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Napirendi javaslat  
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(Lázár János, Dr. Kovács József, Dr. Heintz Tamás, Dr. Hörcsik Richárd, 

Koszorús László, Czunyiné Dr. Bertalan Judit, Rogán Antal, Dr. Kupcsok Lajos, 

Dr. Mengyi Roland, Wintermantel Zsolt és Gyopáros Alpár (Fidesz) képviselők 

önálló indítványa)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, az előterjesztő képviseletében megjelent 
képviselő asszonyt és a kormányzatot képviselő kollegákat, akiket majd szeretnék megkérni, 
hogy a jegyzőkönyv kedvéért, amikor az első reakciót megteszik, akkor legyenek szívesek 
bejelentkezni névvel és titulussal, hogy ne legyen később semmilyen gond ezen jegyzőkönyvi 
pontból sem. 

Tisztelt Bizottság! Először a határozatképesség megállapítását teszem meg. A 
bizottság határozatképes, a képviselő urak részt vesznek, illetve hölgy részt vesz a munkában, 
nincs akadálya annak, hogy a mai gyors bizottsági ülésünknek a feladatait elvégezzük.  

Az első napirend keretében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat T/5281. szám egyéni képviselői 
önálló indítványnak a bizottsági feladatkörébe tartozó módosító javaslatainak a megvitatására 
kerülne sor, a második napirend pedig az egyebek. 

Amennyiben a bizottság tagjai egyetértenek a napirenddel, kérem szépen, azt erősítsék 
meg szavazatukkal. (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a mai 
napirendünket, nincs akadálya annak, hogy az első napirend tárgyalásához hozzákezdjünk és 
az abban foglalt munkánkat elvégezzük. 

Tehát, ahogy ezt említettem, az első napirendünk az a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényjavaslathoz 
kapcsolódó módosító javaslatoknak a megvitatása és arról való döntés.  

Miután egy viszonylag gyors ritmusban tárgyalandó előterjesztésről beszélünk, ezért 
tegnap este az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárának a levelét a bizottság titkársága 
megkapta, és ma ez nyomtatva kiosztásra került a bizottság tagjainak. Kérem szépen, hogy 
amikor a szakmai álláspontot kialakítják, ezen beérkező javaslatokat is vegyék figyelembe. 

Most pedig szeretném az előterjesztőt képviselő képviselő asszonynak, Czunyiné dr. 
Bertalan Juditnak és a kormányzatot képviselő kollegáknak is jelezni, hogy a megszokott 
módon fogunk haladni. Az ajánlási pontot követően először az előterjesztő álláspontját fogom 
megkérdezni, majd azt követően a kormányzati álláspontot. A gyorsítás érdekében a képviselő 
asszony számára jelzem, hogy ha van egységes álláspont, akár az összes ajánlási pont 
esetében, akkor azt is tudom értelmezni; ha külön-külön mindenhol elmondja az előterjesztő 
is és a kormányzati képviselő is a maga álláspontját, annak is van lehetősége. 

Mindezek figyelembevételével kezdjünk hozzá. Azt kérem, hogy a kibocsátott ajánlási 
tervet, a T/5281. számú törvényjavaslathoz kibocsátott részletes ajánlási tervet vegyük alapul, 
és az ebben foglalt módosító javaslatokhoz kötődő ajánlási pontokról fogunk dönteni. 

Ha így mindenki rendben van, akkor szerintem elkezdhetjük.  

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat (T/5281. szám) (Lázár János, Dr. Kovács 
József, Dr. Heintz Tamás, Dr. Hörcsik Richárd, Koszorús László, Czunyiné Dr. Bertalan 
Judit, Rogán Antal, Dr. Kupcsok Lajos, Dr. Mengyi Roland, Wintermantel Zsolt és 
Gyopáros Alpár (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

Mindjárt az első, amiről döntenünk kell, az a 7-es ajánlási pont: Dr. Kiss Sándor 
képviselő úrnak a módosító javaslata.  

