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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 37 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Törvényalkotási Bizottság tagjait és mindenkit, aki 
követi munkánkat. 

Az ülést megnyitom. Mai ülésünkön Láng Zsoltot Illés Boglárka, Bóna Zoltánt 
Erdős Norbert, Demeter Andrást Balla György, Dunai Mónikát Herczeg Zsolt, Gurmai 
Zitát Komjáthi Imre, Bajkai Istvánt Vécsey László helyettesíti. Ennek alapján 
megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. A határozatképesség megállapításánál 
figyelembe kell azonban vennünk, hogy Ágh Péter tagtársunk a mai naptól államtitkár, 
és így automatikusan megszűnt a bizottsági tagsága. 

Kérem, hogy az írásban kiküldött és az időközbeni pontosításokra figyelemmel 
most írásban is az asztalukon megtalálható napirendről szavazni szíveskedjenek. Ki az, 
aki elfogadja a napirendet? (Szavazás.) 

A bizottság 29 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy mai ülésünkön nem kerül sor a kiküldött 

meghívóban 6. napirendi pontként jelzett T/105. számú törvényjavaslat és a 7. 
napirendi pontként jelzett T/1698. számú törvényjavaslat tárgyalására, mivel nem 
kezdeményezték bizottságunk eljárását; valamint nem kerül sor a T/1619. számú, 8. 
napirendi pontként jelzett törvényjavaslat tárgyalására sem. Nem a mai ülésünkön 
kerül sor a T/2030., valamint a T/2029. számú törvényjavaslatok tárgyalására. 
Továbbá tájékoztatom önöket, hogy a beérkezett módosító javaslatok terjedelmére 
tekintettel az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő 
törvények módosításáról szóló T/1623. számú törvényjavaslatot ügyrendünk 12. pontja 
alapján a bizottság kétszakaszos eljárásban tárgyalja, ezért az összegző módosító 
javaslat és a jelentés elfogadására holnapi ülésünkön kerül sor. Ezekkel a 
módosításokkal együtt már megtörtént egyébként a szavazás, úgyhogy azt láthatták az 
önök előtt fekvő szöveges, írott változatból. 

A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló T/1618. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Így rátérünk 1. napirendi pontunkra, a T/1618. számú, a cselekvő 
fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatra, melyet a házszabály 46. §-a alapján tárgyalunk, mivel 
kezdeményezték eljárásunkat. Sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz a javaslat. Az 
előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium, dr. Répássy Róbert miniszterhelyettes, 
államtitkár és dr. Kupecki Nóra helyettes államtitkár vannak jelen. 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújtottak be.  
1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata fekszik előttünk. Arra 

kérem államtitkár urat, hogy a TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos 
álláspontjáról nyilatkozni szíveskedjék. Parancsoljon! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A kormány az 1. hivatkozási számon megküldött módosító javaslatot 
támogatja, azzal, hogy annak a 87. módosító pontja tekintetében a következő 
pontosítást szeretném tenni. A 37. § (2) bekezdésében a „24. § a) pontja” szövegrész 
helyett a „26. § a) pontja” szövegrész, valamint a 37. § (4) bekezdésében a „27. §” 
szövegrész helyett „26. §” szövegrész, a 37. § (4) bekezdésében a „28. §” szövegrész 
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helyett a „27. §” szövegrész; továbbá a 88. módosító pontban a „22-25. §” szövegrész 
helyett a „22-24. §” szövegrész; és a „28-28. §” szövegrész helyett a „26-27. §” 
szövegrész szerepeljen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs ilyen jelzés.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk, először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat 87. pontját érintő szóbeli pontosítási javaslatról, amelyet a kormány támogat. 
És önök? (Szavazás.) 

A bizottság a 87. pontot érintő szóbeli pontosítási javaslatot 27 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 88. pontját érintő 
szóbeli pontosításról döntünk, amelyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.) 

A bizottság ezt a szóbeli pontosító javaslatot 27 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a TAB saját módosító javaslatról a szóbeli pontosításokkal együtt 
szavazunk. A kormány támogatja igenlő szavazatunkat. (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a szóbeli 
pontosításokkal együtt 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávidot javaslom kézfelemeléssel kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Köszönöm szépen.  

A napirendi pontot lezárom. 

Az elítélt személyek átszállításáról szóló Strasbourgban, 1983. 
március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án 
kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló T/1790. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

A 2. napirendi pontunk T/1790. számon az elítélt személyek átszállításáról szóló 
strasbourgi egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvét módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat. A 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésre tekintettel járunk 
el; az előterjesztő Igazságügyi Minisztériumot továbbra is Répássy miniszterhelyettes 
úr képviseli.  

Részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújtottak be. 
Előttünk van viszont 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata, 

amelyről kérem államtitkár úr nyilatkozatát. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, az 

előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 

szándékot nem látok. A vitát lezárom. 
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Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk, először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatról, amelyet a kormány támogat. (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 35 egyhangú 
igen szavazattal támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 35 egyhangú 
igen szavazattal elfogadta.  

Bizottsági előadónak Héjj Dávid képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. 

A napirendi pontot lezárom. 

Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények 
módosításáról szóló T/1837. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 3. napirendi pontunk, a T/1837. számú, egyes büntetőjogi 
tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A 
házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésre tekintettel járunk el. A 
törvényjavaslat a 2. hivatkozási számú TAB saját szándék szerint túlterjeszkedő 
módosító javaslat elfogadásával sarkalatossá válik. Az előterjesztő az Igazságügyi 
Minisztérium, képviseletében továbbra is dr. Répássy Róbert van jelen. 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor. 
Van viszont 1., 2. és 3. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatunk. 

Tájékoztatom önöket, hogy a 2. és a 3. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatok 
túlterjeszkedők, a törvényjavaslat által nem módosított törvényeket nyitnak meg. 
Amennyiben a bizottság ezeket a javaslatokat támogatja, azokat az összegző módosító 
javaslattal egy időben, de attól elkülönítve nyújtja be. Most kérem államtitkár urat, hogy 
nyilatkozni szíveskedjék. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatot támogatja.  

A 2-3. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatokat a 
kormány szintén támogatja, és azok szükségességét házszabályszerűnek tartja. 

Ezen túlmenően előterjesztőként kezdeményezzük a 2-3. hivatkozási számú, 
túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatok tekintetében a határozati házszabály 72. § 
(1) bekezdése szerinti kérelem benyújtását. 

 
ELNÖK: Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 72. § (1) bekezdése szerinti 

kérelem arra irányul, hogy a plenáris ülésen jelen levő képviselők kétharmadának 
támogató szavazata esetén a túlterjeszkedő módosító javaslatokra nézve az általános 
vita ne nyíljon meg, hanem azok támogatásáról rögtön szavazni lehessen. 

A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándék nincs. A vitát 
lezárom. 

Határozathozatalok 

Szavazni fogunk, először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról, 
amelyet a kormány támogat. Kérem szavazatukat. (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 26 igen 
szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta. 
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Most a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
házszabályszerűségéről döntünk, mellyel a kormány egyetért. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

A bizottság a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatot 
28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett házszabályszerűnek 
minősítette.  

