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Napirendi javaslat

1. A népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat (T/3652. szám)
(Dr. Kovács József és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

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
Dr. Daher Pierre (Fidesz)
Dr. Heintz Tamás (Fidesz)
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz)
Dr. Kupper András (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Dr. Szabó Tamás (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz)
Dr. Garai István Levente (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Varju László (MSZP)
Szilágyi László (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Jánosiné dr. Bene Ildikónak (Fidesz)
Dr. Heintz Tamás (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Szabó Tamásnak (Fidesz)
Dr. Kupper András (Fidesz) megérkezéséig dr. Daher Pierre-nek (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz) megérkezéséig dr. Kupper Andrásnak (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) távozása után dr. Iván Lászlónak (Fidesz)
Dr. Nagy Kálmán (KDNP) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz)
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) dr. Hollósi Antal Gábornak (Fidesz)
Hegedűs Tamás (Jobbik) dr. Gyenes Gézának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

Megjelentek

Gyebnár Brigitta főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 13 perc)

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke: Tisztelt Egészségügyi Bizottság!
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Mindenki megértését megköszönve a mai bizottsági
ülésünkön, amelynek napirendjén a népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat
általános vitára való bocsátása szerepel napirenden és az egyebek.

Nagy tisztelettel köszöntöm Szócska Miklóst, az egészségügyi tárca államtitkárát,
Gyebnár Brigitta főosztályvezető asszonyt, kedves munkatársaikat, minden meghívott
vendégünket, aki megtisztelt minket jelenlétével, és különösen és kiemelten a bizottság
tagjait, akik rugalmasan alkalmazkodva, el tudtak jönni mai bizottsági ülésünkre.

Szeretném megkérdezni, hogy a napirendet megelőzően van-e valakinek bármilyen
témát illetően észrevétele, megjegyzése, kérdése, reflexiója. (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, akkor köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Szeretném megkérdezni, hogy ki az,
aki az ismertetett napirendeket elfogadja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg.
(Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú. A napirendet elfogadtuk.

A népegészségügyi termékadóról szóló T/3652. számú törvényjavaslat

Miután az előterjesztés oldaláról az egyik előterjesztője vagyok a törvényjavaslatnak,
így a továbbiakban a mai bizottsági ülés vezetését Bene Ildikó alelnök asszonynak adom át.
Köszönöm szépen.

JÁNOSINÉ DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átveszem a szót. Tisztelettel megkérem elnök urat, mint az első
napirendi pont előterjesztőjét, hogy tartsa meg a hozzá kapcsolódó előterjesztést. Köszönöm.

Dr. Kovács József (Fidesz) szóbeli kiegészítése

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést kérek ezért a néhány
perces késésért, mert ma öt bizottság tárgyalja a törvényjavaslatot. Jómagam a szomszédból, a
Fogyasztóvédelmi bizottság üléséről jövök, ahol előterjesztőként voltam jelen.

A törvényjavaslatot T/3652. számon, önálló képviselői indítványként nyújtottunk be
Font Sándor képviselő úrral, a Mezőgazdasági bizottság elnökével. A két előterjesztőből is
látszik vagy legalábbis egyértelműen következtethető, hogy a mezőgazdasági és az
egészségügyi tárca együttes munkájáról vagy együttes előterjesztéséről van szó.

Nagyon röviden és néhány mondatban, mert semmiképpen nem szeretném a
diszkusszió elől elvenni az időt, hogy ennek a népegészségügyi termékadó bevezetésének mi
is az indoka, és azt is szeretném elmondani, hogy ebben a benyújtásban - nyilvánvalóan
okulva az előző bizottsági ülésből - nem szeretnénk semmit a szőnyeg alá söpörni. Korábban
hamburgeradó néven híresült el úgymond ennek a törvényjavaslatnak a benyújtása, amelyet
szeretnénk a címben szereplő népegészségügyi termékadóra módosítani azért, mert itt sokkal
szélesebb kérdésről és sokkal szélesebb körről van szó, mint magának a hamburgernek a
kérdéséről, de természetesen a hamburger maga is egy jelkép, de a hamburgerben érintettek
már a chips irányába és egyéb irányba próbálták ennek az adónemnek az elnevezését
szorítani. A népegészségügyi termékadó talán sokkal inkább megfelel ennek az elnevezésnek.

Ez tulajdonképpen azért nagyon lényeges, mert folytatása egy korábbi folyamatnak, a
nemdohányzók védelméről szóló, már elfogadott törvényjavaslatnak, amelyben meglehetősen
rosszul állunk az Európai Unió tagállamai között, a 25. helyen vagyunk a 27 tagállam közül a



- 6 -

negatívan érintett országok sorában. Ami nagyon lényeges, hogy Magyarországon főleg két
terméknek – de sok említhető természetesen – a fogyasztása nagyon-nagyon negatívan érinti a
lakosságot, ez pedig a sónak és a cukornak a fogyasztása. Sajnos, a felnőttek a napi ajánlott
sómennyiség háromszorosát, és ami ennél is sokkal szomorúbb, a gyermekek a négyszeresét
fogyasztják naponta, és a sok-sok egészségtelen élelmiszert.

Emellett a szív- és érrendszeri megbetegedések, daganatos betegségek, a túlsúlyos
vagy éppen elhízott honfitársaink, gyermekeink nagyon sok problémát hordozhatnak a
betegségek vonatkozásában önmagukban. A magas vérnyomás, mint népbetegség, döbbenetes
szám, Magyarországon 2,5 millió embert érint. A 35-64 éves férfiaknak 30,4 százaléka, a
nőknek pedig közel 30 százaléka túlsúlyos. A 7 éves gyerekeknél is minden ötödik fiú és
minden negyedik lány túlsúlyos vagy elhízott, és ami egészen elborzasztó, hogy 10 év alá
csökkent a magas vérnyomás betegség megjelenésének az aránya Magyarországon
gyermekkorban is. Tehát itt mindenféleképpen sürgős lépésre lenne szükség természetesen.

Az egészséges táplálkozás irányába kellene terelni a magyar lakosságot. Természetes,
hogy az ebből a termékadóból származó költségvetési bevételnek a visszafordítása –
gondolom, ezzel államtitkár úr is teljesen egyetért – az egyelőre nem igazán létező, de
reményeink szerint hamarosan feléledő népegészségügyi program irányába kellene hogy
forduljon mindenféleképpen. Azzal az anomáliával is, ami nyugodtan felvethető, hogy ez az
adóbevétel, amelynek egyébként a mértékét ebben az évben, 2011. évben szeptemberi
kezdéssel 3-5 milliárdra, éves szinten körülbelül 20 milliárdra, más számítások szerint
egyébként teljes körben mintegy 30 milliárdos adóbevételre is ki lehet terjeszteni. De paradox
helyzet lehet ebben a kérdésben olyan tekintetben, hogy ez a költségvetés egészét, akár a
komplex adóbevételeket illetően negatív irányban is befolyásolhatja. Ezért van az a passzus
beletéve, hogy egészében a központi költségvetést érinti és terheli magának ennek az
adónemnek mindenféle, esetleg negatív vonatkozása is az adóbevételek vonatkozásában.
Tehát erről mindenféleképpen kell beszélnünk.

Egy lépés az egészséges életmód felé. Sokak részéről elhangzik, hogy valóban a
lakosságot tulajdonképpen talán nem is erőszakosan, de egy kicsit markánsabban lehet-e az
egészséges életmód irányába terelni. Skandináv példák és a világ sok-sok országának példája
azt mutatja, hogy lehet is és kell is ebbe az irányba terelni a lakosságot, mert sokszor nem
tudja az ember, talán mi magunk sem tudjuk, hogy végül is milyen módon ártunk a
szervezetünknek.

Tehát nem szeretnénk tehetetlenül végignézni azt, hogy egészséges emberek, gyerekek
hogyan lesznek éppen ennek a fajta helytelen táplálkozásnak, életmódnak a következtében az
úgymond betegei, netán áldozatai.

Ami nagyon lényeges, én itt nem bontanám ki, hogy melyik része milyen
összegszerűséget érint, erre a diszkusszióban szerintem sor kerülhet minden további nélkül.
Alapélelmiszereket nem érint, csak olyan termékköröket, amelyeknek van egészséges
alternatívája.

Ezek az adónemek egyébként nem magyar találmánynak számítanak, az Egyesült
Államok 33 tagállamában éppen a cukrozott üdítőkre vonatkozik, azért a hamburger világa az
Egyesült Államok, arra nem terjed ki, Dániában szintén ugyanerre, édességekre, jégkrémekre,
és egyéb országokban, Lengyelország, Izland, Észtország, Thaiföld, Szlovénia a
dohánytermékekre vonatkoznak ezek az adónemek.

