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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 13 perc)

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Tisztelettel köszöntök mindenkit az Egészségügyi
Bizottság június 28-ai mai ülésén, amely két napirendből áll. Az első napirend a
népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat, amelyet T/3652. számon nyújtottunk be
Font Sándor képviselő úrral, elnök úrral. A mai napon a módosító javaslatok megvitatására
kerülne sor és az egyebek, bejelentések.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Szeretném megkérdezni, hogy van-e
napirend előtt valakinek megjegyzése. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Köszönöm szépen.

Nagy szeretettel köszöntöm a minisztérium képviseletében Gyebnár Brigitta
főosztályvezető asszonyt és kedves munkatársait. Szeretném bejelenteni, hogy
határozatképesek vagyunk. Aki a mai napirendeket elfogadja, kérem, kézfelemeléssel erősítse
meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.

A népegészségügyi termékadóról szóló T/3652. számú törvényjavaslat

Miután az egyik előterjesztő én vagyok, átadnám a mai napi elnöklést a bejelentésekig
Bene Ildikó alelnök asszonynak. Köszönöm szépen.

JÁNOSINÉ DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átveszem a szót. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a jelen
módosító javaslatok a népegészségügyi célokra vonatkozó módosító javaslatok, amelyek a
bizottság szakmai profiljába kapcsolódnak. Úgy gondolom, hogy kezdjünk is neki.

A módosító javaslatok megvitatása

Az 1. ajánlási ponthoz kapcsolódó benyújtó Koncz Ferenc képviselőtársunk, tartalma:
szűkül az adóköteles termékek köre, és kikerülne belőle a fruktóz, izocukor. Kérdezem elnök
urat, mint előterjesztőt, hogy támogatja-e.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): A magam részéről nem támogatom a módosító
javaslatot, de mindenképpen megkérdeznénk a tárca álláspontját. Mi már az egyeztetést
megtettük, és úgy gondolom, hogy inkább az álláspontot a főosztályvezető asszony részéről
kérnénk, ha lehetne.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék!

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt
Bizottság! Az 1. pontot nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a bizottságot, hogy szavazzunk. Aki támogatja az
előterjesztést, jelezze! (Nincs jelzés.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás?
(Nincs jelzés.)

A bizottság nem támogatta az előterjesztést.
A 3. ajánlási pont Szilágyi képviselőtársunké, az alacsony gyümölcstartalmú üdítők,

mustár, ketchup korrekciójára vonatkozik. Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Tulajdonképpen Font elnök úrral azt a véleményt
fogalmaztuk meg, hogy mint előterjesztők, nem támogatjuk, de a tartalmát illetően egy
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kapcsolódó módosító indítvány benyújtására esélyt és lehetőséget látnánk Szilágyi képviselő
úr előterjesztésében.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tárca álláspontját.

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk ilyen formában, de kapcsolódó módosító indítványra lehetőség nyílik.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja az előterjesztést. (Nincs jelzés.) Ki
nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem.

A bizottság nem támogatta az előterjesztést.
A 4. ajánlási pontban Bödecs Barna képviselő úr indítványa, a gyümölcskoncentrátum

korrekciójára vonatkozik. Elnök úr?

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatjuk ezt az előterjesztést.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Szintén
nem támogatjuk.

ELNÖK: Szavazni fogunk. Aki támogatja az előterjesztést, jelezze4 (Nincs jelzés.)
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem.

A bizottság egyhangúlag nem támogatta.
Az 5. ajánlási pontban szintén Bödecs Barna képviselő úr, a fehércsokoládé

korrekciójára vonatkozik. Elnök úr?

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Miután tulajdonképpen az édességtartalma ennek is
megvan, de ebben elnök úrral egyeztettünk, nem támogatjuk ilyen formában ezt az
előterjesztést, de kapcsolódó benyújtására ebben az esetben is látnánk lehetőséget.

ELNÖK: Kérem a tárca álláspontját.

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Mi nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja az
előterjesztést? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem.