Most a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
támogatásáról döntünk, amelyet a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatot 
26 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a 3. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
házszabályszerűségéről döntünk, mellyel a kormány egyetért. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

A bizottság a 3. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatot 
24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett házszabályszerűnek 
minősítette. 

Most ugyanennek a 3. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító 
javaslatnak a támogatásáról döntünk; a kormány értelemszerűen támogatja. 
(Szavazás.) 

A bizottság a 3. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatot 
25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a házszabály 72. § (1) bekezdés szerinti, a túlterjeszkedő módosító javaslat 
tárgyalására vonatkozó bizottsági javaslat benyújtásáról döntünk, amely erősen 
indokolt. Úgyhogy kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett a 
házszabály 72. § (1) bekezdés szerinti javaslat benyújtása mellett határozott. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
döntésüket. (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 26 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett elfogadta. 

Most a 2. és 3. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatokat 
tartalmazó túlterjeszkedő módosító javaslatok benyújtásáról döntünk. A kormány 
támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett a 
túlterjeszkedő módosító javaslatok benyújtása mellett határozott. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávidot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít. 

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen államtitkár úrnak a megjelenést. 

Az Állami Számvevőszék szervezetével és működésével, valamint a 
nemzetiségek jogaival összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló T/2014. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 4. napirendi pontunk. (Jelzésre:) Bocsánatot kérek, nem 
előterjesztőként, hanem a kormány képviselőjeként itt marad még államtitkár úr a 
következő napirendre is, amely a T/2014. számú, az Állami Számvevőszék szervezetével 
és működésével, valamint a nemzetiségek jogaival összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. A 46. § alapján járunk el. A (2a) bekezdés szerinti 
kezdeményezésre tekintettel előrehozott eljárás keretében tárgyalunk, a 
kezdeményezés száma T/2014/3. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket 
tartalmaz. Előterjesztője a Gazdasági Bizottság, képviseli Witzmann Mihály alelnök úr. 



13 

A feladatkörrel érintett tárca az Igazságügyi Minisztérium, és továbbra is Répássy 
államtitkár úr van körünkben. 

A Gazdasági Bizottság módosító javaslata a háttéranyagban található. TAB saját 
módosítót nem nyújtottak be. Kérem az előterjesztőként eljáró alelnök urat, valamint a 
kormány képviseletében államtitkár urat, hogy szíveskedjenek nyilatkozni a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjukról. Parancsoljanak! 

 
WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a Gazdasági Bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Gazdasági Bizottság által 
megfogalmazott és benyújtott módosító javaslatot támogatom. Köszönöm szépen. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi minisztérium): Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja a módosító javaslatot. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 
szándékot nem jeleznek. A vitát lezárom. 

Most szavazunk, először a háttéranyagról, melyet mind az előterjesztő, mind a 
kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyagot 22 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 2 
tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót nem állít az ellenzék. 

A napirendi pontot lezárom. 

Az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról szóló T/1785. 
számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 5. napirendi pontunk, a T/1785. számú, az egyházakat érintő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottság eljárása a házszabály 
46. §-a alapján történik. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. 
Előterjesztő a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és 
egyházdiplomáciáért felelős miniszter, vagyis a Miniszterelnökség, képviseletében jelen 
van dr. Fürjes Balázs miniszterhelyettes úr.  

Módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban az Igazságügyi Bizottság részéről, 
másrészt 1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatként vannak előttünk. 
Kérem, hogy mindkettőről szíveskedjék nyilatkozni, államtitkár úr. 

 
DR. FÜRJES BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): A részletes vitát lezáró 

bizottsági módosító javaslatot és az 1. hivatkozási számú TAB módosító javaslatot a 
kormány támogatja. 

Határozathozatalok 

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

Először a háttéranyagról szavazunk, amelyet a kormány támogat. És önök? 
(Szavazás.) 



14 

A bizottság a háttéranyagot 26 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 2 
tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, melyet a 
kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 26 igen 
szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Most pedig az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Héjj Dávidot kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. 

A napirendi pontot lezárom. 

Az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval 
összefüggő módosításáról szóló T/1847. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Következik a 6. napirendi pont, az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és 
jogharmonizációval összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat. Köszönjük szépen 
államtitkár úrnak a részvételt. (Dr. Fürjes Balázs távozik a bizottsági ülésről.) A 
házszabály 46. §-a szerint járunk el a (3) bekezdés szerinti kezdeményezésre tekintettel. 
Előterjesztője a területfejlesztési miniszter, képviseletében köszöntöm dr. Latorcai 
Csaba államtitkár urat.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor. 
Előttünk fekszik a TAB saját 1. hivatkozási számú módosító javaslata, mellyel 

kapcsolatban meg is kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni. 
 
DR. LATORCAI CSABA államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
indítványt támogatja a kormány. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután 
hozzászólásra senki sem jelentkezett, a vitát lezárom. 

Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk. Kérem, 
szavazzanak! A kormány támogatja. (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 9 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Héjj Dávid képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót nem állítanak. 

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm, államtitkár úr. 

A 2026-ig szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 
H/1834. számú határozati javaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 7. napirendi pontunk, a H/1834. számú, a 2026-ig szóló 
5. Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló határozati javaslat. A 46. § szerint 
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járunk el, mivel annak (3) bekezdése szerint kezdeményezték az eljárásunkat. Az 
előterjesztő a Technológiai és Ipari Minisztérium, képviseli dr. Raisz Anikó államtitkár 
asszony, akit szeretettel köszöntök.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújtottak be. 
Van viszont egy TAB saját módosító javaslatunk 1. hivatkozási számon. Kérem, 

hogy erről államtitkár asszony nyilatkozni szíveskedjék. 
 
DR. RAISZ ANIKÓ államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): A kormány 

a javaslatot támogatja. 

Határozathozatalok 

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

Most szavazni fogunk, először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatról, amelyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 26 igen 
szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
(Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 26 igen 
szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Herczeg Zsolt képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít, nem kívánnak 
állítani, vélemény nem hangzott el. 

A napirendi pontot lezárom. 

A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló T/1848. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 8. napirendi pontunk, a T/1848. számú, a 
hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a szerint járunk el, mivel a (3) bekezdés alapján 
kezdeményezték eljárásunkat. Sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz a törvényjavaslat. 
Előterjesztője a Technológiai és Ipari Minisztérium, képviseletében továbbra is dr. 
Raisz Anikó államtitkár asszony van jelen. 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújtottak be. 
Előttünk van viszont 1. hivatkozási számon egy TAB saját módosító javaslat, 

amellyel kapcsolatban kérem államtitkár asszonyt, hogy szíveskedjék nyilatkozni. 
 
DR. RAISZ ANIKÓ államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A kormány a TAB módosító javaslat 26. pontját nem támogatja; továbbá a 
47. pontban az 50. §-ban az 50. pontként megjelölt pont helyes sorszáma 51. Köszönjük 
szépen. A továbbiakat támogatjuk. 

 
ELNÖK: Tehát ennek javítását javasolja, ugye? 
 
DR. RAISZ ANIKÓ államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): Igen, 

köszönöm. 
 