Fontos információ még az, hogy a mezőgazdasági munkacsoporttal együttesen
kidolgozva, és miután itt az általános vitára való alkalmasság van terítéken a mai napon, ez a
javaslat nyilván abba az irányba is nyit, hogy mindenképpen a magyar, de egészséges
termékek irányába, gyümölcsök és egyéb élelmiszerek irányába kellene a lakosság fogyasztási
szokásait mindenképpen propagálni, javasolni.
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Természetesen sok negatív tendencia is megjelent vagy megjelenhet ezzel a kérdéssel
kapcsolatosan. Nevezetesen van még egy másik probléma, ami felvetődik, előzetesen
szeretném mondani, nevezetesen hogy el kell indulni ezen az úton, mert elsősorban és először
az úgynevezett csomagolt és egészségtelen élelmiszereknek a kavalkádjára terjed ki úgymond
ennek a törvényjavaslatnak ez a fajta javaslattétele, ami itt, a törvényjavaslatban szerepel. De
természetesen ezzel nem mondhatjuk és tehetjük azt, hogy azokra a cukrászati termékekre
vagy éppen egyéb magyaros étkezési szokásokra nem kell a megfelelő ajánlásokat megtenni,
amelyek ugyanolyan formában egészségtelenek a lakosság vonatkozásában, mint az előbb
említettek. Ebben semmiféle multinacionális cégek elleni érzés nem szerepel, inkább csak egy
olyanfajta igazságos megosztása ennek a problémának, hogy valamilyen úton-módon el
kellene indulni ezen a területen.

Ami azért nagyon lényeges, hogy felvetődik még egy másik kérdés is. Most nem azért,
hogy magunk ellen erős kritikákat megfogalmazzak, de azért az utóbbi időben az inflációs
rátát nagymértékben és elsősorban az élelmiszerek árai határozták meg, tudniillik az utóbbi
időben megállíthatatlannak tűnik az élelmiszerek inflációs rátája, mert az utóbbi időben is
legalább 7-8 százalékos, 10 százalék körüli emelkedés volt - 8,5 százalék egészen pontosan -,
ami az élelmiszerekkel kapcsolatosan felvetődött.

Tulajdonképpen ennyit szerettem volna ennek a törvényjavaslatnak az általános
vonatkozásairól mondani. Természetesen nem belemenve az írásos anyag egyes elemeinek a
részletezésébe, ennyit szerettem volna bevezetésképpen mondani. Alelnök asszonynak
visszaadnám a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Most tisztelettel megkérem államtitkár urat,
hogy a szaktárca, illetve amennyiben van, akkor a kormány álláspontját ismertesse velünk.

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
szépen a szót, alelnök asszony. Támogatjuk ezt a kezdeményezést, ez magától értetődő. Ha
megnézzük a statisztikáinkat, akkor néhány adatot hadd mondjak.

Hazánkban a férfiak 25,2 százaléka, a nők 34,4 százaléka magas vérnyomástól
szenved. Az agyvérzések 62 százalékának, a szívkoszorúér-betegségek 49 százalékának a
hátterében magas vérnyomás áll. A szív- és érrendszeri betegségek az összes betegségek és a
halálozás felét okozzák. A magas vérnyomás több mint 2,5 millió embert érint ma
Magyarországon.

A 35-64 éves férfiak 30,4 százaléka elhízott, 41,3 százaléka túlsúlyos. A nők esetében
ugyanebben a korosztályban 29,7 százalék elhízott, 33,8 százalék túlsúlyos. Hazánkban a 7
éves gyerekek közül minden ötödik fiú és minden negyedik lány túlsúlyos vagy elhízott.
Valamit tenni kell.

Úgyhogy azt látva, hogy ezeknek a betegségeknek a kockázata megfelelő
táplálkozással és rendszeres testmozgással csökkenthető lenne, akkor azt kell mondanom,
hogy meg kell tegyük a szabályozás oldalán azt, amit a szabályozás oldalán meg lehet tenni,
és meg kell tenni a népegészségügyi mozgósítást az életmódváltás egyéb területén is.

A sófogyasztás. A magyar sófogyasztás jelentősen meghaladja az ajánlott értéket. „Az
élet sója”, szoktuk ezt mondani, vagy „sótlan ember”, tehát ez még a kultúrában mélyen
gyökerező módon ott van, hogy ez mehet, és ennek az a következménye, hogy a felnőtteknek
napi 5 gramm helyett 14-18 gramm, a gyermekeknek a napi ajánlott 3-3,5 gramm helyett 13,1
gramm a sófogyasztása.

Tehát rengeteg luxuskalóriát használunk fel. Ezért úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi
tapasztalatok alapján a különféle termékekre rakódó népegészségügyi termékdíjak, adók, ezek
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befolyásolják a termékek fogyasztását, ily módon az egészségkockázatot, úgyhogy
egyetértünk a kezdeményezéssel.

Nagyon fontos az, hogy címkézett módon kerül felhasználásra ez az összeg, tehát az
egészségügyi forrásteremtésnek a részeként lehet erre tekinteni. Csak jelzem, hogy a
harmadik, negyedik negyedévben tömegesen kerül majd kiírásra népegészségügyi témájú
uniós pályázat, úgyhogy első időszakában a forrásokat valószínűleg az ellátórendszer egyéb
területeire kell, de hosszú távon mindenképpen a népegészségügyi helyzet javítására
szükséges fordítani.

Egyetértek azzal, hogy ez egy első lépés, tehát nyilvánvalóan ennek a tapasztalatait
felhasználva kell kialakítani a népegészségügyi termékadóztatás, a fogyasztás
befolyásolásának és a forrásteremtésnek a megfelelő kombinációját. Köszönöm szépen.
Ennyit akartam mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most akkor megnyitjuk a vitát. Szeretném jelezni, hogy a
vita egykörös lenne, illetve szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy rajtunk kívül még négy
bizottság tárgyalja ezt az előterjesztést, és mivel mi egészségügyi bizottságként,
szakbizottságként szerepelünk az előterjesztés tárgyalásánál, kérem, hogy a szakmaiságot
azért igyekezzünk előtérbe helyezni.

Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni, kérdezni. Iván László professzor úr!

Kérdések, hozzászólások, vélemények

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Rendkívül fontos dologról van szó.
Régóta tudjuk, évtizedek óta vizsgálatok, összehasonlítások történtek. Valóban, itt az
egészséges táplálkozás és az élelmiszerek kérdése terítékre került végre, mégpedig úgy, hogy
egy termékadó formájában kerül előtérbe.

Nekem két megjegyzésem, illetve kérdésem van. Tudjuk, hogy nem a statisztikák
szerint halnak meg az emberek, hanem a meghaló és megbetegedő emberek a statisztikákban
jelennek meg. Ezek a statisztikák kétségtelenül fontosak, követéses módszerek ritkán adódnak
manapság nálunk, tehát nem követéses módszerrel vizsgáljuk, hanem keresztmetszeti
vizsgálatokkal, korcsoportok között vagy egyébként, területenként. Tehát azért ezt még egy
kicsit át kell gondolni, hogy a statisztikai adatokkal alátámasszuk a javaslatainkat és a
módosításainkat, és ezért a termékadóról szóló problémát is meg kell majd ilyen szempontból
támogatnunk.

A másik dolog pedig: az kétségtelen, hogy ha a szalmakazalban vagy bármilyen
kazalban elkezdünk valamit keresni, akkor az biztos, hogy mindig találunk valahol valami
problémát, és akkor az egész kazal figyelmen kívül hagyásával megállapítjuk, hogy ahonnan
kihúztam ezt a szalmaköteget, az rothadt volt, piszkos volt, rossz volt, ártalmas volt. Nem
nézem meg, hogy az egész kazal milyen, nem is lehet. De az egy nagyon fontos dolog valóban
a dohányzásellenességben meg itt is, hogy megnézzük-e azt, megkalkuláljuk-e vagy
megpróbáljuk-e kalkulálni azt, hogy az egészséges és ajánlott és népegészségügyileg fontos,
preventív módon fontos, egyéb vonatkozásban fontos élelmiszerekhez való hozzájutást és
ezeknek az árfekvését viszont kvázi a mérlegnek megfelelő kiegyensúlyozás végett hogyan
tudnánk befolyásolni? Vegyen valaki egy kiló répát vagy vegyen valaki valamilyen zöldséget,
iszonyú árak vannak.

Ezzel szemben ezek az édességek nem annyira. Valóban le kell csökkenteni, sőt be se
kellett volna úgy engedni, ahogy annak idején beengedték. Azt hiszem, hogy a kettőnek a
mérlege alapján kellene valahogy kalkulálni, és ebben a többi minisztériumnak és a többi
tárcának is óriási szerepe van. Azt hiszem, hogy ezt nem hagyhatjuk ki semmiképpen. Én ezt
csak gondolatként, javaslatként vetem fel, mert ha valamit megszorítunk, meg is indokoljuk,
de egészen tudományosan nem tudjuk igazán bizonyítani, csak a statisztikák alapján, a
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statisztikák pedig olyanok, San Luisban mondta nekem egy Kaplan nevű kedves kollégám,
aki statisztikus, orvos és epidemiológus volt, hogy a statisztika olyan, mint a gyerek keze
ügyében a kalapács, tudjuk nagyon jól, hogy mindig talál vele kalapálnivalót. De fontos
dolog, mint eszköz. Viszont mindenképpen ezt a mérleg jellegét hangsúlyoznám, hogy igenis,
akkor azokat a termékeket, amelyek legalább hozzáférhetőség szempontjából fontosak,
azoknak a kezelését, azokat a permetezés, gyomirtók, egyéb anyagoknak a bekerülésével
kapcsolatosan nézzük meg, és azokat viszont olyan árfekvésben tudjuk értékesíteni. A piac
szabályoz, ez egy bűvös mondat, a piac szabályoz, de a piacra hatást, a piacon belüli
ellentételező lehetőségeket nekünk meg kell ragadni és ezt nagyon fontosnak tartom.