Először az előterjesztő álláspontját szeretném megkérdezni.  
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Az előterjesztő a javaslatot nem 

támogatja. 
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ELNÖK: Előterjesztő nem támogatja. 
Kormányzati álláspontot szeretnék kérdezni. 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Dr. Raffay Bálint vagyok, a NEFMI jogi főosztályáról szakmai tanácsadó. 
A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Köszönöm szépen. Tehát az előterjesztő nem 

támogatta, a kormány nem támogatta.  
Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Ilyet nem látok. Aki nem 

támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elutasította a 
javaslatot. 

Lépjünk tovább. A 10-es ajánlási pont: Schmidt Csaba képviselő úrnak a módosító 
javaslata. 

Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Sem az előterjesztő, sem a kormány nem támogatta. 
Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Ilyet nem 

látok. Aki nem támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
elutasította a módosító javaslatot. 

A 11-es ajánlási pontról fogunk dönteni: Ékes József képviselőtársunk módosító 
javaslata. 

Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) Ilyet nem látok. Aki nem támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag elutasította a módosító javaslatot. 

12-es ajánlási pont ismételten Ékes József képviselő úr módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Előterjesztő ezt a módosító javaslatot 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő ezt támogatja. 
A kormány?  
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DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány is támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. Aki támogatja a módosítót, kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság a döntést meghozta. 
13-as ajánlási pont: Szilágyi László képviselő úrnak a módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A képviselő asszony nem támogatja. 
A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) Ilyet nem látok. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 14. A bizottság egyhangúlag 
elutasította a módosító javaslatot. 

14-es ajánlási pont: Göndör István és dr. Varga László képviselő urak módosító 
javaslata. 

Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Nem támogatja az előterjesztő. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Tehát sem az előterjesztő, sem a kormány nem támogatja.  
Aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Az 

egyharmadot sem kapta meg, a döntést meghoztuk. Köszönöm szépen. 
Lapozzunk, kérem szépen a 28-as ajánlási ponthoz. A 28-as ajánlási pont: Szilágyi 

László képviselő úr módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincsen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag elutasította a módosító javaslatot. 
29-es ajánlási pont: Ékes József képviselő úr módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Előterjesztő nem támogatja. 
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ELNÖK: Előterjesztő nem támogatja. A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Ilyet nem látok. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elutasította a módosító javaslatot. 
30-as ajánlási pont: Ékes József képviselő úr módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) Ilyen nincsen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
elutasította a módosító javaslatot. 

Kérem szépen, hogy a 31-es ajánlási ponthoz lapozzunk. Dr. Kiss Sándor és dr. 
Gyenes Géza képviselő urak módosító javaslata.  

Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő ezt támogatja. A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány is támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. 

Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság a döntést meghozta. 
Lépünk tovább. Most megint ugrunk egy kicsit, a 41-es ajánlási ponthoz kérem, hogy 

lapozzunk. Döntsünk a 32-esről, elnézést kérek, mert a bizottság titkársága úgy látta, hogy az 
is idetartozik, nehogy kimulasszunk bármit is. 

32-es ajánlási pont Ékes József képviselő úrnak a módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány is támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A döntést meghoztuk ebben a 
módosító javaslatban is. 

41-es ajánlási ponthoz lapozzunk akkor most. Dr. Hollósi Antal Gábor képviselő 
úrnak a módosító javaslata. 

Előterjesztő álláspontja? 
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CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Ilyet 

nem látok. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Mindenki a bizottság részéről, a bizottság 
egyhangúlag elutasította a módosító javaslatot.  

42-es ajánlási pont: Ékes József képviselő úr módosító javaslata. 
Képviselő asszony, mint előterjesztő?  
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány támogatja 

azzal a megjegyzéssel, hogy az összefüggések között a 3. ajánlási pontot nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Megértettük. Leginkább majd a szavazásnál jelent némi megfontolást. Aki 

támogatja a módosítót mindazzal a megjegyzéssel, amit most a kormány is megtett, kérem, 
most szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság a 
módosítót elfogadta. 

Lépjünk tovább. (Jelzésre.) 
Horváth Zsolt képviselő úr. 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Bocsánat, elnök úr. Értelmezésem szerint ebben az 

esetben a 3-asról külön kellene szavaznunk. Értelmet egyébként nélküle is a módosító 
javaslatcsomag, tehát nem olyan súlyos lábról van szó. 

