenki számára világos ez az indítvány. Köszönöm szépen, elnök 
asszony, a lehetőséget az indoklásra. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megnyitom a vitát. Van-e, aki hozzá 

szeretne szólni vagy kérdést intézne? (Nacsa Lőrinc jelentkezik.) Nacsa Lőrinc 
képviselő úré a szó. 

Hozzászólás 

NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is azzal 
akartam kezdeni, amivel elnök úr kezdte, hogy a szocialisták vezették be ezt a 
számítási módszert, csak akkor az volt az indoklás, hogy a 13. havi nyugdíj 
megszüntetésekor egyfajta cserealkuként kilátásba helyezték a nyugdíjprémiumot és 
a jogosulti kör, számítási mód meghatározása a megszüntetett többletjuttatás 
szabályainak alapjain jött létre akkor, 2009-ben. Bár akkor nem kellett ezt használni, 
mert nem kellett tartani abban az időszakban attól, hogy a 3 és fél százalékos 
gazdasági növekedést átlépjük, ez nem is történt meg. Nyilvánvalóan ez egy 
biztosítási járulékra épülő rendszer és a nyugdíjprémium sem szociális ellátás, a 
nyugdíj mértékéhez igazodik és a GDP 3 és fél százalékos növekedése felett jár ez a 
fajta juttatás. Azt gondolom, örömteli, hogy az ország most olyan helyzetbe jutott, 
hogy ezt már második alkalommal ki tudtuk fizetni.  

Az előterjesztésben több dolog van, amit nem értünk, például a novemberi 
átlagnyugdíj kifejezést. Itt mit kellene figyelembe venni?  

Illetve ez egy olyan javaslat, amely idén még egy plusz költségvetési kiadást 
eredményezne a decemberi nyugdíjakhoz. Ezek tegnap elutalásra kerültek, mi meg, 
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ugye, ma tárgyalunk erről a javaslatról. Ez nyilvánvalóan instabilitást hozna a 
költségvetésben is, hiszen ez a kifizetés már megtörtént, mind a nyugdíjprémium 
novemberben, mind pedig a decemberi előrehozott nyugdíj. A tegnapi napon 
megtörtént a nyugdíjak átutalása, illetve a postázás is a héten mindenhol 
megtörténik.  

Csak azt szeretném elmondani, hogy 2011 és '18 között azt láthatjuk, hogy 29,8 
százalékkal nőttek átlagosan a nyugdíjak és az alacsony inflációnak köszönhetően a 
vásárlóerő is 10 százalékot javult. Azt ígértük 2010-ben, hogy megőrizzük a 
vásárlóértéket. Ezen felül 10 százalékos növekedést is tapasztalhattunk és már 81 
milliárd forint értékben kaphattak a nyugdíjasok 3 alkalommal Erzsébet utalványt, 
illetve volt a 24 milliárd forintos nyugdíjprémium tavaly és további 
nyugdíjkiegészítésként még 24 milliárd forint került kifizetésre szintén a tavalyi 
évben. Illetve azt látjuk, hogy idén is megtörtént ez a nyugdíjprémium és a számok 
pozitívak eddig is. Azt láttuk, hogy a harmadik negyedévben 5 százalék körüli a 
gazdasági növekedés, illetve elérte az 5 százalékot. Azt reméljük, hogy ez a fajta 
tendencia tartható lesz és minden azt mutatja, hogy tudjuk tartani nagyjából a 4 és 5 
százalék közötti gazdasági növekedést. Azt gondolom, hogy a nyugdíjasok 
számíthatnak a Fidesz-KDNP-re és reméljük, hogy jövőre is tudunk 
nyugdíjprémiumot fizetni. A jelenlegi rendszert tartjuk indokoltnak, ezért a javaslatot 
nem támogatjuk Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még valaki, aki szeretne 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Ha nem, akkor visszaadom a szót az 
előterjesztőnek. Elnök úré a szó. 

Korózs Lajos reflexiója 

KORÓZS LAJOS (MSZP) előterjesztő: Nagyon prózai oka van annak, hogy 
miért most tárgyaljuk ezt a törvényjavaslatot. Vitathatatlan, hogy a decemberi 
határidőből kifutottunk. Ennek az az oka, hogy az előző bizottsági ülésen a fideszes 
többség levetette napirendről ezt az előterjesztést, következésképpen most volt 
lehetőség arra (Nacsa Lőrinc: November 13-án került benyújtásra!), hogy indokoljuk 
ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen, ennyi. Szavazzunk! 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazásra bocsátom a javaslatot. Ki az, aki 
támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Volt-e tartózkodás? (Szavazás.) Egy 
tartózkodással a bizottság nem támogatta a javaslatot.  

A jegyzőkönyv számára egy újabb helyettesítést szeretnék bejelenteni. Kovács 
József alelnök urat Selmeczi Gabriella alelnök helyettesíti. Köszönöm. 

 
(Az ülés vezetését Korózs Lajos, a bizottság elnöke veszi át.) 

A rokkantsági nyugdíjasok azonnali kártérítéséről szóló H/3464. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Lapozunk és a rokkantsági nyugdíjasok azonnali kártérítéséről szóló 
H/3464. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről van szó. Szintén 
szeretném indokolni, alelnök asszony. 

 
(Az ülés vezetését dr. Selmeczi Gabriella, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Igen. Az előterjesztő elnök úré a szó! 

Korózs Lajos szóbeli kiegészítése 

KORÓZS LAJOS (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Ez az országgyűlési 
határozati javaslat is két héttel ezelőtt napirendre kerülhetett volna. 

A következőről van szó, képviselőtársaim. Önök előtt is ismeretes, hogy az 
Alkotmánybíróság mintegy hat év után hozott egy állásfoglalást, amely szerint 2012-
ben, amikor megváltoztak a nyugdíjakkal kapcsolatos jogszabályok, sérelem érte azt a 
korábban rokkantsági nyugdíjban részesülő mintegy 196 ezer embert, akiknek az 
egészségi állapota nem változott, ettől függetlenül a megváltozott szabályok miatt 
bizonyos összegektől elestek, a járandóságunkat csökkentették, vagy volt, akinek el is 
vették. Az Alkotmánybíróság azt is kimondta, hogy nemzetközi jogszabályokat sértett, 
továbbá a biztosítási jog is sérült, hiszen ezek az emberek jogot szereztek arra, hogy 
rokkantnyugdíjban részesüljenek. Tekintettel arra, hogy az egészségi állapotuk nem 
változott, csupán a jogszabályi környezet változott meg és ezek kapcsán kerültek 
átsorolásra és így bizonyos ellátások csökkentésre, az Alkotmánybíróság azt 
rögzítette, hogy a kormánynak kötelessége ezeket a jogszabályokat megalkotni, 
amelyek orvosolják ezeknek az embereknek a sérelmeit. Ezt a jogszabályt 2019. 
március 31-ig az Országgyűlésnek meg kell alkotni.  

Ez az országgyűlési határozati javaslat arról szól, hogy a parlament hatalmazza 
fel a kormányt a jogszabályok előkészítésére, illetve az indítványban az is benne 
foglaltatik, hogy az érdekvédelmi szervezetekkel a kormány azonnal lépjen 
kapcsolatba és az ő szempontjaik figyelembevételével kerüljön megalkotásra ez a 
törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek. Az Ogy. határozat továbbá 
arról is rendelkezne, hogy minden sérelmet szenvedett kártalanítását, nyilván a 
költségvetési törvény kiigazításával, a kormányzat tegye meg. Köszönöm szépen, 
alelnök asszony, ennyi. 

