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Napirendi javaslat  
 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  
(A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/5994. szám)  
(Dr. Mengyi Roland (Fidesz és dr. Stágel Bence (KDNP) képviselők önálló 
indítványa)  

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6163. szám, új/átdolgozott változat a T/6132. szám helyett)  
(Kósa Lajos (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Általános vita)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság elnöke  
Dr. Bene Ildikó (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyenes Géza (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bábiné Szottfried Gabriella (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. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Nagy Kálmán (KDNP)  
Dr. Garai István Levente (MSZP)  
Dr. Kiss Sándor (Jobbik)  
Baracskai József (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Kupper András (Fidesz) megérkezéséig Bábiné Szottfried Gabriellának 
(Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz) megérkezéséig dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Szabó Tamás (Fidesz) dr. Hollósi Antal Gábornak (Fidesz)  
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) dr. Heintz Tamásnak (Fidesz)  
Dr. Nagy Kálmán (KDNP) megérkezéséig dr. Bene Ildikónak (Fidesz)  
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz)  
 

Meghívottak 

Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Dr. Raffay Bálint szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Dr. Bicsák Krisztina főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
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Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 35 perc) 

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2012. március 
12-ei mai ülésén. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a napirendi pontok előadóit, ezt 
név szerint is meg fogom tenni, és mindenkit, aki jelenlétével bizottsági munkánkat 
megtiszteli. 

Köszönöm, hogy ebben a meglehetősen korai, reggeli időpontban rugalmasan 
alkalmazkodva részt vesz mindenki a bizottság ülésén. 

Az előzetes napirendet kiküldtük, remélhetőleg mindenki megkapta. Két napirendi 
pontra van javaslatunk. Az első: döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, 
általános vita, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, mely T/5994. számon lett benyújtva, dr. Mengyi Roland (Fidesz) és dr. 
Stágel Bence (KDNP) képviselők önálló indítványa. 

A második napirendi pontunk a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat, mely T/6163. számon lett benyújtva új/átdolgozott változatban a 
T/6132. számú helyett. Kósa Lajos (Fidesz) képviselő önálló indítványa, általános vitáról van 
szó. A második napirendet, tehát a helyi adókról szólót akkor tárgyaljuk, amennyiben a 
Számvevőszéki és költségvetési bizottság tárgysorozatba veszi.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Szeretném megkérdezni, hogy 
napirend előtt a képviselők közül valakinek van-e közölnivalója, kérdése. Garai képviselő úr! 

 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Nemrég kaptam egy levelet a Fővárosi Bíróságról, úgyhogy az a fajta apprehendálás nem volt 
jogos, amiről itt szó volt a kórházi adósságállománnyal kapcsolatosan, jogerősen nekem adtak 
igazat, úgyhogy ha bármelyikőtöknek bármelyik kórházzal kapcsolatban az 
adósságállományban kérdése van, akkor az összes adat nálam van, mint közérdekű adat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb napirend előtti? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincsen, akkor a napirend elfogadása következik. (Dr. Gyenes Géza: Egyebek nem lesz?) 
Egyebek napirendet nem terveztünk, de ha alelnök úr vagy valaki szót kér, akkor mindenki 
további nélkül megadom. 

Aki az általam ismertetett két napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel erősítse meg! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita. A 
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló T/5994. számú 
törvényjavaslat  

Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására, amelyet már ismertettem. Tisztelettel 
köszöntöm a napirendi pont előadóját, előterjesztőjét, Mengyi Roland képviselő urat, 
valamint a NEFMI képviseletében Bicsák Krisztina főosztályvezető asszonyt és Raffay Bálint 
szakmai tanácsadó urat. (Megérkezik az ülésre dr. Iván László.) 

Javaslom, hogy ezt az előterjesztést egykörös vitában tárgyaljuk meg, és át is adom a 
szót az előterjesztőnek, Mengyi Roland képviselő úrnak. Képviselő úr, önt illeti a szó! 
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Dr. Mengyi Roland (Fidesz) szóbeli előterjesztése 

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Képviselői önálló indítványunk a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának egyes szabályairól szóló törvény módosítását célozza, de fontosnak tartom 
leszögezni, hogy a módosító javaslat a törvény alapkoncepcióján, mely szerint szigorú keretek 
között kell tartani a munkahelyi dohányzást, nem változtat. Ugyanakkor a 2011. évi XLI. 
törvénnyel módosítva, 2012. január 1-jétől a törvénymódosítás szerint a munkahelyeken a 
tűzvédelmi szabályok betartása mellett kizárólag nem zárt légterű helyet lehet kijelölni és 
fenntartani a dohányzók számára. (Megérkezik az ülésre dr. Nagy Kálmán.) 

A módosító indítványunk azokat a területeket, azokat a munkahelyeket célozza, ahol a 
fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes 
minősítésű munkahelyeken dolgoznak emberek, különös tekintettel a vegyiparra, az olajiparra 
és a gyógyszeripari társaságokra, ahol a 2012. január 1-jei módosítást követően is csak 
kötelezően nyílt légterű dohányzóhelyeket lehet és kell kijelölni. 

Megítélésünk szerint, és a módosító indítvány is ezt célozza, ezeken a területeken 
tulajdonképpen a nyílt légterű dohányzóhely kijelölése teljesen ellentétes a rájuk vonatkozó 
tűz- és biztonsági szabályokkal, ugyanakkor megoldani ezt csak a technológiai területen kívül 
lehetne. Önök bizonyára ismerik, ha nagy vegyipari vagy nagy olajipari telephelyeket, 
technológiai területeket ismernek, hogy ez kilométereket jelenthet, 5-10 kilométerrel kijjebb 
van a kerítés, és a munka folyamatossága, illetve a beléptetési rendszer szigorúsága és 
lehetőségei teljesen ellehetetlenítenék azt, hogy a dohányzásra kijelölt hely technológiai 
területen kívül, de nyílt légtérben legyen. (Megérkezik az ülésre dr. Horváth Zsolt.) 

Ugyanakkor megítélésünk szerint mondjuk azt, hogy a munkavállalók oldaláról a 
szabálytalan dohányzás kockázata vagy veszélye miatt a teljes tiltás is sokkal nagyobb 
veszélyt jelentene, mint a jelenleg működő, szigorúan ellenőrzött körülmények között lévő 
zárt légtérben történő dohányzás engedélyezése. Éppen ezért a módosító indítványunk az 
1999. évi XLII. törvény, tehát az alaptörvény 2. §-ának (5) bekezdése által megfogalmazott 
kivételek közé illesztene még egyet, amely arról szól, hogy a fokozottan tűz- és 
robbanásveszélyes, tűz- és robbanásveszélyes, valamint tűzveszélyes munkahelyeken, ahol a 
nyílt légtérben a tűzvédelmi szabályokkal, a folytatott tevékenység jellegével 
összeegyeztethető dohányzóhelyet nem vagy csak az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztetve lehet kijelölni, magyarul ezeken a területeken is lehetőség legyen a zárt 
légtérben történő dohányzóhely kijelölésére. 

Köszönöm szépen, és kérem a bizottság támogatását indítványunkhoz. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezném, hogy kormány- vagy 

tárcaálláspontot a NEFMI részéről ismertetnek-e. Raffay szakmai tanácsadó úr! 

Dr. Raffay Bálint szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
kiegészítése 

DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani, tehát nem 
kormányálláspontunk van. Köszönöm szépen az előterjesztő képviselő úrnak, és magunk is 
érdeklődve hallgattuk az előterjesztését az önálló indítványról. 