A bizottság egyhangúlag nem támogatta.
A 6. ajánlási pontban Koncz Ferenc képviselő úr előterjesztése, a 40 százaléknál

magasabb kakaótartalmú csokoládéra vonatkozó korrekció. Kérem az előterjesztő
álláspontját!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A tárca álláspontja?

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.
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ELNÖK: Iván professzor úr!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Kérném szépen a kormány állásfoglalását, hogy miért
nem támogatja.

ELNÖK: Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Akkor a tárca álláspontját
kérjük.

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ebben a
kategóriában egyrészt az 1806-os VTSZ csokoládé szerepelne, és ebben egyrészt a 40 gramm
cukor/100 gramm érték van meghatározva. Egyrészt van egy olyan probléma, ami szerint a
VTSZ szám nem teszi lehetővé a kakaótartalom meghatározását, másrészt pedig, amennyiben
a kakaótartalom is 40 százalék, felmerül, hogy mi az, ami amellett még a csokoládéban benne
van, mi az, ami még plusz tartalom, feltehetően ez egyéb növényi zsiradék, ami nem
tekinthető egészségesnek, és 40 százaléknyi kakaótartalom egészségügyi előnyeit, mint az
antioxidáns és egyéb hatások, rontja a 40 százalék fölötti cukortartalom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kielégítő volt a válasz, professzor úr? (Dr. Iván László:
Igen.) Köszönöm szépen. Akkor szavazni fogunk. Aki támogatja az előterjesztést, jelezze!
(Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1
tartózkodás.

1 igennel, 11 nem szavazattal és 1 tartózkodással a bizottság nem támogatta.
Következik a 7. ajánlási pont, összefüggésben a 9-essel, Nógrádi Zoltán és

képviselőtársai, a leveskocka korrekciójára vonatkozik, tekintve, hogy ez házi felhasználású
jellemzően. Kérem elnök úr, mint előterjesztő véleményét.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: A kormány álláspontja?

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen,
szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem.

A bizottság egyhangúlag nem támogatta.
A 17. ajánlási pont következik, összefüggésben a 21-essel, Garai István és

képviselőtársai, a népegészségügyi célok finanszírozásának garanciája, kizárólagosan a
bérkompenzáció érdekében. Elnök urat kérdezem, mint előterjesztőt.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Ebben az esetben kétségtelenül egy nagyon hízelgő
és nagyon szép megfogalmazás van, és közel áll mondjuk a lelkünkhöz, de hosszabb
mérlegelést követően, miután mi reménykedünk ebben, de mégis lavina indulhat el ennek
megfelelően, tehát felelősen nem tudjuk ezt ilyen formában támogatni.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.
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ELNÖK: Van-e a bizottság tagjainak kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Ki az, aki
támogatja az előterjesztést? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem.

A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.
A 18. ajánlási pont, kapcsolódik a 22-eshez, Garai István és képviselőtársai, a

garanciának egy más megfogalmazása, és itt az „elsősorban” szó van a „kizárólag” helyett.
Kérdezem elnök úr álláspontját.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Így nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel a bizottság részéről? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, szavazunk. Aki támogatja az előterjesztést? (Nincs jelzés.) Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 13 nem.

A bizottság egyhangúlag nem támogatta az előterjesztést.
A 19. ajánlási pont, Gyenes Géza képviselő úr a benyújtó. Itt a garancia a gyógyító-

megelőző kassza érdekében jelenik meg. Kérdezem elnök urat, támogatják-e.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Ugyanaz a válasz, mint az előző esetben, hogy
tulajdonképpen ez a három gyakorlatilag teljesen egy tartalmat jelent. Itt a mérlegelésünkben
benne volt az a bizonyos paradoxon, amit magában hordoz ez a törvényjavaslat, ezért így nem
tudjuk támogatni.

ELNÖK: A tárca álláspontja?

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. A bizottság részéről kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Szavazni
fogunk. Aki támogatja az előterjesztést? (Nincs jelzés.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13
nem.

A bizottság nem támogatta az előterjesztést.
A 20. ajánlási pont, Szilágyi László képviselőtársunk módosítója, itt a garanciát az

alapellátási kassza érdekében jeleníti meg. Kérdezem az elnök urat.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A tárca álláspontja?