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e, aki 
hozzá kíván szólni. (Tapolczai Gergely jelentkezik.) Tapolczai Gergő képviselőtársam, 
parancsolj! 

 
TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 

segítségével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót. Jómagam is tisztában vagyok a 
helyzettel. Valóban vannak olyan esetek, ahogy elnök úr is említette, hogy a fizikai 
állapotuk nem változott meg, de a jogszabályok változása miatt esetleg kevesebbet 
kaptak. Jómagam is találkozom ilyen személyekkel és kapom az ezzel kapcsolatos 
panaszokat.  

Valóban szükség van ennek a jogszabálynak a módosítására, ugyanakkor 
pontosítani kell azt is, hogy az Alkotmánybíróság elutasította a Kúriának azt az 
indítványát, hogy állapítsa meg ennek a rendelkezésnek a nemzetközi jogba való 
ütközését. Azt állapította meg, ahogy elnök úr is mondta, a Kúria, hogy az 
állapotjavulás esetén figyelembe kell venni a 2012. január 1-je előtti ellátási összeget 
és a tényleges fizikai állapot javulását, tehát ne csak a jogi értelmezést vegye 
figyelembe. Ennek a korrigálására szólítja fel a kormányt. Ebben állapított meg 
mulasztást az Alkotmánybíróság. A határidő valóban 2019 március. Ugyanakkor az 
intézkedésre nem tesz javaslatot, tehát nem mondja, hogy mit kell pontosan 
szabályozni, hanem felkéri a kormányt, hogy tegyen eleget a jogalkotói feladatának. 
Tudomásom szerint ez folyamatban is van, tehát a kormány értékelte ezt az 
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alkotmánybírósági határozatot. Azt javaslom, hogy várjuk meg a javaslatcsomagot és 
akkor vitatkozzunk majd róla, a kormány javaslatcsomagja után. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még más képviselőtársam, aki szeretne 

hozzászólni vagy kérdezni. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor visszaadom a szót 
elnök úrnak, mint előterjesztőnek. 

Korózs Lajos reflexiója 

KORÓZS LAJOS (MSZP) előterjesztő: Gyakorlatilag nincs semmi 
hozzáfűznivalóm. Az vitathatatlan, hogy az Alkotmánybíróság nem tesz javaslatot 
arra, hogy a kormánynak konkrétan milyen lépéseket kell megtenni, csak azt, hogy a 
szükséges jogszabályokat hozza meg március 31-ig. Annak tartalmára nem tett 
javaslatot az Alkotmánybíróság. Ez vitathatatlan. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az 

országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Három igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Volt-e, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt. 

Elnök úr, visszaadom az ülés vezetését. 
 

(Az ülés vezetését Korózs Lajos, a bizottság elnöke veszi át.) 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
módosítása a temetkezési hely újraváltásának költségcsökkentése 
érdekében címmel benyújtott T/3457. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Rátérünk "A temetőkről és a 
temetkezésről szóló '99. évi XLIII. törvény módosítása a temetkezési hely 
újraváltásának költségcsökkentése érdekében" címmel benyújtott T/3457. számú 
törvényjavaslatra. Itt is tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Az előterjesztő nincs 
jelen, ettől függetlenül lefolytathatjuk a napirendre vételt. Stummer János képviselő 
úr volt az indítványozó. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki szólni. 
(Dr. Lukács László György jelentkezik.) Alelnök úr, tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Ez a javaslat egy kivételesen tehetséges politikus 
tollából született, akit Jánosnak hívnak, ő Stummer János, és egy szintén tehetséges 
politikus eredeti ötlete volt, akit Lázár Jánosnak hívnak. Lázár János még 2018 
februárjában úgy fogalmazott, hogy szeretné és ez lenne az első dolga… Legalább a 
figyelmet magamra vontam. (Elnök: Lázár összezavart bennünket. - Derültség.) 
Ugye, ugye. Szóval, 2018 februárjában az akkor még képviselőjelölt, azóta képviselő 
Lázár János azt mondta, hogy az első dolga az lesz, hogy a parlament elé viszi azt a 
javaslatát, amiben a sírhelyújraváltást eltörölné. Ez a javaslat sem tesz kevesebbre 
próbát, minthogy ezt a sírhelyújraváltást, amely 25 év után terheli a hozzátartozókat, 
kívánja eltörölni. 

Az teljesen evidencia, hogy az ember a hozzátartozói után, főként ha szüleiről 
vagy a legközelebbi családtagjairól van szó, a sírhely megváltását értelemszerűen 
megcsinálja. Azonban ahogy telik az idő és múlnak az évek, sajnos a mai világban 
ezek a családi kötelékek egyre jobban lazulnak és ez sok esetben rendezetlen 
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helyzetet, illetve egy idő után különösen nagy anyagi tehervállalást okoz a 
hozzátartozóknak a sírhely újraváltása. Arról nem is beszélve, hogy például nyugat-
dunántúli településeken ez százezer forintos nagyságrendű is lehet. Kelet-
Magyarországon ez lényegesen kevesebb. Ez egyébként főként az egyházakra és 
önkormányzatokra róna valamilyen szintű anyagi terhet, hiszen ők esnének el ettől a 
bevételtől. Viszont úgy gondoljuk, hogy a bevételtől eleséssel szemben méltányosabb 
a lakosok számára, ha úgy tetszik, rezsicsökkentésként, habár ez egy egyszeri 
rezsicsökkentésnek is minősülhet, a sírhely újraváltásának az ilyen módon való 25 év 
utáni eltörlése. Tehát itt nem arról van szó, hogy a sírhely teljes megváltása, hanem a 
hozzátartozók számára a 25 év utáni ismételt megváltásának a kötelezettsége. 

Azzal ajánlanám a tisztelt kormánypárti képviselők figyelmébe ezt a javaslatot, 
hogy bár Lázár János elmulasztotta az ígéretét teljesíteni, most mi mégis szeretnénk 
őt abban segíteni, hogy a megtett ígéretét és a szavát megtartsa, önöknek itt a 
lehetőség, hogy asszisztáljanak ahhoz, hogy Lázár János a megtett ígéretét 
megvalósíthassa. Egy másik János nyújtotta be, ez legalább stimmel. A többi önökön 
múlik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kiváló zeneszerző Másik János. Képviselőtársaim, van-e hozzászólás? 

(Tapolczai Gergely jelentkezik.) Tapolczai Gergely, parancsoljon! 
 
TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 

segítségével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót és köszönöm szépen a felvezetést. 
Attól, hogy Lázár János javasolta ezt a témát, még nem jelenti, hogy ez elfogadható 
lenne. Itt van a Jobbik által adott beterjesztés és tudni kell, hogy a szabályozás 1970 
óta már rendelkezik erről a kérdésről. Mindenki tudatában van, hogy 25 évre szól a 
sírhely megváltása és a jelenlegi jogi szabályozás is különbséget tesz a különböző 
temetkezési formák között, az urna, sírbolt, urnasír között. A módosító javaslatból 
viszont nem derül ki pontosan, hogy csak a koporsós temetésre gondol, vagy a 
temetkezés más fajtáira is. (Dr. Lukács László György: Van módosító indítványra 
lehetőség!) A másik pedig, hogy nem tartalmaz a költségvonzataira sem javaslatot. 
Szakmailag nem nagyon megalapozott szerintünk és emiatt nem is javasolnám ennek 
a támogatását. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, szavazzunk. Az előterjesztő nincs itt, így nyilvánvalóan nem is tud 
reflektálni. Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt? A T/3457. számú 
indítványról van szó. (Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 
Kilenc-négy arányban a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A hajléktalanok védelméről szóló T/3529. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő napirendi pontra térünk rá, a hajléktalanok védelméről szóló 
T/3529. számon benyújtott törvényjavaslatra, szintén a tárgysorozatba vételről kell 
döntenünk. Az indítványozó Arató Gergely képviselő úr. Nincs jelen, ettől függetlenül 
le lehet folytatni a vitát és szavazni lehet róla. Kíván-e valaki hozzászólni? (Dr. 
Selmeczi Gabriella jelentkezik.) Selmeczi Gabriella alelnök asszony, parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Körülbelül egy hónappal ezelőtt volt a bizottság ülésén Fülöp Attila 
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államtitkár úr, aki részletes beszámolót, tájékoztatót adott a hajléktalanellátásról. 
Most ennek az alapos és megnyugtató tájékoztatónak egy-két pontját emelném ki 
csupán. 

2018. október 15-étől módosultak utoljára a hajléktalanellátásra vonatkozó 
jogszabályok. Ennek egyik folyománya az, hogy úgy lett szabályozva a nappali és az 
éjjeli hajléktalanellátás, hogy 24 órás ellátás van. Többféle hajléktalanellátás van, 
ilyen a hajléktalanok nappali melegedője, itt a hajléktalan nap közben tartózkodhat, 
itt tud fürödni, kimoshatja a ruháit, ételt melegíthet, de egyébként nagyon gyakran 
kapnak kiegészítő étkeztetést is. Ami nagyon fontos, hogy itt tudnak segíteni a 
hivatalos ügyek intézésében. Sőt, államtitkár úr azt is elmondta, hogy különböző 
programokat is tudnak ajánlani, javasolni a hajléktalanoknak. Ezt a nappali 
melegedőt egészíti ki még a 9800 éjjeli menedékhely és átmeneti szállás, ennyi áll a 
hajléktalanok rendelkezésére. És államtitkár úr egyébként arról is beszélt, hogy van 
egy tartósabb ellátást nyújtó hajléktalanellátás, amely egy rehabilitációs intézményi 
forma, vagy a hajléktalanok otthona. Itt 218, illetve 446 férőhelyről számolt be akkor 
államtitkár úr. 

Nagyon rövidre véve úgy látjuk, hogy a hajléktalanellátó rendszer szabályozása 
teljes körű és nem indokolható a hajléktalan személyek védelméről egy külön további 
törvényi rendelkezést hozni. A jelenlegi jogszabályokkal, a szükségletekhez igazodó 
finomítással, módosítással is megvalósíthatók az elérendő célok. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Más valaki kíván-e hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nem, a vitát lezárom. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja az indítványt? (Szavazás.) Tíz. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta az 
indítványt. Majd tudatjuk képviselő úrral. 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 
szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosításáról szóló T/3549. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A nyolcadik sorszám alatt a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosításáról szóló T/3549. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell hogy döntsünk. Steinmetz Barnabás… 
(Dr. Selmeczi Gabriella: Ádám!) Sokan vagytok testvérek. (Derültség. - Közbeszólás: 
Ketten!) Az már elég ahhoz, hogy engem összezavarjon. Én vízlabdás ember vagyok, 
mindent tudok a vízilabdáról. Képviselő úr, öné a szó, mint előterjesztőé! 

Dr. Steinmetz Ádám szóbeli kiegészítése 

DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, nagyon örülök, hogy egyik előterjesztőként 
kifejthetem az álláspontomat erről a törvényjavaslatról. Annak is örülök, hogy - mint 
említettem - nem egyedül vagyok, több előterjesztőtársam is itt ül és bízom benne, 
hogy ők is hozzászólnak majd ehhez a kezdeményezéshez. 

Elöljáróban szeretném elmondani, hogy nem a gyógyszerlobbi képviseletében 
járok el és nyújtottam be ezt a törvényjavaslatot, úgyhogy nem szeretném, hogy ebbe 
az irányba menjen ez a vita, hanem az emberek képviseletében, többek között a 
marcali polgárok képviseletében is azért, hogy a problémájuk megoldódjon. Úgy 
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gondolom, hogy egy országgyűlési képviselőnek joga és kötelessége is egy problémát 
megoldani és a lehetőségeim pedig most arra terjedtek ki, hogy törvénymódosítási 
javaslatot nyújtsak be. Remélem, volt idejük elolvasni, nagyon rövid a módosítás és az 
indoklás is, mégis röviden, ha megengedik, kifejteném a három bekezdést.  

Nem rendhagyó módon a harmadikkal kezdeném. Egész egyszerűen azt 
gondoltam, hogy ahol több gyógyszertár működik egy kisebb lélekszámú településen, 
ott indokolatlannak tartom, hogy nagyobb távolságra vannak ezek a gyógyszertárak, a 
kisebb településeken többet kell sétálni az adott polgárnak, mint a nagyobb 
településen. Ezért úgy gondolom, hogy úgy lenne korrekt és tisztességes, ha a 
jogalkotó egységesen 250 méter távolságban határozná meg a két gyógyszertár közötti 
utat.  

Szintén nem szokványos módon az első bekezdésre pillantva jelenleg: 4500, 
illetve 4000 a lakosságszám, ahol gyógyszertár létesítésére hivatalból írnak ki 
pályázatot. Nagyon fontos, amit mondok, képviselőtársaim, mert való igaz, hogy a 
törvény rendelkezik arról, hogy amennyiben egy önkormányzat, akár egy párszáz fős 
település szeretne gyógyszertárat nyitni és van rá igény, akkor a képviselő-testület 
kezdeményezheti az OGYÉI-nél, hogy ezt tegye meg. Az viszont nem igaz, amit az 
általam nagyra becsült dr. Rétvári Bence államtitkár úr elmondott a parlamentben, 
hogy a település is kiírhat pályázatot. A település, az önkormányzat, egy város vagy 
egy község ezt nyilvánvalóan nem teheti meg. Tehát aki elolvassa ezt a jogszabályt, 
számára egyértelművé válik. A 3000 fő pedig szintén egységessé teszi, mert itt is a 
törvény különbözőképpen rendelkezik. Az 50 ezer fő lakos fölötti településeken 4000 
főben határozza meg, illetve a budapesti kerületek esetében is a kötelező kiírását 
ennek a pályázatnak. Az egyéb településeket pedig 4500 főhöz köti. De hogy honnan 
is jön ez a 3000 fő? Képviselőtársaim, nemzeti dohányboltot 3000 fő esetén lehet 
nyitni minden településen, úgyhogy azt gondolom, ahogy írtam is, ha ezt lehetővé 
tesszük, akkor a gyógyszerek esetében is meg kellene fontolni. Ráadásul szerintem 
sokkal egészségesebb termék, mint a cigaretta. 