Azt hiszem, hogy ez a népegészségügyi termékadóról szóló javaslat feltétlenül
támogatandó, de fenntartásaim vannak azzal kapcsolatosan, hogy ez mennyire érvényesül,
egyrészt hosszú távon fog-e érvényesülni, de hogy ezen a hosszú távon vagy rövid távon belül
mit tudunk tenni a másik oldal, a kompenzáció érdekében, azt hangsúlyoznám. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom a szót Gyenes Géza alelnök úrnak. (Dr. Gyenes
Géza: Nem, elnézést, Szilágyi képviselő úr jelentkezett előbb.) Igen? Bocsánat, nem láttam,
elnézést kérek. Akkor Szilágyi képviselő úré a szó!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Előterjesztő Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Mi nagyon szeretnénk ezt támogatni, a mi
koncepciónkban is szerepel az, hogy az egészségtelen és környezetszennyező dolgokat
valamilyen módon sújtsuk akár adóval, akár adminisztratív intézkedésekkel, de jelen
formában nem gondolom, hogy ez így támogatható. Millió aggályom van, adózástechnikai is,
egészségügyi is, stb.

A legfontosabbal kezdem, hogy a törvény szövegében semmilyen garancia nincsen
arra, hogy valóban népegészségügyi célokra fogják a bevételt fordítani. Ha ezt a garanciát
nem sikerül megteremteni, akkor mi semmiképpen nem fogjuk támogatni.

A sok egyéb aggályt én most nem sorolnám el, majd este vagy nem tudom, mikor,
éjszaka lesz megint az általános vitája?

ELNÖK: Igen.

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Nagyszerű! (Dr. Horváth Zsolt: Jobb, mint hajnalban!)
Ezeket majd nyilván el fogom mondani. Hadd mondjam a legfontosabbat. Itt gyakorlatilag
egy második forgalmi adót fogunk rátenni ezekre a termékekre, amit egészen biztosan nem
lehet az uniós szabályok szerint. Én azt gondolom, hogy ez így nem megy.

Egymás között vagyunk, a három és fél oldalas adójogszabály ilyen Móricka-módon
beterjesztve, egyéni képviselő indítvánnyal, uniós notifikáció nélkül, ez nem elfogadható,
nem hiszem, hogy ez lenne a követendő út. Csináljunk egy sokkal jobbat, legyen januártól
hatályos, de működjön. Sajnos, ez így nem fog működni.

Abba gondoljanak bele, hogy ugyanazt a terméket, mondjuk egy süteményt én a
cukrászdámban eladom, akkor az nem lesz adóköteles, ha ugyanazt a terméket becsomagolom
és eladom valamilyen kis üzletben, onnantól ez adóköteles lesz. Gyakorlatilag mi a különbség
a kettő között? A csomagolás. A csomagoláson pedig már van egy termékdíj, ma este fogunk
róla szavazni. Tehát ez biztosan nem járható út.

Ugyanilyen módon, ha megveszek a boltban egy kólát, akkor adót fogok fizetni,
nyilván rám át fogják hárítani ennek az adónak a költségeit, de ha a kocsmában veszek gépi
kólát, akkor az megint nem lesz adóköteles. (Dr. Horváth Zsolt: Ez nem így van!) Nem így
van? A törvény szövegéből nem ez derül ki. Itt akkor megint csak a csomagolás a különbség a
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kettő között. És akkor nem beszélünk az éttermi sült krumpliról és az egyéb dolgokról,
hamburgeradóként kezdődött ez az egész folyamat, és pont ezeket a termékeket nem sikerül
megadóztatni. Nem csodálkozom egyébként, hogy nem sikerül, egy borzasztóan nehéz
dologról van szó. (Dr. Iván László: Szalonnaadó.) Nem beszélve a hagyományos magyar
étkezés különböző hatásairól. Gondoljanak bele, hogy az, hogy elhízott a magyar, és nemcsak
a magyar, hanem az összes civilizált nép, már a kínai is kezd elhízni és kezdik átvenni azt a
táplálkozási szokásrendet, amit Nyugat-Európában látnak, és ugyanazokat a reklámokat nézik
a kínaiak is, mint mi, tehát ők is kezdik a McDonald’s-os sültkrumplit fogyasztani, és ott is
jelentkezik már a tinédzserkori elhízás.

De ez csak az egyik faktora ennek az egésznek. Nyilvánvaló, hogy a mozgás, az aktív
életmód hiánya a legfontosabb tényező ebben. Mindenki azzal példálózik, hogy nagyapáink
mennyi szalonnát, töpörtyűt és egyebeket ettek, mégsem híztak el, mert aktív munkát
végeztek egész nap.

A másik faktor pedig a stresszmentes környezet. Ha valaki nyugodt életet él, van
rendes munkája és vannak normális életkörülményei, akkor nem fogja ezeket fogyasztani,
biztos, hogy mást fog enni és normálisan fog táplálkozni. Ha azt gondoljuk, hogy a
hamburgerrel van a baj, a kólával meg a többi ilyen vacakkal, a chipsszel, akkor legalább a
promócióját tiltsuk már meg először, nem? Ha abból indulunk ki, hogy azt fogyasztjuk, amit
nekünk a tévében megmutatnak, hogy fogyasztani kell, akkor talán a promóciós ablakot
csukjuk először be, és utána nézzük meg azt, hogy lehet-e hatóanyag szinten ezeket a
termékeket adóztatni. Milyen jó lenne egy kötelező táplálékjelölési rendszer, ha minden
termékről azonnal tudnám, és ha például az utcán át árusított, zacskóban adott Fornettiről
tudnánk, hogy mit tartalmaz, a nagy magyar innováció és a hatalmas, nagy, magyar büszke
vállalkozó mi mindent tukmál ránk, akkor szerintem egészen másképp nézne ki itt a
népegészségügyi erőfeszítés. Milyen jó lenne, ha a közétkeztetéssel meg az iskolai büfékkel
foglalkoznánk elsődlegesen, és nem ezeknek a termékeknek az adóztatása jönne rögtön. A
fogyasztók oktatását és tájékoztatását célzó programokkal kellene szerintem kezdeni, nem
pedig egy ilyen jogszabállyal.

Nem beszélve arról, tisztelt bizottság, hogy van az állam kezében két nagyon
robosztus eszköz. Az egyik az áfa, a másik a jövedéki adó, és ha ezzel kezdene az állam
népegészségügyi szempontból játszadozni, sokkal hamarabb elérnénk azt a bizonyos hatást,
amit el szeretnénk érni.

Itt egy kis adót fog a kormányoldal megint bevezetni egyéni képviselői indítványra, és
éppen a kis adók ellen küszködünk, hogy egyszerűbb legyen az adórendszerünk és könnyen
behajtható adóink legyenek. Ez az adó nem lesz könnyen behajtható. Gondoljanak bele, hogy
milyen erőfeszítés kell majd ahhoz, és mennyibe fog kerülni ennek az egésznek az
adminisztratív költsége és a behajtási költség, hogy ezt tényleg be tudjuk szedni, és hogy
mekkora mérési kapacitással kell majd hogy rendelkezzen az adóhatóság, ha itt sóval,
cukorral és egyébbel készült ételeket fogunk adóztatni.

Tehát ilyen szempontból sem teljesen stimmel. A kis adónemektől talán tényleg meg
kellene szabadulni, és nem egy újabb bonyolult, nagy adminisztrációs terhet jelentő adót
bevezetni.

De vissza a népegészségügyi érvekhez. Itt arról is szó van persze, hogy az alacsonyabb
árú termékeknek érezhető fogyasztóiár-növekedése lesz az adó hatására, míg a nagy értékű és
nagy fogyasztói árú termékeken, amiket nyilván azok fogyasztanak, akiknek a jövedelme
magasabb, azokon ez nem nagyon lesz érezhető. Így megint egy olyan adónemet vezetünk be,
amely a kis jövedelműeket, az alacsonyabb jövedelműeket fogja sújtani. Azt gondolom, hogy
ezt is át kellene gondolni.

