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Tisztelt Képviselő Úr !

A Miniszterelnök úrhoz intézett, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Ki részesül a doluínybóI?” című,
K/10898. számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Az elmúlt hetekben lezajlott események egyértelművé tették mindenki számára, aki
követte a közbeszéd alakulását, hogy komoly indulatok és ellentétek kerültek felszínre a
dohánytermékek forgalmazása tekintetében . Éppen ezért engedje meg, hogy a kérdés jobb
megértése érdekében kontextusba helyezzem azt az ön számára, bízva abban, hogy ezzel
közelebb jutunk az érdemi, tényeken nyugvó vitához .

Koncentráljunk először arra, amiben bizonyosan egyetértés van közöttünk . Ma
Magyarországon a dohányzás népbetegség, halálesetek nagy száma mögött egyértelm űen
beazonosítható okként a dohánytermékek fogyasztása áll . Biztos vagyok benne, hogy
egyetértés van közöttünk abban is, hogy alapvet ő közös célunk a felnövekvő generációk
egészségének védelme, különösen fiatal korban, amikor a legkönnyebben alakulnak ki é s
rögzülnek a különböző szenvedélybetegségek rossz mintái .

Tekintettel a fentiekre, a kormány egyértelmű célja, hogy - illeszkedve a nemdohányzók
védelmében korábban meghozott intézkedésekhez - garantálja a magyar társadalom
legmagasabb fokú védelmét a dohányzás ártalmaival szemben . Ennek érdekében pedig az
egyik legfontosabb eszköz, hogy minél kevesebben és minél szabályozottabb - vagyis
nehezebb és ellenőrzöttebb - körülmények között juthassanak a fogyasztók
dohánytermékekhez, hathatósan el őmozdítva ezáltal is a dohányzás visszaszorítását .

Figyelve a megfogalmazott kritikákat - nem egyszer eddig nem igazolt vádakat - felt űnt,
hogy alapvetően nem a trafikrendszer koncepcióját, létét támadják, hanem a kivitelezés é s
megvalósítás mikéntjét . Ennek örülök, mert úgy látom, hogy akkor ebben szintén egyetérté s
van közöttünk.

A szocialisták - akár a jelenlegi, akár az éppen aktuálisan nem párttagok - részéről
általános hivatkozási alap, hogy a magyar kormánynak és cselekedeteinek meg kell felelniük
az Európai Unió vélt vagy valós normáinak, és a magyar kormánynak folyamatosa n
egyeztetéseket kell folytatnia gyakorlatilag minden kérdésről .

Éppen ezért szolgál örömömre, hogy megnyugtathatom, ebben az esetben is egyetértés
vart közöttünk, hiszen a mostani szabályozást Brüsszel alaposan áttekintette, megvizsgálta
az elejétől a végéig, és rendben lévőnek találta . Sajnálatos módon tehát amennyiben ön
vitatja a jelenlegi szabályozást, akkor önnek nem a kormánnyal, hanem saját elvbarátaival é s
a brüsszeli adminisztrációval van vitája .
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Tisztelt Képvisel ő úr!

Úgy gondolom, hogy - bár mint azt a fentiek is jól mutatják, sok tekintetben egyetérté s
van közöttünk - sajnálatos módon Ön nem hagy nekem más utat egyes kérdések
tekintetében, mint a kérdésében leírtak határozott visszautasítását.

Először is vissza kell utasítsam, hogy a Miniszterelnökségen lobbisták működnének, és a
kormány munkáját nem az Országgyűlésnek való politikai és a választók felé fennáll ó
morális felelősség parancsai szerint végezné .

Különösen nehéz lobbiérdeket látni ott, ahol minden dohánygyártó alapvetően veszít,
hiszen egészségügyi szempontok miatt az új szabályozás alapján, magától értetődő módon
kevesebb helyen lehet a kérdéses termékeket megvásárolni, és bízunk benne, hogy kevesebb
is fog fogyni belőlük.

Vissza kell utasítanom továbbá az ön titkolózással és befolyással való visszaéléssel
kapcsolatos, alaptalan vádjait is . A kormányzat egyértelművé tette, hogy a szerződések
megkötése után minden adatot nyilvánosságra fog hozni annak érdekében, hogy a
közvélemény el ő tt is ismertek lehessenek a trafikpályázati rendszer részletei .

Nehéz eligazodni továbbá az ön által megfogalmazott elvárások között is . Egyfelő l a
kormány megalakulása óta mást sem hallani, mint hogy a kormányzat nem egyezte t
senkivel, nem von be senkit a szabályozások kialakításába. Egyáltalán nincs itt semmiféle, a
demokráciákban elvárt párbeszéd, csak parancsuralmi rendszer . Ezzel szemben, amikor a
kormány folyamatosan a magyar emberekkel, családokkal vagy - adott esetben -
vállalkozásokkal, azaz magukkal az érintettekkel folytat párbeszédet, az az önök, baloldali
pártcsaládhoz tartozók számára elfogadhatatlan és megengedhetetlen .

Ha jól értem tehát az ön javaslatait, akkor a jövőben csak nemzetközi szervezetekkel é s
multinacionális óriásvállalatokkal egyeztessen a kormány, a magyar kis- é s
középvállalkozásokkal semmiképpen sem. Lehet, hogy az ön államtitkársága idején ez vol t
az elvárás és a napi gyakorlat, de a mostani kormány alatt nem . jelenleg a kormányzat i
jogalkotási munka a minisztériumok falain belül vagy a képvisel őcsoportok szakmai
munkacsoportjaiban zajlik, a magyar vállalkozásokkal pedig - ha tetszik Önnek, ha nem -
rendszeres egyeztetések folynak . Ezen a gyakorlaton nem kívánunk a jövőben sem
változtatni.

Végezetül szeretném ezúton is egyértelm űívé tenni, hogy a dohánytermékek
kereskedelmének ügyében minden a jogszabályok szellemiségének és betűjének megfelel ően
zajlott. Amennyiben az ön álláspontja szerint ez nem így van, úgy javaslom, tegye meg a
szükséges lépéseket . Ezzel is egyértelműbbé tehetné a választók felé politikai és gazdasági
szövetségeseinek körét .

Budapest, 2013. május 13 .

Dr. Sem a Zsol t
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