Végezetül a második bekezdés vonatkozik arra, ahol már működik 
gyógyszertár. Szeretném nagyon röviden ismertetni a most Marcaliban kipattant 
helyzetet. Egyébként az önök választókerületében is szerintem előállhat ilyen eset a 
későbbiek folyamán. Marcali egy 11 ezres település. Korábban 3 gyógyszertár 
működött és egy sajnálatos haláleset miatt kiesett ebből a 3-ból. Jelen pillanatban a 
törvény nem teszi lehetővé azt, hogy gyógyszertár nyitható legyen, holott az 
önkormányzat ezt szeretné, az OGYÉI pedig nem írhat ki pályázatot, hiszen ha a 4500 
főt vesszük alapul, akkor jelenleg két gyógyszertár üzemelhet Marcaliban, ez a kettő 
pedig üzemel. A probléma itt ezzel az, hogy pont az a gyógyszertár esett ki, amely 
központi helyen van, és amely nemcsak a marcaliaké, hanem az egész kistérségben 
élők gyógyszerellátását is biztosítja. Nagyon sokan járnak be a városba dolgozni, ipari 
központról beszélek, illetve amúgy is gyógyszerért és a mai napig meglepődve 
tapasztalják, hogy bezárt ez a gyógyszert, holott ez már sajnos öt hónapja így van.  

Úgyhogy ezért is lenne fontos, hogy levigyük ezt a 3000 főt, hogy megoldott 
legyen. De nemcsak Marcali problémája ez, jelen pillanatban persze Marcali kérdése 
oldódik meg, de fontos, hogy ahol erre reális igény van, ott meg legyen teremtve a 
lehetősége a gyógyszertár nyitásának. Mert igény van rá, pályázó is lenne rá, van, aki 
vinné tovább, de jelen pillanatban, mivel nem írnak ki pályázatot, ezért úgy néz ki, 
hogy a marcaliak igénye nem fog teljesülni.  

Tudom, tisztában vagyok a kamara álláspontjával, nem hasraütésszerűen 
találták ki ezt a 4000-4500 fős számot. Arra kérem önöket, hogy gondolják meg ezt. 
Önök is képviselőként, akik az emberek érdekeit képviselik, próbálják ezt támogatni, 
hogy erről legalább vitatkozni tudjon a parlament, hogy a parlament elé kerüljön a 



23 

módosítás, illetve amennyiben ezt nem tartják arra méltónak, akkor kérem önöket, 
hogy indokolják meg. Lehetőség szerint legyünk konstruktívak abban, hogy ha nem is 
egy törvénymódosítás keretein belül, de hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát a 
kamarával karöltve, hogy ahol ténylegesen szükség lenne rá és ténylegesen 
működőképes, szakmailag is alátámasztott és indokolt, hogy gyógyszertár legyen, 
annak meg legyen teremtve a lehetősége. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
Nagyon várom a konstruktív hozzászólásokat és nagyon bízom benne, hogy találunk 
megoldást annak érdekében, hogy az emberek igényei kielégítést nyerjenek. 
Köszönöm a figyelmet. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pesti Imre, utána Lukács képviselő úr. Vagy ön 
mint előterjesztő kíván szólni, képviselő úr? (Dr. Lukács László György: Én 
előterjesztőként csak egy egyetlen mondatban szólnék hozzá, mert sajnos el kell 
mennem két percen belül.) Engedelmet, akkor Lukács úrnak adnám meg a 
lehetőséget először. (Dr. Pesti Imre: Rendben van.) 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnézést kérek 

Pesti képviselőtársamtól, hogy elhappolom tőle a hozzászólási lehetőséget, viszont 
nem akartam tiszteletlen lenni és csak menet közben úgy felállni, hogy a 
véleményemet röviden nem mondom el a törvényjavaslattal kapcsolatban. Mint 
jeleztem, körülbelül három perc múlva el kell mennem. Ezért is szeretném elmondani 
azt az álláspontomat, ami erősíti nyilván az előterjesztő okán is magának a 
törvényjavaslatnak az elfogadására tett kísérleteinket. 

Ez a javaslat arra tenne kísérletet, hogy kiegyenlítettebbé váljon a vidéki 
lakosság gyógyszerekhez való hozzájutása. Tudjuk, hogy nagyon nehéz dolog, hiszen 
ez csak egy vállalkozás és vállalkozói lét, ha az ember gyógyszertárat nyit. Erre 
megfelelő ösztönzőkkel kell rendelkezni és természetesen egy piaci érdeket is néznie 
kell minden egyes esetben annak, aki patikát nyit. De ebben az esetben arra tettünk 
kísérletet, hogy egy olyan ideális helyzetet teremtsünk, amely még egy fenntartható, 
még egy rentábilis patikanyitási lehetőséget ad és egy olyan szűkebb ellátási kört 
határoz meg, amelyben, mondjuk úgy, kényelmesebben eljut a gyógyszer a 
lakossághoz.  

Egyébként ez a cél, amit meghatároztunk, egybevág a kormány központi 
ideáljával. Ha már a vidékfejlesztési céloknál tartunk, a modern falvak, illetve a 
modern vidék egyik lehetősége az ilyen, majdnem hogy közszolgáltatások 
elérhetősége, az egészségügyi ellátás egyik része és nagyon fontos eleme a 
gyógyszerekhez és a gyógyászati készítményekhez való hozzáférés. Ezért is ajánljuk jó 
szívvel ezt, hiszen ez egybevág a kormányzati elképzeléssel, miszerint minél több 
vidéki lakost tudjunk a kényelmes szolgáltatások közeli igénybevételének 
lehetőségével helyben tartani, mondom ezt egyébként vidéki lakosként, aki hasonló 
problémákkal küzd. A környező települések hasonló problémákkal küzdenek, mint 
amilyet a marcali lakosok megtapasztaltak. A vidéknek igenis olyan javaslatokra van 
szüksége, amelyek lehetőséget biztosítanak a sokkal kiegyenlítettebb és a lakossági 
igények megfelelőbb ellátására. Kérem képviselőtársaimat, hogy ekként támogassák 
ezt és még egyszer elnézést kérek Pesti Imre képviselőtársamtól, hogy ily módon 
beelőztem őt. 

 
ELNÖK: Pesti Imre, parancsoljon, képviselő úr! 
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DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Annyi „elnézést” hangzott el, 
hogy lassan már megszólalni sem tudok. De nyilvánvalóan előterjesztőként tiéd a szó. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Előterjesztők! Az mindig nagyszerű dolog, ha egy 
képviselő a saját területén tapasztalt anomália miatt, jelen esetben éppen, mert 
meghalt egy gyógyszerész, egy rendszert akar az országban újjá szabályozni. Nem 
biztos, hogy ez éppen helyes megoldás, különösen nem Marcaliban, ahol éppen a 
tisztifőorvos, illetve a kórház együttműködésében feltehetően fog patika nyílni, tehát 
a kérdés meg fog oldódni, hiszen az OGYIÉ-nek van lehetősége az önkormányzat 
kérésére új patika létesítésére pályázatot kiírni. 