ELNÖK: Jó. És egyébként ezen túlmenően? 
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DR. RAISZ ANIKÓ államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): Egyébként 
támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Egyébként támogatja a TAB saját módosító javaslat további pontjait. 

Értem. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Arató Gergelyé a szó. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ha jól értem, a 
10., 11., 14., 15. módosító pontok az önkormányzatok számára - vagy inkább kérdezem, 
mint állítom - többletfeladatot jelentenek-e, többletterheket rónak-e rájuk, miközben 
tudjuk, hogy a hulladékgazdálkodás rendszerével mi történt az elmúlt években, de most 
erre nem térnék ki, ha a bizottság ezt nem igényli külön. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) További 

hozzászólásra igény nem mutatkozik, ezért megkérdezem államtitkár asszonyt, hogy 
kíván-e válaszolni a kérdésre. 

 
DR. RAISZ ANIKÓ államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. RAISZ ANIKÓ államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): Köszönjük 

szépen. Többletfeladatot nem jelent. A köztisztasági feladat technikai tisztázása 
történik ezekben a sorokban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát tehát lezártuk.  
Most a szóbeli pontosítási javaslatról döntünk az 1. hivatkozási számú TAB saját 

módosító javaslat 47. pontját érintően, melyet a kormány támogat. És önök? 
(Szavazás.) 

A bizottság a szóbeli pontosítási javaslatot 25 igen szavazattal, 6 nem szavazat 
ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 26. pontjáról kell 
döntenünk, amelyet a kormány nem támogat. És önök? (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 26. pontját 3 igen 
szavazattal, 27 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjairól az 
elhangzott szóbeli pontosítással együtt döntünk, amelyet így már a kormány támogat. 
(Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjait 
25 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 16 igen 
szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Herczeg Zsolt képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. 

A napirendi pontot lezárom. 
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Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/1839. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Következik a 9. napirendi pont, a T/1839. számú, az atomenergiáról szóló 
1996. évi CXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésre tekintettel 
járunk el. Sarkalatos rendelkezések találhatók a törvényjavaslatban. Előterjesztője a 
Technológiai és Ipari Minisztérium, képviseletében Steiner Attila államtitkár urat 
köszöntöm.  

Részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújtottak be. 
1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslat viszont benyújtásra került, 

amellyel kapcsolatban kérem államtitkár úr nyilatkozatát. 
 
STEINER ATTILA államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatjuk. 

Határozathozatalok 

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

Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról fogunk dönteni, 
amelyet a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vécsey László alelnök urat javaslom kijelölni. (Szavazás.) 
Látható többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. 

A napirendi pontot lezárom. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a 
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
T/1843. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Következik 10. napirendi pontunk, a T/1843. számú, a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. A 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésre 
tekintettel járunk el. Előterjesztő a Technológiai és Ipari Minisztérium, képviseli 
Steiner Attila államtitkár úr.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosítót nem nyújtottak be.  
A TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon fekszik előttünk, amelyről 

kérem államtitkár úr nyilatkozatát. 
 
STEINER ATTILA államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): A TAB saját 

módosító indítványát szintén támogatjuk. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Senki nem 
jelentkezik szólásra, ezért a vitát lezárom. 
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Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet 
a kormány támogat. És önök? (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vécsey László alelnök urat javaslom kijelölni. (Szavazás.) 
Látható többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. 

A napirendi pontot lezárom. 

Egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/1844. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 11. napirendi pontunk, a T/1844. számú, az egyes bányászati és 
gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a 
alapján járunk el. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Az 
előterjesztő a Technológiai és Ipari Minisztérium, képviseli Steiner Attila államtitkár 
úr.  

A módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban a Gazdasági Bizottság részéről, 
másrészt 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk. 
Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni egyrészt a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatról, másrészt az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon! 

 
STEINER ATTILA államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem támogatjuk.  
Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot úgy támogatjuk, hogy két 

technikai pontosítást szeretnénk tenni. A 34. módosító pont tekintetében az 
„51. § (2) bekezdés” szövegrész helyett az „52. § (2) bekezdés” szöveget javasoljuk, 
illetve a 35. módosító pontban az „51. §, az 53., az 54. és 55. §” szövegrész helyett 
átvezetjük az előző módosítást, az „52. § és 54-56. §” szöveget javasoljuk használni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Megadom a szót 

Arató Gergelynek. 

Hozzászólás és határozathozatalok 

ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kénytelen 
vagyok szóvá tenni, amit már jó pár alkalommal kénytelen voltam, hogy a 
Törvényalkotási Bizottság módosítói lényegét tekintve újraírják a törvényt, tehát 
magyarán szólva, ez már csak a címében fog hasonlítani arra, amit a kormány 
benyújtott, és amit az Országgyűlés az általános vitában megtárgyalt. 

Trükköznek a bányajáradékkal tovább. Ugye, ez kedvenc területe önöknek, egyes 
rossz nyelvek szerint azért, mert vannak olyan vállalkozások a miniszterelnök úr 
családján kívül is, amelyek bányászatban érdekeltek, és ezért a bányajáradék-kérdések 
mindig nagyon fontosak önöknek.  

Az egyébként előremutató geotermikus energiára vonatkozó szabályozást 
lényegében teljesen újraírják a módosító indítványban. 
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Végül a kedvencem a 31. pont, kénytelen vagyok szó szerint idézni az indoklást: 
„A pártatlanság biztosítása érdekében indokolt, hogy a Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága járjon el a hulladékgazdálkodási koncesszióval összefüggő 
kártalanítási hatósági ügyekben.” Hát, a Rogán-féle hatóság biztos marhára pártatlanul 
fog majd eljárni!  

Tehát azt kell jeleznem önöknek, hogy - hogy mondjam - megint a 
Törvényalkotási Bizottság eljárásának nem rendeltetésszerű felhasználása az, ami most 
történik. 

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Államtitkár úr, ha találva érzi magát, akkor válaszolhat. (Steiner Attila nemet int. - 
Közbeszólások a DK soraiból: Á, dehogy! - Gy. Németh Erzsébet: Milyen pökhendien 
néz!) Nem érzi magát találva. 

A Törvényalkotási Bizottság ügyrendjének mindenben megfelel az 1. hivatkozási 
számú TAB saját módosító javaslat. Ezt tudom mondani Arató képviselő úrnak. 

Most szavazni fogunk, először a háttéranyagról, amelyet a kormány nem 
támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 2 igen szavazattal, 27 nem szavazat ellenében, 
7 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 34. pontját érintő 
szóbeli pontosítási javaslatról döntünk, amelyet a kormány támogat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a szóbeli pontosítási javaslatot 28 igen szavazattal, 3 nem szavazat 
ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 35. pontját érintő 
szóbeli pontosítási javaslatról döntünk, melyet a kormány támogat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a szóbeli pontosítási javaslatot 28 igen szavazattal, 3 nem szavazat 
ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról a szóbeli 
pontosításokkal együtt döntünk, amelyet tehát a kormány így támogat. (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a szóbeli 
pontosításokkal együtt 25 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás 
mellett támogatta. 

Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk. 
(Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 16 igen 
szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Közbeszólások 
és jelentkezések a kormánypárti képviselők részéről: Nem működött a gépünk! - 
Derültség az ellenzéki képviselők részéről.) Nem működik a gép. Kinek nem működött 
a gépe? (Többen jelentkeznek a kormánypárti képviselők közül. - Derültség a DK 
képviselői részéről. - Gy. Németh Erzsébet: Bocsánat!) Az igen! Kérek segítséget! 
Helyettesítők is vannak a jelentkezők között. (Az elnök és a bizottság munkatársa 
egyeztet.) 

Akinek nem működött a gépe, legyen olyan kedves még egyszer kézfelemeléssel 
jelezni, ha igennel szavaz! (Szavazás.) Akkor ezt megszámoljuk. (Megtörténik.) Nyolc, 
tehát hozzá kell adni nyolcat. Akkor az 24, ha jól számolok. 

24 igen szavazat, 10 nem szavazat és 1 tartózkodás, tehát így fogadta el a TAB az 
összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot.  
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Vécsey Lászlót javaslom kijelölni bizottsági előadónak. (Szavazás.) Kisebbségi 
előadót állítanak-e? (Senki sem jelentkezik.) Nem állítanak. A napirendi pontot 
lezárom.  

Az egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes 
vagyongazdálkodást és postaügyet érintő törvények módosításáról 
szóló T/1842. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 12. napirendi pontunk: a T/1842. számú, az egyes gazdasági 
tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti 
kezdeményezésre tekintettel járunk el. Sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz a 
törvényjavaslat. Előterjesztője a gazdaságfejlesztési miniszter, képviseli dr. Fónagy 
János miniszterhelyettes, államtitkár úr.  

A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor, 
előttünk fekszik viszont két TAB saját módosító javaslat 1. és 2. hivatkozási számon. 

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a 2. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslat túlterjeszkedő, mivel a törvényjavaslat által nem módosított törvényt 
nyit meg. Amennyiben a bizottság ezt támogatja, a módosító javaslatot az összegző 
módosító javaslattal egy időben, de attól elkülönítve nyújtja be. Kiosztásra került 
ugyanakkor az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 14., 15. és 16. pontját 
érintő pontosítási javaslat.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az 1. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslattal, valamint a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB 
saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról, a túlterjeszkedő TAB saját 
módosító javaslat tekintetében annak házszabályszerűségére is kiterjedően.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a 
kiosztott pontosítással együtt támogatjuk. A 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB 
saját módosító javaslatot támogatjuk, és szükségességét házszabályszerűnek tartjuk. 
Egyúttal kezdeményezzük a határozati házszabály 72. § (1) bekezdése szerinti kérelem 
benyújtását. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Arató Gergelyé a szó. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Csak óvatosan észrevételezem, hogy 
ez alkalommal ebben a törvényjavaslatban a Református Egyház kap ingatlant. Úgy 
látszik, ez nem fért be az egyházügyi jogszabálycsomagba, ahol a katolikusok kaptak 
garázst. 

De emiatt nem kértem volna szót, mert fel sem tűnik, hogy egy törvényalkotási 
módosítóban néhány egyház ingatlanokat kap, hanem azt szeretném mondani 
államtitkár úrnak, hogy annak a bizonyos 2. számú túlterjeszkedő módosítónak, 
amelyet a kormány is forró szeretetéről biztosított, az  indokolása meglehetősen 
lakonikus, azt mondja, hogy jelentős részben az atlétikai vb-vel kapcsolatos 
beruházások vagyonleltárba való átvezetését szolgálja. 

Az egyik kérdésem az, hogy jól értjük-e, hogy arról szól ez a javaslat, hogy az ilyen 
módon kialakult, a beruházás keretében megvalósult utak - azt hiszem, HÉV van ott 
leginkább - és a HÉV átkerülnek a fővároshoz, illetve a MÁV-hoz, ugyanakkor itt 
szerepel egy elszámolási kötelezettség is. Ez azt jelenti, hogy a fővárosnak fizetnie kell 
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majd ezekért az utakért, amelyek az atlétikai vb-re épültek, vagy ez félreértelmezése a 
javaslatnak? 

 
ELNÖK: További hozzászólót nem látok jelentkezni. Megadom a szót a 

miniszterhelyettes úrnak. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm, 

elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Én is röviden, de azért az elsőre is reflektálok már csak 
azért is, mert a korábbi saját egyéni körzetemet érinti. Ez a Hegyvidéken a Felhő utcai 
óvoda. Úgy gondoljuk, hogy az óvoda céljára jó lelkiismerettel tudunk akár kiegészítő 
jelleggel is ingatlant biztosítani. Ez a Református Egyházra vonatkozik. 

A másik a fejlesztések. Valóban így van, a válasz egyértelműen és röviden: a 
főváros is térítésmentesen kapja meg. Ez gyakorlatilag ezeknek a nyomvonalas 
létesítményeknek az alapját képező földterület. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk. Először a kiosztásra került 

pontosítási javaslatról az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 14., 15., 
16. pontját érintően, amelyet a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a kiosztott pontosítási javaslatot 25 igen szavazattal, 9 nem szavazat 
ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk a kiosztott 
pontosítással együtt, amelyet a kormány támogat. (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a kiosztott 
pontosítással együtt 25 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás 
mellett támogatta. 

A 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
házszabályszerűségéről döntünk, amellyel a kormány egyetért. (Szavazás.)  

A bizottság a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatot 
25 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett házszabályszerűnek 
minősítette. 

Most a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
támogatásáról döntünk, amelyet a kormány szintén támogat. (Szavazás.)  

A bizottság a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatot 
25 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a határozati házszabály 72. § (1) bekezdése szerinti, a túlterjeszkedő 
módosító javaslat tárgyalására vonatkozó bizottsági javaslat benyújtásáról döntünk. 
Kérem, támogassák ezt! (Szavazás.)  

A bizottság a házszabály 72. § (1) bekezdése szerinti javaslat benyújtása mellett 
határozott 25 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
(Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 20 igen 
szavazattal… (A kivetítőről eltűnik a szavazás eredménye.) Még egyszer! Eltűnt. 
(Jelzésre:) Újra kell szavaznunk, azt jelezte a kolléga, ha jól értettem. (Szavazás.)  

22 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett tehát az 
összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot elfogadtuk.  

Most a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatot 
tartalmazó túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtásáról döntünk. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtása mellett határozott 
25 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett. 
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Bizottsági előadónak dr. Fazekas Sándort javaslom. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadó? (Senki sem jelentkezik.) Ennek bejelentésére nem kerül 
sor. 