Azt tudom röviden elmondani NEFMI tárcaálláspontként, hogy a nemdohányzók 
védelméről szóló törvény tavalyi előremutató, és valóban bátor módosítása végrehajtásának a 
megkezdése a jelenlegi hetekre, erre a hónapra esik. Magunk is sok megkeresést, 
jogalkalmazási kérdést kapunk, és ezeket kezeljük. Azt gondoljuk, hogy a törvény szövegét 
racionalizáló, pontosító értelemben a javaslat általános vitára, illetve tárgysorozatba-vételre 
mindenképpen alkalmas. 
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A nemdohányzók védelméről szóló törvény jelenleg is ismeri nagyon-nagyon szűk 
körben a zárt légkörű dohányzóhely jogintézményét, ahol az érintettek részére megfelelő 
egészségvédelmi biztosítékokat, megfelelő szellőzést szükséges biztosítani. Ezeknek a 
garanciáknak a körét egy picit pontosítandónak, ilyen értelemben a javaslatot 
továbbfejleszthetőnek tartjuk, de ezt a vita során mindenképpen úgy gondoljuk, hogy 
alkalmas módon kezelni lehet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom az egykörös konzultációt az első napirend 

felett. Iván professzor úr! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Azt hiszem, hogy ez a javaslat is azon ritka és speciális 
helyzetekre vonatkozó előterjesztés, amelyben az ezzel kapcsolatos, a jelenlegi módosító 
javaslattal kapcsolatos dolog is feltétlenül támogatásra érdemes. 

Sokféle lélektani, egyéb háttere van. Csak ki szeretném emelni, hogy nemcsak egy 
ilyen problémás, speciális helyzet van az életünkben, hanem sok egyéb is, többek között a 
saját szakterületemre vonatkoztatva, hogy a pszichiátriai betegek vagy tartósan krónikus 
betegek ügyében mindenképpen a jövőben ehhez hasonlóan kell gondolkodnunk. 
Természetesen ezt a mostani előterjesztést maximálisan támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Először is lenne egy kérdésem az előterjesztő, illetve a jelen lévő NEFMI-
államtitkárság felé. Történt-e egyeztetés az NGM-mel, mint a gazdája ennek az iparágnak, ők 
mit szólnak hozzá, netalán kezdeményezték-e maguk is? Mit szólnak hozzá, hogy 
gyakorlatilag egy olyan beavatkozást tesz most a bizottság, hogy egy iparágnak egy nagyon 
fontos kérdésébe, egy biztonsági kérdésébe beleszól? Ők véleményezték-e ezt a javaslatot, 
illetve ha igen, akkor mi a véleményük? 

A másik pedig egy vélemény lenne. Én magam, aki 16-odmagammal annak idején ezt 
a törvényjavaslatot benyújtottuk a parlamentnek, és aki viselem ennek az ódiumát, személyes 
konzekvenciáit is bőségesen, ami nem könnyű, azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy most a 
törvényt egy kicsit megbontjuk. Ezzel lehetőséget adunk arra, hogy bárki, bármilyen, és az 
általa képviselt lobbi vagy bármely más csoportérdeknek megfelelően nekiálljon bombázni 
ezt a törvényt. Nehogy ez legyen, mert akkor el fogunk menni abba az irányba, hogy mire a 
törvény életbe lép, és egy kicsit tudna élni és hatni, abban a szellemben, ahogy ezt a bizottság 
nyilván valamennyi tagja egyöntetűen támogatja, mire célt érnénk, addigra a fele elmaradna a 
rakománynak, tehát erre vigyázni kellene, hogy a törvény szelleme, alapvető célkitűzése 
továbbra is érvényben legyen. 

Mondok egy-két kedves példát, mert Mórus Tamás után szeretek humorizálni. Az is 
előfordulhat, hogy egy jó szándékú képviselő bead egy módosító javaslatot azzal, hogy 
nagyon káros az ifjúságra, ha dohányzó tanárt lát, tehát igenis, vigyük vissza az iskolákba a 
tanáriba vagy egy külön lyukba, ahol csak a tanárok gyújthatnak rá, és úgy dugjuk el őket, 
mint rossz példát az ifjúság elől. 

Vagy egy más példa: nagyon szomorú dolog, hogy a kórházakban nem gyújthat rá 
sehol, senki a kapun belül, tehát mégiscsak szegény orvos kolléga inkább bent szívja azt a 
cigarettát valahol, mint kimenve a kapun, esetleg lemaradva egy beteg újraélesztéséről. 

Ezek nagyon érdekes dolgok, de akinek van képzelőereje és látott már karón varjút, és 
ezt a parlamentben azért lehet időnként látni, azért ebben gondolkodva tényleg arra kérem a 
bizottság valamennyi tagját, hogy okosan és óvatosan, mert a bizottságnak az lesz a feladata, 
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hogy a módosítók, kapcsolódó módosítók esetében a szakmaiságot szigorúan őrizze meg, és a 
törvény szelleméből alapvetően ne engedjen. Én magam is tudom, hogy milyen dohányozni, 
sajnos, jelenleg is éppen rákattantam a szerre, de azt tudom, hogy a parlamentben is ki lehet 
bírni 8-10 órát dohányzás nélkül, nem szükséges leballagni a füstös alagsorba. Az is ki tudja 
bírni egyébként, aki bányász, vájár vagy éppen akármilyen meleg helyen dolgozik 8 órát, az is 
kibírná nyugodtan, és az alapkérdést, amit el szerettünk volna érni, hogy minél kevesebben, 
kevesebbszer gyújtanának rá, a törvény módosítás nélkül szolgálná a leginkább. (Megérkezik 
az ülésre dr. Kupper András.) 

De ez a helyzet már elmúlt, hiszen már a fokozott hőterheléssel járó munkahelyeken 
ezt beengedte a parlament és úgy fogadtuk el a törvényt. Arra kérek mindenkit, hogy ezt a 
most éppen persze nyilván egy kicsit felnagyított, és a hatalmas olajkatasztrófát vizionáló 
vagy egyéb hatalmas tűzvészt vizionáló előterjesztést indoklással magyarázni lehet, de 
mondjuk már ki, hogy nagyjából ennyi is elég. Természetesen azt is elfogadva, hogy egy még 
életbe nem lépő, szankciókat még nyilván soha nem alkalmazó törvényről van szó, amelyre 
persze folyamatos nyitottsággal és kontrollal kell lennünk, mert továbbra is azt állítom, hogy 
a jelenlegi parlamenti ciklus legjelentősebb egészségügyi törvényéről van szó. Igenis, ha ezt 
maradéktalanul és minél nagyobb hatással be tudjuk tartani, természetesen figyelve és 
kontrollálva a társadalmi és az egyéb érdekvédelmet és az egyéb szempontokat is, a lényegét 
tekintve meg tudjuk tartani a törvény szellemét, akkor azt mondhatjuk 2014-ben 
valamennyien, akik a parlamentben ezt megszavaztuk, és mi is a bizottságban, akik ezt 
támogatták, hogy letettük az alapjait egy jövendőbeli egészségesebb Magyarország 
alapjainak. Ehhez kívánom a tisztánlátást a bizottság valamennyi tagjának. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Alapvetően Heintz Tamás képviselő úrral teljes 

mértékben egyetértek. A törvény fellazítása nem érdekünk. Azonban aki volt már ilyen 
helyen, nekem volt szerencsém, valóban azt gondolom, hogy ezt indításként is bele kellett 
volna venni a törvénybe. Olyan fokú, végül is Heintz képviselő úr fogalmazta meg, 
katasztrófának lehet a forrása, itt nem arról van szó, hogy a törvényből engedünk, hanem a 
törvény szabályozottságát még fokozzuk. Tehát nem arról van szó, hogy kinyitunk egy kaput, 
hanem arról van szó, hogy bezárunk egy kaput. Meghatározott keretek között eddig is lehetett 
dohányozni a gyárakban, hiszen megvolt erre a törvényi engedély, a törvény maga 
megengedte azt, hogy a munkahelyeken bizonyos feltételekkel lehet dohányozni. Én ezt nem 
kinyitásnak, hanem szigorításnak értelmezem. Azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen a 
józan gondolkodás alapján el kell fogadnunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is úgy 