De visszatérve a szabályozásra, az alapelvre, úgy tűnik az előterjesztésből, 
mintha az volna a probléma, hogy a szabályozás miatt nem lehet új gyógyszertárat 
nyitni, pedig korántsem erről van szó, hanem egyszerűen gazdaságossági okai 
vannak. Budapesten pedig egy olyan versenyhelyzet állna elő, ami gyakorlatilag 
szétzúzna egy működő rendszert. Kezdjük a vidékkel! Nyilvánvaló, hogy vidéken, 
kistelepülésen, ha a megfelelő létszám nincs meg, nem lehet gyógyszertárat nyitni, 
ugyanakkor a meglévő közeli gyógyszertárnak van lehetősége fiókgyógyszertárat 
nyitni és egyébként a kistelepülésnek is van lehetősége, amennyiben az önkormányzat 
kéri az OGYIÉ-től, pályázatot kiírni gyógyszertár alapítására, van is erre példa, 
például Cserkeszőlőn írtak ki gyógyszertár alapítására lehetőséget. 

Azt látni kell, hogy egy gyógyszertár rentábilis működéséhez minimum havi 15 
milliós forgalom szükséges. Ha nincs meg ez a forgalom, az a gyógyszertár nem fog 
működni. Kistelepüléseken ezért nem működik gyógyszertár. De látva a 
kistelepülések helyzetét, a kormányzat külön támogatja, külön fizet azért, hogy 
kistelepülésen létesüljön gyógyszertár. (Dr. Lukács László György távozik.) Az elmúlt 
esztendőben több mint egymilliárd forintot költöttek kistelepüléseken nem rentábilis 
gyógyszertárak működtetésére. 

Most jöjjön Budapest. Budapesten a gazdaságosságra visszatérve, az való igaz, 
hogy egy gyógyszertár haszna az összbevétel 14-15-16 százaléka. Nem több. Nem 
szerencsés összevetni a dohányboltokkal, ahol 30 százalék fölötti haszonról van szó, 
tehát nem egy versenyzőről van szó. Nem mindegy, hogy amatőr vagy egy profi 
vízilabdázik, a kettő között van különbség. Haszon tekintetében ekkora különbség van 
egy gyógyszertár és egy dohánybolt között. Budapesten pedig az a helyzet, hogy 
nagyon sok gyógyszertár van. Kellett is ez a szabályozás, mert Budapesten például a 
XVII. kerület központjában 301 méterre 3 gyógyszertár is van, de ilyen Budapesten 
máshol is látható. Ezzel csak jelezni szeretném, hogy egyáltalán nincs olyan 
probléma, hogy nem elérhetők a gyógyszertárak. Mint sportolónak mondom, hogy ha 
300 métert kell sétálni 250 helyett, ön tudja legjobban, hogy ez egészséges, sétáljon 
csak 300-at, az a plusz 50 méter sokat tesz az egészségükért.  

De Budapesten pontosan az a probléma, hogy ha sok gyógyszertár nyílik, akkor 
csökken a jövedelmezőségük, a fenntarthatóságuk és megjelennek olyan multik vagy 
olyan gazdasági közösségek, amelyek személyesen nem érintettek, de mégis abban 
érintettek, hogy egyre több gyógyszertár tulajdonosaivá váljanak, még ha kisebbségi 
tulajdonosként is, hiszen most már 49 százalékban lehet csak tulajdonos. Így 
monopóliumok jönnek létre és elindul egy olyan verseny, amely egyébként nem fogja 
biztosítani a magas szintű biztonságos gyógyszerellátást, hiszen a multik képesek nem 
megfelelő eszközöket használni. Az egészségügyben sajnos majdnem mindenütt 
market failure, piaci zavarok vannak, ezért szükség van az állami beavatkozásra, de ez 
a beavatkozás nem fogja szolgálni a jobb gyógyszerellátást. Azt is látom, hogy valóban 
nem a gyógyszerlobbit képviseli, de a gyógyszertár-alapítóknak, akik ebben üzleti 
lehetőséget látnak, lehet érdekük, hogy ez a szabályozás enyhüljön és gyógyszertárak 
jöjjenek létre.  
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Azt gondolom, ma Magyarországon éppen eltalálta a kormányzat, éppen olyan 
szabályok működnek, hogy rentábilis és mindenki számára elérhető a gyógyszer és 
gyógyszerellátás, mindamellett egy biztonságos gyógyszerellátás van, hiszen a patikus 
többségi tulajdonos.  

Végezetül pedig a kicsikben, tehát a kistelepüléseken azt látni kell, hogy van 
lehetőség gyógyszertár alapítására akár az önkormányzat által, akár úgy, hogy a 
nagyobb gyógyszertár fiókgyógyszertárat hoz létre. Nem beszélve a kézi 
gyógyszertárak lehetőségéről a házi orvosnál. 

Végezetül úgy gondolom, hogy e javaslat kiindulási pontja rossz, mert nem a 
szabályozás jelenti a problémát, hanem éppen a gazdaságosság. Ez a szabályozás 
továbbrontaná a gyógyszertárak gazdaságos működését, egy bizonyos érdekkörnek 
nyújtana lehetőséget. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólások? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs a hozzászólások körét lezárom és Steinmetz Ádám 
képviselő úr reflektál az elhangzottakra. Parancsoljon! 

Dr. Steinmetz Ádám reflexiója 

DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen az érdemi 
hozzászólást. Csak nagyon röviden. Nekem személy szerint nincs azzal problémám, 
hogy 250 vagy 300 méter, hiszen gyógyszertárba hál' istennek nagyon ritkán járok. 
Ellentétben velem, az idős, beteg emberek elég sűrűn megteszik ezt. Nekik ez 
megterhelő egyrészt. Másrészt pontosan marcali esetét hoznám fel erre példaként, 
hogy a meglévő két gyógyszertár is gyakorlatilag megközelíthetetlen helyen, a város 
szélén található, illetve olyan helyen, ahol nem jár tömegközlekedés. Úgyhogy örülök 
- végül is kaptam választ -, hogy marcali problémája megoldódik, de ha esetleg ezt 
valami konkrétabb formában tudná a képviselőtársam kifejteni, azt megköszönném.  

Az OGYÉI a jelen törvény alapján tényleg a 4500 fős limitre tekintettel nem 
írhat ki pályázatot. Ha kiírhatna, már valószínűleg megtette volna. Úgyhogy értem, 
hogy itt vannak elsősorban szakmai érvek, amik ezt megakadályozzák, de önök meg 
azt értsék meg, hogy ezek a szakmai érvek például Marcali esetére nem vonatkoznak, 
hiszen ott eddig is és a jövőben is biztosan megélne 3 gyógyszertár és ez a 4500-as 
limit nagyon csalóka pontosan a városba bejárók tekintetében. Tehát ez a 
gyógyszertár nem 4500 emberre van kitalálva, hanem jóval többre, akik a 
kistérségben élnek. 