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/1845. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 13. napirendi pontunk: a T/1845. számú, egyes foglakoztatási 
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. § (3) bekezdése 
szerinti kezdeményezésre tekintettel járunk el. Sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. 
Előterjesztője a gazdaságfejlesztési miniszter, képviseli továbbra is dr. Fónagy János 
miniszterhelyettes úr.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújtottak be, kettő 
darab TAB saját módosító javaslat fekszik előttünk 1. és 2. hivatkozási számon. Kérem, 
hogy ezekkel kapcsolatos álláspontjáról nyilatkozzon, államtitkár úr! 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mind az 1. hivatkozási számú, mind a 2. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslatot támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Illés Boglárka 

jelentkezett. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ILLÉS BOGLÁRKA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az 1. számú módosító 
javaslat indokolását szeretném annyival kiegészíteni vagy annyit még hozzátenni, hogy 
különösen fontos és indokolt, hogy a 10. életévüket még be nem töltött kisgyermekekről 
megfelelően tudjanak gondoskodni és figyelni tudjanak rájuk a szülők. Ez egy újabb 
lépés abba az irányba, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséhez 
hozzá tudjunk járulni, és a szülők számára ennek a lehetőségét tudjuk biztosítani. Ezért 
szeretném kérni ennek a módosító javaslatnak a támogatását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arató Gergelyt illeti a szó.  
 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Azt szeretném előrebocsátani, hogy 

ezt a módosító indítványt mi is fogjuk támogatni, bár nem tartjuk kellően erősnek a 
benne lévő szabályozást, különösen azért, mert az írásbeli beleegyezés megszerzése egy 
munkahelyen gyakran nem önkéntes, de ez is jobb, mint a semmi.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. 

Államtitkár úr kíván-e reagálni az elhangzottakra? 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm 

szépen mind a két oldalnak a támogató nyilatkozatát. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról 

döntünk, amelyet a kormány támogat. (Szavazás.)  
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 34 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatta. 
Most a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk. Kérem, 

szavazzanak! (Szavazás.)  
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A bizottság a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 26 igen 
szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadóként Héjj Dávid képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít.  

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm, államtitkár úr. (Dr. Fónagy János: 
Köszönöm, elnök úr.) 

Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő 
törvények módosításáról szóló T/1623. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 14. napirendi pontunk: a T/1623. számú, egyes felsőoktatással, 
szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésre tekintettel 
járunk el. Sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz a törvényjavaslat. Az ügyrend 
12. pontja szerint a bizottság eljárásának első szakaszában járunk. Előterjesztője a 
Kulturális és Innovációs Minisztérium, képviseletében dr. Gáva Krisztián és dr. Hankó 
Balázs államtitkár urakat köszöntöm.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor. 
Két darab TAB saját módosító javaslat is van előttünk: 1. hivatkozási számon a DK-t 
képviselő tagok szándékára benyújtott egy pont terjedelmű, érdemi jellegű módosító 
javaslat, 2. hivatkozási számon pedig a kormánypárti képviselők szándékára benyújtott 
érdemi és technikai jellegű módosító javaslat.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni az 1. hivatkozási számú, 
valamint a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos 
álláspontjáról.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közigazgatási államtitkár (Kulturális és Innovációs 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány az 1. számú módosító javaslatot 
nem támogatja, a 2. számú módosító javaslatot támogatja, a 87., 88., 89. és 90. pont 
kivételével. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Elsőként Balla 
György jelentkezett. Parancsoljon! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Teljes tévedés.  
 
ELNÖK: Nem jelentkezett még másodikként sem. Arató Gergely viszont 

jelentkezett. Parancsoljon! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Hátha Balla képviselő úrnak is kedvet csinálok. Az 

1. számú módosító indítványt mi nyújtottuk be, és ennek a módosító indítványnak az a 
célja, illetve az eredeti javaslat arról szól, hogy az intézmények, amennyiben ezek 
egyházi vagy alapítványi fenntartásúak, eltérhetnek a kötelező nyugdíjazásra vonatkozó 
szabályoktól, amiben van észszerűség, ugyanakkor azt nemcsak szakmai szempontból, 
hanem alkotmányos szempontból is aggályosnak tartjuk, hogy ugyanezt a lehetőséget 
az állami intézmények esetében nem nyitja meg a törvényjavaslat. Nem politizálnám át 
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most a kérdést, nyilván van sejtésünk azért, hogy miért az egyháziak és alapítványiak 
számára nyitják meg, és miért nem nyitják meg az állami intézmények számára: az ott 
lehetőséget nyújt arra, hogy az önöknek kellemetlen oktatókat nyugdíjazással elküldjék, 
és megtartsák a megbízható intézményekben a megbízhatónak tartott professzorokat.  

Továbbra is igaz, hogy az oktatói-tudományos teljesítmény nem életkorfüggő. 
Helyes és indokolt, ha a felsőoktatási autonómia keretében az intézmények dönthetnek 
arról, hogy egyébként mikor tartják indokoltnak a nyugdíjazást, és milyen szabályok 
szerint, tehát milyen normatív szabályok szerint teszik lehetővé a további 
munkavégzést. Szerintünk alkotmányosan sem indokolt különbséget tenni az állami és 
a más felsőoktatási intézményekben dolgozók között ebből a szempontból. Izgatottan 
várom, hogy a kormány mivel indokolja az elutasító álláspontját.  

 
ELNÖK: További jelentkezőt nem látok, ezért a vitát lezárom, és megadom a szót 

államtitkár úrnak, amennyiben reagálni kíván.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közigazgatási államtitkár (Kulturális és Innovációs 

Minisztérium): Köszönöm szépen. A kormányzat a KEKVA-kkal kapcsolatos alapelveit 
úgy fogalmazta meg, és e mögött a törvénymódosítás mögött is az az alapelv áll, hogy 
itt magánintézményekről van szó, és ahol a felelősség, ott a lehetőség. 

Ezzel a módosítással biztosítjuk az egyetemi autonómia alapelve mellett azt is, 
hogy maguk az intézmények határozzák meg, hogy a nyugdíjkorhatárt betöltött 
munkatársaik, oktatóik esetében milyen rezsimet kívánnak alkalmazni, tehát saját 
hatáskörben dönthetnek erről. De ezek, hangsúlyozom, magánintézmények, illetve 
egyházi fenntartású intézmények, nem államiak. 

Az államiak esetében az állam a gazda, az állam határozza meg, hogy milyen 
szempontokat tart fontosnak érvényesíteni, és ebben az esetben nem mehetünk el 
amellett szó nélkül, hogy az állami szektorban egységesen kezelendő a nyugdíjkorhatárt 
betöltöttek továbbfoglalkoztatása. 

A felsőoktatási intézményekben sem kíván a kormányzat ettől a rezsimtől eltérni, 
tehát ha a nyugdíjkorhatárt betöltötte, akkor engedéllyel lehet továbbfoglalkoztatni. E 
mögött a saját fenntartói megfontolások és szakmai érvek azok, amelyek 
meghatározzák, hogy milyen rezsimet alkalmazunk. Itt ebben az esetben úgy ítéltük 
meg, mint ahogy egyébként az egész állami szektor nyugdíjazási politikájának is ez az 
alapelve, hogy fontosabb, hogy a fiatal oktatóknak legyen helyük az állami 
egyetemeken, és számukra is az előmenetel lehetősége azáltal biztosított legyen, hogy 
egyfajta egészséges vérfrissítést lehetővé tesz ezáltal a jogszabály. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk. 
Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról, melyet a 

bizottság DK-s tagjai nyújtottak be. A kormány nem támogatja. És önök? (Szavazás.) 
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 7 igen 

szavazattal, 21 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatta. 
Most a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 87., 88., 89., 

90. pontjairól szavazunk, amelyeket a kormány szintén nem támogat. És önök? 
(Szavazás.)  

A bizottság a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat felsorolt pontjait 
1 igen szavazattal, 27 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjairól 
döntünk, amelyeket a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjait 
24 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 
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Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy az összegző jelentés és az összegző 
módosító javaslat benyújtásáról az ügyrendünk 12. pontja alapján a holnapi ülésünkön 
határozunk. A támogatott 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatnak a 
jogrendszeri koherenciát érintő és jogtechnikai módosításait tartalmazó tájékoztató és 
a holnapi ülésre elfogadásra előkészített összegző módosító javaslat tervezete még a mai 
napon megküldésre kerül a bizottság tagjai részére. Előadót is majd a holnapi 
ülésünkön állítunk. 

Köszönöm szépen államtitkár urak részvételét. 

Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/2031. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 15. napirendi pontunk: a T/2031. számú, egyes egészségügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottság eljárása a házszabály 
46. § (2a) bekezdése szerinti kezdeményezésre tekintettel előrehozott eljárás keretében 
kerül sorra. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője a 
Belügyminisztérium, képviseli dr. Felkai László államtitkár úr, de jelen van az 
egészségügyért felelős államtitkár úr is. 

Módosító javaslatok a háttéranyagban a Népjóléti Bizottság részéről találhatók, 
míg 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata fekszik előttünk. Kérem 
államtitkár urat, szíveskedjen nyilatkozni a részletes vitát lezáró módosító javaslatról, 
valamint az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos 
álláspontjáról. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Köszöntöm önöket. A részletes vitát lezáró bizottsági javaslatot azért nem 
támogatom, mert a TAB-módosító 35., 36., 37. pontja ezeket precízebben fogalmazza 
meg. A TAB-módosítót támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Gy. Németh Erzsébet 

következik. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Felkai 
államtitkár úrtól szeretném kérdezni, hiszen ön arról beszélt a törvény vitája kapcsán 
az általános vitában, hogy aki nem tudja majd kifizetni a krónikus ápolási osztályról a 
szociális ápolóközpontba való átkerülése során a megemelkedett térítési díjat, az marad 
ott, ahol van, hogy jól értem-e, hogy akkor értelemszerűen a kórházban az ápolási 
osztályon maradhat. Én ezt a kérdést feltettem Takács államtitkár úrnak is az 
Országgyűlés plenáris ülésén a vitában, és erre én nem kaptam tőle egy ugyanilyen 
határozott igent, mint ahogy ön itt a múltkor nyilatkozott, úgyhogy kérném szépen, ha 
ezt a kis különbséget itt fel tudnák oldani, az számomra sokat segítene. 

Azt már csak a fideszes képviselőtársaimnak, ja, és a KDNP-seknek, azt mindig 
elfelejtem, bocsánatot kérek, szóval, a fideszes-KDNP-s képviselőtársaimnak szeretném 
mondani, hogy egy felmérés szerint a szociális törvény módosításánál, amit Novák 
Katalin köztársasági elnök asszony alá is írt, a kormánypárti szavazók majdnem fele, 46 
százaléka nem ért egyet azzal a fajta módosítással, miszerint az állam a gondoskodási 
hierarchiában a legutolsó helyre tette magát. Tehát szeretném felhívni itt a 
kormánypárti képviselők figyelmét arra, hogy óvatosan ezzel a mostani egészségügyi 
tárgyú törvények módosításával is, nehogy aztán ez végül is a Fidesz támogatottságában 
nagyon megmutatkozzon. 
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Amiről szeretnék még érdemben a TAB-módosítók kapcsán beszélni, az pedig az, 
hogy volt módom a Népjóléti Bizottság ülésén ennek a törvénynek a tárgyalásánál részt 
venni, és azt gondolom, hogy az egészen egyszerűen elfogadhatatlan, hogy ennek a 
salátatörvénynek a szociális törvényt érintő módosításai kizárólag nyelvhelyességi, 
illetve nyelvtani pontosításokat tartalmaznak. Ez számomra azt mutatja, hogy 
tulajdonképpen hiába próbált egy egész éjszakán és egy másnap délelőttön keresztül az 
ellenzék érvelni az ellen, hogy ezt a törvényt ne így fogadja el a fideszes többség, itt 
mintha tényleg a süket falnak beszéltek volna az ellenzéki képviselők. 

Én azt szeretném mondani, hogy ami ebből a törvényből és ezekből a módosító 
indítványokból kiderül, az borzasztóan nagy problémát fog okozni az embereknek mind 
a szociális, mind pedig az egészségügyi ellátás terén, és én nagyon óvnám a fideszes 
többséget attól, hogy erre egy nagy kövér igent nyomjanak majd a végszavazásnál a 
tisztelt Házban. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Megköszönve képviselő asszony irántunk érzett őszinte aggodalmát, 

megadom a szót Jámbor András Imrének. 
 
JÁMBOR ANDRÁS IMRE (Párbeszéd): Köszönöm szépen a szót. Ennek a 

törvényjavaslatnak volt egy mellékes vitája, és a józsefvárosi önkormányzati testületi 
ülésen az önök párttársa azt mondta, hogy nem kell aggódni a szakrendelők 
államosítása miatt, mert majd a TAB-ra bejön egy módosító javaslat, ami azt tisztázza, 
hogy itt erről nincsen szó. Én nem nagyon látom ezt a módosító javaslatot. Ez a 
párttársuk egyébként a Fidesz-frakció mellett dolgozik, tehát nem arról van szó, hogy 
csak úgy random gondolatai támadtak, vagy legalábbis én eddig azt hittem. Továbbra 
is azt szeretném kérni államtitkár úrtól, hogy ha tényleg nincs olyan szándék, hogy a 
szakrendelőket elvennék az önkormányzatoktól, akkor, ha lehet, mondja azt, hogy nincs 
ilyen szándék, nem fog ilyen történni. 

A másik pedig Gy. Németh Erzsébet képviselőtársamhoz csatlakozva a szociális 
törvény kapcsán: ma kijött egy kormányrendelet, amely arról szól, hogy nem kell a 
szociális intézmények fenntartóinak az elégséges munkaállományt és az elégséges 
ellátást fenntartaniuk, hanem ettől eltérhetnek az intézmények működése közben. Én 
arra lennék kíváncsi, hogy erre miért van szükség, miért gondolja azt a 
Belügyminisztérium, hogy mondjuk, egy hajléktalanellátó intézményben, mondjuk, öt 
szakember helyett elég csak egy, mondjuk, egy éjszakára, vagy egy 
fogyatékosintézményben a 150 főre jutó tíz szakember helyett elég csak egy, és hogy 
nem tartják-e ezt egy kicsit rossz irányú javalatnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kanász-Nagy Mátét illeti a szó. 
 
KANÁSZ-NAGY MÁTÉ (LMP): Köszönöm a szót. Én is üdvözlöm a bizottság 

tagjait, illetve a kormány képviselőit. 
Én azt látom ebben a TAB-módosítóban, hogy az én egyik saját módosító 

javaslatom valamilyen formában szerepel benne; ezt üdvözlöm és köszönöm. 
Azt gondolom egyébként általánosságban, hogy az egész törvényjavaslatnak az 

ápolással kapcsolatos része veti fel továbbra is egyébként a legtöbb kérdőjelet, hogy ezt 
hogyan alakítják át; ez a szociális törvény módosításával kapcsolatos. Nyilván a 
törvényjavaslat úgy fogalmaz, hogy nagyon sok részlet majd későbbi 
kormányrendeletből derül ki, ez mindenképpen egy neuralgikus pont továbbra is. 