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdése a bizottságnak? (Nincs jelzés.) Szavazni fogunk. Aki
támogatja az előterjesztést? (Nincs jelzés.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem.

Megállapítom, hogy tartózkodás nélkül, egyhangúlag nem támogatta a bizottság.
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A 26. ajánlási ponton Nógrádi Zoltán és képviselőtársai indítványa található, aki a
hatálybalépést 2012. január 1-jétől, a kereskedelmi gyakorlat beszállítói szerződései
érdekében kívánja változtatni. Elnök úr?

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Ebben a formában nem, mindenképpen a mielőbbi
bevezetés mellett állunk, tehát nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány álláspontja?

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés, vélemény, észrevétel a bizottság részéről? (Nincs jelzés.) Ha
nincs, akkor szavazni fogunk. Aki támogatja a módosító javaslatot? (Nincs jelzés.) Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 13 nem.

A bizottság nem támogatta az előterjesztést.
A módosítók végére értünk, visszaadom a szót elnök úrnak.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Vannak még módosító javaslatok, még több is van
egyébként.

ELNÖK: Ha van, akkor természetesen tárgyaljuk tovább… Parancsoljon!

DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz): Ezeket a módosítókat nem támogattuk, de a törvény
népegészségügyi vonatkozásai szempontjából azért fontos lenne, ha legalább a bizottság
valamiféle olyan módosítót majd benyújtana, ami azért valamilyen garanciát biztosít arra,
hogy ezek a bevételek népegészségügyi programokra kerülnek majd átcsoportosításra.

Én azért azt javaslom, hogy ezt ne hagyjuk már! Főleg, ha a bizottsági elnök az egyik
előterjesztő, legalább ez a bizottság küzdjön már ezért, elnök úr, még ha nehéz is.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm ezt a bizalmat. Nem árulok el titkot,
hogy ebben már vannak egyeztetések Font képviselő úrral és a tárcával és az NGM-mel, hogy
akkor menjünk tovább ilyen formában, de még egyszer azt mondom, hogy mindenképpen
fogunk fordulni feléjük ebben a kérdésben. De az volt a problémája ennek a
megfogalmazásnak, hogy annyiféle címkét próbáltak az idei remény és a jövő évi, tehát ha
úgy tetszik, praktikusan az 5 milliárd, illetve a jövő évi 20 milliárd vonatkozásában. Itt is
legalább a négy javaslat négyféle megfogalmazásban fogalmazódott meg, tehát ezért nem
tudtuk ebben a formában támogatni, de mindenképpen el fogunk mindent követni azért, hogy
az alapellátáson, a járó- és a fekvőbeteg-ellátáson keresztül ez ide forduljon vissza.

DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz): Elnézést, hogy még egyszer szót kérek. Azért azt
látni kell, hiszen politikusok vagyunk, hogy ezek a módosító javaslatok azért úgy vannak
megfogalmazva, hogy ne tudjuk támogatni őket, azért vannak így szétszedve, és ezzel
realitásuk nincs is, de a bizottságnak azért ki kellene állnia amellett, hogy ezek
népegészségügyi feladatok finanszírozására szolgáló bevételek legyenek, mert szerintem
nekünk ez a dolgunk, és az egész törvénynek a lakosság általi megítélése itt fog eldőlni.

Tehát ha ez befolyik a központi költségvetésbe, akkor egy adó. Ha ennek van
valamiféle felhasználási garanciája, akkor az tényleg népegészségügyi tárgyú bevétel.
Szerintem ehhez ragaszkodnunk kell.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Én a törvényből azt hiányolom, hogy bár
egyértelműen a népegészségügyi cél megjelenik közvetetten benne, de nem direkt módon. Ha
direkt módon jelenne meg, akkor például, ha ezek a termékek, amelyek adókötelesek, ezek
automatából nem lehetnének árusíthatóak, vagy legalábbis nem lehetnének árusíthatók a
közintézményekben, az iskolákban, az egészségügyi intézményekben, ugyanis itt a
legártalmasabb, ha az energiaitalt kiveszi az automatából. Itt valamilyen népegészségügyi
célnak meg kellene jelennie benne, amely direkt. Nem vitatom, hogy a kórházaknak ebből
bevételük származik, de szerintem nem annyira jelentős, hogy ne lássuk azt, hogy amikor
belépünk az ajtón, akkor kopasz leukémiás gyerekek szedik ki az energiaitalt az automatából.