gondolom, hogy ez egy olyan téma, és eddig is egyfajta komoly konszenzus mutatkozott 
közöttünk szakmailag, hogy nyilván jogilag – ahogy a kolléga mondta – megnyílik, és sok 
mindent lehetne tenni, akár még szamárságot is lehet jobbról, balról javasolni, de azért 
vagyunk mi itt, hogy azt majd nem fogjuk tűrni. Viszont pozitív irányba szerintem közös 
akarattal tudunk javítani a dolgokon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Én elég régóta foglalkozom a nemdohányzók védelméről szóló 
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törvényjavaslattal és ismét déjá vu élményem van. Ezt kétszer már megéltük a törvény 
hatálybalépése előtti időszakban, először jön csak egy módosító, a parlamenti rituálénak 
megfelelően ez mindig kormánypárti oldalról érkezik, éppen attól függően, hogy ki van 
kormányon. Mint már többször elmondtam, és higgyék el, őszintén mondom, a dohányzással 
kapcsolatos kérdés nem pártpolitikai alapon törik. Ez egy nagyon szolidan megfogalmazott 
mondat, de értsék meg a mögöttes tartalmát is. 

Egy valós problémát vet fel, ugyanakkor az én meggyőződésem az, hogy az a 
törvényszöveg, ami most előttünk van, az egy sokkal nagyobb területet érint, mint a valós 
probléma. Ez a helyzet, tessék elolvasni! 

Én nem tudok háttértanulmányokat értelmezni, mert nincsen számadat a birtokomban, 
de egészen biztos, hogy tűzveszélyes munkahely Magyarországon nem annyi van, mint 
amennyiről beszélünk. Az összes vegyesbolt tűzveszélyes, de az összes faluban kinyitottuk 
mindenhol. Tessék végiggondolni, hogy mi ez. 

Én értem az érvrendszert, mert egy vegyiművekben, egy olajfinomítóban teljesen 
helyénvaló, de ide nem ez van írva. Ez a szöveg nem ezt tartalmazza. És ha emlékeznek 
képviselőtársaim, én nem véletlenül mondtam el, és nagyon sokszor elmondtam, hogy bár azt 
mondjuk, hogy a nemdohányzók védelméről szól a törvényjavaslat, a törvényjavaslatnak ez a 
része a dohányzókat védi attól, hogy zárt légtérben egy hatványozott expozíció érje őket. 
Olyan kátrányanyag-tartalmat is belélegeznek, amit szabad térben egyébként nem. 

Ezt világosan elmondtuk, hogy ez az ő elemi érdekük is, és a törvényjavaslat 
egészségügyi téren egészségnyereséget fog hozni, ha betartják. De csak ha betartják, és ennek 
a legsarkalatosabb kérdése a zárt légtérben történő dohányzás. 

Most megint azt kell mondanom, hogy azok a nagy vegyi üzemek, amelyekről 
beszéltünk, azok képesek megoldani azt, hogy valóban elszívják a levegőt abból a légtérből, 
hiszen különben az egyéb anyagok koncentrációja eléri a kritikus küszöbértéket és 
robbanásveszély áll fenn. Ezt más területen meg tudják csinálni, meg fogják tudni csinálni egy 
zárt, dohányzásra kijelölt légtérben is. Tehát ez ellen nincs kifogásom. 

Ugyanakkor ez a törvényjavaslat a jelenlegi formájában az én véleményem szerint 
sokkal nagyobb területet érint, sokkal nagyobb tömegeket érint. Egyetértve 
képviselőtársaimmal, a problémát valóban meg kell oldani, mert egy elbóklászó, 
fegyelmezetlen és a szenvedélyének egyébként hódolni szerető ember nagyobb problémát 
okozhat, ezt belátom, ezt el is fogadom. Ugyanakkor, ha valóban szabályozni akarunk, 
egyetértve Nagy Kálmán doktorral, akkor szabályozzunk, viszont akkor valóban szigorú 
követelményeket adjunk, és ne engedjük azt, hogy ezt kiskapunak használják. 

Az már csak a parlament szokás- és működési rendjébe tartozik, hogy ha a 
törvényjavaslatot megnyitjuk, higgyék el, hogy újfent magunkra húzzuk az egész 
dohánylobbit, mert a remény hal meg utoljára alapon még egyszer neki fognak futni, és azt 
nem lesz könnyű kordában tartani. 

Tehát egyébként egyetértek azzal, hogy ezt tárgysorozatba vegyük vagy általános 
vitára is javaslom, de tényleg a vita tartalma akkor az legyen, hogy a valós problémát hogyan 
lehet megoldani, és ne kiskapukat keressünk arra, hogy a törvényjavaslatot felpuhítsuk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? Kiss képviselő úr, utána Heintz 

képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Ez a törvénymódosító javaslat is mutatja, hogy 

mekkora társadalmi problémáról van szó. Minden dohányost érint, és ez a lakosság igen nagy 
százaléka. Most nem akarok számokat mondani.  



- 10 - 

Én biztos vagyok benne, hogy nem ez az utolsó törvénymódosító javaslat, hiszen volt 
már egy ilyen, ha jól emlékszem, hogy a kaszinókban lehessen dohányozni, vagy valami 
ilyesmi volt. (Dr. Horváth Zsolt: Az elbukott!) De az csak egy volt, és biztos vagyok benne, 
hogy lesz még. Tehát ezt majd az élet előhozza. 

Úgy gondolom, itt már többen elmondták előttem, hogy én bármennyire is 
személyesen utálom a dohányzást, éppen Heintz képviselőtársam mondta, hogy ő is csak 
visszakapott a szerre, pedig ő az élharcosa ennek a küzdelemnek, de úgy gondolom, hogy 
csak úgy nekiállni egy ilyennek, hogy itt most aztán nagyon kemény vagyok, nagyon szigorú 
vagyok, és most már mindenki abbahagyja a dohányzást, nem biztos, hogy ez lesz a 
célravezető. 

Tehát én is javaslom, hogy tárgysorozatba vegyük, de javasolnám a kormányoldalnak, 
hogy gyűjtse egy csokorba ezeket a majd leendő törvénymódosító javaslatokat, és biztos, 
hogy a dohánylobbi erősködni fog, de igazítsuk ezt a törvényt az élethez, amennyire lehet. 

Tehát az előterjesztő is felhozta, hogy egy zug-cigarettaszívó milyen problémát 
okozhat. Tehát én is azt javaslom, hogy igenis, alakítsuk az élethez ezt a nagy törvényt, hogy 
valóban egy olyan törvény legyen, aminek tényleg eredménye lesz. Én is támogatom, úgy 
gondolom, hogy támogatni kell ezt a módosító javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Heintz képviselő úr első hozzászólásának második része 

következik. 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Nagyon köszönöm elnök úr a belátását. Nagy 

Kálmán képviselő úr mondta, hogy nem kinyitásról, hanem pontos szabályozásról van szó. Itt 
fogalmi probléma van. Én is egyetértek azzal, hogy minden felmerülő komoly társadalmi 
igényt valamilyen szinten kezelnünk kell és orvosolnunk kell. A kinyitás arról szól, hogy 
egyáltalán a törvényt, a 2011-es XLI. törvényt elővesszük, és bármit vétünk vele, abban a 
pillanatban el fognak indulni különféle lobbiérdekek, társadalmi érdekek, vélt valós érdekek 
zuhataga, és most ennek a pillanatát éljük. 

