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Napirendi javaslat

1. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/2489. szám)
(Tárgysorozatba-vétel és általános vita)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről
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Elnököl:Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság elnöke

Jánosiné dr. Bene Ildikó (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Gyenes Géza (Jobbik), a bizottság alelnöke
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)
Dr. Daher Pierre (Fidesz)
Dr. Heintz Tamás (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Dr. Szabó Tamás (Fidesz)
Dr. Nagy Kálmán (KDNP)
Dr. Garai István Levente (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Szilágyi László (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) megérkezéséig dr. Szabó Tamásnak
(Fidesz)
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz) dr. Iván Lászlónak (Fidesz)
Dr. Kupper András (Fidesz) dr. Daher Pierre-nek (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) dr. Nagy Kálmánnak (KDNP)
Kovács Tibor (MSZP) megérkezéséig dr. Garai István Leventének (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik) dr. Gyenes Gézának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Offner Péter főigazgató (Országos Kardiológiai Intézet)
Dr. Kovács Gábor elnök (Magyar Tüdőgyógyász Társaság)
Demjén Tibor (Országos Egészségfejlesztési Intézet)
Dr. Pusztai Zsófia, a WHO magyarországi irodája vezetője
Dr. Mucsi János elnök (Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért)
Dr. Bodrogi József egészségügyi közgazdász (ELTE Egészség-gazdaságtani
Kutatóközpont)
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Megjelentek

Gyebnár Brigitta főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Raffay Bálint szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Sélleiné dr. Márki Mária, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
főigazgatója
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. Úgy tűnik, hogy a
hétfői napok bizottsági ülései immár rendszeressé válnak. Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképessége fennáll és megvan. Köszönöm a bizottság tagjainak részvételét, és
engedjék meg, hogy elsőként nagy szeretettel köszöntsem bizottságunk új tagját, Bábiné
Szottfried Gabriella képviselő asszonyt, aki most tud bizottsági ülésünkön először rész venni,
és köszönjük, hogy nagyon fontos területen részt vesz a bizottság munkájában.

Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a tárca képviseletében
Szócska Miklós államtitkár urat, Gyebnár Brigitta főosztályvezető asszonyt, Raffay Bálint
szakmai tanácsadó urat, Sélleiné Márki Máriát, az OEP főigazgatóját. Engedjék meg, hogy
nagy tisztelettel köszöntsem Kovács Gábor professzor urat, a Tüdőgyógyász Társaság
elnökét, érkezését a napirendi pont tárgyalásához jelezte Offner Péter, a Kardiológiai Intézet
főigazgatója, Strausz professzor úr a Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet főigazgatója,
Pusztai Zsófia, a WHO magyarországi irodájának vezetője, aki itt van és nagy tisztelettel és
szeretettel köszöntöm. Jelezte még a jövetelét és jelenlétét Demjén Tibor, Gui Angéla, Mucsi
János és Bodrogi János.

Elnézést kérek, hogy személyesen még mindenkit nem ismerek, ezt a hiányosságomat
fogom pótolni, mindössze egy hete vagyok itt a bizottság elnökeként.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló
T/2489. számú törvényjavaslat

Megállapítom a bizottság határozatképességét. Kérdezném, hogy napirend előtti
bejelentése van-e valakinek. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor ismertetném a mai nap
napirendjét. Két napirendi pontot tárgyalunk: döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozat-
vételéről és általános vitára való alkalmasságáról a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat esetében, melyet T/2489. számon nyújtottak be
képviselők, név szerint Lázár János, Kovács József, Nagy Kálmán, Heintz Tamás, Hoffman
Pál, Jánosiné Bene Ildikó, prof. Iván László, Selmeczi Gabriella, Szalay Ferenc, Mátrai
Márta, Kara Ákos, Czunyiné Bertalan Judit, Koszorús László, Rónaszékiné Keresztes Monika
és Bartos Mónika, és csatlakozott még a beterjesztőkhöz bizottságunk tagja, Horváth Zsolt
képviselő úr is, aki szintén aláírásával most fogja megerősíteni a törvényjavaslat
benyújtásához való személyes kapcsolódását, aki ezen a területen nagyon sokat dolgozott már
a közelmúltban is. A második napirendi pont az egyebek.

Ennek a napirendi pontnak az előadója Heintz Tamás képviselő úr. Mielőtt megkérem
képviselő urat, hogy tartsa meg bevezetőjét, a napirendről kellene szavaznunk. Kérdezem,
hogy aki a felterjesztett napirenddel egyetért, kérem, erősítse meg szavazatával! (Szavazás.)
Köszönöm, egyhangú.

Heintz képviselő úrnak adom meg a szót.

Dr. Heintz Tamás (Fidesz) szóbeli előterjesztése

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Államtitkár Úr! Kedves Képviselőtársaim! Előttünk fekszik a T/2489. számú, a
nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló
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törvényjavaslat. Az előterjesztést megkapták, engedjék meg, hogy csak nagyon röviden
indokoljam a benyújtást és annak a módját.

Magyarország lakossága évente közel 70 ezer emberrel fogy, ezt jól tudjuk a
születések, illetve a halálozások megfordult aránya következtében, és a halálesetek számából
mintegy 28 ezer haláleset róható valamilyen formában a dohányzás következményének. Hogy
ha itt most mi egy jó órát, másfél órát ülésezünk, ennyi idő alatt 4-5 beteg is meghal az
országban azért, mert dohányzott.

Nagyon fontos tény az, hogy ez a hatalmas szám kétszer annyi, mint ahányan
alkoholizmusban, kábítószerben, bármiféle erőszakos halállal, balesetben, öngyilkosságban és
AIDS-ben meghalnak összesen.

Tudjuk jól, hogy milyen fontos baleset-megelőzési programokat tart a rendőrség,
nyilvánvaló, hogy mind az ittas vezetés ellen, mind a szabályok betartása kapcsán:
gyermekülés, biztonsági öv, tudjuk ezeket az őrületes és nagyon komoly erőfeszítéseket,
amelyeket a rendőrség tesz, nos, töredékeredményt tudnak elérni akkor is, ha minden halálos
áldozatot meg tudnának menteni az utakon, mint amit a dohányzásellenes törvény
bevezetésével el tudnánk végezni.

Nagyon fontos tény, hogy ma Magyarországon a legaktívabb korosztály, a 24-54 év
közötti, 30 éves nagy generáció ifjabb korában 50 százalékban, idősödve 49 százalékában
dohányzik, és ez az arány 55 év fölött 20 százalékra csökken. Vajon, hová lettek ezek az
emberek? Sajnos, nem leszoktak, hanem meghaltak. Ezek olyan alapvető érvek, amelyekkel
szemben nehezen hozható fel gazdasági érv. Még akkor sem, ha az is bizonyított tény, hogy
2007-ben mintegy 325 milliárd forint folyt be a dohányzásból származó adójövedelmek
kapcsán, ezzel szemben a bizonyítottan dohányzás okozta közvetett és közvetett költségek
353-386 milliárdra rúgtak. Ez azt jelenti, hogy mintegy 25-50-60 milliárd forintos differencia
van a dohányzás javára úgymond, tehát az sem állítható, hogy a költségvetési bevételeket
hizlalják a dohányosok, mert bizony, nem, az ellátásuk többe kerül, az előbb említett több
tízmilliárddal.

Sokan aggódnak azért, hogy mi történik most a magyarországi éttermekben,
vendéglátóhelyeken. Az ő megnyugtatásukra: számos nyugat-európai példa és komoly
tanulmány létezik, engedjék meg, hogy egyetlenegyet idézzek, a skót dohányzási tilalom
bevezetése előtt egy cég a vendéglátó-ipari egységek profitjának 86 millió fontos csökkenését
és emellett 142 bár bezárását jósolta. Ezzel szemben a tilalom bevezetését követő három
hónap alatt 5,2 százalék növekedés volt látható.

Az sem elenyésző szempont, hogy ma Magyarország közállapota és közhangulata
olyan, hogy a lakosság mintegy 80 százaléka egyetért a szigorítás bevezetésével, itt van tehát
az az állapot, én már nem mondok kegyelmi állapotot, mert ezt többen már elhasználták
ebben a teremben és ebben a műfajban, egy olyan lehetőség van, amelyet használni kell,
hiszen alapvető közös érdekünk.

Még egy zárásként: kezemben egy közösségi portál írása, most kaptam, gondolom,
valamennyiük előtt ott van Háber Tamás nyilatkozatának egy mondata: A felső kategóriás
üzletek, akik a nemzetközi vendégkörből élnek meg, már most megtiltották a dohányzást, akik
azonban ennél lejjebb vannak, a vendégek elmaradásától tartanak.

Nos, két évvel ezelőtt, még a szocialista kormányzat idején történt egy gyenge kísérlet
arra, hogy az egyébként sima többséggel meghozható törvénymódosítást elvégezzék. Ezt nem
tették, és akkor én is szereptévesztésbe kerültem, azt hittem, hogy orvosként szociológiai és
egyéb fejtegetésbe kezdhetek az úgynevezett kiskocsmák ügyében. Ezúton még egyszer és
most talán utoljára megkövetem azokat, akiket ezzel megsértettem, hiszen orvosként sem
tettünk, egyikünk sem és nem teszünk különbséget szegény és gazdag ember között, ha azt
mondjuk, hogy ez a törvényjavaslat egyfajta gyógyítási szándékkal születik, akkor nem
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tehetünk különbséget gazdag kocsma és szegény kocsma között. Tehát a fent említett indoklás
– hogy úgy mondjam – orvosi szempontból nézve pedig erkölcstelen.

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a javaslatot tárgyalja meg, és amennyiben úgy dönt,
a tárgysorozatba-vételét javasolja a Magyar Országgyűlés elnökének és az Országgyűlésnek,
és végül döntsön arról, hogy a törvényjavaslat általános vitára alkalmas-e. Köszönöm szépen
megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, mint első számú előterjesztőnek, Heintz Tamás úrnak a
tájékoztatását a bizottság és a jelenlévők irányába. Egyúttal megkérném képviselő urat, hogy
az üléseken mind a módosítók, mind a kapcsolódó módosítók vitája során álljon mindvégig a
bizottság, illetve a parlament rendelkezésére. A módosítók támogatására vonatkozó
egyeztetett véleményről, majd a támogatotti sor benyújtásáról is kérem, hogy gondoskodjon.