Tehát egy minimális célként jelölném meg, hogy ez legalább valamilyen formában a
törvényben jelenjen meg.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Tulajdonképpen, ha én is kérhetek szót, akkor
Zombor képviselő úrral teljesen egyetértek, és úgy gondolom, hogy a bizottságunk mindig
konstruktív volt minden vonatkozásban. Úgy gondolom, hogy a szó elszáll, az írás megmarad,
tehát mindenképpen ezekről a mai módosító javaslatokról, a holnapi kapcsolódó módosítókig
mindenképpen fogalmazzunk meg egy bizottsági írásos állásfoglalást, amelyet eljuttatunk a
tárcához, megfelelő szakmai alátámasztással, és az NGM-mel történő egyeztetés kapcsán
valóban ez csak és kizárólag ide folyjon vissza.

Több kritikát kaptam tegnap és éjszaka is a vitában, hogy az egész a teljes adóbevétel
vonatkozásában egy paradoxont is magában hordoz ez a törvényjavaslat, de ebbe ne menjünk
bele. Szerintem nézzük meg azt, hogy mi a tiszta bevétele ennek, és ez mindenféleképpen oda
forduljon vissza és generálja ezt a problémát pozitív irányba. Tehát mindenképpen egy
bizottsági állásfoglalást fogalmazzunk meg a holnapi napra. Mindenképpen kérném Zombor
képviselő urat is nevesíteni ebben, mint ennek a problémának vagy inkább kérésnek a
felvetőjét, és a bizottság ebben foglaljon állást mindenképpen. (Dr. Zombor Gábor:
Elfogadom a bizottság döntését.) De egy bizottsági állásfoglalást készítsünk mindenképpen,
mint amelyet Mikola elnök úr idejében is szinte minden alkalommal, ha olyan közérdeket
érintő kérdés volt, majdnem mindig készítettünk. Persze, van olyan bizottsági ülés, amiről
nem kell állásfoglalást készíteni. Ezt pedig mindenképpen eljuttatjuk a tárcához és kérnénk
azt az egyeztetést és közbenjárást, hogy ez ide kerüljön vissza.

ELNÖK: Iván professzor úr!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Azt szeretném kérdezni, hogy akkor mi lenne ennek a
bizottság által megszövegezett valaminek, beadványnak a lényege?

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Ennek a lényege tulajdonképpen az lenne, ami
egyébként, ha rejtett formában is, de az előterjesztésben, a törvénytervezetben benne van,
hogy a népegészségügyi termékadóból befolyó összeg, miután a nevében is benne van,
mindenképpen a népegészségügyi program megvalósulását szolgálja minden szinten, tehát
úgy forogjon vissza az egészségügy költségvetésébe, hogy annak a célnak a mentén kerüljön
felhasználásra. Utána kibontásra kerülhet nyilvánvalóan. Én legalábbis így gondolom.

DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz): Azt a felvetést, amit Nagy Kálmán professzor úr
mondott, azt nem tudnánk bizottsági állásfoglalásként megfogalmazni, hogy
közintézményben ne lehessen árusítani olyan terméket, amely termékdíj-köteles? Ezt csak
megfontolásra ajánlanám. Tényleg ezzel lehetne a legtöbbet elérni. Ennek az egész
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adóbevétel-vonatkozása nem annyira biztos bevétel, mert ezt tudjuk, de azzal nagyon sokat
lépnénk előre szerintem, ha egy ilyen törvény ezt megtiltaná az iskolában, kórházban,
közintézményekben, vagy ahol gyerekek is vannak. Most ezt lehet cizellálni, de szerintem
meg lehetne azt oldani, hogy ott ne lehessen ilyet árusítani.