Ilyen szempontból mondom, hogy gond van. Horváth képviselőtársam – hogy 
mondjam – politikusként fogalmazott, én nem vagyok az. Arról van szó, hogy benzinkút, 
faipari üzem, egy egyszerű asztalosműhely, egy papírmasékat hajtogató akármi, mind-mind 
ott van a fokozottan tűzveszélyes munkahelyek között. Tehát ebben a pillanatban lehet 
bagózni. Tehát nem – most kellene mondanom a cég nevét – chem lexről van szó, lex 
akármilyen chem, hanem konkrétan arról van szó, hogy már ez a törvényjavaslat is durván 
meg fogja azt nyújtani. 

Kiss képviselőtársam, hasonlóan a bulvármédiához, szórakozik velem, egészségére 
kívánom, de még egyszer mondom: ki lehet bírni visszaszokva is, 8 órát a parlamentben is, 
pedig nem egy nyugodt, békés munkahely, mint azt tudjuk mind a ketten. 

Tehát ezt azért mondom, hogy aki szépen leszolgálja a 8 óráját az akármilyen chem-
nél vagy akárhol, meg tudja oldani, hogy 8 óráig nem gyújt rá, és ez a lényege az egésznek. 
Fogadjuk már el, hogy egészségügyi szempontból, orvosi szempontból vizsgálunk ebben a 
bizottságban minden kérdést. Ha pedig ez az, akkor az a feladat – még egyszer mondom -, 
hogy minél kevesebben, minél kevesebbszer gyújtsanak rá, még Heintz Tamás is, bukott, 
züllött, visszaszokott dohányos. 

Tehát vegyük ezt komolyan, mert én erről beszélek, és ezért vállalom továbbra is azt, 
még akkor is, ha nem elegáns, hogy én visszaszoktam, és így tartom életszerűnek, hogy van 
jogom beszélni a dologról. 

Egy sosem dohányzó, 70 kilós úriöltönyös tüdőgyógyász nem hiteles szegény, mert mi 
meg bizony, elhízottak, bagószagúak és fertelmesek vagyunk, a többség ilyen a 3 millióból.  
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Akkor még egyszer annyit, hogy próbáljuk ezt a kérdést átgondolni és még egyszer 
mondom, ha ez a javaslat támogatandó az államtitkárság részéről, akkor érdekelne minket, 
hogy mit szól mindehhez az NGM, ezt az előbb már kérdeztem. Arra kérek mindenkit, hogy 
jól gondolja át, mert már ez a javaslat is lényegesen nagyobb teret nyitott, mint amit eredetileg 
szántunk neki, tehát hogy ténylegesen a nagy ipari tűzveszélyes helyek, itt pedig semmiféle 
pontosítás nincs, azért én javasolnék egyet, hogy nem tudnánk-e ezt még úgy átgondolni 
esetleg, hogy ténylegesen azokra szűkítsük, akikre szeretnénk? Tehát amely csoportérdek itt 
most előtérbe került, ők valóban nem a benzinkutak, nem a faipari cégek, nem a papíripari 
vállalatok, nem róluk szól ez elsősorban, hanem vegyipari, olefin művek és egyebek vannak 
itt azért mindenkinek a tudatában. Valamilyen szinten akkor mégiscsak kellene ezt a dolgot 
akár egy módosítóval szűkíteni, hogy a bizottság ezt szeretné, vagy az előterjesztő ezt 
szeretné. Az előterjesztő vallja meg, hogy igenis, ez a javaslat gyakorlatilag burkoltan, de 
kőkeményen nyitja a pályát, ami senkinek nem érdeke, mert ugyanakkor, még egyszer 
mondom, akár csak a hosszú hideg tél miatt kocsmák előtt fagyoskodók érdekében is 
tehetnénk valami módosítót, például hogy minden kocsma előtt kötelező ezentúl a melegítő 
gázsugárzót felszerelni, ha a napi középhőmérséklet plusz 3 fok vagy plusz 5 fok. 

Tehát lehetne itt fokozni a butaságot, csak még egyszer: a törvényalkotó eredeti 
szándékától ne térjünk el, és alapvetően valóban a biztonságra és a nemzetbiztonságra 
figyeljünk oda és az ipari biztonságra figyeljünk oda. Ez a törvényjavaslat most egy picikét 
nagyobb kedvezményt kínál, mint véleményem szerint szándékozni akart. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután kétszer is meg lett szólítva az NGM, szeretném 

jelezni, hogy itt van a körünkben Kanyó Lóránt úr, az NGM főosztályvezetője. Az első 
napirendhez őt nem állították előadóként, mindenképpen megkérném főosztályvezető urat, 
hogy ezeket a gondolatokat és kérdéseket a minisztérium irányába legyen szíves, tolmácsolni. 

Kérdezném, hogy van-e még valakinek az egykörös vitában hozzászólása. Iván 
professzor úr első felszólalásának második része. 

 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Mindaz, ami itt elhangzik, és tisztelet, becsület és 

kitartás Heintz képviselő úrnak, aki mellesleg az egyetemen tanítványom is volt, és egy kiváló 
személyiség, kiváló ember, és látjuk azt a gondosságot, ahogy ő ezt a miáltalunk nagyon 
fontosnak tartott védelmi törvényjavaslatát kidolgozta, törvénymódosítások persze vannak, 
lesznek, én csak egyet szeretnék megállapítani hosszú-hosszú évtizedek tapasztalatai alapján. 
Mi mondhatunk nagyon komolyan és jelenthetünk ki bizonyos tételeket, hogy tudniillik 8 órát 
mindenki kibír. Nem így van. Tehát nincs az, hogy 8 órát, 1 órát vagy 3 órát, ha jön a nikotin 
elvonásának a hatása, akkor attól függ, hogy milyen a személyiség, attól függ, hogy mennyit 
szívott, hogy szívott, milyen körülmények között, milyen stresszhelyzetben, stb., ez 
mindenképpen megszabja azt, hogy mit bír ki és mit nem bír. Ha viszont csökken a 
koncentráló képesség, ha viszont csökken a tudatos önvezérlés feltétele idegrendszerileg, 
akkor az önmagában veszélyt képez. 

Jó, rendben van, kitiltjuk, amennyire lehet, ezeket a zárt légkörben történő 
dohányzásokat, az utcán ma már alig lehet egy szűk sikátorban végigmenni úgy, hogy az 
ember orra előtt ne gyújtsanak rá, tehát beszívjuk ott is, az egészségkárosodás megvan. 

Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon egyszerűen és a természetes, napi élethez igazítottan 
kellene ezt meggondolnunk, és nem hiszem, és nem is vagyok benne biztos, nincs is ilyen 
feltételezésem sok évtized tapasztalata alapján, hogy ha én megfelelő szabályozásokkal 
veszem körbe ezt a törvényt, ami nagyon fontos, és ha ott kinyitok egy kaput, akkor ott 
minden dől. 

Mindenféle módosításnak megvan a lehetősége, hogy mi azt véleményezzük, a 
szakemberek véleményezzék, és előkerüljenek azok a speciális szabályozók, amelyek viszont 
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nem a törvényjavaslatot fogják felrúgni és nem a törvényt fogják megsemmisíteni, 
lehetetlenné tenni. Én nem hiszek ebben, hanem az aktuálisan is szükséges monitorozó, 
ellenőrző feltételek kidolgozásában. 

Úgyhogy én a magam részéről egyetértve mindazzal, ami itt elhangzott, elfogadva 
lényegében a lényegét és az alapját, de én ezt a módosító javaslatot fontosnak tartom és 
támogatom is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kupper képviselő úr! 
 
