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Napirendi javaslat  

1.  A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók 
védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6576. szám)   
(Lázár János, Nyitrai Zsolt, Hadházy Sándor (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

2.  Egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6191. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

3.  Egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7847. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

4.  Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényjavaslat (T/7845. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

5.  Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7846. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hende Csaba (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Salacz László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Vécsey László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Demeter Márta (LMP), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz)  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)  
Héjj Dávid Ádám (Fidesz)  
Herczeg Tamás (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Mátrai Márta (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Csányi Tamás (Jobbik)  
Dudás Róbert (Jobbik)  
Stummer János (Jobbik)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Molnár Gyula (MSZP)  
Arató Gergely (DK)  
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)  
Burány Sándor (Párbeszéd)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Bajkai István (Fidesz) Hende Csabának (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) megérkezéséig dr. Salacz Lászlónak (Fidesz) 
Bartos Mónika (Fidesz) Mátrai Mártának (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)   
Balla György (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Böröcz László (Fidesz) Héjj Dávid Ádámnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) megérkezéséig Bóna Zoltánnak (Fidesz)  
Hajdu László (DK) Arató Gergelynek (DK)  
 
 

  



5 

 
A bizottság titkársága részéről  

Dr. Pór-Zselinszky Eszter 
Csatáriné dr. Házi Andrea  
Horváth-Babos Tímea  
 

 
Meghívottak 

Hozzászóló 

Dr. Kaderják Péter államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium) 
 

Megjelent 

Dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm a Törvényalkotási bizottság ülésén 
megjelent képviselőtársaimat, vendégeinket és minden kedves jelenlévőt. 
Tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottság tagjává 
választotta Dudás Róbert képviselő urat, a Jobbik-frakció tagját, akit köszöntök első 
ízben az ülésünkön. Tagságához gratulálok, egyben jó munkát kívánok! 

Ismertetem a helyettesítési rendet: Horváth Lászlót Salacz László, dr. Bajkai 
Istvánt jómagam, Bartos Mónikát Mátrai Márta, Ovádi Pétert dr. Kerényi János, Törő 
Gábort dr. Aradszki András, Dunai Mónikát dr. Vejkey Imre, aki most éppen 
zárszómondás céljából távol van, úgyhogy ez tárgytalan; Balla Györgyöt B. Nagy László, 
Böröcz Lászlót Héjj Dávid Ádám képviselőtársunk, Farkas Flóriánt pedig Bóna Zoltán 
helyettesíti. A helyettesítésekre is tekintettel megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. 

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a napirendi javaslatban az 1. pontként 
jelzett, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók 
védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/6576. számú 
törvényjavaslat, továbbá a 3. pontként jelzett, az egyes egészségügyi tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/7847. számú törvényjavaslat, valamint a 
4. pontként jelzett, az öntözéses gazdálkodásról szóló T/7845. számú törvényjavaslat 
megtárgyalására az előterjesztők kérésére mai ülésünkön nem kerül sor.  

Kérem, szavazzanak a napirend elfogadásáról az imént elhangzott módosításra 
is figyelemmel! Kérem a döntésüket! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság a mai ülés napirendjét 27 
egyhangú igen szavazattal elfogadta. 

Egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj 
bevezetésével kapcsolatos módosításáról szóló T/6191. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően rátérünk az 1. számú napirendi pontunkra, a T/6191. számú, 
egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat megtárgyalására. A javaslat előterjesztője az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, képviseletében jelen van Vitályos Eszter 
államtitkár asszony, akit nagy tisztelettel köszöntök.  

A módosító javaslatok a háttéranyagban a Népjóléti bizottság részéről 3 pont 
terjedelemben - érdemi jellegű 3 módosítás ez - találhatók meg. Az előterjesztő 
előzetesen már nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal 
egyetért. Ezért most anélkül, hogy megnyilatkoztatnám államtitkár asszonyt, 
megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Igen. Demeter Márta 
képviselő asszony, parancsoljon! Alelnök asszony, bocsánat. 

