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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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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)
(Lázár János, dr. Kovács József (Fidesz), dr. Nagy Kálmán (KDNP), dr. Heintz
Tamás (Fidesz), Hoffman Pál (KDNP), Jánosiné dr. Bene Ildikó, prof. Iván László,
dr. Selmeczi Gabriella, Szalay Ferenc, dr. Mátrai Márta, Kara Ákos, Czunyiné dr.
Bertalan Judit, Koszorús László, Rónaszékiné Keresztes Monika és Bartos Mónika
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

2.    Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Dr. Szabó Tamás (Fidesz)
Dr. Puskás Tivadar (KDNP)
Dr. Garai István Levente (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Dr. Kiss Sándor (Jobbik)
Szilágyi László (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Iván László (Fidesz) dr. Hollósi Antal Gábornak (Fidesz)
Dr. Kupper András (Fidesz) dr. Daher Pierre-nek (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) Bábiné Szottfried Gabriellának (Fidesz)
Dr. Nagy Kálmán (KDNP) dr. Puskás Tivadarnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

Megjelentek

Dr. Raffay Bálint szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 16 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. A bizottság tagjainak köszönöm
ezt az utóbbi hetekben rendkívül rugalmas alkalmazkodást a törvénykezésekhez. Külön
szeretettel köszöntöm Páva Hanna helyettes államtitkár asszonyt és Raffay Bálint szakmai
tanácsadó urat.

A határozatképesség megállapítást nyert. Szeretném megkérdezni, hogy a napirend
elfogadása előtt van-e valakinek bármilyen jellegű bejelentése. (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, akkor ismertetném a napirendeket.

Nagyon-nagyon rövid bizottsági ülésről és két nagyon rövid napirendről van szó, a
második az albizottság megalakulása, ami egy fél percet fog igénybe venni. A napirend
elfogadásánál a nemdohányzók védelméről szóló törvényhez benyújtott T/2489/21. számú
egészségügyi bizottsági módosító javaslat pontosításáról van szó, ezért jöttünk ma össze. A
pontosítás tervezete részben itt kiosztásra került, illetve interneten mindenki hozzájuthatott. A
meghívó a bizottsági módosító javaslatról szól. Erre volt lehetőségünk. A második
napirendben, az egyebekben pedig az ellenőrző albizottság megalakulásáról lenne szó.

Aki ezt a két nagyon rövid napirendet elfogadja, kérem, kézfelnyújtással erősítse meg!
(Szavazás.) Egyhangú.

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

Az első napirendi pont a nemdohányzók védelméről szóló bizottsági módosító javaslat
pontosítása. Megkérném a kormány, illetve a tárca képviseletében helyettes államtitkár
asszonyt és Raffay urat, hogy ismertessék a tartalmát.

A bizottsági módosító javaslat megvitatása

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. A beterjesztők nem mi vagyunk és mi is most szembesültünk az
anyaggal. Ahogy látjuk, itt tényleg pontosításokról van szó. Kimaradt a nemdohányzók
védelméről szóló törvénynek a pontos címe, a módosításnál nem egészen úgy került be, ahogy
az a hatályos cím. Tehát ezt pontosítja, a hatálybalépésre tesz pontosító javaslatokat.
Tekintettel arra, hogy ilyen műfajjal eddig még nem találkoztunk, hogy pontosítás, ezért a
tárcaálláspontot tudom csak mondani, hogy amennyiben az Országgyűlés jogi főosztálya, jogi
irodája úgy gondolja, hogy erre szükség van, akkor ezzel tartalmilag egyet tudunk érteni.
(Megérkezik az ülésre dr. Heintz Tamás.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm az előterjesztőt, Heintz Tamás
képviselő urat, és egyúttal meg is kérdeznélek, hogy a módosító javaslat pontosításával
kapcsolatosan kívánsz-e valamit mondani.

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! A módosítással egyetértünk és támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek
észrevétele a módosító javaslathoz. Pontosításról van szó. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
akkor megkérdezem, hogy ezt a pontosítást ki az, aki a bizottság részéről támogatja! Kérem,
hogy szavazzanak! (Szavazás.) Egyhangú.
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Megállapítom, hogy a bizottsági módosító javaslat elfogadásra került.

Egyebek

Az előző ülésünkön, a múltkor eldöntöttük, hogy az ellenőrző albizottság
megalakulására kerül sor. A bizottság korábban már az albizottság elnökének Horváth Zsolt
képviselő urat megválasztotta. Megkérném képviselő urat, hogy a javaslat szerint ismertesse
az albizottság összetételét, és utána erről szavazunk.

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség részéről dr. Heintz Tamást és dr. Hollósi Antal Gábort javaslom tagnak, a
Kereszténydemokrata Néppárt részéről dr. Puskás Tivadart javaslom tagnak, a Szocialista Párt
részéről dr. Garai Istvánt, a Jobbik részéről dr. Kiss Sándort és az LMP részéről Szilágyi
László urat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki az elhangzott nevekkel – az albizottság elnöke már
megválasztásra került – egyetért, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen.

Kérdezném, hogy napirend után van-e valakinek bármilyen megjegyzése, észrevétele.
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor ezt a rövid bizottsági ülést bezárom.

Az ülés bezárását követően tájékoztatni szeretném a bizottságot arról, hogy szeretném
megerősíteni, hogy a mai plenáris ülésen a napirend kiegészítésére vonatkozó döntéstől
függően kerül sor délután 16 órakor a Főemelet 61. számú teremben az egészségügyi
bérrendezésre vonatkozó jobbikos indítvány általános vitájának előkészítésére, amennyiben
napirendre kerül a javaslat.

Előzetesen igyekeztünk mindenkit informálni, tehát amennyiben napirendre kerül a
javaslat, akkor 16 órakor a Főemelet 61. számú teremben fogunk összeülni és rendkívüli
bizottsági ülést tartunk.

Köszönöm szépen, és mindenkinek jó munkát kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 23 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