Miután önálló képviselői indítványról van szó, a sorrendet ezért cseréltük meg. Ezt
követően nagy tisztelettel megkérném Szócska Miklós államtitkár urat, hogy a kormány,
illetve a tárca álláspontját szíveskedjen ismertetni a bizottsággal és a jelenlévőkkel.
Köszönöm szépen.

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) álláspontja

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Amikor egy ilyen képviselői indítvány támogatásáról kell
döntenem, akkor mindenképpen meg kell emlékezzek a személyes szempontokról is. Nekem
az édesapám és az édesanyám is gyermek-tüdőbetegségekkel foglalkozott egész életében,
először a tüdőbajjal, utána pedig az új népegészségügyi kihívással, az asztmás, allergiás
betegségekkel. Tehát én ebben nőttem fel, a ziháló, fulladó emberek látványa nekem
gyerekkoromtól fogva ott volt, amikor segítségért rohantak, akár az otthonunkba is a betegek.

A szüleim nem véletlenül választották ezt a hivatást, az édesanyámnak az egyik
lánytestvére, édesapámnak pedig mindkét szülője, apám 14 éves korára árvult el,
mindannyian TBC-ben haltak meg. Tehát ez volt az akkori időknek a népbetegsége.

Államtitkárként nem tehetek mást, mint egy ilyen javaslatot támogatok, mert a Heintz
képviselő úr által felsorolt adatokból egyértelmű, hogy a dohányzás a mai magyar
népegészségügyi katasztrófa egyik okozója. Úgyhogy teljes tudásunkkal támogatjuk a
törvényjavaslatot. Azt kérem, hogy gyorsan és szakszerűen vigyük végig a döntéshozatalt. Mi
24 órás készenlétben leszünk ezzel kapcsolatban.

Meg kell emlékeznem a kommunikációról is. Mindannyian tudjuk azt, hogy a mai
világban a kommunikáció, a marketingkommunikáció tudatos, proaktív, tehát előrenéző,
letámadásos eszközökkel dolgozik. Ennek része az, hogy szponzorálunk munkahelyeket,
aminek az elvesztésével fenyegetni, zsarolni lehet a rossz gazdasági helyzetben lévő

államokat. Ezek mindannyiszor tudatos, előre megfontolt stratégiai lépések. Ugyanilyen
tudatos, előre megfontolt stratégiai lépések alakítják a tudományos bizonyítékok megcáfolását
és a bulvárszintű elbizonytalanítását. Tisztelettel kérem a bizottság tagjait, hogy tudják és
lássák, hogy ez egy céltudatos kommunikáció, ami gyengíti ezt a kivételes és történelmi
népegészségügyi erőfeszítést, amivel kapcsolatos ez az előterjesztés.

Tehát én a sebesség mellett egy következetességet is kérnék a bizottság tagjaitól, és
azt, hogy a frakcióikban képviseljék ezt a törvényjavaslatot, és tegyünk közösen azért, hogy
meg lehessen menteni ezt a sok tízezer embert.

Külön felhívnám a figyelmet a fiatalokat érő dohányzásos egészségi ártalmakra, a
fiatalok számára készülő marketingkampányokra. Ne felejtsük el, hogy a Marlboro manus és
a Coca Cola igazából a szabadságnak is a jelképe volt, hogy igyál Coca Colát és dohányozz
úgy, mint Marlboro manus, és akkor te is egy szabad ember leszel. Ezt most le kell
bontanunk, mert a népegészségügyi katasztrófát meg kell állítani. Ez egy olyan esély, ahol
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regulációval el lehet érni az eredményt. Ragadjuk meg, a nemzetközi példák egyértelműek.
Ennyit akartam mondani. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ezt követően a bizottsági tagok véleménye
következik. Úgy gondolom, hogy egy egykörös véleménynyilvánítást szeretnék kérni a
bizottság tagjaitól. Nagyon szeretném, ha mindenki az időkeretet betartaná, illetve
önmérsékletet tanúsítana, annál is inkább, mert szeretném, hogy ha azok a jelen lévő országos
szaktekintélyek, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, mindenképpen tudnák a
véleményüket röviden ismertetni ahhoz, hogy minél teljesebb véleményt tudjunk vinni mind
az általános, mind a részletes vitában, majd nyilvánvalóan a törvény végszavazásához.

Tehát megnyitnám az első körös vitát, először a bizottság tagjai számára. Iván
professzor úr!

Kérdések, hozzászólások, észrevételek

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Sok mindent elmondtunk már, elmondtak
már, rengeteg kutatás, ahogy államtitkár úr is mondta, véget nem érő, oda-vissza érvek,
ellenérvek. Én három dolgot szeretnék megemlíteni.

Az egyik: ki kell mondanunk, hogy a dohányzás szenvedélybetegség,
szenvedélyfolyamat, függőséget okoz, kinél hogy. Tudjuk, hogy a szenvedély és a függőség
személyre szabott, melyet rengeteg egyéb tényező is befolyásol.

A második, amit ki kell mondanunk, hogy a dohányzás nem önmaga számára
veszélyes a dohányosnak, hanem a környezete számára kiemelt jelentőségű, kiemelt
veszélyeztető tényező, olyan kockázat, amihez hasonló alig-alig akad. Ráadásul az utóbbi
évtizedekben a dohányfüstnek megváltozott a tartalma. Kevesen mondják, és a
kommunikációban ezt nekünk nagyon komolyan kell hangsúlyozni, hogy a ’40-es évektől
kezdve, amikor a nukleáris robbantások elindultak, a nagy dohánylevelek sajátos affinitással
szippantják magukba az ülepedő és alfa-sugárzó anyagokat. Ennek következtében a
dohányfüstben azóta már - szemben az ükapáinkkal - egy egészen más hatás is, a radioaktív
hatás is érvényesül.

A negyedik dolog, amit szeretnék mondani, hogy ráadásul olyan kémiai túlterhelésbe
került a világ, ma már alig lehet mondani olyan helyet, ahol ez nincs, hogy a TKT-nak
nevezett tünetcsoport, illetve megbetegedés, többszörös kémiai túlterhelés van körülöttünk.
Emellett a dohányzás, a szokványdohányzás, az úgynevezett függőségi dohányzás egyaránt
többszörös kockázatra növekedett, és nem utolsósorban a leszoktatási lehetőségeknek a
klasszikus formái alkalmatlanok voltak, nem lehet szemet hunyni afelett, hogy azt a bejáratott
és agyoncsépelt leszoktatási formát, amit eddig gyakoroltak hatástalanul, továbbra is
erősítsük. Ki kell dolgozni egy olyan leszoktatási, módszertanilag is alátámasztott,
tudományosan is alátámasztott és eredményekben is megjelenő módszert, amelyik viszont
rendkívül fontos, és erre vonatkozóan az Európai Bizottság dohányzásellenes kampányában
megjelent egy olyan társaság, amelyik egy 2011-ben induló hároméves, dohányzásról történő

leszoktatást népszerűsítő európai kampányt Magyarországon szeretne kivitelezni. Erre is
felhívom a figyelmet.

Az utolsó megjegyzésem, hogy a tájékoztatás alapvető közkötelességünk és
közfelelősségünk. A tájékoztatásokat koordinálni kell, a tájékoztatások rosszak. A
tájékoztatás annyi sebből vérzik, amennyi ebből hasznot húzó vállalkozás, multinacionális
rendszer él és gyarapítja a bugyellárisát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Garai képviselő úr!



- 10 -

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Gyakorló orvosként és bizonyos értelemben hivatkozva államtitkár úr hozzászólására, ahol
bizonyos emberi, családi motívumokat is megemlített, ahhoz is csatlakozva, maximálisan
támogatom ennek a törvénynek a megtárgyalását, esetleg módosító javaslatokkal javítását,
tételezzük fel, hogy ez is elképzelhető, és végül megszavazását.

Mondhatni azt, hogy most így gondolkodom, máskor talán másként gondolkodtam. Ez
nem így volt soha, mert annak idején, amikor ezt a klasszikusnak mondható törvényt
valamikor a parlament megalkotta, akkor vezérszónoka voltam ennek az ügynek, és azt
mondom, hogy ezeket az elveket és a gyakorlati megvalósításban való részvételt most is
maximálisan felvállalom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Tibor képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném előrebocsátani,
hogy huszonvalahány éve nem dohányzom, és erre a kis időre már nem szeretnék én se
rászokni. Összességében természetesen a törvényjavaslatot lehet támogatni, ugyanakkor
kötelességünk a társadalom azon része érdekében is mondani néhány szót, akik egyébként
dohányoznak, és nem kevesen vannak ebben az országban. Ezen túl pedig néhány dolgot
természetesen kellene tisztázni.

Államtitkár úr nem mondta ki egyértelműen, és szeretném kérni, hogy mondja ki
egyértelműen, hogy a kormány támogatja ezt a törvényjavaslatot. Tehát nem mondta azt, hogy
a kormány megtárgyalta, és a kormány támogatja ezt a törvényjavaslat, már csak azért sem,
mert bár volt kormányülés a benyújtást követően, de nem hiszem, hogy akkor ez volt a
legfontosabb téma, hogy ezzel foglalkozott volna a kormány, de ha ez másképp van, akkor
államtitkár úr majd megerősíti.

Mondom ezt azért, mert a korábbi időszakban is azért váltott ki nagy vitát minden
ilyen törvényjavaslat, hiszen számos ilyen irányú vizsgálat azt mutatja, hogy ez azonnali
hatállyal 50-100 milliárd forintos bevételkiesést jelent a költségvetésnek. Az egészségügyi
megtakarítás is kétségtelen, hogy majd fog jelentkezni, de nem azonnal, hanem 5-10-15 év
múlva nyilvánvalóan, amikor ennek a hatása majd valamilyen módon érvényesül.

Azt nem tudom, persze itt az egészségügyben gyakran hivatkoznak arra, hogy hány
százmilliárd forintba kerül ennek a költsége, úgymond a kezelések költsége. Kíváncsi lennék
rá, hogy ezt hogyan számolták ki, de ezen most ne vitatkozzunk.