Hozzászólás és határozathozatalok 

DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az LMP frakciója támogatja a javaslat elfogadását. Azt 
gondoljuk, hogy egy előremutató kezdeményezésről beszélünk. Viszont engedjék meg, 
hogy itt a bizottság előtt is elmondjam azt a javaslatunkat, amit egyébként sajnos 
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egyszer már a Népjóléti bizottság nem biztosított a támogatásáról, de továbbra is 
fenntartjuk és be fogjuk újra nyújtani, ami egyébként ugyanezen a logikán ugyanígy a 
nagyszülőknek biztosítaná azt, hogy felvehessenek otthonápolási díjat, ezzel 
tehermentesítve a gyermekeiket, akik otthon ápolják a fogyatékossággal élő 
gyermeküket. Tehát az LMP-nek az a kezdeményezése, hogy kerüljön bevezetésre a 
nagyszülői gyes mellett egy nagyszülői gyod, az otthonápolási díj, és ezzel a minimálbér 
összegével megegyező összeget fölvehessenek a nagyszülők, így a gyermekeik vissza is 
tudnának térni a munkaerőpiacra. Óriási segítség lenne ez a családoknak, és biztos 
vagyok benne, hogy önök is tisztában vannak azzal, hogy aki fogyatékossággal élő vagy 
beteg hozzátartozóját otthon ápolja, milyen elképesztően extrém kiadásokkal kell 
szembesüljön, és milyen igénybevételnek van kitéve. Úgyhogy újra fogjuk javasolni ezt 
a módosítást, és szeretném ezúton is megkérni képviselőtársaimat, hogy támogassák 
majd ezt. Az LMP frakciója a nagyszülői gyest támogatja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ilyen 

szándékot nem látok, ezért megkérdezem államtitkár asszonyt, kíván-e reagálni a 
vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Nem kíván reagálni, köszönöm szépen.  

Szavazás következik, tisztelt bizottság. Először a háttéranyagról döntünk, 
amelyet a kormány támogat. Kérem a szavazatukat! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 30 egyhangú igen szavazattal 
támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem a szavazatukat! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 egyhangú 
igen szavazattal elfogadta. 

Bizottsági előadóként javaslom Nagy Csaba képviselőtársunkat kézfelemeléssel 
kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? 
(Nincs jelentkező.) Egyhangú döntés.  

Kisebbségi előadót nyilvánvalóan nem kívánnak állítani. Nem kívánnak, ugye? 
(Jelzésre:) Köszönöm szépen.  

A napirendi pontot lezárom.  
Eseti képviseleti megbízást kell ismertetnem: Hajdu László képviselőtársunkat 

Arató Gergely képviselő úr helyettesíti a mai ülésünkön.  
Köszönjük az államtitkár asszonynak a megjelenést. Kezét csókolom!  

Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló T/7846. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/7846. számú, egyes energetikai tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat, melynek előterjesztője az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium, képviseletében köszöntöm dr. Kaderják 
Péter államtitkár urat.  

A módosító javaslatok a háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről 2. szám 
alatt 23 pont terjedelemben, míg a TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon 
a kormánypárti képviselők szándékára 3 pont terjedelemben fekszenek előttünk. 

Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító indítvánnyal kapcsolatos álláspontját az ülésen szóban ismerteti. 
Kérem, hogy mind erről, mind pedig a TAB saját módosító javaslatáról szíveskedjék 
kifejteni az álláspontját. Parancsoljon! 
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DR. KADERJÁK PÉTER államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány és az ITM nevében támogatjuk 
mind a Gazdasági bizottság, mind pedig a TAB módosító javaslatait.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 
szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Most szavazás következik.  

Először a kormány által támogatott háttéranyagról kérem a döntésüket! Kérem, 
most szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 18 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás 
mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk. Kérem a 
szavazatukat! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 23 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.  

Végezetül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a 
döntésüket! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 22 
igen szavazattal, 5 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Aradszki András képviselőtársunkat 
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenpróbát kérek. (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Egyhangú. Kisebbségi előadó állítására 
(Jelzésre:) nincs igény. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Mai napirendünk végére értünk. Az ülést berekesztem. 
Köszönöm szépen. További szép napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 14 perc) 

 

 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Nánásiné Czapári Judit 