DR. KUPPER ANDRÁS (Fidesz): Végtelen tisztelettel vagyok Iván professzor úr 

iránt, és egyébként igaza van. Azt gondolom, hogy a szabályozásnak előtte kell járnia az 
életnek. Nem az élethez kell igazítani abban az értelemben, hogy az elvárásokat nem a 
társadalomnak kell felénk közvetítenie, hanem nekünk kell megfogalmazni azt, hogy milyen 
társadalomképünk van, és mit szeretnénk elérni, milyen célkitűzéseket szeretnénk elérni. 

Egyébként professzor úrnak igaza van, de ha az élethez akarnánk igazítani, akkor 
mondjuk a vezetés melletti alkoholfogyasztást is lehetne az élethez igazítani, hiszen kinek ne 
esne jól ebéd után egy pohár fröccsöt, egy pohár sört meginni, mégsem ülünk autóba, és a 
szabályozásnak ebben az értelemben előtte kell járnia az életnek. 

Tehát azt mondom, hogy inkább legyünk szigorúak, inkább legyünk következetesek 
azokban a célokban, amelyeket el akarunk érni, és várjuk el azt, hogy ehhez 
alkalmazkodjanak mindazok, akik egyébként korlátozásként élik meg ezeket a szabályokat. 

Tehát nagy tisztelettel vagyok professzor úr iránt, de mégis azt gondolom, hogy Heintz 
Tamás véleménye az, ami támogatandó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Igazából nem erről van szó. Azzal egyetértek, amit 

Heintz Tamás mond, de itt igazából nem erről van szó. Itt nem egyes embereknek a jogait 
korlátozzuk, hanem egy csomó embernek a jogait védjük, mert nem akarunk felrobbantani 
egy olyan üzemet, amelyik felrobbanhat. Tehát azt gondolom ettől függetlenül, hogy Heintz 
képviselő úrnak igaza van, erre a törvényre nagyon-nagyon szigorúan vigyázni kell, és azzal 
is egyetértek, hogy talán egy kis pontosítás ráférhetne erre az egész dologra. De mondom: itt 
nem valakit tiltunk, hanem egy csomó embert védünk, aki nem dohányzik, aki ott van az 
üzemben és nem dohányzik. Ez egy nagyon lényeges szempont. Tehát ez magasabb 
társadalmi érdek, mint az, hogy néhány embert megfegyelmezzünk. Bár hozzá kell tennem, 
hogy a törvénynek a legapróbb fellazításával nem értek egyet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a viszontválaszok következnek, Mengyi képviselő 

úr, és utána Raffay úr. 

Dr. Mengyi Roland (Fidesz) válaszai a vitában elhangzottakra 

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen, és köszönöm minden 
képviselőtársamnak a hozzáfűzéseit. Mondanom sem kell, hogy én Iván László és Nagy 
Kálmán professzorokkal értek egyet ebben a kérdésben. Ha tételesen nem is válaszolnék 
mindenre, de én nem tartok attól, hogy mindenféle lobbierő fel fogja lazítani ezt az igen 
fontos törvényt, tekintve, hogy a jogszabály-módosítás ennek a szakbizottságnak a színe előtt 
át kell hogy menjen, és ahogy nem ment át a kaszinó, úgy én nem is hasonlítanám azt a 
módosítást ehhez. (Dr. Heintz Tamás: A kaszinó átment, csak nem figyeltek oda!) Bocsánat, 
ahogy minden más egyéb javaslat nem tudna átmenni. Ugyanakkor hadd mondjam el, hogy én 
is úgy gondoltam ezt, hogy igenis, ez inkább jobban szabályoz egy kicsit, tehát nem kinyit 
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valamit. Van ennek a módosító javaslatnak egy második fordulata, amely úgy szól, hogy a 
folytatott tevékenység jellegével összeegyeztethető dohányzóhelyet nem vagy csak az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztetve lehetne kijelölni. 

Tehát ez a különbség a vegyesbolt meg mondjuk a Tiszai Vegyi Kombinát között, 
mind a kettő lehet az ott tárolt eszközök vagy anyagok miatt tűzveszélyes vagy 
robbanásveszélyes, de ez a fordulat azért különbséget tesz a két terület között. Tehát én 
továbbra is azt kérem, hogy támogassák ezt a módosítást. Természetesen minden pontosító, 
módosító, esetleg hatósági engedélyhez kötött módosítás irányába nyitottak vagyunk, de azt 
kérem a bizottságtól, hogy azt értse meg, hogy egy problémát szeretnénk megoldani, és ahogy 
Nagy Kálmán képviselőtársunk mondta, ez nem néhány embert véd, mert ha mondjuk egy 
vegyi kombinát elszáll, az a mellette lévő településeket is viszi, nemcsak azt az üzemet. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Raffay úr! 

Dr. Raffay Bálint szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai 

DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden próbálok azokra a 
kérdésekre válaszolni, amelyek felmerültek és a NEFMI-t érintik. 

Heintz Tamás képviselő úrnak az NGM-mel való egyeztetéssel kapcsolatban azt 
tudom elmondani, amit először is említettem, hogy tárcaálláspontot képviselünk. 
Kormányálláspont kialakítására általában a törvényjavaslatok tárgysorozatba-vételét követően 
kerülhet sor. Vélhetően most is így lesz. Tehát eddig formalizált egyeztetést nem folytattunk 
az NGM-mel, erre természetesen, ha a javaslat tárgysorozatba kerül és a parlamentben 
elfogadás előtt áll, akkor sor fog kerülni a kormány ügyrendje és a Házszabály megfelelő 
figyelembevételével. 

Horváth Zsolt képviselő úrnak is köszönjük szépen a nemdohányzók védelméről szóló 
törvény alapkoncepcióját védő gondolatait, magunk is, ahogy szintén először jeleztem, 
fontosnak tartjuk, hogy a módosító indítvány ne legyen túl tágan értelmezhető, és ebben a 
körben tudnánk magunk is pontosítást, kiegészítést támogatni. 

Kiss Sándor képviselő úrnak, aki javasolta, hogy a nemdohányzók védelméről szóló 
törvényt érintő módosításokat csokorba lehetne gyűjteni, azt gondoljuk, tekintettel arra, hogy 
a hatósági jogalkalmazás, érdemben a szankciók kiszabása még csak ezután kezdődik, egy 
valóban értelmes és kezelhető időt kellene adni ennek a törvénynek, hogy kialakulhassanak 
azok a hatósági gyakorlatok, amelyek majd rámutathatnak esetleg alkalmazási problémákra. 
Azt gondolom, hogy a javaslat támogatható, de nem most és nem nagyon rövid távon, hanem 
akkor, amikor már látjuk, hogy valóban hol igényel beavatkozást a törvény. 

Éppen ezért is tartanám célszerűnek, hogy jelenleg azért ennél tágabb körben ne 
kerüljön a törvény megnyitásra. 

Röviden ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Heintz képviselő úr! 

További kérdések, válaszok 

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Nem kaptam választ arra a kérdésre az előterjesztőtől, vagy akár az 
államtitkárságtól, hogy nem tartják-e ezt a jelenlegi szövegszerkezetet alkalmasnak arra, 
amiről beszéltem? Mert teljesen egyetértve azzal, hogy ne csináljunk tűztengert se az ország 
olajfinomítójából, se vegyi üzemből, viszont arra a kérdésemre nem kaptam választ, hogy ez 
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nem jelenti-e azt, hogy minden benzinkúton ki kell jelölni egy zárt légterű dohányzóhelyet, 
ugyanez vonatkozik a faipari üzemekre és egyebekre. 