Tehát kérdezem, hogy a kormány egyébként milyen intézkedésekkel akarja befoltozni
azt a lyukat, amit ez a törvény üt a költségvetésen. Ez ugyanis jelentős bevételkiesést fog
okozni, egyrészt közvetlenül a jövedékiadó-bevétel oldalán, másrészt az áfabevétel oldalán, a
vendéglátás oldalán, amit előre prognosztizálnak, hogy valószínűleg ez be fog következni.
Tehát kérdés, hogy a pénzügyi kormányzat mit fog tenni, és azt majd hogyan fogjuk
kommunikálni, vagy hogyan fogják kommunikálni, hogy miért kell különböző intézkedéseket
tenni a bevétel növelése vagy a kiadások csökkentése érdekében, mert ez bevételkiesést okoz,
ez teljesen nyilvánvaló és egyértelmű.

A másik, amit szeretnék megkérdezni, hogy ugye, nem szeretnénk azt, hogy ez a
rendszer úgy működjön, mint Írországban, hogy állnak a kocsmaajtóban, a sört a bal
kezükben, a kocsma területén tartják, a cigarettát pedig kint, mert a jogszabály azt írja alá,
hogy csak bent lehet szeszesitalt fogyasztani, és csak kint lehet dohányozni, és akkor ilyen
abszurd helyzetek állnak elő.

Ne haragudjanak, de mégiscsak el kell mondanom, hogy az alkoholizmus
Magyarországon legalább olyan probléma, mint a dohányzás. Ez nyilvánvaló, ugye? Fél évvel
ezelőtt a pálinkafőzés felszabadítására vonatkozó miniszterelnöki bejelentést követően ez a
bizottság és ennek a bizottságnak az orvos tagjai miért nem kezdtek el kiabálni, hogy uraim,
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ez nem lesz jó! Nem lesz jó, mert rossz minőségű pálinkák tömege fogja elárasztani egyrészt
az otthoni asztalokat, másrészt azokon keresztül a vidéki kocsmákat, és ez ugyanolyan kárt
okoz, mint a dohányzás. Akkor nem verte senki az asztalt itt, az Egészségügyi bizottságban
önök közül, az orvosok közül egy sem, mert a miniszterelnök bejelentette, hogy ez micsoda
nagyszerű intézkedés, hogy felszabadítjuk a pálinkafőzés rendszerét.

Ezért álságos, tisztelt képviselőtársaim, az önök álláspontja itt, akik nagyon-nagyon
aggódnak Magyarország egészségéért, hogy egy másik alkalommal, amikor ugyanígy kellett
volna aggódniuk az ország és az állampolgárok egészségéért, akkor itt ültek és hallgattak, sőt
azt mondták, hogy ez micsoda nagyszerű javaslat a miniszterelnök részéről, hogy
felszabadította a pálinkafőzés lehetőségeit Magyarországon.

Halljuk egyébként a vámosok véleményét, hogy ezek a pálinkák bizony, már
megjelentek a falusi kocsmákban, minőség-ellenőrzés nélkül és adóbevételek nélkül, ami
aztán megint csak problémát okoz a magyar költségvetésnek.

Tehát még egyszer kérdezem államtitkár urat, hogy a kormánynak valóban mi az
álláspontja erről, milyen intézkedéseket kívánnak tenni a bevételkiesés kompenzálására.
Egyébként pedig minden más tekintetben lehet támogatni a törvényjavaslatot, csak ezekre a
kérdésekre kell válaszolni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mint a dohányzó
kollégák jóvoltából passzív dohányos, és mint orvos szólok hozzá a témához. Én
szenvedélyes passzív dohányos vagyok, amúgy nem szoktam rá. Tehát mindenféleképpen, a
viccet félretéve, ezt egy nagyon nagy jelentőségű törvénynek tartom, és mindenféleképpen
támogatnivaló törvényjavaslatnak tartom.

Figyelve, illetve elolvasva az egész tervezetet, látom, hogy a dohányzási tilalmat,
illetve azokat a szabályokat, amit ez a jogszabály is támaszt és módosít, megszegőjének a
bírságolásából bizonyos bevételek fognak befolyni, egy újraosztott pénz lesz belőle, amit
dohányzáselleni szervezeteknek, egyebeknek pályázati úton – ha jól értettem – lehet elnyerni.
Ez mindenféleképpen üdvözlendő, csak egy picit az a gondom és bajom ezzel a törvénnyel,
hogy a tárca miért nem gondolkodik végre a gyógyításra szánt, amúgy is elég kevés pénz
valamilyen módon történő növelésében, hiszen azért azt mindenki jól tudja, hogy ezek a
rendelkezések meg fogják nehezíteni a dohányosok mindennapjait, ez kétségtelen. Nem
sajnálom őket, de ettől a rendelkezéstől nem lesz azért kevesebb dohányos, sőt, hogy mondjak
egy példát, és mindjárt egy kérdést is, hogy mi lesz a fiatalkorúak, illetve időnként kiskorúak
dohányzási dolgaival? Egy iskolában, ami közterületnek számít, nemcsak a pedagógus
dohányozhat, és ki van tiltva, nagyon jól tudjuk, hogy a gyerek bemegy a klotyóba és ott
bagózik természetesen, és neki ez egy kurucos tett lesz, hogy törvény ide, törvény oda,
dohányozni fog.

A kérdésem az, hogy az ő esetében a büntetést az iskola fogja fizetni vagy a szülő
fogja fizetni? Gondolom, nem a gyerek, mert az egy kicsit nehézkes lenne.

A másik dolog pedig, amit jeleztem volt, hogy az egészségügynek szánt
pluszforrásokon igazán jó lenne gondolkodni. Hogy ez most a dohánytermékek jövedéki
adójából vagy bármi másból jönne, az mindegy. Kovács képviselő úr is felvetette, hogy ha
csökken a dohányosok száma, akkor csökken a jövedéki adó. Én szeretném már a jövedéki
álombevételeket nem csökkenteni, csak egy részét az egészségügyben látni, hiszen a
gyógyítási feladatok - hogy most hány milliárd, ezen ne vesszünk össze – rettentő nagy
kiadással járnak, és kétségtelen, hogy ha a dohányzás ellen úgy sikerül tennünk és küzdenünk,
hogy az aktív dohányzók száma is csökken, mert valószínűleg ezzel a rendelkezéssel a
passzív dohányzóknak remélhetőleg csökkenni fog a száma, hiszen Heintz Tamás kollégám
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nagyszerű adatokkal szolgált, hogy hány passzív dohányzó hal meg évente mondjuk
tüdőrákban, és ezek nagyon fontos adatok.

Tehát én ezt a kérdést szeretném feltenni, hogy egyrészt miért nem szándékszik a tárca
esetleg a törvénytervezet kapcsán kifejezetten pántlikázott költségvetési bevételt az
egészségügyre fordítani, lásd a hamburgeradóhoz hasonlóan, hiszen nagyon sokba kerül a
dohányosok által elszenvedett betegségek gyógyítása. Elég reménytelen is egyébként az ő

gyógyításuk ebben az esetben, de természetesen az egészségügyre – ahogy Heintz Tamás
mondta – abszolút semmiféle diszkrimináció nem szabad, hogy érvényesüljön, minden
beteget, akár a dohányzástól lesz beteg, akár nem, nekünk az a dolgunk, hogy gyógyítsuk.
Köszönöm szépen, ennyi lenne.

ELNÖK: Köszönöm. Bene Ildikó alelnök asszony!

JÁNOSINÉ DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én először arra
szeretnék reagálni, hogy elhangzott, hogy azért beszélnünk kell a dohányzók érdekeiről is.
Való igaz, hogy az ő jogaikat is figyelembe kell vennünk, de azt azért le kell hogy szögezzük
ebben a bizottságban, hogy az egészséghez való jog azért minden felülbírál, úgy gondolom.

A másik pedig, amit szeretnék elmondani, és engedjék meg, hogy ezt megtegyem,
mivel én 25 éve az egészségügynek abban a részében dolgoztam, részben angiológiai jellegű
osztályon, ahol érbetegekkel foglalkoztunk, részben mint hypertonológus és a hypertónia
centrum vezetője Szolnokon, azért elég jelentősen szembesültem a dohányzásnak azon típusú
káros részével, ami éppen a betegeket érinti. Nem hiába nevezik egyébként a XXI. század
pestisének a dohányzást, pontosan azért, hogy ha mi Magyarországon megnézzük a mi
egészségügyi mutatóinkat és megnézzük az európai uniós tagállamokét, akkor mi annak a
sornak a legvégén bandukolunk. Sokkal kevesebbet élünk, mint a hozzánk hasonló európai
uniós tagállamokban az átlagéletkor.

El kell mondanom, hogy az sem igaz, hogy ezen törvény bevezetésének nincsenek
azonnali hatásai, mert vannak. Voltak nagy vizsgálatok, több nagy vizsgálat is zajlott a
világon, és ezeknek a metaanalízise azt mutatta, hogy 19 százalékkal azonnal csökken az akut
koronária-betegséggel kórházba kerülők száma. Tehát úgy gondolom, hogy ez az
egészségnyereség részben, részben pedig természetesen ennek megvannak a financiális
nyereségei is, és ha az elkövetkezendő évek nyereségeit nézzük, akkor ha azt mondjuk, hogy
ma Magyarországon minden második ember szív- és érrendszeri megbetegedésben hal meg,
körülbelül 25 százalékuk pedig meghal daganatos betegségben. Ha a daganatos betegségek
között Magyarországon szomorú, de bizony, a tüdőrák megbetegedési arányai borzasztóan
magasak, akkor én azt mondom, hogy ez a bizottság, ha jól végiggondolja és áttekinti csak
ezeket az adatokat, és azokat az előnyöket, amelyeket azért nyerünk ennek a törvénynek a
bevezetésével, úgy gondolom, hogy mindenképpen a támogatásunkkal kell hogy illessük és
természetes, hogy általános vitára javasoljuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi László képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ha szabad nekem
is egyéni vonatkozással kezdenem, én soha nem dohányoztam, viszont 15 évig éltem az
apámmal egy szobában, aki láncdohányos volt, és szerintem a saját dózisomat magamhoz
vettem annak idején. Az apám is vagy 25 éve abbahagyta a dohányzást egyik pillanatról a
másikra, de aztán tavaly fogta magát és meghalt, és egyáltalán nem kizárható, hogy a régi
rossz szokásából következően.

Az LMP teljes mellszélességgel támogatni fogja ezt az előterjesztést. Ugyanakkor
olyan fontos dologról van szó, hogy azt gondolom, megért volna egy kormány-előterjesztést.
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Tehát én továbbra is kritizálom azt a gyakorlatát a kormánypártnak, hogy egyéni képviselői
indítványban terjeszt be ilyen fontosságú dolgokat, társadalmi vita és egyeztetés nélkül,
hiszen azok a jelenségek valóban relevánsak lehetnek, amit Kovács képviselő úr mondott, a
gazdasági hatásokkal és a büdzsére nézvést. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy ez
nem megspórolható.

Péntek délután még nem volt olvasható ez a törvénytervezet az Országgyűlés
rendszerében, és a ma reggeli futárpostából még nem derült ki, hogy mikor lesz az általános
vitája. Úgyhogy én abszolút nem értem, hogy ha nyolc hónapig ez nem volt sürgős, akkor
most miért lett a hétvégén annyira sürgős. Ezzel együtt borzasztóan fontos dologról van szó,
még egyszer mondom.

Azt is érdemes talán elmondani, hogy a tiltás és a korlátozás, bár ennek a mostani
államnak nagyon jól áll, nem biztos, hogy megfelelően hatékony eszköz. Nem sikerült
egyébként érvényt szereznünk az előző jogszabálynak sem, tehát gyakorlatilag elszabotálta a
magyar társadalom a vendéglátó-ipari egységekben az elkülönített légterű életet. Tehát én az
ilyen tiltásokkal és korlátozásokkal kapcsolatban némiképp szkeptikus vagyok, de
természetesen első lépésnek abszolút elfogadjuk.

Azt hiszem, hogy a nemdohányzók védelme nagyban kulturális kérdés is, tehát az,
hogy a dohányosok hogyan és hol gyújtanak rá, kinek a környezetében és mennyire tisztelik a
passzív dohányosok vagy a többi embertársuk érdekeit, ez kulturális kérdés. Tehát más
eszközökre is szükség van. Nyilván nagyon fontos, itt többen említették a kommunikációt és a
szemléletformálást, a rászokás megakadályozását, hiszen itt a fiatalok nagyon kiemelt
célcsoport kellene hogy legyen. Nagyon jó, hogy a dohányosok rágyújtási lehetőségeit
korlátozzuk, de igazából azt gondolom, hogy a dohánygyártók és a kereskedők működési
feltételeit kellene szabályozni, és mindig beljebb-beljebb menni ez ügyben.

Én ősszel interpelláltam az ügyben, hogy a WHO-ajánlásokat miért nem veszi át a
magyar kormány. Akkor a vidékfejlesztési tárca gyakorlatilag teljesen elutasító volt,
hivatkozva a dohánytermelők érdekeire, ami ha megnézzük, hogy vajon, hányan élnek
dohánytermesztésből még Magyarországon, illetve mekkora az a veszélyeztetett populáció,
amely a dohányhasználat miatt lesz beteg vagy éppen hal meg, akkor én azt gondolom, hogy
ez a két dolog nem összevethető, és még gazdasági súlyában sem vethető össze.

Tehát itt a nikotinfüggőség kialakulását segítő anyagoknak a betiltását kellene minél
hamarabb beültetni a magyar jogrendbe a WHO ajánlásai alapján, és a cigarettához való
mindenféle hozzáférést kell nehezíteni. Talán még odáig is el lehetne menni, hogy csak
dedikált dohányárusító helyeken lehessen kapni dohányterméket, nem pedig bárhol. Ezt
nagyon szigorúan be kellene tartatni, hogy a 18 év alattiak ne tudjanak hozzáférni a
dohánytermékekhez a kereskedelemben.

Ezen túl itt említették a jövedéki dolgokat. Mindenképpen meg kellene nyitni a
jövedékiadó-törvényt is. Talán emelésre is van szükség, hiszen nemzetközi példák azt
mutatják, hogy a dohánytermék ára nagyon összefügg a leszokással és a fogyasztási
adatokkal. Ugyanakkor pedig a bevételből valóban el kell különíteni megelőzésre, gyógyításra
és kommunikációra is. Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb pénzt lehet itt találni, mint amit
ez a jogszabály egyébként talál erre a célra.

A leszokás segítését mindenféle módon lehetne serkenteni, akár a TB-támogatást a
mindenféle leszokási eljárásra, tapaszokra és egyebekre, stresszmentes munkahelyek
kialakítására, konfliktuskezelés tanítására nagyon sokat kellene költeni, azt gondolom,
komoly kormányzati programokra lenne szükség.

A szűrővizsgálatoknál talán nagyon jó lenne bevezetni, hogy a háziorvosokat
valamilyen módon premizáljuk, ha sikerül nekik leszoktatni klienseket, betegeket, akkor a
háziorvosnak származzon ebből előnye. A tájékoztatásra és a szemléletformálásra nem térnék
itt ki, mert többen említették a bizottsági tagok közül, borzasztóan fontos dologról van szó.
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Nagy-nagy kormányzati médiakampányokra lenne szükség, Amerikában és egyéb
országokban ezeknek óriási hatása volt, de erre a világ összes pénze nem elég természetesen,
de el kellene kezdeni.

Nagyon hatékonyan fel kellene lépni a csempészet ellen, hiszen hiába drágítjuk mi a
dohánytermékeket és emeljük a jövedéki adót, ha behozzák Ukrajnából és mindenhonnan a
rossz minőségű dohányt fele áron, és a feketepiacon ehhez hozzá lehet jutni.

Még egy, hogy a dohánytermeléssel foglalkozó családokat segíteni kell a váltásban, ez
nem feltétlenül egészségügyi probléma, de mindenképpen hozzátartozna ahhoz a kormányzati
intézkedéscsomaghoz, ami azt gondolom, követné ezt a fajta tiltást és korlátozást. Köszönöm
szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ketten jelentkeztek még. Kérdezném, hogy ki kíván még
a képviselők közül szólni? Horváth képviselő úr, Ódor képviselő úr, majd Nagy Kálmán
kabinetvezető úr!

Horváth Zsolt képviselő úr!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Ezt a törvényjavaslatot 1999-ben fogadta el a Magyar Országgyűlés. Ez az
első Orbán-kormány ideje alatt volt, és akkor egy nagy tanulság volt számunkra, hogy nem
pártpolitikai alapon törött a vélemény, hanem sokkal inkább gazdasági, szociológiai, tehát
hogy hol nőtt fel, hogyan nőtt fel valaki, sokkal inkább más szempontok voltak a döntőek. Ez
akkor azért meglepő volt számunkra.

Azt most elmondhatom - 12 év telt el azóta -, hogy alapvetően megváltozott
Magyarországon a dohányzással kapcsolatos viszony. Tehát ha semmi mást nem értünk el
ezzel a törvénnyel és az elmúlt 12 év küzdelmével, azt igen, hogy ma már el lehet mondani,
hogy azok is, akik dohányoznak, és akik nem, egy dologban egyetértenek, hogy a
gyerekeinket próbáljuk meg megvédeni tőle. Ebben gyakorlatilag teljes egyetértés van
Magyarországon. A dohányzók jelentős része sokkal inkább tekintettel van azokra, akik nem
dohányoznak, és nagyon sokan önkéntesen választják azokat a területeket, helyeket, ahol nem
zavarják az embertársaikat.

Tehát miközben tudjuk, hogy kellemetlenséget fogunk okozni azoknak, akik
dohányoznak, aközben azért egy elismerő mondatot tegyünk meg: nagyon sok olyan ember
van, aki bár hódol ennek a szenvedélynek vagy rossz szokásnak, de mégis tekintettel van
embertársaira.

A törvényjavaslat nagyon nagy lépést tesz előre, többször nekifutott a parlament,
kisebb-nagyobb időközönként. Általában nem volt elég erőnk hozzá, hogy megcsináljuk. Azt
gondolom, hogy most ez egy jó pillanat lesz. Nagyon régóta vártuk, tehát vagyunk jó páran
itt, az asztalnál, az Egészségügyi bizottságban, akik ezt egy kiemelt fontosságú javaslatnak
tartjuk. Hozzá kell tennem egyébként, hogy igaza van képviselő úrnak, holnaptól csak ettől a
törvényjavaslattól nem fognak kevesebben dohányozni. Ehhez idő kell. A leszoktató
programok jók, de én sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnék a dohányzásra való rászokás
megelőzésére, az immunizációra, a megfelelő életkorban történő nevelésre, vannak itt olyan
kollégák, akik ezzel foglalkoznak, itt ülnek körben.

Azt gondolom, az már egy nagy nyereség, ha ez a törvényjavaslat a normaszegők
befizetéseiből deklaráltan biztosít ezeknek a szervezeteknek egyfajta forrást, egyfajta
jövedelmet. Azt gondolom, hogy ez, ha nem is paradigmaváltás, de egy nagy előrelépés, hogy
elérjük, hogy ezen az úton menjünk. Felvetődött időről időre az egészségügyben dolgozóknál
az a kérdés, hogy a jövedéki adónak egy része megszerezhető-e az egészségügy számára,
különösen a két nagy jövedéki termék, az alkohol és a dohány esetében. Ezt a kérdést
óhatatlanul a vita úgyis fel fogja vetni, tehát ezért jobb, hogy ha beszélünk róla, mert
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egyébként a folyosón úgyis beszélünk róla. Lehet, hogy nem most van itt ez az időpont,
viszont az egy formalizált bevételi forrás lenne a népegészségügyi programoknak, a megelőző
programoknak, ha ebben tudnánk előrelépni. Úgy gondolom, hogy a gazdasági környezet még
nem ideális hozzá, de arrafelé is kellene egy lépést tenni.

A nemdohányzók védelméről szóló törvényjavaslatnak az egy nagyon fontos eleme,
ami most a szigorítás, de azért van még néhány olyan eleme, amelyikben lehetne előrébb
lépni, például a zárt helyről történő forgalmazás kérdése, megint azt kell mondanom, hogy a
gyerekeink megvédése érdekében. Ezt bizonyos üzletláncok úgy valósították meg, hogy zárt
helyet csináltak, rögtön a főbejárat mellé, kétszer akkora portállal, mint ami eddig volt, tehát
egyszerűen igazából kiforgatták azt, ami szándékként megjelent. Ugyanígy azzal, hogy a
pénztárakhoz vitték, az egy állandó felület, elkerülhetetlen, tehát mindenkinek át kell mennie
a pénztáron, aki bármit is vásárol. Ez bizony egy olyan, amin még lehetne változtatni. Tehát
ennek a törvénynek vannak még olyan részei, pontosabban ennek a küzdelemnek, amiben
még tudunk előrébb lépni. Nem mondom, hogy ennek most van itt az ideje, de megfontolásra
ajánlom mindenkinek, és arra kérem önöket, akik itt ülnek az asztal körül – ugye, elnök úr,
kapnak szót?

ELNÖK: Természetesen.

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Kérem, hogy mondják el, hogy mit tennének még
bele, ami most éppen nincs benne. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úrnak mondanám, hogy tételesen és hitelesen
pénteken fél kettőkor került fel a honlapra egyébként a javaslat. Ezt fontosnak tartottam, hogy
elmondjam. Ódor képviselő úr!

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Nagyon örülök, hogy ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalására sor kerülhet, és azok a
személyes mondatok is elhangzottak, amelyeket ön elmondott, hogy nem ma kezdődött a
betegség, a szenvedélybetegség, vagy egyáltalán a kísérőjelenségek elleni fellépés, hanem ez
évtizedek óta gondot jelent. Az itt elhangzott mondatokra reagálva, mi nem forrásokat
akarunk alapvetően nyerni, hanem életeket kívánunk nyerni. Életeket, akik már ennek a
szenvedélynek hódolnak, de nem mindegy, hogy meddig.

A másik része, ami szintén rendkívül fontos, hogy a következő generációkban, nagyon
sokan ma a fiatalok közül dohányoznak. Tehát tegyünk ellene. Ha nem lép fel a társadalom,
és mindig van egy ilyen, hogy ott majd akkor milyen pénzt fogunk veszíteni és majd mi lesz,
azt kell figyelembe vennünk, hogy ha nem akarunk pénzt veszíteni a jövedéki adóból, akkor
életeket fogunk veszíteni. 10 millió alá csökkent az ország lakossága. Sok mindent kellene
tenni, és ebbe igenis, beletartoznak a szenvedélybetegségek. Még más betegségek is vannak,
de most mi ez ellen kell hogy tegyünk, mert ha nem teszünk, később nyugodtan fel lehet
sorolni a hibákat.

Talán a pénzügyi gondolkodásban lassan azt kell majd néznünk, hogy milyen hatása
lesz majd ennek a nyugdíjkasszára, mert akkor tovább fogunk élni és több nyugdíjas lesz?
Tehát bocsánat, így nem lehet megközelíteni ezt, hogy most pénz, pénz, pénz, úgy kell
megközelíteni, hogy élet, élet, élet, és utána igen, lehet azt is nézni, hogy ennek a pénzügyi
negatívumai vagy pozitívumai hogyan jelennek meg a társadalomban. Most, amikor mi az
utolsók között vagyunk, pontosabban a legtöbb dohányzó van az országunkban, akkor nem
szabad mást nézni, mint azt, hogy ennek a rendszernek a javítása. Ezért hasznos, és örülök,
hogy képviselőtársaim voltak szívesek ezt a törvényjavaslatot elénk terjeszteni, és nagyon
remélem, hogy ebből törvény is lesz, amit be is fogunk tartani, mert ha nem, akkor tényleg
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nem lesz más, mint szüleinknek, édesanyáinknak a szidása körülbelül, mert akkor csak idáig
jutunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Én három rövid megjegyzést szeretnék tenni. Az
egyik az, hogy a hozzászólások kapcsán az jutott eszembe, hogy a törvény értelmezésével
probléma van. Ez nem a dohányzók ellen van és nem a dohányzás ellen, hanem a
nemdohányzók védelmében. A kettő között nagyon-nagyon nagy differencia van. Tehát nem
lesz alsóbbrendű állampolgár a törvény után az, aki dohányzik. Ez az egyik.

A másik dolog az, hogy ha valaki megnézi a törvény indokolását, akkor ott semmi más
nem történik, mint az, hogy Magyarország felzárkózik Európához. Európa azon részéhez, aki
megpróbálja valóban védeni állampolgárait egy olyanfajta ártalomtól, amelyiktől egy
állampolgár védhető. Különösen fontosnak tartom a közterületek, az egészségügyi
intézmények területén lévő dohányzás megtiltását, mert én számtalanszor látom, hogy egy
édesanya viszi a gyerekét be a kórházba, az egyik karján a gyerek, a szájában pedig a
cigaretta.

Tehát azt gondolom, hogy ezek azok a lépések, amelyeket azért kell meglépnünk, mert
ez egy nemzeti érdek. Ez egy közegészségügyi probléma és egy nemzeti érdek. Jóval több,
mint egyszerűen arról van szó, hogy mi egy problémát akarunk megoldani, és egy másik
problémát próbálunk kelteni. Erről szó nincsen.

Viszont reagálnom kell Kovács képviselő úrra, aki sürgős elfoglaltsága miatt most
nincsen jelen, de válaszolni akarok neki, mert ő a közszférát és a magánszférát összekeveri. A
közszféra és a magánszféra között ugyanis különbség van. A miniszterelnök úrnak az
ominózus javaslata a magánszférában jelenik meg, ez pedig a közszférára vonatkozik.

Éppen ezért ez a fajta megnyilvánulás elsősorban politikai jellegű, és azt kell
mondanom, hogy akárhogy forgatom az agyamban, de másnak minősíteni nem tudom.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, van-e még valakinek
hozzászólása. (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen. Ezt követően a bizottság jelen lévő
tagjaitól azt kérdezném meg, mert a törvényesség ezt kívánja, hogy a szakértőknek szeretnénk
szót adni, ezt szavazással erősítsük meg. Gondolom, mindenki érti, hogy miért teszem fel
szavazásra a kérdést. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.

Ezt követően Kovács professzor úrnak adom meg a szót.

A napirendi ponthoz érkezett vendégek hozzászólásai

Dr. Kovács Gábor (Magyar Tüdőgyógyász Társaság)

DR. KOVÁCS GÁBOR, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke: A betegségek által
legjobban érintett orvosi társaságok, a Magyar Orvosi Társaságok és Egyesületek Szövetsége,
a MOTESZ tagjaiként együttműködési megállapodást kötöttek annak érdekében, hogy
hatékonyabban léphessenek fel a maguk területén a dohányzás visszaszorítása, a dohányzással
összefüggő egészségkárosodások csökkentése érdekében. Kiemelten ez a tüdőgyógyász,
kardiológus, hypertónia, népegészségügyi, háziorvosi társaságokat és más társaságokat érinti.

A Magyar Országgyűlés elfogadta az elsők között és ratifikálta az ENSZ egészségügyi
világszervezetének dohányzás-ellenőrzési keretegyezményét. Ez az egyezmény átfogó
intézkedéseket javasol az egyes aláíró országoknak, amelyek közé tartoznak a dohányzást
megfelelő mértékben szabályozó és a nemdohányzókat védelmező jogszabályok megalkotása.
Magyarországon ennek megfelelően évek óta napirenden is van a teljes zárt közterületi, így a
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vendéglátó-ipari egységekre, oktatási és egészségügyi intézményekre is vonatkozó dohányzási
tilalom törvényi szabályozása.

Itt is elhangzott, de 2008 óta több alkalommal történtek különböző szintű egyeztetések
és konzultációk is a törvénytervezetről.

2004 óta az európai uniós országok többségében már bevezették a teljes körű
dohányzási tilalmat. Az egészségnyereség terén igazoltan előny származik a jogszabály
mielőbbi elfogadásából. Azokban az országokban, ahol bevezették a teljes körű dohányzási
tilalmat, már az első évet követően kimutatták azt, hogy jelentős mértékben, különböző
vizsgálatok alapján 10-17 százalékkal csökkent az akut szívizominfarktus miatti kórházi
felvételek száma. Ennek megfelelően az egészségnyereséggel együtt természetesen
egészségügyi költségcsökkentést is jelentett, ez az első évben már több tízmillió eurós
költségcsökkentést is jelentett az egyes országokban.

Hosszabb távon egyéb dohányzást visszaszorító jogszabályok megalkotásával együtt
30-40 százalékos csökkenést értek el a kardiovaszkuláris és a légzőszervi okok miatti kórházi
beutalásoknál, ennek megfelelő költségcsökkentést is elérve, természetesen mi az
egészségnyereséget domborítjuk ki, de tekintettel ennek a komplex vonzataira, mindig meg
kell említeni a költségoldalon való nyereséget is.

A lakosság mintegy 70-80 százaléka egyetért a jogszabályi szigorítással, ez
Magyarországon is, a legfrissebb kutatási eredmények alapján is érvényes, és a dohányosok
körében is többséget alkot azok aránya, akik egyetértenek a nemdohányzók ilyen védelmével.

A cél éppen a jelenlegi dohányzók érdekében és nem a dohányzókkal szemben a
dohányzás visszaszorítása, hiszen az ő egészségük védelméről is szó van, és legfontosabb
hatása természetesen az, hogy a dohányzók védelmén keresztül a dohányzás csökkenését,
visszaszorítását eredményezhesse.

Mindezek alapján az orvosi társaságok a törvény elfogadását javasolják.

ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor úr! Tessék parancsolni!

Dr. Bodrogi József (ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont)

DR. BODROGI JÓZSEF (ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont): Üdvözlöm a
bizottságot. Bodrogi József vagyok, egészségügyi közgazdász. Kovács főorvos úrral tegnap
jöttünk haza az USA-ból, ahol épp dohányzástémákban szerepeltünk, és nagyon jó hír volt,
hogy hazaértünk, hogy ennek a törvénytervezetnek a vitájában kifejthetjük a véleményünket.

Először is meg vagyunk arról győződve, hogy ha a képviselő urak és a parlament
elfogadja ezt a törvénytervezetet, akkor nagyon nagy szolgálatot tesznek, és amerikai
példákból igazolva látjuk azt, hogy a körülbelül 30 éves magyar elmaradásból jelentős
mértékben ledolgozunk.

Engedjék meg, hogy megemlítsek egy-két olyan tényt, ami esetleg nem hangzott el, és
releváns lehet. Ha a nemzetközi repülésben valami baleset történik és leesik egy repülő, akkor
az a világ minden sajtóorgánumában szerepet játszik. Magyarországon a dohányzásra
visszavezethető okok miatt két repülő esik le hetente, és ez nem veri ki a biztosítékot.
Legalább ebben a bizottságban verje ki a biztosítékot, olyan mértékű halálozás figyelhető meg
dohányzási okokra visszavezethetően, amit kezelni kell.

Teljes mértékben egyetértettem azzal, hogy ez a törvénytervezet az élet védelmét
szolgálja elsősorban, és azon belül is a fiatal életek védelmét. A világ dohányiparában
megfigyelhető, hogy a fiatal felnőttek az első számú célpontjai a dohányzásra való
rászoktatásnak, ebből kifolyólag a Magyar Országgyűlés nagy szolgálatot tesz, ha ezt a
törvényt elfogadja.

Elhangzottak közgazdasági aggályok azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben
esnek vissza esetleg jövedéki adók, milyen mértékben keletkeznek üzleti veszteségek.
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Szeretném jelezni, részben Szilágyi képviselő úrnak, hogy igen nagy számú irodalom áll
rendelkezésre és segítünk önnek ezeknek a megismerésében, és Kovács úrnak is. A WHO-nak
ezzel kapcsolatban van egy nagyon-nagyon komoly áttekintése, és ezt nagy örömmel fogjuk
önökkel megosztani. Gyakorlatilag az a trend, ami a vendéglátó-ipari, egyéb kereskedelmi
egységek bevételnövelésében jelentkezik, az átmenetileg egy picit visszaesik, utána
folytatódik a trend. Semmilyen nemzetközi tendencia nincs, amely a tömeges csődöket vagy
az ezzel kapcsolatos víziókat alátámasztaná.

Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon sok teendő van, és azt is remélem, hogy
ha valaki a költségvetési bevételek miatt aggódik és a dohányzásról való elterelés miatt, akkor
hamarosan ebben a bizottságban beszélhetünk arról, hogy újabb jövedékiadó-emelés
vezetődik be Magyarországon, hiszen a nemzetközi példák azt mutatják, hogy egyetlenegy
hatásos módszer van a fogyasztás csökkenését szolgálandóan, ez pedig az adóemelés.
Ugyanakkor nagyon-nagyon sok nemzetközi példa szintén bizonyítja, hogy
költségvetésibevétel-csökkenés nem történik. Ha a képviselő urat ezzel kapcsolatban szintén
érdekli a legutóbbi fejlemény, akkor azt meg tudjuk mutatni az Amerikai Egyesült Államok
államai kapcsán.

Kapcsolódva Kovács főorvos úr véleményéhez, az USA-ban bemutatták azt, hogy
milyen konkrét költségcsökkenés következik be. 2008-ban bevezették Észak-Karolinában a
teljes tiltást a dohányzást illetően, és 17 százalékkal csökkent az akut myokardiális
infarktusok száma. Tehát nagyon-nagyon komoly áttörés látható az ehhez kapcsolható
költséggel együtt, ha ezt a törvényt a magyar parlament el fogja fogadni.

Jelezni szeretném, hogy lépéshátrányban vagyunk, hiszen Európában csak az elmúlt
évben a környezetünkben nagyon sok helyen bevezették a teljes tiltással kapcsolatos
törvényeket, az ezzel kapcsolatos szankciókat nagyon-nagyon jól megszervezték. Szerbiában
ez jól látható, hogy hogyan működik, Spanyolországban bevezették Európa legszigorúbb
dohányzástól való elterelés törvényét, és azok a negatív hatások, amelyekről vizionálnak az
ismert okok miatt, azok nem tapasztalhatók. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Bodrogi úr. Mucsi úrnak, a Szövetség a Dohányzás
Visszaszorításáért elnökének adom meg a szót.

Dr. Mucsi János (Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért)

DR. MUCSI JÁNOS elnök (Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért): Köszöntöm a
bizottság résztvevőit, és köszönöm szépen, hogy szót kaphatok. Reagálnék először néhány
szóban arra, ami elhangzott a jövedékiadó-emeléssel kapcsolatban. Úgy gondolom,
megengedhetetlen az, hogy egy terméknek, nevesítsük is: mondjuk a Sophianae-nak az ára
620 forintról 540 forintra csökkent két-három hónappal ezelőtt. Ez egy olyan lehetőséget
biztosít a kormánynak, hogy azonnal meg lehet emelni a jövedéki adót, mert a
dohánytermékek ára nem csökkenhet, és akkor nőnek a költségvetés bevételei, a dohányipar
önkényesen csökkentette a termék árát, ugyanígy a kormányzat önkényesen növelheti a
jövedéki adó mértékét, mert ezzel nem lesz nagyobb teher a dohányosokon.

A leszokás támogatása, mert mi ezt a szót használjuk, mert a leszoktatás egy ilyen
erőszakosabb kifejezés, hogy ráerőszakoljuk a dohányosra, hogy szokjon le, mi a leszokás
támogatását támogatjuk, és ekkor látunk esélyt a leszokásra, ha a dohányos le akar szokni.
Minden második dohányos minden évben megpróbálja letenni a cigarettát, ezeken tudunk
segíteni, olyan módszereink vannak, felállt egy hálózat, amelyik képes ezt ellátni, biztosítani
kell a feltételeit.

Ennek a feltételét véleményünk szerint nagyon jól tudná támogatni egy 1 százalékos
termékdíj, amely a dohánytermékek árát 1 százalékkal megemelné. Ez azt jelentené, hogy
nem 600 forintba kerülne egy doboz cigaretta, hanem 606 forintba, és a dohányos saját maga
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fizetné ki a leszokás támogatásának a költségét. A dohányosok ezt gond nélkül felvállalják a
saját tapasztalatom szerint. Én nem vagyok dohányos, de nagyon sok dohányostól
megkérdeztem.

Ez a törvény nem egyszerűen egy törvénymódosítás, a nemdohányzók védelméről
szóló törvény módosításaként beszélünk róla, ez annál sokkal több. Ez véleményem szerint
Magyarország soros európai uniós elnökségének a legeurópaibb kezdeményezése. Ezért azt is
gondolom, hogy ennek más nevet kellene adni, dohányfüst-expozíció elleni védelemről szóló
törvénynek kellene hívni. Ez nemcsak a nemdohányzók érdekeit védi, hanem a dohányzókét
legalább olyan mértékben, mert minden dohányos passzív dohányos is, szívja más
cigarettafüstjét, és az általa eregetett mellékfüstöt is.

Akkor még néhány pragmatikus javaslat a törvény tervezett szövegével kapcsolatban.
1. §. Azt javasoljuk, hogy töröljék ebből a paragrafusból azt a részt, hogy két éve tartó
működéshez és ötven fős taglétszámhoz kössék az egészségvédelmi érdekek képviseletét
ellátó társadalmi szervezet meghatározását, mert pontosan azok a szakembereink, akik a
bíróságok előtt képviselik az érdekeinket, azok kicsi szervezetben dolgoznak, és akkor
megfosztanák azoknak a lehetőségét az ügyfélként való elbánási módra, akik ezért érdemben
tesznek. Közöttünk egy munkamegosztás van, mindenki végzi a saját dolgát, és a mi
érdekeinket ügyfélként képviselők kicsi tagszervezetekben dolgoznak.

A 4. §-t szeretnénk, ha kiegészítenék a „munkahely” szóval, hogy ne csak a
közforgalmú intézmények, hanem a munkahelyek bejáratától számított 5 méteres távolságon
belül se lehessen dohányozni. Fenntarthatatlan, hogy egy gyárnak a bejáratánál füstfelhőn
keresztül kelljen átmenni dohányosnak és nem dohányosnak egyaránt.

Az 5. §-ban a „cigaretta” szót „dohánytermék” szóval javaslom helyettesíteni, mert a
cigarettásdobozok mellett vannak szivarkák, szivarok, vágott dohány, és azokra is legyen
érvényes ez a figyelmeztetés, és mind a két oldalán legalább 50 százalékát a képes
figyelmeztetések foglalják el. Nem elég az, hogy egyik oldalán csak 30 százalékban egy
szöveg van, mert tapasztaljuk, hogy ahol ezt vezették be, ott a kirakatba ezzel az oldallal
rakják a cigarettát az árusítók és nem a képes figyelmeztetéssel. Tehát nem megoldás, hogy
ilyen kibúvókat, ilyen kiskapukat engedünk meg.

A 7. § megváltoztatása az ügyfél meghatározásra vonatkozik. Az 1. §-nál már
említettem, itt egyszerűen azt javasoljuk, hogy a gazdasági reklámtörvényben szereplő ügyfél
meghatározást használja itt is a törvény. Ezzel egy egységes gyakorlatot veszünk át, és
nyugodtan képviselhetik a nemdohányzók védelméről szóló törvénynél a civil szervezetek
ugyanazokat a jogaikat, mint amit a cigarettareklámoknál tudnak képviselni.

A 13. §-nál a társasházak mellett javasoljuk, hogy a lakásszövetkezeteket is jelöljük
meg, mert ebben az esetben olyan diszkrimináció lenne, hogy a lakásszövetkezetek folyosóin,
lépcsőházaiban lehet dohányozni, a társasházakban pedig nem.

Egy utolsó, számomra nagyon-nagyon fontos kérdés a KRESZ módosítása, hogy
legyen tilos dohányozni minden olyan gépkocsiban, ahol 18 év alatti személy ül, és ezzel
védjük a gyermekeink egészségét. Ők nem tudják magukat megvédeni, nekünk kell. Ez sokkal
fontosabb, mint az, hogy én bekötöm vezetőként a biztonsági övemet vagy nem, azzal a saját
magam egészségét védem, és ha ezt nem teszem, ezért akár több tízezer forintra büntethetnek,
ha a gyerekem jelenlétében dohányoznék, akkor pedig büntetlenül tehetném. Ennyit szerettem
volna mondani. Ezt egy európai mértékű és európai léptékű törvénynek tartjuk, javasoljuk az
elfogadását.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Óriási ívet futottunk be, a sürgős tárgysorozatba-vétel
mellett Mucsi úr már a következő utáni bizottsági ülés anyagát is átölelte. Itt a módosítókra
gondolok. Nagyon köszönöm, és kérem, hogy ezt szíveskedjék az előterjesztő rendelkezésére
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bocsátani. De most azért maradjunk a mai bizottsági ülés témájánál, ahol a tárgysorozatba-
vétel, illetve az általános vitára való alkalmasság kereteinél vagyunk.

Kérdezném még, hogy a szakértők részéről van-e valakinek hozzáfűznivalója? Tessék
parancsolni!

Dr. Pusztai Zsófia (WHO magyarországi irodája)

DR. PUSZTAI ZSÓFIA, a WHO magyarországi irodájának vezetője: Köszönöm
szépen. Pusztai Zsófia vagyok, az Egészségügyi Világszervezet hazai irodáját vezetem, és
mivel nagyon sokan hivatkoztak már az előttem szólók is ránk, ezért úgy gondoltam, hogy
egy-két mondatban szeretnék én is hozzászólást tenni.

Először is szeretném tolmácsolni mind a regionális iroda, mind a főigazgatóság
örömteljes üdvözletét a képviselői indítvány benyújtása kapcsán. Évek óta minden országban
támogatja az Egészségügyi Világszervezet, felismerve a dohányzás, mint úgymond
világjárvány komoly következményekkel járó globális problémáját, mint már ez elhangzott
korábban, létrehozta a dohányzás-ellenőrzési keretegyezményt, amelyet már 172 ország
ratifikált. 2007-ben ennek a 8. cikkelyét is elfogadták, amely a nemdohányzók védelméről
szóló ajánlásokat fogalmazza meg.

Európa több országában, ahogy említették már korábban, az elmúlt egy-két évben
elfogadták a teljes vagy átfogó tilalomra vonatkozó intézkedéseket. Itt nagyon sok tanulmányt
végzett az Egészségügyi Világszervezet, ezt már Bodrogi József úr is felajánlotta, én is
szeretném megtenni, rengeteg adat és bizonyíték áll annak rendelkezésére, hogy ennek
nincsenek negatív gazdasági hatásai, ugyanakkor az egészségnyereség olyan felmérhetetlenül
nagy, ami nyilván minden egyéb politikai és gazdasági költséget is felülmúl.

Egy példát hadd említsek, és azért szeretném Törökország példáját hozni, mert
Törökország ismert, hogy ott aztán a különböző éttermekben, bárokban és egyéb
szórakozóhelyeken a dohányosok száma rendkívül magas volt. A lakosság 95 százaléka teljes
mellszélességgel támogatta a kezdeményezés bevezetését. Ezt két lépésben tették meg, de
hozzátenném, hogy a gazdasági válság kellős közepén hozták ezt az intézkedést. Lehet, hogy
itthon is fognak erre hivatkozni, hogy egy ilyen nehéz gazdasági válságban hogyan lehet egy
ilyen lépést tenni. Törökországban ezt megtették. Már az első év során egyértelműen
nemhogy negatív, hanem pozitív hatást láttak a vendéglátó-ipari szektorban, míg az ország
GNP-je 3,3 százalékkal csökkent, addig a vendéglátó-ipari szektor jövedelme 5,2 százalékkal
nőtt, plusz a vendéglátó-ipari munkahelyeken is legalább 3 százalékos növekedést észleltek.

Tehát ennek kifejezetten inkább az ellenvéleményekkel szemben pozitív hatásait
mérték. Úgyhogy újra szeretném felajánlani a WHO segítségét, és szeretném elmondani, hogy
a WHO teljes mellszélességgel támogatja a törvény elfogadását.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tessék parancsolni!

Demjén Tibor (Országos Egészségfejlesztési Intézet)

DEMJÉN TIBOR (Országos Egészségfejlesztési Intézet): Köszönöm a lehetőséget.
Demjén Tibor vagyok, az Országos Egészségfejlesztési Intézetben a Dohányzás Fókuszpont
vezetője. Elsőként azt szeretném hangsúlyozni, hogy a dohányfüstnek nincs biztonságos,
minimális szintje. Tehát az a megoldás, amit általában a vendéglátó-ipar részéről javasolnak,
hogy szellőztető vagy egyéb berendezések segítségével válasszák el a dohányzó és a nem
dohányzó részlegeket, ez erre nem nyújt megoldást. Illetve a legutóbbi javaslatuk, amit most
pénteken hallhattunk Háber úrtól, hogy legyenek csak tisztán dohányzó és csak tisztán
nemdohányzó vendéglátóhelyek.

Ezzel kapcsolatban azt szeretném megjegyezni, hogy ott viszont akkor a
munkavállalók továbbra is kényszerítve lesznek arra, hogy a passzív dohányzás szituációban
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végezzék a munkájukat, azt hiszem, ez hátrányos megkülönböztetés az összes többi
munkavállalóval összevetve.

A másik, amiről talán itt most még nem kellőképpen esett szó, amikor egy országban
szabályozzák a dohányzást és ezt térben korlátozzák. Akkor ennek hatása van nemcsak a
munkahelyeken, a közterületeken vagy a vendéglátóhelyeken, hanem az otthoni dohányzási
szokásokra is. Tehát két olyan adatot szeretnék mondani, ami ebben a tárgykörben azt
gondolom, hogy figyelemre méltó. Az egyik: 1999-ben és 2009-ben nézték a budapesti
óvodások passzív dohányzásnak kitettségét, és azt találták, hogy 40 százalékról 30 százalékra
csökkent. Ez még mindig nagyon magas, de ez gyakorlatilag betudható részben a
nemdohányzók védelméről szóló törvény társadalmi elfogadottságának növekedésébe is.

A másik: egy 2003-as nemzetközi ifjúsági dohányzásfelmérés magyarországi adataiból
a 13-15 év közötti gyerekek 84 százaléka arról számolt be, hogy otthon passzív dohányzásnak
van kitéve, és a 2008-as ugyanilyen vizsgálat már azt mutatta, hogy már „csak” 43
százalékuk, tehát minden második gyerek otthon. Tehát azt gondolom, hogy ha egy ilyen
szabályozásnak a közép- és a hosszú távú hatásait nézzük, akkor ez már önmagában egy
jelentős lépés lenne. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok. Mindenkinek nagyon
köszönöm az észrevételeit. Az előterjesztő Heintz Tamás képviselő úrnak rövidebb, és
államtitkár úrnak hosszabb időintervallumban adnám meg a szót. Képviselő úr!

Dr. Heintz Tamás (Fidesz) válaszai az elhangzottakra

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Államtitkár Úr! Kedves Képviselőtársaim! Azt hiszem, hogy a kérdéshez méltó tartalmas
vitán vagyunk túl. Mindenkinek köszönöm a hozzászólását. Engedjék meg, hogy néhányra
konkrétan reagáljak.

Kovács Tibor képviselőtársam az azonnali költségcsökkentés hiányát reklamálta. Ez
nem így van. 2003-ban egy Magyarország méretű városban, New York-ban vezettek be
szigorítást, ahol egy évvel később már 8 százalékkal csökkent az akut koronária-
elégtelenségek vagy infarktusok száma. Ez akkori árán 56 millió dollárba került. Ezzel ne
tessenek az orvosbéreket azonosítani, mert nyilván a felhasználható anyag ugyanannyi, illetve
a nálunk lévő alulfizetettség miatt ez nálunk kevesebb lesz. Ha közben nem sikerül rendezni
az orvosbéreket.

A másik hasonló indok a kanadai Torontó városa, ahol 1996 és 2006 között vizsgálták
a szigorú torontói törvények vonatkozását más kanadai városok számaival összehasonlítva, és
ahol nem vezették be a törvényeket, ott nem következett be az, ami Torontóban, ahol is a
teljes körű tilalmat követően csaknem 40 százalékkal csökkentek a kardiovaszkuláris
betegségek és 33 százalékkal pedig a respiratorikus, tehát légúti hospitalizáció költségei.

Kovács Tibor úr következő felvetése: igen, jött a pálinkájával. A bevezetőben
említettem, hogy minden minket érő ártalom, beleértve az alkoholt, a baleseteket, az
öngyilkosságokat, a gyilkosságokat, összességében a felét teszi ki a dohányzás okozta
ártalmaknak. Tehát ez valóban komoly érv lehet, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Én nagyon
bízom abban, hogy ezzel a kormányzattal és ezzel a bizottsággal még fogunk azon a fronton is
nyerni majd egy csatát, háborút nyilván nem, mert az azért nagy falat lesz, éppen a pszichés
vonatkozásai miatt. Tehát azt hiszem, egy kicsit eltévesztette itt képviselő úr, nagyon
sajnálom, hogy nincs itt, hogy személyesen tudjak neki reagálni.

Az is kérdés volt, hogy ezzel a sok dohányossal most mi lesz, nem lehet ezt csak így
bevezetgetni. A helyzet az, hogy 3 milliónál több dohányos van Magyarországon. Ha azt
mondjuk, hogy 80 százalék támogatólag lép fel az ország lakosságával, akkor
megkockáztatom, hogy több mint 1 millió dohányos áll mellettünk jelen pillanatban. Ez egy
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óriási szám. Ha ennek a tizede le tud szokni, milliárdok maradtak, és édesapák, édesanyák
maradtak életben. Ez egy nagyon nagy jelentőségű dolog.

Még egyszer: megismételhetetlen pillanatnak vagyunk szemtanúi, ezzel élni kell.
Szilágyi képviselő úr hiányolja a társadalmi vitát. Menjen ki… ő sincs itt. Na, jó!

(Közbeszólás: Kiment! – Derültség.) Igen, úgy látom. Ő vetette fel azt, hogy nincs társadalmi
vita. Menjen ki egy villamosmegállóba, ott a társadalmi vita, folyamatos a társadalmi vita.
Folyamatos a társadalmi vita a szórakozóhelyeken, az ismételten vissza- és visszaszokó
pincérekkel, alkalmazottakkal, akik hiába próbálják abbahagyni, elmennek szülni, boldogan
megvannak, visszaérnek a munkahelyükre, és amint becsukják az ablakokat, mert jön az ősz,
abban a pillanatban visszaszoknak a cigarettára. Itt bizony, egy kőkemény társadalmi vita van.

Végül: ez a törvényjavaslat egyértelműen a prevenció, a megelőzés törvényjavaslata,
amely legkorábban ismerten és sikeresen a hagyományos kínai orvoslásban volt fellelhető.
Érdeklődve figyeltem fel a következő tényre: Amerikából kaptuk ezt is, mint minden jót,
mármint a dohányt, eljutott Kínába is. Kínában a régi doktorok, akik tudták azt, hogy ha nem
gyógyítják meg a beteget, akkor még a fejüket is veszik, addig élnek jól, amíg a beteg
egészséges, úgy találták ki és törvényerőre emelték, hogy aki dohányterméket forgalmaz vagy
termel, annak fejét veszik.

Most nincs ilyen szigorú helyzet, de ez figyelmeztető jel, és nézzék meg, hogy hová
jutott Kína. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr irányába nagyon sok minden hangzott el:
kormány, tárca, EU-elnökség és a szakmai érvek. Szócska államtitkár úr!

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai az
elhangzottakra

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a
szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Való igaz, hogy nagyon jó az,
hogy az uniós elnökség idején tárgyaljuk ezt. Ez tényleg felzárkózás Európához, és úgy
gondolom, hogy nagy politikai hatásai lehetnek ennek az uniós megítélésünkben. Tehát ez
egy elnökségi javaslat tulajdonképpen, büszkén fogjuk említeni, ha átmegy.

A legfontosabb: sajnálom, és most nem akarok viccelődni, hogy nincs itt Kovács
képviselő úr, de lehet, hogy éppen 25 év után meggondolta magát… (Dr. Garai István
Levente: Bocsánat, egy másik bizottságba kellett mennie!)… tehát akkor nem a költségvetési
egyensúly miatti aggodalom miatt gyújtott rá, tehát akkor ez megnyugtató. Szeretném
megnyugtatni, és akkor vigye el neki az üzenetet, mivel két aggodalma volt: az egyik az, hogy
az azonnali költségvetési kieséssel szemben nincs azonnali kedvező hatás. De van. Tehát már
hat hónapon, egy éven belül érződik ez a hatás. Tehát szerencsére a nemzetközi bizonyítékok
ezt mutatják.

A másik pedig az volt, hogy legalább akkora kárt okoz az alkoholizmus, az is gond,
azzal is küzdenünk kell, de tényleg az a tény, hogy kétszer több a dohányzás következtében
történt halálozás vagy ártalom, mint ahányan az alkoholizmus, az öngyilkosság, baleset,
erőszakos halál, kábítószer-fogyasztás és AIDS miatt összesen meghalnak az országnak.
Tehát ez egy nagyon súlyos népegészségügyi katasztrófa ok.

Egyetértek ezekkel, hogy a radioaktív polóniummal telítődik a dohánylevél, a
többszörös kémiai terhelés, az élettani hatásai a nikotinnak, ami a légzőszervre érvényes is,
hogy mennyi ideig van bent a káros anyag a tüdőben, tehát megingathatatlan orvosi
bizonyítékok vannak ezekre a kérdésekre, és a legújabb kori ártalmakra.

Kérdés volt, hogy ki fogja fizetni a fiatalkorúaknál a dohányzás miatti büntetést. A 14
év alatti személy nem büntethető, de a felelős személy és az intézmény igen. Tehát lesz ott is,
aki helytáll azért, ha megszegik ezt a dohányzási tilalmat. Általában több, bár ezek a részletes
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vitára fenntartottak, mi húztunk egy határt, tehát mint mondjuk a gépkocsiban való
dohányzás. Húztunk egy határt, hogy a magánszférát a jelenlegi fázisban nem érintjük. Tehát
ez volt az oka, hogy ilyen elemek nem szerepelnek. Ez az általános elve volt ennek, hogy mi
az, amit mi támogatni tudunk.

Kérdés volt, hogy a kormány támogatja-e. Szeretném megint kérni Garai képviselő
urat, hogy vigye el Kovács képviselő úrnak a hírt, hogy egy ilyen súlyú egyéni képviselői
indítványt a kormány előtte jóváhagy, és a frakció is 7 ellenszavazattal támogatta. Tehát egy
nagyon nagyfokú támogatást élvezett ez a tervezet.

A társadalmi vitával és a törvényalkotás sebességével kapcsolatban: ez is egy taktikai
elem, tehát ennek a hátteréről szívesen beszélhetünk, de részletesebben ebbe nem mennék
bele.

Kulturális kérdés a leszokás támogatása. Ez való igaz, hogy egy kulturális kérdés.
Többször elmondtam ebben a bizottságban is, hogy az elmúlt időszakban a népegészségügyi
intézményrendszer betlizett, amikor a prevencióról volt szó. Az egyik nagyon komoly
változás ebben az évben az lesz, hogy a népegészségügyi intézményrendszer felkészül és
partner lesz abban, hogy a kulturális változást, a fiatalkorúak rászokásának a megelőzését
támogassa, és a leszokásnak a támogatását is hozzávesszük. Főigazgató asszonnyal az
ösztönző rendszerről, tiszti főorvos asszonnyal pedig a prevencióról külön beszélni fogunk,
tehát hozzáillesztjük a programjainkat ehhez.

Azt is megfontoljuk, hogy a leszokás támogatását a háziorvosi indikátorrendszer
részévé tegyük, tehát egy összehangolt beavatkozásra készülünk.

Szegény dohánytermesztők miatt nagyon aggódunk. Szeretném jelezni, hogy jelenleg
olyan világpiaci helyzet van, hogy a magyarországi dohánytermesztés tízszeresét képes lenne
felvenni minden gond nélkül a világpiac. Tehát szeretném jelezni, hogy senki ne aggódjon a
dohánytermesztők miatt, ők a világpiacon nagyon jól megélnek a termékeikkel. Úgyhogy ez
is egy olyan érv, ami a jól megfontolt, előre kiszámított, elbizonytalanító politikai
kommunikációjában van azoknak, akik a dohánytermesztésen, ezen a népegészségügyi
katasztrófán hasznot húznak.

Tehát tisztelettel kérek mindenkit, hogy következetesen képviselje a véleményt.
Nagyon köszönöm azt, hogy ellenzéki képviselők is, a pártállástól függetlenül a

támogatásukról biztosították ezt a javaslatot. Úgy gondolom, hogy ezt a népegészségügyi
katasztrófát összefogással és ciklusokon túlnyúló következetességgel lehet csak felszámolni.

A betartatásban érdeket teremtettünk, tehát a hatóságok érdekeltek lesznek abban,
hiszen ettől függenek a prevenciós programjaik, tehát bízunk benne, hogy ez egy
érdekvezérelt, hatékony betartatás lesz. Ugyanakkor nem akarunk senki ilyen tiltással
vegzálni, tehát értelemszerűen egy türelmi időszak, egy figyelmeztető időszak, az ellenőrzési
gyakorlat bekerül, tehát a kulturális változás. Tudjuk, hogy ez csak akkor lesz sikeresen
fenntartható, ha a változásban érintettek azonosulni tudnak a törvény szellemével. Tehát erre
készülünk.

Amikor az árusítás feltételeiről vagy az egyéb ilyen kérdésekről van szó, akkor a
törvényalkotás sebessége miatt azt inkább most nem vettük bele, mert ez műszaki tartalomnak
minősül, tehát a Bizottsággal uniós szinten egyeztetnünk kellett volna. Tehát volt egy ilyen
korlátja a jogalkotásnak. Ez egy nagyon fontos első lépcső kell hogy legyen. A jövedéki
adóval szintén nem foglalkoztunk ebben a fázisban, hiszen az nagyon súlyos költségvetési,
fenntarthatósági, egyensúlyi, rendészeti kérdéseket érint, tehát a csempészetben járatos
országokkal ilyen hosszú határral rendelkező ország esetében ez egy különös érzékenységet
igényel, pont a költségvetési egyensúly miatt. Tehát ezzel a kérdéssel is foglalkozunk, de
nagyon óvatosan, tapintatosan, és a költségvetési egyensúlyra való tekintettel viszonyulunk
ehhez a kérdéshez, és mindig az adó- és pénzügypolitikával egyeztetett módon, ezért ebben a
jogszabályban ezeket a kérdéseket nem feszegetjük.
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Azt hiszem, hogy elég őszintén és taktikusan mondtam el, hogy milyen erőtérben
mozogva támogatjuk mi ezt és teszünk meg mindent az előterjesztésért. Bárkit, akit a
sajtókommunikációjában, a véleménye közlésében segíteni tudunk, bármely minket támogató
társadalmi szervezetet, azt örömmel segítjük. Összegyűjtjük a bizonyítékokat, és bárki,
képviselő megszorul, hogy az esetleges ellenző képviselőtársát meggyőzni tudja, örömmel
segítünk minden evidenciának a megismertetésében, átadásában. Tehát ebben a tekintetben
bárki partnerként tekinthet ránk is, vagy akár a WHO-ra, amely a nemzetközi autentikus
szervezete a népegészségügynek. Köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon köszönöm a
támogatást, és köszönöm a 16 képviselőnek a kezdeményezését.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Elnézést kérek, kiesett a látószögemből, mert nem
a szokásos helyén ül, országos tiszti főorvos asszonyt, Paller Juditot nagy tisztelettel
köszöntöm és köszönöm, hogy részt vett a bizottsági ülésünkön.

Lezárnám a bizottsági ülés vitáját, és szavazásokra fog most sor kerülni. Először a
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről döntünk. Kérem, aki a tárgysorozatba-
vételt támogatja, kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) A jelen lévő képviselők egyhangú
támogatásával tárgysorozatba vettük.

A következő szavazás az általános vitára való alkalmasságról szól. Aki általános vitára
alkalmasnak tartja az előterjesztést, kérem, jelezze! (Szavazás.) 18 igen. Aki tartózkodott?
(Szavazás.) 1 tartózkodás.

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Egy megbízott tartózkodás van, mert
kisebbségi véleményt szeretne mondani Kovács képviselő úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Előadót kell állítani. A bizottsági többségi véleményt az
általános vitában Horváth Zsolt képviselő úr ismerteti, a kisebbségi véleményt pedig Kovács
Tibor képviselő úr.

A második napirend, az egyebek következik. Ha van valakinek feltétlenül olyan
bejelentenivalója, ami nem halasztható a holnapi napig, azt kérem, tegye meg. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor a második napirendi pontot a holnapi bizottsági ülésünkön
tárgyaljuk, amely 11 órakor kezdődik. Nagy tisztelettel hívok és várok mindenkit, és a mai
napon mindenkinek köszönöm a részvételét. Ezzel a bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 56 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