Tehát hasonlóan a nemdohányzók védelméről szóló törvényhez, most kifejezetten a
közintézményekre vonatkozóan. Az is egy ilyen egészségügyi bizottsági úgymond felvetés
lehet, mert ennek direkt népegészségügyi következményei lehetnek, tehát pozitív
következményei. Csak felvetem, hogy esetleg ebbe az állásfoglalásba ez is kerüljön bele.

ELNÖK: Iván professzor úrnak adom meg a szót.

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Engem is foglalkoztat, és azt hiszem, mindannyiunkat,
hogy hol fog megjelenni ezt a többletbevétel, és milyen módon fogjuk tudni ezt valamiképpen
regisztrálni, és ez a többletbevétel forintban kifejezve mit jelent? Szóval van-e erre
valamilyen elképzelés vagy ez csak egy feltételezés? Mint ahogy az is feltételezés, hogy ezek
a dolgok majd a népegészségügyön belül lényeges javulást fognak eredményezni, a
megbetegedések, a károsodások, stb. vonatkozásában, a kockázatok növekedésében. Ezek
tisztázatlan dolgok tudományosan is, csak vannak nagy statisztikák.

Tehát hol jelenik meg az a többletpénz, és ezt hogyan fogjuk tudni felhasználni arra,
amiről itt beszélünk és mondunk?

ELNÖK: Nagy Kálmán professzor úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Egyértelmű az, hogy a törvény pozitív hatású.
Azonban jelen pillanatban egyértelműen az érezhető ki belőle, hogy a tárca költségvetését
növeli, semmi más gyakorlatilag. Azért mégiscsak Egészségügyi bizottság vagyunk, fontos a
tárcának, hogy nagyobb költségvetése legyen, mert ez mindannyiunk érdeke. Mi ezt
támogatjuk, ráadásul olyan helyről veszi el a pénzt, ami szerintem teljesen jogos, hogy ha ez
megtörténik. Azonban kell benne lennie valamilyen tiszta etikai alapnak, amelyik miatt ez az
egész dolog megáll. Ez azért elgondolkodtató.

Tehát hozzátesszük azt, hogy ezek egészségtelen termékek, és ezektől valakiket
megóvunk. Ezt tehát ne csupaszítsuk le teljesen arra, hogy ez egy pénzbeszedési akció.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Iván professzor úr!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Ez tiszta beszéd, mindannyian úgy gondoljuk, tehát ez
egy nagyon fontos összekötő megjegyzés volt, de én azt kérdeztem, hogy hol jelenik meg a
többlet. Ez a többlet, amit éppen ebből a szempontból szeretnénk felhasználni, és teljesen
egyetértek ezzel is, sőt ez az alap kiindulási pontunk. Ezt nem is nagyon kell megmondani
magunknak, mert tudjuk, hanem hogy hol jelenik meg a többlet ebből a törvényből
levezethetően, és ez a többlet hol, mikor, hogyan kerül be az egészségügybe. Erről beszélünk.

ELNÖK: Szabó Tamás képviselő úr!

DR. SZABÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Bizottság! Én a következőt vetném fel. Végül is alaphelyzetben, lakonikusan az adóból
származó bevétel a központi költségvetés bevételét képezi, ez szerepel benne. Ez felveti
esetleg azt a gondolatot, ami egyébként megfogalmazódott itt bizonyos szinten, hogy talán
indulásként elképzelhető, hogy egyéb hatásai mentén összességében a költségvetésnek nem
nagyon lesz ebből bevétele, mert más forgalmi és minden egyéb oldalról esetleg az, ami
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egyébként adóban megjelenik, az más oldalról pedig mínuszként jelenik meg a nagy
büdzsében.