Tehát csináljuk már meg ezt becsülettel, vagy mondják azt, hogy ezen gondolkodnak, 
vagy legalább módosító indítványt adnak be, mert így igaz a mi feltételezésünk, hogy ez egy 
nagyon komoly, nagyon jelentős termelői szférát, réteget érinteni fog, ez pedig gondolom, 
nem volt célja az előterjesztőnek. Vagy ha igen, akkor mondja meg, hogy igen, ha nem, akkor 
pedig mondja meg, hogy ez így alkalmas-e, vagy pedig szűkíteni kell egy módosító 
indítvánnyal, mert ez így tágra nyitja a kapukat, és nem az lesz a terv, mint amit az 
indoklásban megfogalmaz, amivel maximálisan egyetértek. Köszönöm szépen. (Megérkezik 
az ülésre dr. Daher Pierre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérném a viszonválaszt. 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést, azt hittem, 

válaszoltam azzal, hogy én azt mondtam, hogy ennek a javaslatnak van egy második 
fordulata, és azt fel is olvastam, és jeleztem is, hogy a vegyipar és a vegyesbolt között – ami 
elhangzott – ez a különbség. 

De még konkrétabban: az, hogy „a folytatott tevékenység jellegével összeegyeztethető 
dohányzóhelyet nem vagy csak az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetve”, ha most azt 
várja tőlem képviselőtársam, hogy ezt most külön iparágakra, gyártelephelyekre lebontva 
válaszoljam meg, hogy ez igen, ez nem, én ezt nem tudom. 

Azt hozzá tudom tenni, hogy az előterjesztő oldaláról kifejezetten célzottan a 
vegyipar, olajipar, gyógyszeripar van megjelölve, ahol kemikáliákkal dolgoznak, ahol 
fokozottan tűz- és robbanásveszélyes elemek vannak, de ezért is mondtam, hogy a magam 
részéről, mint előterjesztő, nyitott vagyok minden pontosító, módosító javaslatra. Sőt nyitott 
vagyok arra is, és meg is köszönöm, hogy ha esetleg a minisztérium részéről egy olyan 
pontosítás következik be, hogy hatósági engedélyhez kötik ezt, hogy a vegyesbolt 
megkaphatja ezt a lehetőséget, az olajfinomító meg nem, vagy fordítva. Tehát én a magam 
részéről ezt így gondolom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Raffay úr! 
 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Képviselő úr, én a magam részéről személyes szakmai véleményem 
az, hogy a benyújtott szöveg valóban tágabban értelmezhető, mint ami az indokolásban áll. 
Az indokolás egy ágazatspecifikus vegyipari, olajipari, gyógyszeripari szempontrendszer 
igénybevételét tűzi ki célul, ehhez képest a szöveg egy általánosan megfogalmazott szöveg. 
Tehát ebben a tekintetben egyetértek, éppen ezért mondtam azt, hogy magunk is az 
indokolással összhangban álló normaszöveg kidolgozásában érdekeltek vagyunk és tudunk 
támogatni ilyen javaslatot. 

Képviselő úr felvetését pedig mindenképpen megvizsgáljuk, ami a hatósági 
gyakorlatra vonatkozó esetleges szabályozást illeti. 

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom, és két szavazás következik, a 
tárgysorozatba-vételről, illetve az általános vitára alkalmasságról. Megkérdezem, hogy az 
elhangzottak, a vita és a viszonválaszok kapcsán ki az, aki az első napirendi pont 
tárgysorozatba-vételét támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Tehát 18 igen szavazattal, 
egyhangúlag tárgysorozatba vettük. 
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Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról 

Ki az, aki az általános vitára bocsátással egyetért? (Szavazás.) Szintén 18 igen 
szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta a bizottság. 

Előadó állítására tennék kezdeményezést. Az általános vitára a holnapi napon éjszaka 
11 órakor fog valószínűleg sor kerülni, utolsó napirendi pontként. Kérdezném, hogy ki 
vállalná a bizottsági vélemény ismertetését? (Dr. Horváth Zsolt jelentkezik.) Tehát Horváth 
Zsolt képviselő úr fogja a bizottság véleményét elmondani. Köszönöm szépen. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

Folytatjuk munkánkat. A második napirendi pont Kósa Lajos előterjesztő képviselő 
urat távollétében engem ért az a megtiszteltetés, hogy ismertethetem az önálló képviselői 
indítványt. Ennek megfelelően az elnöklést átadom Bene Ildikó alelnök asszonynak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Bene Ildikó, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében köszöntöm Kanyó Lóránt 

főosztályvezető urat az NGM-től. Most ebben a tárgykörben az általános vitára történő 
alkalmasságról döntünk. Megnyitom a vitát majd egy körben, de kérem előtte elnök urat az 
előterjesztésre. 

Dr. Kovács József (Fidesz) szóbeli előterjesztése 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Kósa Lajos képviselő úr önálló indítványa ez a 
napirendi pont. Az önkormányzati feladatot ellátó egészségügyi vállalkozások esetében 
indokolatlan, hogy a tevékenységük végzésének helyszínéül szolgáló építmény után 
adókötelezettség terhelje azt, akinek az ingatlan a saját tulajdonában van. Az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanban működőkkel szemben ezáltal hátrányosabb helyzetet teremt e 
vállalkozások számára a 2012. január 1-jén életbe lépett módosítás, amelynek alapján 
megszűnt az adómentességük. 

A korábbi években biztosított mentesség 2011. december 31-ével szűnt meg. A 
törvénymódosítás 2012. július 1. napjától történő alkalmazását a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló törvény 31. §-a teszi lehetővé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, átadom a szót. 

Kanyó Lóránt f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) álláspontja 

KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
nemzetgazdasági tárca álláspontját tudom közölni, és a tárca támogatja az indítvány 
tárgysorozatba-vételét, illetve az általános vitára való alkalmasságot is. 

A hatásait illetően tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a költségvetési bevételi 
hatást illetően egészen minimális bevétel-elmaradásra lehet számítani, figyelemmel arra, hogy 
jelenleg az állami, önkormányzati feladatellátás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások 
nyújtása tipikusan állami, önkormányzati költségvetési tulajdonú ingatlanokban, 
helyiségekben zajlik. 

Számszerűsítve: nagyon nehéz adekvát becslést adni, de egy 100 millió forintos 
bevétel-elmaradásról lehet szó. 

Az indítvány elsősorban arra vonatkozik, hogy ha az állami, önkormányzati 
feladatellátás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásnyújtás nem állami, hanem 
magántulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanban zajlik, ezért mondtam, 
hogy nagyon szűk körű lenne ez a fajta mentesség. 
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És még egy fontos momentumot szeretnék elmondani: a korábban hatályban volt 
mentességhez képest az indítvány szerinti mentesség egy szűkebb tartalmú törvényi 
mentesítést tesz lehetővé. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megnyitom a vitát és átadom a szót Gyenes alelnök 

úrnak. 

Kérdések, vélemények 

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök asszony. Először is kifejezem 
örömömet, hogy végre az egészségügyben közszolgálatot ellátó vállalkozások számára némi 
adókönnyítés elindul. Persze, ehhez Kósa előterjesztő képviselőtársamra volt szükség 
természetesen. Félek, hogy ha én terjesztettem volna elő ezt a zseniális javaslatot, akkor nem 
biztos, hogy ilyen jó lett volna a fogadtatás. 