Nagyon pontosan értem a szándékot és egyetértek abban, hogy a silány és rossz
minőségű élelmiszereket korlátozni kell, drágítani kell, esetleg tiltani kell, és ez talán
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visszafoghatja a forgalmukat, de az biztos, hogy oktatás és tájékoztatás nélkül ez nem fog
menni. Ennyit mondanék elöljáróban, aztán este biztosan tudunk majd részletesen beszélni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most már tényleg Gyenes Géza alelnök úré a szó.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is azzal
kezdeném, hogy szerintem minden tisztességes pár egészségügyi programjában ez az ötlet,
hogy az egészségtelen termékekre forgalmi adót vagy valamilyen pluszadót vessünk ki, és ezt
forgassuk vissza az egészségügybe, azt hiszem, hogy ez egy olyan alap, ami természetesen a
Jobbik programjában is szerepel.

Kétségtelen, hogy a miniszterelnök úr is többször elmondta, és azt hiszem, államtitkár
úr is jelezte, hogy az egészségügybe igazából külső forrást behozni csak a gazdaság
beindítását követően lehet értelemszerűen. Természetesen, hogy a gazdaságot mivel lehet
beindítani, pénzzel, és ehhez képest az adósságpolitikánk miért olyan, amilyen, ezen most ne
nyissunk vitát, hanem valójában ezzel a törvénytervezettel foglalkozzunk.

Az első kérdés, részben Szilágyi képviselő úr gondolatmenetét folytatva, bár
államtitkár úr jelezte az elején, hogy ez csak egy kezdeti lépés, és majd több terméket is meg
fognak ebből a szempontból vizsgálni, de az első kérdés, hogy miért csak pont éppen az
édesipari vagy a sósipari termékekre terjed ki ez a kezdeményezés. Ugyanis valójában minden
élelmiszernek vizsgálni kellene, ha a népegészségügyi szempontokat tartjuk a
legfontosabbnak az egészségre gyakorolt negatív hatását, és amelyiknél azt tapasztaljuk, hogy
negatív hatása van, azt természetesen – hogy éppen ezzel az eszközzel vagy más eszközzel,
ennek a kiküszöböléséért sokat kellene tenni. Mindenesetre jelen pillanatban az élelmiszeripar
adja az emberek asztalára azt az ételfélét vagy étkezési terméket, ami gyakorlatilag akár lehet
egészséges vagy egészségtelen is.

Azt, hogy az élelmiszeripar egészséges élelmiszereket gyártson, ezt viszont szerintem
adókedvezményekkel kellene támogatni. Tehát miután végigvizsgáltuk, hogy mi az, ami árt,
mi az, ami nem árt, ugyanis én félek tőle, hogy csak ezzel a kezdeményezéssel a lakosság
fogyasztási szokásait, ami elsősorban az, hogy mit lát a tévében, mit tesznek az asztalára
címmel történik, igazából átalakítani borzasztó nehézkes és hosszadalmas lenne. Ezért lenne
fontos az egészséges termékek gyártását adókedvezménnyel akár támogatni.

Szilágyi képviselő úr is említette: ez a csomagolt dobostorta és a nem csomagolt
dobostorta. Most nemcsak az a kérdés, hogy ha így veszem, valóban az egészségkárosító
hatása a dobostortának, akár be van csomagolva, akár nincs becsomagolva, nyilvánvalóan a
magas cukortartalma miatt van, és a dobostortának a tetejére karamellizált cukrot raknak,
tehát valóban elég nagy mennyiségű cukor kerül ebbe, tehát ez is érdekessé teszi ezt az
elképzelést. Persze, jó, én megértem önöket, hogy az egyszerű kis cukrászdákat nem akarják
tönkretenni, de akkor egy kicsit tévedjünk át más gazdasági területre. Miért akarják
tönkretenni és miért akarják versenyhátrányba hozni a Magyarországon gyártó édesipari
cégeket? Ugyanis körülbelül az ő termékeik 70-80 százaléka Magyarországra készül,
gyakorlatilag elenyésző, amit külföldre gyártanak. Tehát őket keményen fogja ez sújtani.

Azt mondtuk, hogy az ipar, illetve a gazdaság beindítása rettentően fontos, ez akár 3-4
ezer munkahely megszűnését is eredményezheti ebben a feldolgozó, gyártó iparágban, az
élelmiszeriparban. Azért ez is egy nagyon lényeges szempont, amin azért el kellene
gondolkodni, ugyanis a multit, aki szintén termel ilyen terméket, de elenyésző százalékban
hozza be Magyarországra, azt kevésbé fogja ez sújtani. A magyar gyártók viszont be fognak
zárni vagy hátrányos helyzetbe fognak kerülni, a termékszerkezetüket átalakítani
természetesen – az előbb elmondottak szerint, hogy egészséges élelmiszereket termeljenek –
nem fogják tudni ilyen gyorsan. Ráadásul ez is egy érdekes kérdés, hogy ha most feltennénk a
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tárcának, hogy ugyan már, vizsgálja meg, és mondja ki, hogy melyik élelmiszeripari termék
az, amelyik a népegészségügyi szempontoknak száz százalékosan megfelel, az sem lenne egy
könnyű dolog, kétségtelen, de meg kellene kísérelni.

A másik nagy kérdés, ez szintén gazdasági jellegű kérdés, ha jól sejtettem az anyagból,
körülbelül éves szinten a tárca olyan 30 milliárd forint pluszbevétellel számol, ha jól láttam.
Én is szeretném tudni, mert az eddigi tapasztalataink szerint ezek általában elmaradtak.
Például nagyon örültünk volna, ha az alkohol- és dohánytermékekből bejövő bevételek egy
bizonyos százaléka valóban megnevezett mértékben az egészségügyi kasszába kerülne, és
valóban fel lehetne használni a gyógyítás területére. Félek, hogy ebből a 30 milliárdból az
állam nem óhajt nem tudom mennyit az egészségügyre fordítani. Van-e elképzelése a tárcának
– és ez részben kérdés is – arról, hogy ebből az éves 30 milliárdból körülbelül mennyi fog
valójában nevesítetten megjelenni a kasszában?

Van még egy utolsó, szintén inkább gazdasági jellegű hatása, végül is a termékár-
emelkedés miatt nyilván a kevésbé tehetősek nem fogják megvenni ezeket a termékeket, tehát
lesz egyfajta fogyasztáscsökkenés, ami viszont az adóbevételeket is fogja csökkenteni. Tehát
egy picit úgy érzem, hogy ezzel az intézkedéssel a gazdasági ellehetetlenülés irányába hat
most elsősorban a hatása, kevés lesz a népegészségügyi hatása, nem hiszem, hogy ettől sokkal
egészségesebbek lesznek az emberek, ettől ez egy komplexebb kérdés. Viszont pontosan a
gazdaság beindítása, a gazdaság felpörgetése, ezen belül a magyar ipar, a magyar
feldolgozóipar elindítását ez inkább hátráltatni fogja. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Tibor képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök asszony. Május 2-án Gőgös
Zoltán képviselő úr azonnali kérdés formájában azt kérdezte a kormány jelen lévő
képviselőjétől, hogy miért akarja a kormány új adóval növelni az élelmiszerárakat. Akkor
Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára azt válaszolta, hogy a
kormánynak nincsen ilyen szándéka.

Tehát sajnos, eltelt néhány hét és megint csak az bizonyosodik be, hogy nem
mondanak igazat, hanem egyszer ezt mondják, másodszor azt mondják, külföldön ezt
mondják, itthon mást mondanak.

Nyilván értem én államtitkár urat, a kormány tényleg nem akart ilyet benyújtani, ezért
nyújtották be képviselői önálló indítvány formájában. Ha a kormány nem akart ilyet csinálni,
akkor a kormány most miért támogatja, ha ez valóban őszinte szándék volt? Régi motorosok
vagyunk, már tudjuk, hogy a dolog hogyan működik.

Egyébként szakmailag tényleg azt kellene mondani, hogy nézzük meg, hogy más
országokban van-e ilyen jellegű adó, és ott milyen módon és hogyan működtek, milyen
tapasztalatok vannak az ilyen jellegű adókkal kapcsolatban. Sajnos, nem nagyon sok pozitív
példát tudunk felsorolni. Szándékok, próbálkozások voltak, Németország, Anglia, Dánia,
Románia, Egyesült Államok, számos más országban, és a végén minden országban arra az
álláspontra jutottak, hogy a kormányok inkább az egészséges táplálkozás népszerűsítését
választották, minthogy egy ilyen különadóval terheljék az állampolgárokat. Valóban itt is
elhangzott, a képviselők is mondták, hogy tetszik, nem tetszik, ezek az adók pontosan olyan
termékeket fognak sújtani, amit egyébként nem a társadalom gazdagabb rétege fogyaszt,
hanem éppen a szegényebbek. Tehát valószínűleg jelentősen fog csökkenni ezen termékek
fogyasztása.

Az is kérdés természetesen, a képviselő uraktól nem várható el, de amikor a kormány
kimondja azt, hogy támogat ilyen indítványt, akkor nyilvánvalóan valamiféle
háttértanulmánynak rendelkezésre kellene állnia ahhoz, hogy milyen gazdasági társaságokat,
milyen módon és hogyan fog nagy valószínűséggel érinteni egy ilyen javaslat. Igazak-e azok



- 13 -

az állítások, amelyek megjelentek itt már a sajtóban számos magyarországi gyártó részéről,
hogy azt mondták, hogy bizony, ennek lehet olyan következménye is, hogy akár több ezer
magyarországi munkahely szűnhet meg ezen intézkedések kapcsán.

Nem tudom, hogy ez valóban így van-e, csak az ő érdekképviseletük jelenik meg ilyen
módon, de a kormánynak tudnia kellene mondani erre valamit, hogy mi nem félünk ettől a
dologtól, mert valószínűleg ez nem fog bekövetkezni.

Államtitkár úr itt mondott egy nagyon halvány, és nem igazán elkötelezettség érvényű

bejelentést, hogy az ebből származó bevételeket az egészségügy céljaira fogják fordítani. Én
ajánlok egy üzletet, államtitkár úr. Mi beadunk egy módosító indítványt a törvényjavaslathoz,
amiben azt leírjuk, hogy az ebből származó bevételeket csak egészségügyi célokra lehet
fordítani. Ha ezt ön átveri a kormányon, és a kormány támogatni fogja ezt a módosító
indítványt, akkor mi megemeljük a kalapunkat ön előtt, és még ráadásul az Egészségügyi
bizottság is büszkélkedhet azzal, hogy íme, sikerült ezt a dolgot elérnünk. De láthatjuk, hogy
egyébként más területről lehetne sokkal intenzívebb és nagyobb volumenű forrást az
egészségügy céljaira fordítani. Emlékezetes a pálinkarendelet, itt is vitatkoztunk róla, ha
például az adózatlan pálinkából befolyó jövedékiadó-bevételt is az egészségügy céljaira
lehetett volna fordítani, akkor mindjárt néhány tízmilliárddal többje lenne az államtitkár
úrnak. Az se igazolódna be így utólag, amit mi előre mondtunk, hogy ez a pálinka meg fog
jelenni a kereskedelemben adózatlan termék formájában. Valamelyik nap olvashatták önök is
a sajtóban, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelezte, hogy éppen hány ezer literrel nőtt a
lefoglalt pálinka mennyisége, az adózatlan pálinka mennyisége, ami a kereskedelemben
nyilván ilyen módon megjelent.

Tehát nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy a kormánynak kell egy kis pénz (Dr. Iván
László: Sok kell.) Igen, jobb lenne, ha több lenne, és úgy gondolták, hogy ez az a terület,
ahonnan még lehet egy kis pénzt behajtani. Mindenféle ideológiát e mögé lehet tenni
természetesen, és fel lehetne sorolni még száz terméket, hogy ha ez benne van, akkor a
zsírszalonnától elkezdve a fene tudja, micsodáig miért nincs benne ebben a javaslatban. Tehát
úgy gondolom, hogy ez egy tisztán adóbehajtás, amit képviselő urak felvállaltak, ezért én
részvétemet nyilvánítom a képviselő uraknak, mert ebből nagy dicsőségük nem lesz a
következő hetekben, hónapokban.

Továbbra is tartom, államtitkár úr, az ajánlatomat, hogy kalapemelés nyilvánosan a
parlament üléstermében, ha egy ilyen módosító indítványt el tud fogadtatni a kormánnyal, és
benne lesz a törvényben, hogy csak egészségügyi célokra fordítható az ebből származó
bevétel. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úré a szó!

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, alelnök asszony.
Kalapom nincsen, de vannak ilyen gyerekkori sitykáim, úgyhogy azt be is viszem a
parlamentbe, ha ez így sikerül. Egyébként most nem akarok semmi politikai vermet ásni
államtitkár úrnak, de szerintem a metakommunikációjából és a szakmaiságából eredendően
azt elhiszem, hogy ő ezt a pénzt szeretné az egészségügyre fordítani. Egyébként mi már félig
megcsináltuk ezt a módosító javaslatot és be fogjuk adni, és reméljük, hogy keresztül is megy.

Mint gyakorló orvos és mint sportorvos is látom a statisztikai adatokon túlmenően azt,
hogy valóban még a sportorvosi rendelésre is rengeteg túlsúlyos, obez gyerek jön.
Csodálkozom rajta, hogy egyáltalán hogyan tud végigfutni egy kézilabda- vagy egy
kosárlabdapályát. Ugyanakkor elmegyek sportrendezvényekre, és konkrét termékeket nem
említve, de bőségesen fogyasztják a különböző egészségtelen üdítőitalokat, sós termékeket,
édesipari termékeket, még azok is, akik sportolnak. Ezt azért mondom, mert professzor úrral
teljesen egyetértek, hogy ez egy komplex szalmakazal, amiben benne van az egészségtelen
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termékek csoportja, ugyanakkor benne kell lennie egy csomó jó dolognak is. Itt közben
beszélgettünk, hogy jó, ezt valahogy megpróbáljuk esetleg mérsékelni, de jó volna a magyar
céklát, magyar uborkát, magyar paradicsomot, magyar almát valahogy preferálni. (Dr. Iván
László: Magyar fokhagymát.) Magyar fokhagymát, vagy mondjuk az életmódot, a sportot
ezen túlmenően, vagy a kommunikációt, mert óriási jelentősége van a kommunikációnak.
Gyermekkoromban Öveges professzor úr előadásaira emlékszem, még mindig emlékszem rá,
vagy volt olyan, hogy „Mindent tudni akarok” vagy a „Mindentudás egyeteme”. Szóval azért
elsősorban a döntések, mielőtt odanyúlunk a paradicsomért vagy a chipsért, az ott a
gondolatvilágban fogalmazódik meg, és nyilván azt is befolyásolni kell, és ez egy elég
komplex dolog.

Tehát azt mondom, hogy mint orvos, én ezt mindenféleképpen támogatom. A
különböző adójogi és matematikai dolgokkal különösképpen nem akarok foglalkozni,
legfeljebb annyiban, hogy valóban az egészségügyben szeretnénk látni ennek a bevételét.

Sajnos, én is érzem azt az átmeneti negatív szituációt, ami akár a munkahelyek
tekintetében, akár a fogyasztáscsökkenés, adóbevételek csökkenése, átmeneti csökkenése
folytán bekövetkezhet, de erről rengeteget beszéltünk, hogy az egészségnyereség egy hosszú
távú nyereség, és minden tekintetben az ilyen jellegű dolgok előbb-utóbb a népesség jelentős
egészségnyereségét hozzák, ami manuálisan is előbb-utóbb megjelenik a társadalom asztalán.

Tehát azt mondom, hogy ha még negatív problémák, átmeneti problémák vannak is,
akkor a hosszú távú egészség- és költségvetési nyereség miatt a költségvetésnek és a
nagypolitikának ezt mindenféleképpen fel kell vállalni.

Amikor arról szól képviselőtársam, hogy az egészségügyi ágazaton belül szeretnénk
látni a formális, a valós és a virtuális bevételeket, nyilvánvalóan ennek egyik formája a
különböző népegészségügyi programok támogatása. De nekem volna még egy ötletem, ami
komplex módon közelíti meg a jelenlegi problémákat, mert úgy gondolom, hogy a különböző
népegészségügyi programok, a primer prevenció az alapellátásnak egyik nagyon szerves
elemét képezik. Ilyen szempontból ha valamilyen, nyilván megfelelő szakmai kautélák mellett
az alapellátó rendszerbe többletforrásokat tennénk ilyen jellegű követelményekkel és
különböző programokkal, az az alapellátást végző kollégáknak a munkakörülményeit,
életkörülményeit is komplex módon javíthatná, természetesen ennek a célnak a
megvalósításán keresztül is.

Tehát azt kívánom, hogy ez a program legyen sikeres, és azzal a módosító javaslattal
együtt emelhessük a sapkánkat és a kalapunkat majd államtitkár úr előtt annak idején, amikor
ennek eljön az ideje. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, alelnök asszony. Tisztelt
Képviselőtársaim! A törvényjavaslat engem nagyban emlékeztet, sőt annak az elfogadási
körülményei is a nemdohányzók védelméről szóló törvény első elfogadásának időszakára, bár
akkor az kormányzati előterjesztésként jött.

Valóban egy olyan javaslatról van szó, amely nagyon sok termelő ágazatot érinthet, és
alapvetően érinti a fogyasztókat. A logikája egyébként alapvetően az, hogy az ár emelésével
csökkenteni lehet egy adott termék fogyasztásának a mennyiségét. Ez a vegytiszta logikája
ezeknek az adónemeknek. Ami rögtön kizárja azt a fajta – amit az előbb a Fogyasztóvédelmi
bizottságban mondtak, hogy ezt áthárítják-e a fogyasztóra vagy nem. Ha nem hárítják át a
fogyasztóra, akkor a népegészségügyi célját eleve el sem éri, tehát akkor nyugodtan felejtsük
el. Tehát alapvetően ez az adónem nem olyan, mint a bankadó vagy a mobilszolgáltatókat
vagy a hírközlési ágazatot sújtó adó. Tehát ennek az a logikája, mint a dohánytermékek
esetében, a jövedéki adó emelése.
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Egyértelmű bizonyítékok vannak a dohányzás esetében, de egyébként ezen
termékeknél nemzetközi példákkal is, hogy az adó emelése az adott termék fogyasztását
csökkenti, ami nagyjából megfelel a közgazdasági elvárásoknak is. A dohánynál teljesen
egyértelmű, mi több, ott most látunk egy jelenséget, mivel tételes a jövedéki adó a
dohánytermékeken, az emelést követően a gyártók elkezdték csökkenteni a termelői árat, mert
visszaesett a fogyasztás.

Tehát azt gondolom, hogy ez az adónem ilyen értelemben be fogja tölteni a szerepét.
Kérdés az, hogy nemzetgazdasági szinten bevételt vagy kiesést fog-e jelenteni.

Alapvetően, mivel élelmiszereket érint, mivel viszonylag kevés élelmiszer, és
leginkább csak az alapélelmiszerek tartoznak az alacsonyabb áfakulcsba, ezért nagy
valószínűséggel áfa vonatkozásában ez komolyabb kiesést nem fog jelenteni annak okán,
hogy a lakosságnak az élelmiszerre költhető jövedelme adott, az egy nagyon-nagyon konstans
valami, ami egészen más okok miatt változik. Tehát vélhetően ilyen oldalról kiesés nem lesz.

Talán itt nem osztották szét, de akihez eljuttatták interneten, egyéb módon, többen
szakértői anyagokat juttattak el hozzánk, amely azt próbálja bizonyítani, hogy munkahelyek
szűnhetnek meg például a magyarországi édesiparban, ha ez a törvényjavaslat elfogadásra
kerül. Először is azt jelezném, hogy ezzel azt bizonyítják, amit az előbb mondtam, hogy akkor
ez valóban a fogyasztásban egy visszatartó erő. Ha pedig ez így van, akkor ismerve azt, hogy
a cukorbetegségnek az egyik típusát alapvetően a természetben egyébként elő nem forduló
tisztított, szinte teljesen száz százalékos tartalmú kristálycukor és annak a fogyasztása, illetve
az azzal előállított, irreálisan magas cukortartalmú élelmiszerek okozzák, amire az emberi
szervezet – bocsánat, hogy így mondom – gyárilag nincs felkészülve, hiszen kialakulása során
ilyen élelmiszerekkel nem találkozhatott, akkor ez azt jelzi, hogy a törvény működik, és ez a
fajta, típusú adó működik. Másfelől egyébként, ha ez valóban ekkora gond a hazai édesipar
számára, itt a logika az volt, amit leírtak, hogy azért őket sújtja jobban, mert ők nagyobb
arányban forgalmaznak Magyarországra, mint a Magyarországon termelő multinacionális
cégek, akik a termelésüknek csak egy töredékét forgalmazzák Magyarországon, mert
egyébként mindenkit ugyanúgy sújt az adó. Ebben az esetben akkor ez gazdaságpolitikai
kérdés, és nem hiszem, hogy ennek az adónemnek kell ezt a kérdést kezelnie, mert nem ide
tartozik. Ennek az adónemnek nem ez a célja.

A gyermekek napi sószükséglete 3 gramm. Csak azért említem ezt meg, mert
államtitkár úr is mondta, a múlt héten az ellenőrző albizottságban ezzel foglalkoztunk. Az,
hogy már a közétkeztetésben ennél lényegesen többet megkapnak a gyerekek, az önmagában
egy probléma, de most gondoljanak bele, 3 gramm só egy közepes adag sült krumplin rajta
van. Simán rajta van, és azt egy gyerek úgy elburkolja, ahogy van.

Tehát hogy azért itt valamit kell tennünk és lépni kell, az tény és való. Egyébként csak
zárójelben szeretném megjegyezni, és akik már esetleg hosszabb időt töltöttek az Egyesült
Államokban, azok találkozhattak azzal, hogy amikor a boltban szinte bármilyen
húskészítményt levesznek, annak édes az íze a magyar ember számára, kifejezetten édes. Én
egy évet töltöttem kint, amikor hazajöttem, akkor gyakorlatilag minden ehetetlenül sós volt,
amit készételben, akár közkonyhán, mindenhol kaptunk. Tehát a só ennél egy összetettebb
történet.

Ne várjuk csak ettől a javaslattól, hogy ez mindent megold, viszont engem ez nem
tartana vissza abban, hogy egy lépést tegyünk, mert ez egy jelentős és nagy lépés. Megint a
nemdohányzók védelméről szóló törvényt említem. Annak idején, ha rögtön azt mondjuk,
hogy a törvény olyan formában fog kinézni, mint ahogy most elfogadtuk, szerintem be sem
tudjuk adni a Ház elé. Tehát lépésről lépésre.

Szerintem ez a törvény az irányt kijelöli, a javaslat jó. Egyelőre, hogy mire
vonatkozik, van benne az a kitétel, hogy a csomagolt termékekre vonatkozik. Ez
leegyszerűsíti a törvény bevezetését, és annak az adónemként való megjelenítését. Sokkal
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egyszerűbb. Nem érint rengeteg olyan előállító helyet, példának okáért a cukrászatokat
szokták mondani, hiszen ők az alapanyagokat vásárolják meg. Az alapanyagokat nem érinti,
előállítja belőle azt a terméket, amelyet egyébként már érintene, ha ő gyár lenne, és gyári
csomagolásban adná. Valóban ez egy ellentmondás. Ezért mondom, hogy ez egy első lépés,
nem kell ezt eltitkolnunk. Most ennyire futja, ha lehet, ha lehet, én most is benne vagyok, ha
át tudjuk vinni a kormányzaton, akkor vigyük át együtt. Az egészségnyereség – ahogy
képviselő úr mondta – céljának az felelne meg, hogy ha ez csomagolástól függetlenül
mindenhol lenne. Ha most ez nem megy egy lépésben, akkor nem megy, akkor pedig
tudomásul kell venni, hiszen a politika a kompromisszumok művészete. Én ezt egy
elfogadható kompromisszumnak tartom.

Képviselő úr, a kérdése a gépi kólánál azért speciális, mert a két nagy kólagyártó úgy
csinálja, hogy az egyik szörpöt árul, amihez vizet és szén-dioxidot kever az automata, a másik
pedig, mint a söröshordó, készen adja. De mind a kettőnél megfizetik az adót, hiszen az adót
az első forgalomba helyező fogja megfizetni, ami azt jelenti, hogy ha Magyarországon
termelték, akkor nyilván a gyártó, ha behozták, akkor aki behozza és forgalmazza
Magyarországon, akkor ő fogja megfizetni az adót.

Egyébként ennek az az oka, és ezért nem áfaszerűen működik, az a logikája, hogy
sokkal kevesebb adózót, szereplőt érint. (Kovács Tibor: Áfaszerűen működik.) Nem,
fogyasztási típusú adó, de nem áfaszerűen működik, képviselő úr.

Tehát valóban fogyasztási típusú adó, aminél az a cél, hogy a végfelhasználó, a
végfogyasztó fizesse majd meg, és az árba be is fogják építeni a forgalmazók teljesen
természetesen, a forgalmazók, gyártók be fogják építeni és beépül az árába.

Annyi különbség lehet egyébként, ha nagyon szőrösszívűen nézzük, hogy még ha
működhetne is úgy, ahogy ön mondja, hogy egy külön áfacsoportot hozunk létre, ettől
szerintem a pénzügyeseket a sikítófrász kerülgetné abban a pillanatban. Az áfa valamiért egy
szent tehén, ezt én így kívülről látom. Tehát abba innen, az egészségügy irányából
belematatni a főben járó bűnök közé tartozik. Szerintem nálatok is így volt, azt valamiért nem
szeretik.

Az alapvető nagy különbség az lenne egyébként benne, hogy az egyik esetben a
forgalmazónak van egy olyan nyilvánvaló lehetősége, hogy a forgalmazási árba önmaga
eldönti, hogy mennyit épít bele és mennyit nem, szerintem simán át fogják hárítani az egészet,
majd a piac eldönti, hogy mennyit lehet egyébként. A másik esetben, az áfánál csak úgy tudna
védekezni, ha a termék árát csökkentené, hogy a fogyasztóra ne háruljon át az egész költsége.
De ez csak ilyen számolási megközelítés. De azt ismerjük el, hogy ez egy ilyen adó.

Összegészében azt gondolom, hogy első lépésnek jó, szerintem működni fog, és lesz
egy hatása, van egy olyan szabály, hogy ha adsz egy határértéket, akkor az emberek
igyekeznek a határértékhez közelíteni. Tehát ha mondjuk egy alkalmazottnak megmondjuk,
hogy 12 ezer forint lehet a havi mobilszámlája, akkor az 12 lesz. Igaz, hogy előtte nem
telefonált el csak 8 ezret, de akkor az 12 lesz. Ezért szokták mondani, hogy sokszor ne adjunk
meg összeget. Viszont ha egy termelőnél van egy adott limit, és azt mondják, hogy ha a
cukortartalom nem haladja meg a 20 százalékot – most a hasamra ütöttem, nem a törvényből
idézek -, akkor mentesül az adónemtől, akkor meg fogj fontolni, hogy ő bizony, leviszi 20
százalék alá. Miért ne vinné le?

Ennek van hatása. Nemcsak az a hatása van, amiről itt beszélünk, hogy a fogyasztó
mennyit fog fizetni, menyit nem, mert akkor a ceteris paribus elvet vettük, hogy a gyártónak
esze ágában nincs alkalmazkodni, a fogyasztónak esze ágában nincs alkalmazkodni, hanem
csak bumm, bejött az adó. De azt várjuk, hogy majd alkalmazkodnak, és lehet, hogy első

lépésben nem kell 20-ra vinni egy adott változót, ezzel lehet játszani, egy eszközt kap az
egészségpolitika, amelyben ennek az adónak az ésszerű és okos használatával egy folyamat
irányába terelheti a gyártókat és a fogyasztókat egyaránt.
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Tehát ha van olyan, amiben feltétlenül változást igényel, mondják el, ha valami nagy
hiba van a törvényjavaslatban, mondják el, van időnk korrigálni, de magát a javaslatot
szerintem hagyják életben, és képviselő urak, ha sikerül elérni, hogy bekerül a jogszabályba,
hogy az egészségügyre kellene fordítani, akkor azt gondolom, hogy meg kell hogy szavazzák
a javaslatot, az a korrekt ajánlat. Köszönjük. (Kovács Tibor: Akkor meg is szavazzuk!)

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Kovács Tibor: Egy ügyrendi megjegyzésem lehet,
alelnök asszony?) Parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. A 3. § (2) bekezdése szerint, tisztelt
képviselő úr, az adó alanya az adóköteles termék értékesítéséről kiállított számlán köteles
feltüntetni, hogy az adókötelezettség őt terheli, ugyanúgy, mint az áfánál.

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Ez nem mond ellent annak, amit én mondtam.

ELNÖK: Képviselő úr, úgy gondolom, hogy ha nem szükséges, akkor nem kellene
most minden frakciónak erre válaszolnia, de amennyiben szükségesnek tartja, megtesszük.
(Dr. Horváth Zsolt: Ügyrendit mondtál, és akkor ügyrendi vitát kellene nyitnunk.) Ügyrendit
mondott, és akkor vitát kellene nyitni róla.

KOVÁCS TIBOR: Köszönöm szépen, akkor csak egy megjegyzés volt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor nagyon szépen megköszönöm. Úgy gondolom, hogy
a bizottságnak megfelelően egy érdemi, szakmai vita zajlott. Egy dolgot szeretnék, mint orvos
megjegyzésképpen a vita végén elmondani.

Mindenki feltette azt a kérdést, hogy miért pont a cukor és miért pont a só. Azért, mert
vannak azok a hatalmas, nagy vizsgálatok, amelyek azért érdemben, akár azt mondom, hogy
30-40 éven keresztül folytak a világban, és egyértelműen bizonyították, hogy az elhízásban, a
cukorbetegség kialakulásában, a magas vérnyomás kialakulásában ez a két tényező, ami
iszonyatosan nagy szerepet játszik.

Képviselőtársaim, az, hogy most tizenéves és huszonéves gyerekek II. típusú
cukorbetegségben szenvednek, ami régen 50-60-70 éves korban alakult ki, ez mind ennek a
következménye.

Tehát úgy gondolom, hogy ezzel a lépéssel, amit megteszünk, teljesen természetes, és
úgy gondolom, ahogy Horváth Zsolt képviselőtársam elmondta, hogy ez egy nagyon jó első

lépés, az összes többit hozzá kell tennünk. Valóban fontos a közétkeztetés, valóban fontos a
népegészségügyi programok véghezvitele, valóban fontos, hogy a gyerekeket megtanítsuk
már az iskolában az egészségtan keretében, hogy hogyan kell élnünk, de úgy gondolom, hogy
első lépésnek, iránynak ez egy nagyon fontos lépés, és mindenképpen egy jó lépésnek tartom.

Most átadom a szót az előterjesztőnek.

Dr. Kovács József (Fidesz) reagálása a vitában elhangzottakra

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm az élénk
szakmai vitát és élénk érdeklődést, és azt is külön köszönöm, hogy tényleg a szakmaiság
dominált, és mondjuk a politikai rész ebben a szakmapolitikai bizottságban nem nyert nagy
teret.

Teljesen egyetértek Kovács képviselő úrral abban, hogy egy ilyen előterjesztésnek a
felvállalása egyáltalán nem egy egyszerű kérdés, és nem egy egyszerű vállalkozás. De Font
elnök úrral úgy gondoltuk, és nyilvánvalóan amit Horváth képviselő úr is mondott, azzal is



- 18 -

egyet kell érteni, hogy valóban én is emlékszem élénken a május 2-ai kormány-
megnyilvánulásra, amit államtitkár úr válaszként adott a kérdésre, vagy nem tudom pontosan,
hogy interpelláció vagy kérdés volt, most nem ez a lényeg… (Kovács Tibor: Kérdés volt.)
Kérdés volt, igen, ami elhangzott. Ez is azt jelenti, hogy tulajdonképpen véleményem szerint a
kormányzat, mondjuk akkor a másik tárca, tehát az NGM-et vegyük alapul, itt elsősorban nem
valami kifejezetten anyagi megfontolásból tette ezt a lépést, mert én azért az előterjesztésben
elmondtam, hogy a helyzet paradox abból a szempontból – és ezt szeretném megismételni -,
hogy ez inkább adóbevétel-csökkenéssel fog járni, vagy járhat globálisan és egészében, mint
adóemelkedéssel.

Tehát ilyen értelemben nem biztos, hogy mondjuk ezt a negatív részét
népegészségügyre szeretnénk fordítani, arra egyébként is kellene összeget fordítani. Tehát
ezek a pontos számok egyelőre nincsenek meg.

Amennyiben viszont igen, mert az is szerepel az előterjesztés végén, mert nem
lennénk korrektek, ha nem mondanánk, hogy ez az adónem vagy adóbevétel a kalkulált
számaival együtt a központi költségvetést érinti. Abban viszont képviselő úrral teljesen
egyetértek, hogy mindenféleképpen az egészségügy irányába kellene módosítani vagy
legalábbis terelni ezt az összeget, annál is inkább, mert népegészségügyi programot – ahogy
az elmúlt évek vagy évtizedek ragyogóan aláhúzták – pénz nélkül nem lehet csinálni. A
megelőzés egy nagyon drága műfaj egyébként, de mindenképpen megéri, éppen a skandináv
országok példája mutatja. Ők is valahol elindultak. A finn adatok egyébként semmivel nem
voltak jobbak, mint a magyar népegészségügyi adatok, amikor elindultak ebben a
programban. Tehát valahol mindenképpen el kell indulni, és nem nézhetjük tétlenül azt a
helyzetet, ami kialakult.

Mindenképpen nagyon köszönöm a támogató kritikákat, a kritizáló kritikákat. Valóban
ez egy olyan előterjesztés, amiben úgy gondolom, hogy a tárcával egyértelműen közös
állásponton vagyunk és közösen gondolkodunk. Annál is inkább, azért az, hogy az
Egészségügyi bizottság mellett a Mezőgazdasági bizottság a másik előterjesztője ennek a
javaslatnak, ha nem is teljesen markáns formában, de mindenképpen azt kifejezésre próbáljuk
juttatni Font elnök úrral együtt, hogy azért ezzel áttételesen, amit szintén nagyon kevesen
mernek felvállalni, mert részvétet is nyilvánított egyúttal az előterjesztéshez képviselő úr, ami
engem egyáltalán nem rázott meg, ez a részvétnyilvánítás, annál is inkább nem, mert azért
ebben vállalunk egy olyanfajta kötelezettséget, amelyben a magyar egészséges termékek,
zöldségek, gyümölcsök vagy éppen olyan élelmiszerek irányába próbáljuk a figyelmet terelni,
amely remélhetőleg a jövőben akár gyümölcsöző is lehet a népegészségügyi programmal és
ezzel a területtel közösen.

Úgy gondolom, hogy az előterjesztés azért általános vitára mindenképpen alkalmas,
azzal együtt, hogy ezt ki kell bontani, módosítókat, kapcsolódó módosítókat kell hozzátenni,
össze kell gyúrni, kell benne kérni garanciákat, és akkor reméljük, hogy egy jó
törvényjavaslatot sikerül szeptember 1-jétől bevezetni.

Szilágyi képviselő úr kérdésére pedig annyit mondanék - hogy minden kérdésre nem
reagálnék, ezt nézzék el nekem az időre való tekintettel -, hogy valóban lehet halasztani
január 1-jéig is itt az időt, de azért valahol az idő szorításában és fogságában is vagyunk, mert
inkább egy nappal korábban lépjünk, mint később. Azért én úgy gondolom, hogy igenis,
vezetőként is el tudom mondani, hogy időnként az embereket, a munkatársakat, betegeket,
kollégákat a jóra, a jobb irányú lépésre nehezebb rászorítani, mint egy nem teljesen jónak
tűnő intézkedésre. Tehát ha úgy tetszik, ez sokkal komplexebb annál, mint ami ebben le van
írva. Úgy gondolom, hogy ennyit szerettem volna előterjesztőként mondani. Font képviselő úr
a másik három bizottságban tette meg ugyanezt, és úgy gondolom, hogy államtitkár úr esetleg
kiegészíti, ha van hozzáfűznivalója.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Átadom a szót államtitkár úrnak.