Ennek ellenére kérem önöket, hogy támogassák ezt a javaslatot, hogy legalább 
vitatkozhassunk róla a parlamentben. Amennyiben ezt nem teszik meg, abban az 
esetben pedig kérem a segítségüket, hogy valamilyen módon valamilyen megoldást 
találjunk, mert most Marcaliban, de a jövőben vélhetően több helyen is előfordulhat 
ilyen eset, ezért kellene, hogy erre legyen megnyugtató megoldás. Az emberek ezt 
várják tőlünk. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Döntenünk kell! Képviselőtársaim, ki 
az, aki támogatja a T/3549. számon benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 9-3 arányban nem támogatta az indítvány 
tárgysorozatba vételét. Képviselő úr, köszönöm szépen a jelenlétét. (Dr. Steinmetz 
Ádám távozik.) 
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A gyermekvállalás fokozottabb elismerése érdekében szükséges 
egyes intézkedésekről szóló H/3601. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A kilencedik napirendi pont a gyermekvállalás fokozottabb elismerése 
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló H/3601. számon benyújtott 
határozati javaslat. Itt is tárgysorozatba vételről kell döntenünk. Köszöntöm Bangóné 
Borbély Ildikó képviselő asszonyt és meg is adom a szót. Képviselő asszony, 
parancsoljon! 

Bangóné Borbély Ildikó szóbeli kiegészítése 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök 
úr Tisztelt Bizottsági Tagok! Remélem, hogy elolvasta mindenki a 
kezdeményezésünket. (Dr. Pesti Imre: Meg is tanultuk!) Szerintem az egyik 
legnagyobb segítséget azzal tudnánk adni a kisgyermeket nevelő családoknak, ha 
bizonyos korig eltörölnénk egyes termékeknek az áfáját, adóját, amely a legjobban 
sújtja a magyar családokat.  

Tudom, hogy indokban azt fogják felhozni, hogy komoly költségvetési 
hozadéka van ennek az intézkedésnek. Mi végeztünk számításokat. Ha a gyermekek 
hároméves koráig történne a gyermeknevelést segítő termékek áfamentessége, akkor 
körülbelül tízmilliárd forintos költségvetési kiesésről beszélnénk. Ha hatéves koráig, 
ismerve a demográfiai adatokat, akkor körülbelül egy húszmilliárdos tételről 
beszélünk. Azt gondolom, hogy a magyar költségvetésnek ez nem tétel és 
mindenképpen az egyik legnagyobb segítséget tudnánk nyújtani a magyar 
családoknak, ha néhány termék áfáját törölnénk. Engedjék meg, hogy felsoroljak 
néhányat: a tipegő, a tápszer, a cumi, a pelenka, bébiételek, tisztálkodási szerek. Jó 
szívvel tudom önöknek ajánlani a javaslatot, és azt gondolom, ez a legnagyobb 
segítség a magyar családok részére. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim? (Dr. Selmeczi Gabriella jelentkezik.) Selmeczi 

Gabriella alelnök asszony, parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönjük szépen 
az előterjesztést. Ennek kapcsán engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy pár 
tényt, adatot kiemeljek arról, hogy 2010 óta a kormány és a parlament mennyi 
intézkedést hozott a családok védelme érdekében, illetve annak érdekében, hogy 
egyre több gyermek szülessen meg és egyre korábban.  

A magyar családtámogatási rendszer igencsak bőkezűnek számít Európában. A 
juttatásokon belül Magyarország közel 12 százalékot költ pénzben és természetben a 
családokra és a gyermekekre, míg ez az uniós arány 8,2 százalék. Nézzünk egy-két 
adatot! A gyermekvállaláshoz kötött pénzbeli családtámogatási ellátások, 
kedvezmények összege nyolc év alatt 611 milliárd forintról 957 milliárd forintra, 
vagyis több mint másfélszeresére, vagyis 57 százalékkal nőtt. Az egyéb támogatások 
összege, például a természetbeni ellátások összege, amelyek tovább segítik a 
gyermekvállalást és a gyermeknevelést - például bölcsődei, óvodai ellátás, intézményi 
étkeztetés, tankönyvellátás vagy akár a Nők 40 - még jelentősebb mértékben 
emelkedett. Itt 350 milliárd forintról 972 milliárd forintra ugrott a támogatás. Csak 
nagyon röviden felsorolásképpen: a családi adó- és járulékkedvezmény mértéke idén 
tovább emelkedett a kétgyermekes családok esetén. Ezt a kedvezményt már 2016-ban 
a kiskorú gyermeket nevelő családok túlnyomó többsége, 95 százaléka igénybe tudta 
venni. Számos eszközzel támogatjuk az otthonhoz jutást is, hiszen ez is tud segíteni és 
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ösztönözni a gyermekvállalásban. Jelentős támogatást nyújtunk a családoknak a 
gyermekjóléti intézkedéseink bővítésével is. A 2017-18-as tanévtől a 9. osztályig 
részesülhetnek a tanulók ingyen tankönyvben, így most már a tanulók 85 százalékára 
kiterjed a térítésmentesség. Ez egyébként gyermekenként átlagosan 12 ezer forintos 
megtakarítást jelent. És akkor nézzük az étkeztetés támogatását is! Ezt nagyon 
fontosnak tartom. A rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetését minden tanítási és 
nevelési szünetben is biztosítjuk. A bölcsődébe és óvodába járó gyermekek csaknem 
80 százaléka ingyenesen, térítésmentesen étkezik. 

Ezeknek az intézkedéseknek a sora azt jelenti, hogy számos területen próbáljuk 
segíteni a családokat. A támogatások, az ösztönzők pedig nem állhatnak meg itt, 
hiszen még mindig alacsony a termékenységi ráta. A nemzeti konzultáción, amit 
indított a kormány, az állampolgárok elmondhatják a véleményüket a 
családtámogatási rendszerről, a támogatásokról. Ennek hatására további segítséget és 
támogatást tudunk nyújtani a családoknak. Szerintem az egyik hatékony eszköz az 
ellenzék számára is, hogy ha ezeket a törvénymódosításokat a parlamentben 
megszavazza. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Rig Lajos jelentkezik.) Rig Lajos képviselő úr! 
 
RIG LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nagyon nehéz Selmeczi 

Gabriella után megszólalni, hiszen nem az előterjesztésről beszélt. Az előterjesztés 
nem ezt tartalmazza, nem elvitatva persze, hogy azok a számok, amelyeket elmondott, 
lehet, hogy még valósak is. Az ütötte meg a fülemet, hogy a rászoruló gyermekek 
étkezési hozzájárulása, támogatása. Jövedelem alapú ez az elszámolás és jövedelem 
alapján állapítják meg a rászorultságot, és ha 5 forinttal túlhaladja a mértéket, akkor 
már nem tudja igénybe venni a család. Én négy gyermeket neveltem, két gyermeket 
már útjára engedtem, hiszem elmúltak 18 évesek és most, jelen pillanatban két ötéves 
ikret nevelek. Amikor az egészségügyben dolgoztam, több munkahelyem volt, 
mégsem kaptam rá lehetőséget, hogy ilyet igénybe vegyek. Azt azért el kell 
mondanom… (Nacsa Lőrinc: Akkor szocialista kormány volt!) Ötévesek az ikrek. 
Lehet, hogy matematikából még önök is megbuknának, nemcsak a diákok. De ha 
visszatérhetnék… (Dr. Zombor Gábor: De már több mint öt éve képviselő vagy!) 
Nem. Zombor Gábor is megbukott. (Derültség.) 2015-től. (Dr. Selmeczi Gabriella: 
Indexeket az asztalra!) Úgy látszik, vissza kell térni a matematika világába, mert a 
számokkal problémák vannak.  