Visszautalok itt az úgynevezett iparűzési adó vitánkra, amit egyszer már lefolytattunk, 
hiszen az iparűzési adó egy háziorvos esetében, ami ugyanúgy közszolgáltatást végez, 
ugyanúgy mentesülnie kellene több más közszolgáltatáshoz hasonlóan. Már csak azért is, mert 
a háziorvos vállalkozó, ahogy mi szoktuk mondani kvázi vállalkozó, semmiféle lehetősége 
nincs, mint egy igazi vállalkozásnak, hogy az adó- és egyéb más kormányzati jogszabályi 
csűrcsavarokat valahogy kivédje, például azzal, hogy emeli az árait, stb. Tehát ezt már 
többször lefolytattuk, többször el lettem utálva, és természetesen ez a törvénytervezet nem 
tartalmazza az iparűzési adót, mint olyat ismételten, ezért jeleztem, hogy nagyon örülök neki, 
hogy végre elindul ez a folyamat, és az egészségügy mai helyzetében, amikor komoly 
munkaerőproblémák vannak, senki nem óhajt most már nagy lelkesedéssel még a praxisalap 
pályázati alapjának létrehozását követően sem olyan borzasztó nagy, most értesültem róla, 
hogy körülbelül hat pályázó igényelte ezt a lehetőséget, többen igényelték az úgynevezett 
eszközre szóló pályázati lehetőséget. 

Tehát úgy gondolom, hogy még ezt a folyamatot, ezt az adóenyhítést, illetve a 
közszolgálati egészségügyi szolgáltatók adóztatásával kapcsolatosan, pontosan azért, mert 
fontos, hogy maradjanak háziorvosaink, fontos, hogy legyenek érdekeltté téve az ifjú orvosok 
is gazdasági értelemben is, még tovább folytassuk a rájuk vonatkozó adójogszabályoknak az 
úgynevezett praktikus, illetve célszerű enyhítését. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Alelnök Asszony! Tisztelt 

Bizottság! Először is alelnök úrnak hadd reagáljak egy picit. Ez a rendkívül sokan használják 
ezt a bizonyos eszköztámogatást, és nagyon sokan volt kollégáim közül nagyon komoly 
ésszel bírnak, és azt a kedvezményt, amit a kormányzat az elmúlt év végén megtett, magyarul, 
hogy plusz egyhavi finanszírozást kifizetett, azt a finanszírozást nagyon sokan nem 
elköltötték, hanem bizony, be tudták tenni az eszközfinanszírozás alapjába, így mentesültek 
még attól is, hogy banki hitelen keresztül kelljen finanszírozni magukat, nagyon sok pénzt 
ezzel megspórolva. 

Tehát én ezzel vitáznék, igenis, nagyon sokan vannak, én több céget megkerestem 
kisebb műszerek ügyében, és mondták, hogy ha csak ennyit kérek, akkor várjak, mert nekik 
most milliós megrendeléseik vannak. Szerencsére nagyon sok kollégánk él ezzel a 
lehetőséggel. 

Ugyanakkor persze ebben a válság közepette világban igen nehéz eredményekről 
beszélni, de ezt én hadd tegyem meg, mert ami eredmény, azt el kell ismerni. Bizony, 
korábban, az előző Orbán-kormány idején volt viszont lehetőség arra, hogy az ember rendelőt 
építsen, tulajdont szerezzen, és abban a tulajdonban – bízva a jövőben – aztán kezdett néhány 
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kollégánk, alapellátó orvos, fogorvos, gyerekorvos, sőt szakrendelések is nyíltak ilyen módon, 
ahol most már magántulajdonban lévő ingatlanban folytatódik alapellátási, szakellátási 
tevékenység. 

Ezekről a csendes kisebbségről, akik mertek annak idején vagy nem túl régen 
vállalkozni, ezekről nem szól a törvényjavaslat, és ezért azt javaslom, amennyiben általános 
vitára alkalmasnak tartjuk ezt a javaslatot, akkor amennyiben bírom a bizottság támogatását, 
fel kellene vetnünk ezt a lehetőséget, hogy azok, akiknek tulajdonukban működik 
alapellátásuk vagy szakellátásuk, fekvőbeteg-szakellátásuk, amely nyilván már korábban is 
működött vagy működni fog, ők is kapják meg azt az adókedvezményt, amely most az 
önkormányzati ingatlanokban szolgáló munkatársainknak van. Mondanám ezt annál is inkább, 
azért kellene ezt támogatni, mert sokunknak volna kedvezménye, hogy megvegye az adott 
ingatlant, amelyben most rendel, de gyakorlatilag a jelenlegi helyzet ezt lehetetlenné teszi, és 
amennyiben javul ez a helyzet, és ebben bízzunk, hogy az alapellátás finanszírozása is 
hosszabb távon rendeződik, és esetlegesen ingatlanvásárlásra is lehetőséget ad, nehogy az 
tartson vissza majd valakit esetlegesen vállalkozásbővítéstől és rendelővásárlástól vagy –
felújítástól, hogy ott majd utána fenyegeti rögtön a kivetendő ingatlanadó. Úgyhogy a 
javaslatom erről szólna.  

Azt pedig persze én is üdvözölném, sőt magam is a minisztérium jelen lévő 
szakemberével voltam már egy-két csörtében, hogy ezt az iparűzési adót tényleg helyre 
kellene tenni, mert most van éppen a befizetés ideje, egy átlag, 800 kártyás kis praxisnak 
olyan 60-70 ezer forintja biztos, hogy bánja, egy kétszer ekkora, átlagos 1500-1600 kártyás 
praxisnak pedig több mint 150-200 ezer forintja bánja azt, hogy iparűzési adót fizet. Megint 
hangsúlyozva, hogy szigorúan az OEP által finanszírozott ellátás terhére, tehát az állam az 
egyik zsebéből az önkormányzat zsebébe dugja a pénzt, a közvetítő a háziorvos, ami egy 
kicsit valóban nem tűnik olyan elegáns dolognak, hogy az előterjesztés egyik szavára 
visszautaljak.  

De az én javaslatom az, hogy ezt fogadjuk el, tárgyaljuk meg, és amennyiben van 
egyetértés, akkor az alapellátást és a szakellátást vegyük ki, annak is adjuk meg, abban az 
esetben is, ha az magántulajdonban működik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Az egyik, amit szeretnék megkérdezni, hogy a 

képviselői önálló indítvány nincs aláírva. Ez olyan jellegű dolog, amelyiket ha az első változat 
alá volt írva, akkor is, ha a bizottság elé bekerül valami, ugyan a vállalt személyt megnevezte 
elnök úr, de azért azt gondolom, hogy a komolyságát a képviselői indítványnak meghatározza, 
hogy valaki névvel vállalja ezt a fajta indítványt. 

A másik az, hogy az egészségügyi intézmények közé a gyógyszertárak beletartoznak-
e, és azt is, hogy teljesen egyértelműnek kell annak lennie, hogy csak azokat tudjuk 
támogatni, akik állami vagy önkormányzati feladatot látnak el. Én a saját életemből is tudok 
mondani olyan példát, hogy bizony, itt Budapesten, amíg nálunk egy csontvelő-
transzplantációs osztályt nem fogadtak be, addig egy olyan rendelőintézet kapott állami 
támogatást, az akkori pénzekben hatalmas összeget, 370 ezer forintot, ez a második 
kormányzati időszakban volt, amelyik azóta megszűnt, a neve sincs meg, nem is tudjuk, hogy 
hol van. 

Tehát ha valahol, itt nagyon pontosan definiálni kellene azt, hogy mire adunk 
adómentességet. Igenis, én teljesen egyértelműen támogatom azt, amit Heintz képviselő úr 
mondott, hogy valaki képes legyen önmagát fenntartani és valamelyest a vállalkozását 
gyarapítani, de csak a köz érdekében, és nem a köz érdekével ellentétesen, és az 
egészségügyben az elmúlt időszakban, az elmúlt négy évet aki végigélte, az számtalan ilyen 
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törekvést látott. Éppen ezért ennek a pontos, abszolút precíz megfogalmazása meghatározza, 
úgyhogy elő is készültünk egy esetleges módosító javaslattal ezzel kapcsolatosan. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Örömmel hallottam Nagy Kálmán professzor úr 

javaslatát, én is ezt szerettem volna. Más törvényekben én úgy tudom, a gyógyszertár 
egyértelműen az egészségügyi intézmények közé van sorolva, és ebben a törvényjavaslatban 
ezt mindenképpen hiányolnám, tekintettel arra, hogy a gyógyszertárak mondhatom, hogy 
döntő része igen nehéz helyzetben van. Tehát mindenképpen megilletné őket ezen javaslaton 
túl még az iparűzésiadó-mentesség is. De talán egy tavalyi bizottsági ülésen hallottam arról, 
hogy erről szó sem lehet, mert mindenféle jogtechnikai akadályai vannak. 