 
ELNÖK: Ha van ez irányú kérés a bizottság részéről, azt a bizottság elnöke akceptálni 

fogja. Azt szeretném megkérdezni, ha van ilyen, akkor kérek ebben egy gyors döntést. Igen. A 
döntés értelmében a 3-as ajánlási pont elemről külön fogunk dönteni. Azt kérem, hogy oda 
lapozzunk vissza, ha jól értem. Külön fogunk dönteni, mert egybefüggött, de a kormány 
megjegyzését követően – képviselői javaslatra – külön még egyszer fogunk dönteni a 3-as 
ajánlási pontban foglalt módosítóról, ami Ékes József képviselő módosítója. Ide visszatértünk, 
rendeztük sorainkat. 

Előterjesztő álláspontja?  
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Sem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, most szavazzon! (Szavazás.) Ilyen nincsen. 

Aki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elutasította, így akkor eleget 
tettünk, és köszönöm képviselő úrnak a kezdeményezését, így precízebb volt a döntés.  
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Ha jól emlékszem, akkor a 44-esnél tartottunk. A 44-es ajánlási ponthoz lapozzunk: 
Ékes József képviselő úr módosító javaslata. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Támogatja az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány is támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A döntést meghoztuk. 
45-ös ajánlási pont: dr. Horváth Zsolt képviselő úrnak a módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) Ilyet nem látok. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodott-e valaki? 
(Szavazás.) Nem. A bizottság egyhangúlag elutasította a módosító javaslatot. 

46-os ajánlási ponthoz lépjünk: Ékes József képviselő úrnak a módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontját szeretném megkérdezni. 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Előterjesztő nem támogatja. A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) Ilyet nem látok. Aki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
elutasította a módosító javaslatot. 

47-es ajánlási pontnál tartunk, ugyancsak dr. Horváth Zsolt képviselőtársamnak a 
módosító javaslata. 

Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő támogatja. A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány is támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. A bizottság részéről, aki támogatja, az kérem, most 

szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A döntést 
meghoztuk, a bizottság elfogadta a módosítót. 
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51-eshez kérem, lapozzunk. Ugyancsak dr. Horváth Zsolt képviselő úr módosító 
javaslata.  

Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő támogatja. A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! 12 igen. 

Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A döntést meghoztuk. 
64-es ajánlási ponthoz lapozzunk, amely Ékes József képviselő úrnak a módosító 

javaslata. 
Előterjesztő álláspontját kérem. 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Szintén támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki a bizottság részéről támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 12 

igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A döntést meghoztuk. 
És úgy vélem, hogy a módosítók közötti utolsó döntésünkhöz érkeztünk, amely a 65-

ös ajánlási pontban: dr. Hollósi Antal Gábor képviselő úr módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Ilyet nem látok. Aki 

nem támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elutasította a 
módosító javaslatot.  

Amennyiben van a bizottság tagjainak, vagy az előterjesztő részéről észrevétel vagy 
esetleg valamilyen módosítóról nem döntöttünk, amiről kellett volna, kérem szépen azt 
jelezze! (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Úgy vélem, hogy a napirendben foglalt feladatainkat 
elvégezve, a szükséges módosítókról állást foglalt a bizottság. Ezzel ennek a napirendnek a 
tárgyalását lezárom. Képviselő asszony és szakértő urak részvételét köszönöm.  
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Egyebek 

Szeretném az egyebek napirend keretében jelezni a bizottság számára, hogy 
tervezetben holnap 9 óra 30 perckor van bizottsági ülésünk, de csak abban az esetben, de csak 
abban az esetben, jelzem még egyszer, ha van olyan kapcsolódó módosító javaslat, amely 
egyébként a bizottság hatáskörébe illeszkedik. Ha nincsen, akkor természetesen nem lesz 
ilyen bizottsági ülésünk, hiszen amúgy is ékes parlamenti elfoglaltságunk van a holnapi nap 
folyamán. 

Jó munkát kívánok mindenkinek a mai ülésnapra, holnap ismételten találkozunk a 
plenáris ülésen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 20 perc) 

  

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