Viszont ha lehetne az előterjesztésnél maradni, megemlítem, hogy a Jobbiknak 
is volt hasonló előterjesztése, hiszen tudjuk azt, hogy a tápszer és egyéb eszközök – 
akár, mondjuk, a cumi, ha már ez felvetődött - a mindennapok problémáit tudják 
megoldani. Ha kikerül egy anya a szülészetről, hazamegy, és nem tudja sajnos 
valamely ok miatt az anyatejes táplálást biztosítani, akkor az orvos által felírt tápszert 
egy ideig kedvezményesen kapja, majd utána kedvezmény nélkül. Ez nagyon sok 
családnál - be kell látnunk és ismernünk - problémát okoz. Maga az előterjesztés erről 
szólna, hogy ezeket a plusz támogatási formákat is biztosítsa ezeknek a családoknak. 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatni fogja az előterjesztést. 

 
ELNÖK: Révész Máriusz következik! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Több dologhoz szeretnék igazán röviden 

hozzászólni. Az egyik, hogy az étkezési támogatás nemcsak rászorultsági alapon 
történik, hanem például ha valaki nagycsaládban nő fel, három vagy négy gyermek 
van, automatikusan fél áron kapja az iskolai étkezést. (Dr. Selmeczi Gabriella: Így 
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van.) Tehát mindenféle igénylés nélkül, ki kell tölteni egy papírt. Szerintem ez 
mindenképpen kedvező. 

Az előterjesztés kapcsán mondanám, hogy mindig vitatkozunk a 
parlamentben, hogy hogyan is állnak a családok, szakad-e szét a társadalom, milyen 
folyamatok zajlanak. Néhány nappal ezelőtt jelent meg a "Háztartások életszínvonala" 
címmel egy vizsgálat, amelyből csak magunk között, hogy a folyamatokat érzékeljük, 
néhány adatot olvasnék fel. A szegénység, a társadalmi kirekesztődés kockázatának 
kitettek aránya háztartástípusok szerint, egy szülő gyermekekkel: 12 százalékkal 
csökkent a nehéz helyzetben lévők száma egy év alatt. Két felnőtt 1 gyermekkel: a 
csökkenés 9 százalékos. Két felnőtt 2 gyerekkel: a csökkenés éppen 7 százalékos. Két 
felnőtt 3 vagy több gyerekkel: 11 százalékban csökkent a szegénység kockázatának 
kitettek aránya. Csak azt akarom mondani, hogy most nagyon sokan szemlézték ezt az 
adatsort, úgyhogy legalább magunk között azt mindenképpen meg kell állapítanunk, 
hogy az elmúlt három évben rendkívül jelentős és folyamatos javulás van. Ha az 
ellenzéki képviselők a fejünkre olvassák, hogy igen, de ez a szám még mindig 
rendkívül magas, akkor kétségkívül igazuk van, de az elmúlt években nagyon-nagyon 
jelentős csökkenés volt. Például nyugodtan elmondhatjuk a statisztikák alapján, hogy 
2010-hez, a Gyurcsány-Bajnai-kormány idejéhez képest a szegények aránya 
Magyarországon kevesebb, mint felére csökkent. Tehát ezek a társadalmi folyamatok 
zajlanak. Még egyszer mondom, hogy mindenki lássa: a statisztikákból egyértelműen 
látszik, hogy a szegények száma a felére csökkent és egyébként ezeknek az adatoknak 
a hitelességét senki nem vonta kétségbe. 

Még egy utolsó gondolat: a Fidesz-KDNP-kormány nem gondolja azt, hogy 
mondjuk az áfával kell elsősorban szociálpolitikai kérdéseket megoldani. Az 
adórendszer nem erre való. Az adórendszer tekintetében szerintünk a legnagyobb 
eredmény, hogy a magyar gazdaság hihetetlenül sokat tisztult és szerintem ez az 
adórendszer előnye. Tehát az, hogy ötéves korig adórendszerrel próbáljuk támogatni 
a családokat, szerintem nem vehető komoly javaslatnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő asszony parancsoljon, ha nincs több 

hozzászóló! (Senki sem jelentkezik.) 

Bangóné Borbély Ildikó reflexiója 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Annyit szeretnék erre mondani, hogy ha a Fidesz családpolitikája sikeres lenne, 
akkor nem azokat a mutatókat látnánk évről évre, hogy Magyarországon csökken a 
születésszám. Ebben sikereket nem fognak tudni felmutatni a következő időszakban 
sem, mivel drasztikusan csökken a születésszám, innentől kezdve a szülőképes korú 
nők száma is csökken. (Révész Máriusznak:) Én is végighallgattam képviselő urat, 
ugyanezt kérem öntől! Ráadásul azt sem mondják ilyenkor, hogy minden hatodik 
magyar gyermek már külföldön születik és minden 10. szülőképes korú magyar nő 
külföldön van. Ha sikeres lenne a családpolitika, akkor nem kellene itt ülnöm és azt 
mondanom, hogy ezeket a számokat el kell sorolni azok mellett az adatok mellett, 
amiket önök mondtak. 

A KSH napvilágot látott, a szegénységi mutatókra vonatkozó tanulmányai 
kapcsán hadd jegyezzem meg, hogy persze lehet azt mondani, hogy sikereket értek el, 
de a módszertana is megváltozott, ahogyan ezt most már készítik. 

Azt gondolom, hogy addig, míg szegény ember van Magyarországon, addig van 
tennivalója a kormánynak. Addig, míg szegény gyermek van az országban, addig van 
mit tennie a kormánynak. Többször beadtuk a családi pótlék emelésére tett 
javaslatunkat, ami az egyik legfontosabb eszköze volt a gyermekszegénység 
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felszámolásának. 2008-ban történt utoljára emelkedés, ezt a mai napig nem tudjuk 
elérni. Ha cikkekre hivatkozik képviselő úr, ajánlanám a családi adókedvezmény 
sikeréről megírt cikket az Index oldalán, ott egészen más vetületében írják le ennek a 
sikerességét. 

A másik meg, hogy az áfa hogyan tudna a magyar családokon segíteni. Én 
elmondtam az elején, hogy ha hároméves korig, akkor tízmilliárdos tételről 
beszélünk, ha hatéves korig, akkor húszmilliárdos. Önöknek ez két stadion ára. Két 
stadion ára. Ha a gyerekeket kell nézni, hogy hogyan tudjuk a magyar gyerekeket és 
családokat támogatni, akkor azt gondolom, nem lehet azt mondani, hogy két stadion 
többet ér önöknek, mint a magyar gyermekek, családok támogatása. De láttuk az 
elmúlt években, hogy hiába próbáltuk ezeket a kezdeményezéseket megtenni, önök 
ezt folyamatosan leszavazták. Tudom, hogy most is le fogják szavazni. Akkor egyre 
kérem önöket: porolják le ezeket a módosító javaslatokat, határozati javaslatokat a 
családi pótlékra, az áfacsökkentésre vonatkozóan és nyújtsák be önök. Higgyék el, mi 
azt már sikernek fogjuk megélni, ha benyújtják és önálló indítványként, saját 
indítványként utána megszavazzák, sőt még örülni is fogunk neki, bár nemcsak azok a 
javaslatok tudnak segíteni a magyar családokon, amit önök kitalálnak. 