Nekem is lenne majd egy módosító javaslatom ezzel kapcsolatban. Nem tudom persze, 
hogy hogyan lehet különbséget tenni a magán és az önkormányzati és az állami feladatellátás 
között, ez nem okoz-e majd valamilyen jogi alapelveket, tehát a magán és az állami feladatok 
között, tehát nem fogják-e ezt majd kritizálni, ebben nem vagyok biztos, de mindenképpen 
szeretném, ha a gyógyszertárakat igenis, belevennék ebbe a körbe, függetlenül attól, hogy 
alapvetően nem állami, hanem magánfeladat. De ettől függetlenül támogatni fogjuk ezt a 
javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Elnézést, csak azért kértem ismét szót, mert Heintz 

képviselőtársam vagy félreértett vagy valamit én mondtam rosszul. Én nem az 
eszköztámogatásról beszélek, ami régen is volt, hanem a praxisalap, amit most pályázati úton 
lehet elnyerni, az van két részre osztva. Egyrészt a praxisvásárláshoz lehet pályázni, erre 
mondtam, hogy csak 5-6 pályázó volt, és van egy része, amivel eszközt lehet pályázni. Én erre 
gondoltam. Csak ezért akartam pontosítani. 

Természetesen azt hiszem, itt van egy, legalábbis így éreztem a képviselő urak 
vitájából, hogy van egy dolog, én is természetesen úgy értem, hogy csak azok, még ha 
háziorvosi magánvállalkozásról van is szó, de OEP-finanszírozott közszolgáltatást lát el, 
azokra értem. Én nem gondolom, hogy egy magánnőgyógyász ingatlanját természetesen, és 
természetesen a gyógyszerésznek is, ha a saját tulajdonában van az ingatlan, de az OEP-
finanszírozottan dolgozik, akkor gyakorlatilag beleértem ezeket. Gondolom, hogy ezzel 
mindenki így van, és nem az olyan magánkezdeményezéseket akarjuk támogatni, én sem a 
magánklinikára gondoltam, hanem kifejezetten az OEP által finanszírozott vállalkozásokat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még további hozzászólás? Iván professzor úr! 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Azt hiszem, nagyon fontos, hogy egy ilyen 

előterjesztésben a fogalmak pontosítása, ha kell, akkor revíziója is sorra kerüljön. Itt az 
egészségügyi intézmény megfogalmazásában minden benne van, bizonyos dolgokat nem lehet 
egészen jól értelmezni. Mondok csak egyet: gyógyító célú vagy más egészségügyi 
beavatkozás. Nincs kettőspont, hanem más egészségügyi beavatkozás. Nem értem és nem 
tudom, hogy mit jelent ez. Ez mindent jelenthet. Más egészségügyi beavatkozás, attól függ, 
hogy milyen a szabályozás kerete, milyenek az elvárások, milyenek a körülmények, ez 
sokféleképpen értelmezhető. De például akkor nyugodtan lehet mondjuk egy alternatív 
gyógymódot befogadó intézményen belül más egészségügyi beavatkozásként kezelni. Ez így 
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pontatlan, úgyhogy ennek az egésznek, az egészségügyi intézmény újrafogalmazásának vagy 
pontosításának lennék a híve mindenképpen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény van-e a bizottság részéről? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a vitát lezárom és elnök úrnak, mint az előterjesztő 
képviselőjének adom meg a szót. 

 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azt tudom tenni Kósa 

képviselő úr képviseletében, hogy az itt elhangzottakat természetesen képviselő úrnak, mint 
előterjesztőnek el fogom mondani, az aláírással bezárólag, amit professzor úr jelzett. 
Továbbadnám inkább a szót főosztályvezető úrnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úrnak adjuk meg a kérdésekre a válasz 

lehetőségét.  

Kanyó Lóránt f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai 

KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Több minden 
elhangzott a vitában. Én oda kanyarodnék vissza, hogy az elmúlt év végéig valamennyi olyan 
helyiség mentes volt az építményadó alól, amelyben valamiféle egészségügyi intézmény 
helyet kapott. Az akkor hatályban volt egészségügyi intézmény fogalom tartalmazta valóban a 
gyógyszertárakat, a közforgalmú gyógyszertárakat és a fiókgyógyszertárakat. Tehát a 
gyógyszer-nagykereskedelem abban sem volt benne, most sem érzem azt, hogy erre 
vonatkozott volna a felvetés. 

Ebben a definícióban nincsen szó a gyógyszertárak mentességéről. Ami még kérdés 
volt, az az, hogy vajon, kell-e pontosítani a szöveget. Én az első körben nem említettem, de 
valóban szükséges az, hogy egy pontosabb szöveg legyen az egészségügyi intézmény 
fogalmára. Ad abszurdum a jelenlegi állami, önkormányzati feladatellátás kifejezés az egy-
egy jó ügyvéd esetében lehet, hogy valamennyi magánintézményre vonatkozna, hiszen 
közvetve minden magánintézmény ellát olyan feladatot, amit adott esetben állami vagy 
önkormányzati intézmény is elláthat. De inkább a jogi megfogalmazásbeli pontosításra kell 
hogy sor kerüljön.  

Nagyon fontos az iparűzési adóval kapcsolatban, összehasonlítva itt az építményadó-
mentességet, hogy az elmúlt év végéig az építményadó-mentesség teljes mértékben fennállt, 
iparűzési adót kellett fizetni. Úgy érzem, hogy azért ez egy jelentős különbség a két adónem 
kapcsán. Az indítvány itt most csak az építményadóra vonatkozik. Ebben a célja szerint 
viszonylag szűk körben kívánja visszaállítani az építményadó-mentességet bizonyos körben, 
és a kérdés már csak az, hogy pontosan hogyan fogalmazzuk meg ezt a kört, akit a mentesség 
megillet, hogy valójában a célnak megfelelő legyen az a mentességi rendelkezés. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő döntés az általános vitára történő 

alkalmasságról szól. Tehát amennyiben a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja ezt az 
előterjesztést, kérem, hogy igennel szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag döntött az 
általános vitára alkalmasságról. 

Amiről még döntenünk kell, hogy ki lesz, aki a bizottsági álláspontot ismerteti. A 
holnapi napon várható harmadik napirendként ez az előterjesztés. Vállalja-e valaki a 
bizottsági előadó szerepét? (Nincs jelzés.) Én itt vagyok, el tudom mondani, akkor én 
felvállalom. 

Akkor visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Kovács József, a bizottság elnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Tisztelt Bizottság! Szeretném jelezni, 

hogy miután nagy valószínűséggel módosító indítványok beadására sor fog kerülni ennek a 
napirendnek a kapcsán is, és ez a beadás holnapi napot jelenti, holnapután, szerdán nem 
tartanánk bizottsági ülést, hanem ugyanígy, egy hét múlva, egy korai időpontban tárgyalná 
meg a bizottság a módosító indítványokat. Kezdeményeznék, mivel talán a fél 9 egy kicsit 
korainak tűnik, egy 9 órás kezdést. 

Köszönöm szépen. Ezzel a bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 40 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

Dr. Bene Ildikó 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  

 