Tehát én mondjuk el tudom azt képzelni, hogy ez egyfajta óvatos megfogalmazás, és
nem igazán szeretnék elígérni azt a bizonytalan összeget, ami ebből abszolút értékben a
legvégén, egy végelszámolásnál befolyhat. De az a gondolatom, hogy nekünk szakbizottsági
alapon mégiscsak ezt a vonalat képviselnünk kellene, és azt kellene mondani, hogy igen,
ahogy a törvény neve is fogalmaz, ez mégis népegészségüggyel összefüggő, az ebből
származó bevételt címkézzük ilyen irányba. Egyébként gondolom, abban sem lehet nagyon
illúziónk, hogy ha valahol eldől majd egy következő költségvetésnél, hogy a népegészségügy
mekkora összeget fog kapni úgy alapvetően, ha ez a nagyságrend ennél kisebb lesz, akkor
pluszban és további pluszban nem nagyon gondolkodhatunk ezen a téren. Ez körülbelül akkor
annak a kiegészítésére vagy a részbeni fedezésére szolgálhat.

Tehát mindenképpen azt javaslom, hogy egy ilyen egységes, együttes bizottsági, ilyen
jellegű véleményt fogalmazzunk meg. Maximálisan egyetértek azzal - szintén a bizottsági
jellegből adódóan -, amit professzor úr mondott, lényegében ahogy annak idején, nem a
mostani nemdohányzók védelméről szóló törvényben, mert ott már igen komplex módon van
szabályozva a dolog, de valamikor indulásként, ahogy közintézményekben a dohányzáshoz
hozzáálltunk, ezeknek az anyagoknak vagy ezeknek az élelmiszereknek a fogyasztásához is
kezdjünk így hozzáállni. Tehát bizonyos alapvető tiltást én szintén támogatok. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a logika
mentén mindenképpen szét kellene választani ezeket a kérdéseket. Nevezetesen a bizottsági
állásfoglalás egy elvi állásfoglalás megfogalmazására tennék javaslatot, ami holnapra
készüljön el, amit a holnapi bizottsági ülésen államtitkár úrnak szeretnénk átnyújtani. Ez egy
elvi állásfoglalás, amiben persze nyilvánvalóan értem, amit professzor úr mondott, hogy itt
tulajdonképpen egy pénzbevételről van szó, szerintem nem csupán arról, ennél mindenképpen
többről, mert azért ennek számos olyan eleme van, ami túlmutat mondjuk az anyagi
forrásokon.

Véleményem szerint az a javaslat, amit professzor úr és Zombor képviselő úr felvetett,
mindenféleképpen esetleg kapcsolódó módosító javaslat formában lehetne javaslatot tenni
erre, ezt meg kellene fogalmazni, mert ha ez állásfoglalás, egyértelműen a törvény szövegébe
nem tud bekerülni. Tehát erre tennék javaslatot, hogy ez mindenképpen fogalmazódjon meg,
és ennek a tárgyalására a holnapi napon tudunk sort keríteni.

Amit Iván professzor úr kérdezett, és Szabó képviselő úrral is szinkronba hozható a
kettő szakmailag, hogy valóban a bevétel. Most ne menjünk bele, csak abba, hogy azért ezt
számítások előzték meg. Ha ez tegnap nem hangzott el, de az éjszakai általános vitában
elhangzott, hogy üdítőitalok esetében csak 5 forintos áremelkedéssel éves szinten 2,4 milliárd
forinttal, energiaitalok esetében 7,2 milliárddal, az előrecsomagolt cukrozott készítmények
esetében 100 forintos növekedéssel kilogrammonként 5,5 milliárddal, a sós snack és
különböző egyéb áruk 200 forintos emelkedésével 4,7 milliárddal, ételízesítők esetében
félmilliárd forinttal. Tehát így jön ki az összeg, de ez nem kalkulál nyilvánvalóan azokkal az
összefüggésekkel, amelyekre Szabó képviselő úr utalt. Ez lenne az a kérdés, ami
tulajdonképpen visszakerülhetne ide mindenképpen, ha úgy tetszik, nyilvánvalóan elsősorban
a tárcának, és a tárcán keresztül áttételesen a bizottságnak, illetve a szakmának a hatókörébe.

Azért egy dolgot ne felejtsünk el, hogy ezt a törvényjavaslatot az is kritika előzte meg,
hogy egyszer ez be lett jelentve, utána nem, NGM, stb., tehát a vitában ez azért végig
elhangzott. Azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy azért egy dologról nem szabad
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megfeledkezni, amit az éjszaka Ángyán államtitkár úr mondott el az általános vitában, hogy
ez tulajdonképpen egyfajta egészséges és magyar termékek irányába történő irányítását is
jelenti ennek a kérdésnek.

Tehát úgy gondolom, hogy a népegészségügy egészét, a termékeket, a magyar
termékeket és minden egyebet komplex módon kell kezelni az alapellátástól – ha úgy tetszik –
a közétkeztetésen át a kórházi ellátásig. Szerintem így kellene megbontani ezt a kérdést, és
úgy gondolom, hogy ez így minden további nélkül kapcsolódó formában bekerülhetne a
szövegbe.

ELNÖK: Iván professzor úr!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ezzel sok mindent értelmezni tudok
én is. Azért engem az az egy gondolat még foglalkoztat, hogy ennyivel emelkedik, ennyi a
többlet, de azt tudjuk, hogy az árucikkeknek és a termékeknek az áremelése nem jelenti azt az
összeget, ami bekerül a költségvetésbe vagy akár az adózása. De mennyi lesz vajon ennek az
adótartalma, tehát a forgalmiadó-tartalma és nem tudom, még mi, ami viszont már
ténylegesen a népegészségügy érdekében használható fel? Ha 5 forinttal emelkedik vagy
többel, az egész kalkulációban nem annyi jön majd be a népegészségügybe. Lehet, hogy
laikus vagyok ebből a szempontból, ezért megkérdezem, hogy jobban tudjam értelmezni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Nagy Kálmán professzor úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Ez megfelel a valóságnak, hogy egyfajta
termékátrendeződést jelent, a magyar termékek vonatkozásában pozitív hatású. De ez nem
egészségügyi cél. Tehát értem ez alatt azt, hogy kétségtelen, hogy a benyújtók közül csak az
elnök úr az, aki az Egészségügyi bizottsághoz tartozik, illetve az egészségügy
működtetésének szerves része. De alapjában véve a törvény akkor igazán hatékony, és akkor
igazán erkölcsös, ha az is megjelenik benne, hogy közvetlenül mi ezt a fogyasztók
védelmében csináljuk. Ha ezt nem tesszük, akkor elég nehezen értelmezhető és teret adunk
annak, hogy különböző intézmények és különböző, részben azért, hogy kijátsszák a törvényt,
mert a törvény kijátszásának megvan az alapja, a törvényben van egy olyan szakasz, amelyik
azt mondja, hogy mentesül az adó megfizetése alól az az adóköteles termékértékesítést végző

adóalany, aki a naptári évben az adóköteles termékből 50 liternél vagy 50 kilogrammnál
kisebb mennyiséget értékesít.

Ha félmillióan értékesítenek kisebb mennyiséget, akkor ugyanannyit hoznak be. Azért
ezen el kell gondolkodni, hogy mi a cél, és hogy ez hogyan jelenik meg.

Tehát azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy én abszolút egyetértek azzal, hogy
igenis, az egészségügyi tárca a legjobb helyről kapja meg szerencsés esetben azt a plusz
összeget, ami az egészségügy finanszírozására kell, hiszen azok, akik ezeket az egészségtelen
termékeket fogyasztják, azok bizony, az egészségügyi ellátásra direkt módon rászorulnak,
sokkal gyakrabban, sokkal nagyobb valószínűséggel, mint mások. Tehát nincs ezzel
probléma, ez teljesen rendben van.

Csak mondjuk ebben a vonatkozásban a törvény elgondolkodtató. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, észrevétele?
(Nincs jelzés.) Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk, és ami szerintem a mi
feladatunk és amiben elnök úrnak a segítségét is kérjük, hogy egy nagyon határozott elvi
állásfoglalás kellene a bizottság részéről. Tehát egy tényleg határozott, aminek az a lényege,
hogy ezek a pénzek valóban az egészségügyre fordítódjanak, és ez az összeg, ami egy
töredékösszeg az idén, illetve a jövőre számított összeg pluszban jelenjen meg a
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népegészségügy, és egyáltalán az egészségügy területén. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy
az a plusz, amit egyébként a prevencióra, a népegészségügyre fordítunk, az előbb-utóbb azért
a későbbiekben mégis egyfajta nyereség formájában kell hogy megjelenjen, mégpedig
pontosan az egészségügyben.

Úgy gondolom, hogy összefoglalóan azért megadnám a tárca részére a szót, hogy
azokra a kérdésekre és észrevételekre esetlegesen reagáljon, amelyek itt elhangzottak.

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Először is
általánosságban, mert itt felmerült részben a közétkeztetés és egyéb komplex megközelítése,
ami szerintem nagyon fontos. Tehát amikor a tervezés is elindult, a gondolkodás arról, hogy a
közétkeztetés, illetve a táplálkozás-politika milyen fontos szerepet vállal, ez még a múlt évben
volt, az elsők között gondolta végig az ágazat, hogy milyen fontos feladatai vannak, tehát
ezen már régóta gondolkodunk, régóta dolgozunk.

Fontos azt tudni, hogy úgy a teljes körű iskolai egészségfejlesztés kérdésében is
előkerült több helyütt, illetve a táplálkozás-politikai cselekvési terv számos olyan feladatot
tartalmaz, amely utal arra, hogy részben a közétkeztetés kérdését vagy az automaták kérdését
az iskolákban végig kell gondolni, és ezeket bizony, sorra feladatként már magunk előtt
jelöljük meg, tehát hogy ezek ugyanúgy feladatok és nem ettől függetlenek.

Tehát hogy ezt magunk is tudjuk, illetve a TÁMOP 6.1.2. fejlesztésekben hamarosan
olyan irányú előrehaladás fog történni, amelyek ugyanezt támogatják. Tehát azt gondolom,
hogy ebben számos jelentős előrelépést tudunk majd megmutatni.

Ugyanakkor az a kérdéskör, ami arról szól, hogy ez a bevétel a népegészségügyi
célokat szorgalmazza, azzal is egyet tudunk érteni, hiszen a törvényben, legalábbis a mostani
tervezetben ez egyértelműen kimondásra kerül a preambulumban. Lehet, hogy nem
nyomatékosan, de mi úgy olvassuk ki belőle, hogy ez egyértelmű, hogy ennek a kezelése vagy
egyáltalán a bevétel erre fog felhasználódni. Természetesen minden erősítés ebben jó hatású
lehet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Megérkezik az ülésre dr. Heintz Tamás.) Még annyit
szeretnék hozzátenni, ha bárkinek egyéb benyújtott módosító javaslattal kapcsolatban van
javaslata, hiszen nagyon sok képviselőtársunk, közgazdászok, fizikusok, mezőgazdász
végzettségű képviselőtársaink nyújtottak be módosító javaslatokat, tehát ha van ilyen irányú
kérése a bizottság bármely tagjának, akkor ezeket is fel tudjuk venni és ezekről is tudunk
szavazni.

Tehát szeretném megkérdezni, hogy van-e ilyen kérés a bizottság tagjai részéről.
(Nincs jelzés.) Ha nincsen, és ha nincs további kérdés, észrevétel, akkor viszont ezt a
napirendet lezárom, és elnök úrnak visszaadom a szót.

(Az ülés vezetését dr. Kovács József, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon összetorlódtak az események, és nagyon
köszönöm a bizottságnak a munkáját és a jelenlétét a mai napon. A holnapi napon 11 órakor
van a soros bizottsági ülésünk, a Képviselői Irodaházban a szokásos helyünkön, amelynek a
most már tegnap elfogadott Semmelweis-terv kibontása a napirendje államtitkár úr részéről,
illetve a kapcsolódó módosító indítványok megtárgyalása. Köszönöm, a mai bizottsági ülést
lezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 50 perc)
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