Még egy fél zárómondat. Nagyon fontos, hogy a gyermekek kapjanak 
támogatást az étkezésben. Csak arra is figyeljenek már oda, amikor fideszes cégek 
kerülnek be a közétkeztetésbe, akkor is ehető legyen az az étel, mert ez nagyon fontos. 
Nagyon sok esetben moslékot esznek, pontosabban nem, nem eszik meg a gyerekek, 
hanem tálalnak fel a gyerekeknek. Nagyon fontos, hogy az állami támogatásokat 
odaadjuk a gyerekeknek, csak akkor arra is figyeljenek oda, hogy az ehető legyen. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Most az előterjesztésről kell döntenünk. Képviselőtársaim, kik azok, 
akik az országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba vételét támogatják? 
(Szavazás.) Három igen szavazat. Kik azok, akik nem támogatják? (Szavazás.) 
Kilenc. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a H/3601. számú határozati 
javaslat tárgysorozatba vételét.  

Egyebek 

Tudomásom szerint a bizottsági napirendi pontok tárgyalásának végére 
értünk. Van az Egyebek napirendi pontunk. Szeretném tájékoztatni a tisztelt 
bizottságot arról, hogy Volner János képviselő úr írásban megkereste a bizottságot és 
azzal a javaslattal élt, hogy egy egészségügyi és egészségbiztosítási albizottságot 
hozzunk létre.  

Arról is szeretném ismételten tájékoztatni a bizottságot, hogy a bizottság 
alakuló ülését megelőzően az alelnökökkel konzultáltam és azt kértem, hogy az ősz 
folyamán tegyenek javaslatot arra nézve, hogy milyen albizottságokat hozzunk létre. 
Eleddig ide javaslat nem érkezett. Szeretném azt is előrebocsátani és a jegyzőkönyvi 
hitelesség kedvéért mondom, hogy van egy albizottság, amelyet kötelezően létre kell 
hoznunk, ez az ellenőrzési albizottság. Azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel nem 
lesz az idén már több bizottsági ülésünk, legalább is hozzám nem érkezett jelzés arra 
nézve, hogy a kormány újabb előterjesztéseket nyújtana be a parlamentnek, legalább 
is olyat, amely minket érintene, vagy ha mégis érintene, akkor a jövő héten ezt meg 
tudjuk oldani egy rendkívüli bizottsági ülés keretében. De most zárójel bezár, és erre 
tekintettel azzal a javaslattal élnék, hogy a tavaszi ülésszak kezdetén, első bizottsági 
ülésen döntsön a bizottság arról, hogy milyen albizottságokat kíván létrehozni és 
annak kik kívánnak tagjai lenni. Megmondom őszintén önöknek, ha erre nem érkezik 
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épkézláb javaslat, többet nem fogom előhozni a hátralévő három és fél év során, hogy 
milyen albizottságokat hozzunk létre. A kötelezőt meg fogjuk csinálni, mert azt 
muszáj, a házszabály is erre kötelez bennünket, de ott befejeztük az albizottsági 
hercehurcát. 

Van-e valakinek hozzászólása? (Volner János jelentkezik.) Volner úr, 
parancsoljon! 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Elnök úr, azt szeretném megkérdezni, hogy az 

egészségügyi albizottsággal kapcsolatban tudunk-e esetleg döntést hozni. Mert akkor 
rövidesen felvázolnék egy munkatervet a kollégák részére zárt körben, megbeszélnénk 
a kollégákkal, akik csatlakozni szeretnének ehhez az albizottsághoz, megtehetnék a 
saját javaslataikat és akkor közösen kidolgoznánk, hogy milyen menetrend szerint 
haladnánk a tavaszi ülésszakban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nagyon helyénvaló az ön felvetése, 

de újra előbocsátom, hogy senki semmilyen albizottsági javaslatot nem tett. Bizottsági 
napirendi pontokra tettek szóban javaslatokat, azok a jegyzőkönyvben megtalálhatók, 
viszont a képviselőtársaink elmulasztották azt írásban közölni a bizottság 
titkárságával, holott én nyomatékosan kértem, hogy tegyenek javaslatot arra, hogy 
milyen napirendeket tárgyaljunk meg. Ez sem érkezett meg. Nem át akarom hárítani 
a felelősséget, de mondom, hogy mivel arra sem jött javaslat, hogy ki akar részt venni 
bármilyen albizottságban, így nem tudunk dönteni róla, mert ahhoz, hogy egy 
albizottság elviekben is létrejöjjön, legalább 5 parlamenti képviselő részvétele 
szükséges. Mert az alatt tudomásom szerint a házszabály szerint nem tud létrejönni 
albizottság. (Volner János: Három elvileg, elnök úr, azt hiszem!) Igaza van, képviselő 
úr, három jelentkező kell hozzá és eleddig nem jött senkitől javaslat arra nézve, hogy 
ő bármilyen albizottságban részt kívánna venni. Magyarul hiába tesz ön javaslatot, 
hogy ezt csináljuk meg, ha nem lesz bele jelentkező, akkor nem tud létrejönni. 
(Volner János: Javaslom, kérdezzük meg, elnök úr!) Megkérdeztem már háromszor! 
(Volner János: Tegyük fel kérdésként!) 

Az én javaslatom arról szólt, hogy most utoljára felszólítom a bizottság tagjait, 
hogy legközelebb a tavaszi ülésszak első bizottsági ülésén térjünk vissza rá (Nacsa 
Lőrinc: Ez jó!), mert most csak ötletelni tudnak. (Dr. Zombor Gábor: Kiváló elnöki 
javaslat! - Zaj. - Közbeszólások. - Révész Máriusz jelentkezik.) Képviselő úr, 
parancsoljon! Kérem, hogy fogják rövidre, mert a pezsgő meg fog melegedni, itt van 
elkészítve az év utolsó bizottsági ülésén, egy koccintás erejéig szerettem volna önöket 
meghívni egy öt percre. Révész úr, parancsoljon! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy mondatot szeretnék 

mondani. Javaslatot szeretnék tenni, mert megjelent ez a "Háztartások 
életszínvonala" című KSH-anyag a 2017. évről. Újra szeretném javasolni, hogy a 
következő évben tárgyaljuk meg, érdekes folyamatok vannak. (Dr. Pesti Imre 
távozik.)  

Eddig, amilyen bizottságban voltam, szóbeli indítvány elég volt, nem 
ragaszkodott az elnök úr vagy asszony ahhoz, hogy írásban is megtegyem. Nem 
tudom, hogy jól értem elnök urat, hogy írásbeli javaslat esetén csak… (Elnök: Írjatok 
már egy mondatot, hogy hiteles legyen az egész!) Miért, amit mondok, az nem 
hiteles? Ezek szerint. Megsértett elnök úr? Jól értettem? (Elnök: Nem, nem!) Tehát 
szeretném szóban javasolni, de ha elnök úr ragaszkodik hozzá, írok. Az elmúlt tíz 
évben a szóbeli javaslat mindig elég volt, de ha kell, írok. Szerintem tanulságos 
megnézni ezt a vizsgálatot. 
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ELNÖK: Hangsúlyoztam múltkor is, hogy ez a jegyzőkönyvbe bekerült. Az 

albizottságok létrehozására Volner úron kívül senkitől nem jött semmilyen javaslat. 
Sem szóban, sem írásban. Nem kell szóban megtenni, ha valaki ír egy mondatot. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 44 perc) 
  

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva