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) reagálása a
vitában elhangzottakra

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a
szót, alelnök asszony. Köszönettel vettem a megjegyzéseket és a kritikai megjegyzéseket is,
mert mind arra irányult, hogy hogyan lehetne ezt pontosítani. Hadd kezdjem az elsővel. Ha én
jól olvasom, hogy az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú
programok finanszírozásának javítása érdekében. Tehát ez az egész azért születik, hogy az
egészségügynek legyenek forrásai. Vannak a költségvetési szabályozásnak olyan klauzulái,
ami miatt elfogadom, hogy képviselő úr szöveges garanciákat szeretne látni, én optimistán
állok ez elé. Annyit hadd kérjek, hogy ezt a kalapemelést terjesszük már ki így utólagosan,
hogy ha tényleg arra használjuk, akkor ez akkor is legyen érvényes. A fejfedőnek a nemét
önök választják meg, és én ezt abban a nyugodt tudatban teszem, hogy miniszterelnök úr,
hogy ha én önökkel üzletelnék a kormány szándékával ellentétben, akkor engem megfedne,
tehát mivel ez a kormány szándékával abszolút egybevág, ezért én nyugodtan köthetek ilyen
jellegű megállapodásokat. A szövegezésén még sok múlik, de ez az alapvető cél, hogy az
egészségügyet finanszírozzuk belőle.

Első körben, mivel uniós forrásaink vannak népegészségügyi programokra, ezt önök
elé is hozzuk majd, a harmadik, negyedik negyedévben ez egy tömeges forráskiáramlást jelent
majd. Első tekintetben értelemszerűen itt úgy látom, hogy az egészségügyi szolgáltatások
finanszírozásának a javítását fogja célozni.

Iván képviselő úrnak annyit, hogy igen, követni kell, karban kell tartani, fejleszteni
kell.

Szilágyi képviselő úrnak vettem a megjegyzéseit, és jelezném, hogy ezek a cukrozott
üdítőitalok minden formájukban, tehát ott nincs kivétel. Vettem a jelzését a promóciós
ablakra, a táplálékjelölési rendszerre, úgyhogy köszönöm a hozzászólását. Nem biztos, hogy
mindenre választ tudunk adni egy ilyen jogszabály keretében, akárhogy is érintik a módosítók
az anyagot.

Arról, hogy az alacsony jövedelműeket sújtja. Miért? Tehát az, hogy ők egy
feldolgozott, egészségtelen port vásárolnak, vagy pedig az olcsó zöldséget a helyi piacon,
azért eközött óriási különbség van. Tehát azért egy nagyon komoly üzenete is van egy ilyen
termékdíjnak.

Az adóbevétel-kiesés. Azért azt a pénzt, ami megmarad, esetleg máshol elköltik az
emberek. Az, hogy a feldolgozóipar és az édesipar esetleg ettől szenved: elnézést, csak a
cukrozott termékekből élhet meg az édesipar? Nem élhet meg valami olyan
gyümölcsfeldolgozásból vagy bármiből, ami szintén kielégíti a homo sapiensnek a szénhidrát
iránti vágyakozását? Az evolúciós teóriák szerint azért vagyunk ilyen sikeresek, mert mi
szerettük ezt az evolúció során, így választódtunk ki. Isten ments, hogy ezt a jó szokásunkat
elfelejtsük, csak miért nem egy egészségesebb, természetes formát találunk rá? Tehát ilyenkor
nem értem, hogy nem lehet más üzleti stratégia, csak az, hogy szétcukrozom az agyát a
polgárnak vagy szétsózom a veséjét?

Ez egy konkrét történet. Egy skandináv ország tejipari vállalkozása a ’90-es években.
Eljött ide, piackutatást végzett, és a természetes joghurtjait megkóstoltatta a magyarokkal. Azt
mondták, hogy ez nem ízlik nekik. Beleraktak cukrot, na, így már jó. Innentől kezdve
Magyarországon szétcukrozva hozta forgalomba ugyanazt a joghurtot. Én ezt ettem kint
abban a skandináv országban meg itthon is, itthon ehetetlen volt.

Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy elnézést, ha baj, hogy termékadóval vagy
népegészségügyi termékadóval sújtjuk azt az iksz porított, nem tudom, micsodát, mert só van
benne? Akkor ne rakjon benne annyi sót, tegyen bele kevesebbet. Ki lehet ezt az adót kerülni,
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úgy, hogy egészségesebbé teszem azt, amit én előállítok. Borzasztó egyszerű. Nehogy már,
hogy itt kinyírnak iparágakat, nem feltétlenül kell tönkretenni az emberek egészségét és úgy
hasznot szerezni, vagy nem feltétlenül kell a cukoraddikcióval az egészségügy költségeit
terhelni.

Ezek nagyon komoly népegészségügyi üzenetet tartalmazó intézkedések, úgyhogy
bízom benne, hogy azért ezek a hatások beindulnak, és ez a jelzés érvényesülni fog. Tehát az
egy-két ilyen hiedelmet el lehet oszlatni, tehát van alternatívája a mesterséges sózott
valamiknek a természetes termékek irányába.

Munkahely szűnik meg? De amikor az egészségeset állítja elő, vagy abból többet
eszünk, ott pedig munkahely teremtődik. Tehát nehogy már az ilyen egyszerű félelmeknek
engedjünk! Ha ez elmozdul egy jó irányba, akkor pozitív hatásai is lesznek, akár a
munkaerőpiacon. Mindig ezek a hiedelmek túldominálják a gondolkodásunkat.

A mi számításaink olyan 20 milliárdos tételt látnak éves szinten. Azt hiszem, hogy
minden lényeges pontra válaszoltam, de ez a kalapemelés ez egy nagyon jó üzlet, tehát
mindent el fogok követni, mert erre szerintem jegyeket lehetne árusítani, és ezáltal is lehetne a
népegészségügy forrásait növelni, úgyhogy köszönöm szépen a javaslatot.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor most szavazás következik. Az
általános vitára való alkalmasságról szavazunk. Aki a javaslatot alkalmasnak tartja általános
vitára, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 17 igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki
szavaz nemmel? (Szavazás.) 1 nem.

Tehát 17 igennel, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a bizottság általános
vitára alkalmasnak találta a javaslatot.

A vélemények, az ajánlások szóban hangzanak el, mert a mai napon lesz az általános
vita. Szeretném arról tájékoztatni a bizottságot, hogy a június 24-ei, 15.30-as álláspont szerint
ma döntünk a sürgős tárgyalásba-vételről és a népegészségügyi termékadóról szóló
törvényjavaslat általános vitájára hétfőn, a határozathozatalokat követően harmadik napirendi
pontként, a részletes vitára bocsátásra kedden, a napirend előtti felszólalásokat követően, és a
részletes vitára kedden az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat tárgyalását követően kerülne sor. Ez a pénteki álláspont.

A többségi véleményt én mondom el. Szeretném megkérdezni, hogy a kisebbségi
véleményt ki mondja el? (Kovács Tibor jelentkezik.) Kovács képviselő úr. (Dr. Gyenes Géza:
Ügyrend!) Abban az esetben, ha ehhez a témához kapcsolódó ügyrendi. (Dr. Gyenes Géza:
Igen.) Akkor megadom a szót.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Szeretném megkérdezni elnök asszonytól, hogy a
módosító javaslatok beadási ideje általában az általános vita lezárásával történik. Tekintettel
viszont most arra, hogy most kaptuk meg ezt a javaslatot és harmadik napirendi pontként
előrehozzák, lehetséges-e a módosítók beadásának határidejének mondjuk éjfélig kitolni?
Legalább éjfélig. (Kovács Tibor: Az általános vita lesz éjfél után. – Derültség.)

Jó, akkor mondhatom azt, hogy reggel 6-ig. Valamilyen időpontot mondtam. Tudom,
hogy nem lehet éjfél utánra áttenni, de akkor bízzunk benne, hogy ez éjfélig lehetséges lesz.

ELNÖK: Valószínűleg igen. Köszönöm szépen. Még visszaadom a szót elnök úrnak.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Elnézést kérek, a második napirendben, miután
általános vita, holnap 10 órakor a módosító indítványok tárgyalására és szavazására kerülne
sor. Holnapután 11 órakor lesz bizottsági ülés, a Semmelweis-terv megvitatására kerül sor és
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a kapcsolódó módosító indítványok megvitatására. Ezt nagyon fontosnak tartottam most még
bejelenteni. Köszönöm szépen a megjelenést. A mai ülést ezzel bezárjuk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 26 perc)

Jánosiné dr. Bene Ildikó
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