A szakrendelőkkel kapcsolatban pedig én is föltenném azt a kérdést, hogy mi az 
egyértelmű kormányszándék. Mi azt olvassuk ki az eddigiekből, hogy igen, el akarják 
venni a szakrendelőket az önkormányzatoktól, csak még nem sikerült megalapozni ezt 
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a döntést megfelelően, de a szándék, illetve az irány egyértelműen ez. Én is arra kérem 
államtitkár urakat, hogy ezt a szándékot erősítsék meg, avagy cáfolják. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismételt felszólalásra Gy. Németh Erzsébet 

következik. 
 
GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha már volt 

olyan kedves, hogy megköszönte, hogy felhívtam és féltettem a fideszes és KDNP-s 
képviselőket attól, nehogy rosszul szavazzanak, és rossz törvényeket hozzanak az ország 
házában, akkor nem állom meg, hogy Jámbor képviselőtársam felvetésére elmondjam 
önöknek, és képbe hozzam önöket, hogy a Fővárosi Közgyűlés tegnapi ülésén fideszes 
képviselői javaslatra született egy olyan döntés, hogy ne vegyék el a szakrendelőket az 
önkormányzatoktól, a kerületi, illetve a fenntartó önkormányzat saját jogú döntése 
lehessen az, hogy át akarja-e adni az államnak a járóbeteg-szakellátást, vagy nem akarja 
átadni. Tehát ezzel csak egy adalékot szerettem volna még hozzátenni ahhoz, amit eddig 
elmondtam.  

Én azt gondolom, hogy a szakrendelők jó helyen vannak ott, ahol vannak, és ha 
volt egy ilyen ígéret, és Kanász-Nagy képviselőtársam úgy gondolja, hogy erről hangzott 
el bármilyen ígéret, valami homályos ígéret a vitában az Országgyűlés előtt, akkor itt 
lenne az ideje, hogy a TAB-módosítóban ez megjelenjen, miszerint nincs szándéka az 
államnak a járóbeteg-szakellátást az önkormányzatoktól átvállalni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, ezért a 

vitát lezárom, és megadom a szót Felkai államtitkár úrnak, illetve Takács Péter 
államtitkár úr is, ha kíván, szólhat, csak kérem, azt jelezze! 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Szociális blokk. Egy kicsit sajátos bája van annak, hogy most 
törvényjavaslatról beszélünk, és mégis egy kormányrendelet vonatkozásában tett föl 
kérdést, de szívesen. 

Mindannyian tudjuk, hogy az energiaárak megemelkedtek. Mindannyian tudjuk, 
hogy ezeknek az intézményeknek különböző fenntartóik vannak, vannak állami 
fenntartók, egyházi fenntartók, magánfenntartók, és mint ahogy az állami fenntartók 
sem, az egyéb fenntartók sem kapták meg a teljes kompenzációt ahhoz, hogy a fűtési 
költségeket kigazdálkodják. Következésképp akkor itt két elvi lehetőség állt fenn. Az 
egyik, hogy minden marad úgy, ahogy van, tehát a négyzetméter meg egyéb számok 
maradnak úgy, ahogy vannak, de akkor vállalni kell annak a veszélyét, hogy nem tudják 
a megnövekedett költségeket kigazdálkodni a fenntartók, ha nem tudják kigazdálkodni, 
akkor az intézményeket bezárják. Mondhatnám azt, hogy jogszerűen nem lehet bezárni, 
mert úgy szól a jogszabály, hogy előtte hat hónappal be kell jelenteni a 
kormányhivatalnak, és a kormányhivatal majd moderál az ügyben, na de őszintén 
egymás között: akinek nincs pénze, most szólhat úgy a jogszabály, hogy még hat 
hónapig tartsd fenn, de az honnan vegyen pénzt? Nem tudja fönntartani hat hónapig, 
az állam meg ekkora tömeget nem tud átvenni, az állami férőhelyek azért eléggé 
betöltöttek. Új épületeket nem lehet két nap alatt, öt nap alatt, nyolc nap alatt fölépíteni, 
mert ha azt mondják, hogy jövő hónaptól nem fogják ezt ellátni, akkor mondhatom azt, 
hogy jogszabálysértően jársz el, de attól ő még becsukja a szociális intézményeit. 

Ezért vagy az a lehetőség állt fenn, hogy nem nyúlunk hozzá, vagy az a lehetőség 
állt fenn, hogy pont ebben a téli időszakban, meg addig, ameddig az energiaárak ennyire 
kigazdálkodhatatlanok - nyáron is van energiaár, de nyáron nem fűtenek az emberek -, 
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addig eltekintünk a nagyon strikt négyzetméteres meg egyéb feltételektől; tehát 
eltekintettünk tőle. Nem azért tekintettünk el tőle, mert a szociális szférát tönkre 
akarjuk tenni, vagy ki akarunk vonni pénzt. Azt megismétlem, amit korábban 
mondtam, hogy nem akar a kormány a szociális szférából pénzt kivonni, de csak így 
tudtuk megmenteni az intézményeket, csak így tudtuk megmenteni a férőhelyeket, nem 
tudják kigazdálkodni máshogy. Tehát ez egy időleges, szándékaink szerint télre szóló 
intézkedés, és veszélyhelyzeti. Beépíthettük volna a törvénybe is, ha állandó jelleggel 
akartuk volna, de föl sem merült, hogy a törvénybe építsük be; tehát épp azért, hogy 
megmaradjanak ezek az intézmények. Mindenkinek kell valami terhet vállalni, a 
magánháztartásoknak is. A hajléktalanellátók miért ne vállalhatnák azt a tervet, hogy 
összébb húzódnak, és kevesebb négyzetméter jut? Tehát egyszerűen erről van szó. 

Hogy a szociális törvény módosításának milyen a társadalmi visszhangja, én azt 
gondolom, hogy a társadalmi visszhangját vagy fogadtatását ennek a gyakorlata fogja 
eldönteni. Majd a közvélemény, a polgárok eldöntik fél év múlva, hogy van változás, 
nincs változás, pozitív vagy negatív a változás, és ehhez képest kialakítják a 
hangulatukat. Tehát én azt gondolom, hogy erre most nem lehet teoretikus választ adni, 
majd a gyakorlat folytán eldől, hogy milyen irányba változik a közhangulat. Miután a 
kormánynak tényleg az a szándéka, hogy nem von ki a szociális szférából semmit, én 
gondolom, hogy akkor az lesz erre a hangulati válasz, hogy lényegében változatlan 
marad ennek a szférának a megítélése. 

Most valóban, amikor a szociális törvényről szó volt, akkor a szociális 
otthonokkal kapcsolatban is tett föl kérdést, és valamelyik részére válaszoltam, 
valamelyikre meg azt mondtam, hogy ez az egészségügyhöz tartozik, majd beszéljük 
meg az egészségügyi törvény vitája során. Az, amelyik kérdésre nem válaszoltam akkor, 
az volt, hogy miért kell a szociális ellátásért többet fizetni a szociális otthonban, 
egyáltalán a szociális otthonokban térítési díjat kell fizetni, a kórházakban pedig 
lényegesen kevesebbet kell fizetni. Miért van az, hogy ugyanaz az egészségi állapotú 
személy egyszer ennyi díjat fizet, egyszer meg egy megemeltet, többet? 

Azért van, mert ha egy kórházban, megint rossz szóval elfekvőnek nevezett 
helyen szerepel egy beteg - a kórházak különbözőek, a szociális otthonok különbözőek, 
de most induljunk ki az átlagból -, ott van az ötödik emeleten egy kórterem, vannak 
benne négyen, van egy ágya és van egy fekete-fehér lemezszekrénye. Aki meg szociális 
otthonban van, ott az a törekvés, hogy legyen önálló tévéje, rádiója, lehetőség szerint 
egymaga legyen a szobában, legyen egy önálló szekrénye, tehát magyarul, most a 
konyhát számítsuk le, majdnem egy garzonlakása legyen. (Gy. Németh Erzsébet 
közbeszól.) Jó, de vannak ilyenek, és ez a cél. 

Ha valaki sokkal jobb körülmények közé kerül, akkor nyilvánvalóan azt nem 
lehet az állam által beszedett adókból finanszírozni, hanem akkor az a föltevés, az az 
elvárás, hogy akkor ő is finanszírozza a jobb körülmények között a jobb ellátást. 
(Gy. Németh Erzsébet: Államtitkár úr, jobb lett volna, ha nem válaszol a kérdésemre.) 
De vannak ilyenek! 

 
ELNÖK: Államtitkár urat illeti a szó. (Gy. Németh Erzsébet: Elnézést kérek!) 

Legközelebb a vitában lehet szót kérni.  
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Visszatérve a most feltett kérdésre. Ha az illető nem akar a kórházból átmenni, akkor 
nem megy át, erőszakkal nem fogják áthelyezni. Önmagában azt, hogy jobb 
körülmények közé kerül-e, hajlandó-e ezt a pluszdíjat megfizetni, önmaga eldönti. 

Ami a szakrendelőket illeti, a törvénytervezet annyit mond, hogy a 
szakrendelőket fel kell mérni. Ezt megmondhatná a kormány is, csak azért kell hozzá a 
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törvény, mert minden intézményben minden magánszemély a saját adatait vagy átadja 
másnak, vagy nem. Ez a jogszabály azt biztosítja, ezért kell törvénnyel biztosítani, hogy 
a felmérést az állam le tudja bonyolítani, tehát hozzájusson azokhoz az adatokhoz, 
amelyek egy szakrendelő intézet fenntartása szempontjából fontosak, megítélendők. 

A kormány nem döntötte el azt, hogy a szakrendelőket állami kézbe veszi, vagy 
nem veszi állami kézbe. Lezajlik a felmérés minden típusú járóbeteg-ellátónál, a 
felmérések eredményeként lehet szakmai következtetéseket levonni, lehet pénzügyi 
következtetéseket levonni, és valamikor tavasszal, most úgy látjuk, hogy március tájt 
elmegyünk a kormányhoz, és a kormány akkor fog dönteni arról, hogy a járóbeteg-
ellátókat át akarja-e venni, vagy nem akarja átvenni. Tehát pillanatnyilag csak az 
adatokhoz való hozzájutás törvényi lábát teremtjük meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Takács Péter államtitkár úr is szót kért. 

Parancsoljon! 
 
DR. TAKÁCS PÉTER államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Azt 

tudom megerősíteni, amit az általános vitában is, két dolgot. Egyrészt az ellenzék 
állításával szemben nem 27 ezer ágyról van szó, ami a szociális szektorba átkerül, 
ugyanis rehabilitációs ágyak egyáltalán nem kerülhetnek át, krónikus belgyógyászati 
ágyak egyáltalán nem kerülhetnek át, hiszen ott 24 órás orvosi felügyelet kell, és azt is 
elmondtam, hogy még a szakápolási ágyak többsége sem jön szóba, mivel az a kórházba 
olyan módon integrált, hogy lehetetlen kubaturálisan leválasztani. Tehát itt van egy 
pufferünk: akinek az egészségügyi állapota olyan, hogy bent kell maradni, vagy egyéb 
okból nem tudja a szociális ellátást vállalni, annak továbbra is a kórházi körülményeket 
fogjuk tudni biztosítani. 

Még egy pontosítást tennék. Itt Kanász-Nagy Máté képviselő úr rosszul 
emlékszik. Tehát olyan ígéret nem hangzott el, hogy itt lesz egy egyértelmű TAB-
módosító arról, hogy nem kívánjuk átvenni a szakrendelőket. Önök pont nyolc és fél 
órán keresztül annak az aggodalmuknak adtak hangot, hogy bejön egy kormánypárti 
TAB-módosító, hogy január 1-jétől átvesszük őket. Én meg arra tettem ígéretet, hogy 
ilyen nem lesz, és lám, az ígéretemet betartottam, nincs ilyen TAB-módosító. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most először szavazni fogunk a háttéranyagról, amit 

a kormány nem támogat. És önök? (Szavazás.)  
A bizottság a háttéranyagot 1 igen szavazattal, 31 nem szavazat ellenében, 3 

tartózkodás mellett nem támogatta. 
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amit a 

kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 26 igen 

szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról fogunk dönteni. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 22 igen 

szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 
Bizottsági előadónak dr. Aradszki Andrást javaslom kijelölni. (Szavazás.) 

Látható többség. 
Kisebbségi előadót kíván-e állítani az ellenzék? (Senki sem jelentkezik.) Nem 

kíván. A napirendi pont tárgyalását lezárom.  
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Az agrártermékek eredetvédelméről szóló T/1841. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 16. napirendi pontunk: a T/1841. számú, az agrártermékek 
eredetvédelméről szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti 
kezdeményezésre tekintettel járunk el. Az előterjesztő az Agrárminisztérium, 
képviselője dr. Feldman Zsolt államtitkár úr, akit szeretettel köszöntök.  

A módosító javaslatok tekintetében tájékoztatom önöket, hogy részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslat nem került benyújtásra. Előttünk van viszont 1. 
hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata, amelyről, kérem, nyilatkozzon 
államtitkár úr. 

 
DR. FELDMAN ZSOLT államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. A módosító javaslatot a kormány támogatja. 

Határozathozatal 

ELNÖK: A vitát megnyitom. (Senki sem jelzi hozzászólási szándékát.) Nincs 
hozzászólási szándék, ezért a vitát lezárom.  

Most az 1. hivatkozási számú, a kormány által támogatott TAB saját módosító 
javaslatról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. számú TAB saját módosító javaslatot 23 igen szavazattal, 2 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodással támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadóként Bóna Zoltán képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. 

Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor, ezért a napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Napirendünk végére értünk. Holnap 9 órakor találkozunk. Köszönjük szépen. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 53 perc) 

  
Hende Csaba 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea, Vicai Erika, Barna Beáta,  
Földi Erika és dr. Lestár Éva  


