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Napirendi javaslat
1.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és
a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9863. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)

2.

Egyebek
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Az ülés résztvevői
A bizottság részéről
Megjelent
Elnököl: Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke
Boldog István (Fidesz)
Földesi Gyula (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Mágori Józsefné (Fidesz)
Örvendi László (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Varga Gábor (Fidesz)
Spaller Endre (KDNP)
Tóth Csaba (MSZP)
Balla Gergő (Jobbik)
Korondi Miklós (Jobbik)
Helyettesítési megbízást adott
Simon Gábor (MSZP) Tóth Csabának (MSZP)
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)
Meghívottak részéről
Hozzászólók
Fejér Andor (Fidesz)
Csomorné dr. Orbán Krisztina főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 1 perc)
Elnöki bevezető, a napirend elfogadása
ZSIGÓ RÓBERT (FIDESZ), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság tagjait a mai - reményeink
szerint nem túl hosszú - ülésen. Még mielőtt hozzáfognánk az egyetlen napirendi pontunkhoz,
amit fölveszünk majd, Fejér Andor képviselő úr kért tőlem szót két percben a napirend előtt.
Mindenképpen a hivatalos bizottsági ülésen kívül meg is adom neki a szót. Parancsolj!
FEJÉR ANDOR (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a
lehetőséget.
Képviselőtársaim közül bizonyára vannak olyanok, akik tudják, hogy egyéb
megbízatásom miatt - 2013. január 2-ával Navracsics miniszter úr járási hivatalvezetővé
nevezett ki a Szolnoki járásban - a bizottsági munkában sajnos nem vehetek a továbbiakban
részt, mivel a hivatalvezetői megbízatás és a bizottsági munka összeférhetetlenné vált az
általunk elfogadott jogszabályok értelmében, így ettől a pillanattól kezdve nem tudok, nem
vehetek részt a bizottság munkájában.
Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt évek, azt gondolom, hatékony és szakmailag
kellően megalapozott munkáért. Szeretném megköszönni azt a korrekt együttműködést és
munkát, amelyben részem volt az önök jóvoltából is. Szeretném megköszönni a titkárság
munkatársainak a segítséget ahhoz, hogy a felkészülés lehetősége tulajdonképpen csak a mi
hozzáállásunkon múlott, a szakmai alapokat mindig megkaptuk. Öröm volt önökkel együtt
dolgozni.
Kívánom önöknek, hogy további sikereket érjenek el úgy a politikai, mint a szakmai
munkájukban. Jó egészséget kívánok, és még egyszer köszönöm, hogy együtt dolgozhattam
önökkel. (Taps.)
ELNÖK: Képviselő úr, köszönjük szépen.
Tisztelt Bizottság! A mai napon velem kell, hogy beérjék, mert elnök úr nem
tartózkodik itthon, hogyha jól tudom.
A kiküldött napirendi pont szerint két napirendi javaslatunk van, az egyik a
fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
törvény, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló törvény módosító javaslatainak a megvitatása.
Tájékoztatom önöket, hogy négy szavazás vár ez ügyben ránk az 1., a 2., a 4. és az 5.
pontról. Az 1. pontról szóló döntésnél a 3-asról és a 6-osról is fogunk dönteni, hiszen
összefüggések vannak.
Kérdezem, hogy van-e a napirendhez bárkinek kiegészítenivalója. (Nincs jelentkező.)
Jelentkezést nem látok, úgyhogy kérem önöket, a bizottság fogadja el a mai ülés napirendjét.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellene volt-e valaki? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott-e
valaki? (Nincs jelentkező.) Jelentkezést nem látok.
A napirendet egyhangúlag elfogadta a bizottság.
A
fiatalkorúak
dohányzásának
visszaszorításáról
és
a
dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9863. szám) Tájékoztató a
Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló,
2014-ig szóló feladatterv időarányos teljesítéséről
Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pontnál köszöntöm a bizottsági ülésen a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumból Csomorné dr. Orbán Krisztina főosztályvezető asszonyt, aki majd
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elmondja, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fog-e mondani az ajánlási pontoknál, és az
előterjesztő képviselőjének nyilatkozatai után tudunk majd szavazni.
Először az 1. ajánlási pontról, a Tóth Csaba és képviselőtársai által benyújtott
módosító indítványról kérdezem az előterjesztőt, hogy mi az álláspontja.
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a tárca álláspontja az, hogy nem
fogadja el, és nem támogatja.
ELNÖK: Köszönöm szépen, a tárca nem támogatja. Aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem.
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt.
A bizottság egyharmada sem támogatja. Köszönöm szépen.
A 2. ajánlási pont következik, dr. Kiss Sándor képviselő úr javaslata. Kérdezem a
tárcát az álláspontjáról. (Zaj.)
Bocsánat, egy kis figyelmet kérek, képviselő urak, mert nem hallom az előterjesztőt.
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): A tárca álláspontja, hogy nem támogatja.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, hogy aki támogatja, az kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) 6 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 8
tartózkodás.
A bizottság nem támogatja, de egyharmadot kapott. Köszönöm szépen.
Következik a 4. ajánlási pont, kérdezem az előterjesztőt.
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): A tárca álláspontja, hogy nem támogatja.
ELNÖK: Köszönöm. Kérem, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 9 tartózkodás.
A bizottság egyharmada sem támogatja.
Ha jól látom, az 5. ajánlási pont következik, Nagy Csaba képviselő úr javaslata.
Kérdezem az előterjesztőt az álláspontjáról.
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): A tárca szintén nem támogatja.
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 13 igen. Aki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Ilyen nem volt. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás.
A bizottság támogatja.
Ha jól látom, végeztünk is az ajánlási pontokkal. Köszönöm szépen, ezt a napirendet
lezárom.
Egyebek
Kérdezem, hogy egyebek között kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.)
Jelentkezést nem látok.
A bizottság titkárságával való beszélgetés után abban maradtunk, hogy csütörtökön,
amikor a Házbizottság ülésezik, utána tudjuk megmondani, hogy hétfőn lesz-e bizottsági ülés,
milyen napirenddel, és mikor. Meglátjuk majd, de mindenkit értesíteni fogunk időben.
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Mindannyiuknak köszönöm szépen, hogy megjelentek a bizottsági ülésen, ezzel a
bizottság mai ülését bezárom.
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 8 perc)

Zsigó Róbert
helyettesítő alelnök
Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika

