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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 55 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Tisztelettel üdvözlök mindenkit a bizottsági ülésen.  

A bizottsági ülésnek egyetlenegy napirendi pontja van, legjobb tudomásom szerint, ez 
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatása és az egyebek 
értelemszerűen. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a meghívóval kapcsolatban van-e bárkinek 
bármilyen észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, akkor kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a napirend elfogadását. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta, köszönöm szépen, akkor át is térünk a kiegészítő ajánlásra.  

A bizottságról megállapítom, hogy határozatképes, az LMP képviselőcsoportja 
továbbra sincs jelen. Jobban örülnék neki, ha Scheiring Gábor ehhez a székhez láncolná 
magát és nem a bejárathoz, mert akkor lehet, hogy gyakrabban látnánk a bizottsági ülésen, de 
esetleg kivihetjük neki a székét, nehogy felfázzon.  

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló T/5281. számú törvényjavaslat (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) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Lássunk hozzá az egyes ajánlási pontok megtárgyalásához.  
Az 1-es ajánlási pontban Aradszki András képviselő úr módosító indítványa az első. 

Ha jól tudom, Koszorús alelnök úr képviseli itt az előterjesztőket, a kormány képviseletét 
pedig Dr. Bicsák Krisztina főosztályvezető látja el. Nem? Deák Krisztina. (Közbeszólás.) 

 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Deák 

Krisztina vagyok.  
 
ELNÖK: Elnézést kérek. Tehát először az előterjesztőnek és azt követően pedig a 

kormány képviselőjének fogom megadni értelemszerűen a reakcióra a lehetőséget.  
Tehát az 1-es ajánlási pont Aradszki András képviselő úr módosítója.  
Kérdezném az előterjesztő álláspontját. 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés- vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincsen, akkor kérdezném, 

hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül szólni szeretne. (Jelzésre.) 
Bocsánat, ne haragudj, nem néztem abba az irányba. 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Ez elég furcsa, hogy akkor hogy kerül a 

dohánytermékek kereskedelmébe az üzemanyag kiskereskedelem, talán a képviselő úr 
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megmondja, hogy hogy kerül a Pilátus a krédóba, de itt ugye az üzemanyag kiskereskedelem 
a dohánytermékek kiskereskedelmébe akkor hogy kerül; csak egy ilyen koherencia-zavart 
elhárító módosító volt? 

 
ELNÖK: Ez arról szól, hogy benzinkúton lehet-e árulni. 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Ez így ebből nem derül ki. 
 
ELNÖK: Ha a szöveget elolvassa, akkor egyértelműen kiderül egyébként, mert ez 

arról szól, hogy hol lehet még, tehát ugye a vendéglátásnál lehet, és ez a vendéglátás helyébe 
az üzemanyag kiskereskedelmet, magyarul a benzinkutat lépteti. Tehát, hogy a benzinkútnál 
lehet-e kapni cigarettát a továbbiakban, már amennyiben ez a törvény elfogadásra kerül és 
hatályba lép, vagy pedig nem lehet kapni, erről szól ez a módosító. És Aradszki András 
képviselő úr módosító indítványa azt mondja, hogy a benzinkutaknál lehessen kapni 
egyébként dohánytermékeket, ezt jelenti tartalmilag egészen pontosan. Tessék? 

 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): De ez nem erről szól, ez üzemanyag 

kiskereskedelmet ír. 
 
ELNÖK: Az üzemanyag kiskereskedelemmel foglalkozó egységek, ha végigolvassa: a 

dohánytermékek kiskereskedelme üzletszerű gazdasági tevékenység keretében dohánytermék 
forgalmazása, értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a 
fogyasztók részére, ideértve az üzemanyag kiskereskedelmét is, magyarul akkor azt jelenti, 
hogy trafik lehet a benzinkút is.  

Volner János alelnök úr és Kovács Tibor alelnök úr. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Kérdezném Aradszki képviselő urat, aki a módosítót 

benyújtotta, hogy elképzelhetőnek tartja-e és támogathatónak, hogy egy kapcsolódó 
módosítóval mi a vendéglátást is benne hagyjuk ebbe a körbe.  

 
ELNÖK: Ez már a kapcsolódó módosítók megtárgyalása, ennél több kapcsolódót már 

nehéz lesz benyújtani.  
Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én a kormány képviselőitől 

kérdezném, mert nyilvánvalóan az előterjesztők nem végeztek ilyen felmérést, de a 
kormánynak mégiscsak végeznie kellett, hogy ennek a jogszabálynak az elfogadása esetén 
milyen mértékű jövedéki adó bevételkieséssel számol a kormány, mert nyilvánvalóan 
egyébként bevételkiesés származik majd. Hallom a másik oldalnak a véleményét, mert egy 
ideig ültem az Egészségügyi bizottságban is, és hogy micsoda hatalmas megtakarítást jelent 
majd ez. Igen, 10 év múlva vagy 15 év múlva lehet, hogy lesz hatása ennek a dolognak, most 
közvetlenül jövedéki adó bevételkiesés fog jelentkezni nyilvánvalóan. 

A másik. Egészen érthetetlen, hogy például üzemanyagtöltő állomásokon miért ne 
lehetne dohányterméket vásárolni, amikor jellemzően, ugye mikor kaphat egy felnőtt 
jogosítványt és mikor vezethet önállóan járművet, 17 éves kora fölött és jellemzően 18 év 
fölött, amikor már egyébként is vásárolhat dohányterméket, tehát egészen érthetetlen, hogy a 
benzinkutakról például miért kell kitiltani ennek a terméknek a forgalmazását.  

 
ELNÖK: Én szívesen átadom a kormány képviselőinek a szót, alelnök úr, de azt 

csendben hozzáteszem - megadom rögtön a lehetőséget -, hogy itt most a NEFMI képviselői 
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látják el a kormány képviseletét, tehát szerintem a jövedéki adóra vonatkozó számításokra 
alighanem nem nagyon tudnának válaszolni, ha van véleményük, én szívesen átadom a szót.  

Én csak annyit jelzek, hogy én is az egyik, bár nem én látom itt el az előterjesztő 
képviseletét, de az egyik aláírója vagyok a törvénynek. Végig úgy kalkuláltunk ezzel 
kapcsolatban, hogy egyébként nem vagyunk benne biztosak, hogy ez együtt jár jövedéki adó 
kieséssel tekintettel arra, hogy a dohánytermékek kereskedelménél ma nagyon sok pont a 
jövedéki adóról kibújó termék megjelenését a kereskedelemben az teszi lehetővé, hogy nem 
az van, hogy illegális kereskedelem van, hanem az van, hogy annyi kereskedelmi pont 
található egyébként, hogy ezért a jövedéki adót meg nem fizető illegális termékek könnyedén 
be tudnak kerülni úgy a kereskedelmi forgalomba, hogy valójában a jövedéki adó utánuk 
nincsen megfizetve, ennek ellenére a legális kereskedelmi hálózatban kaphatók. A 
kereskedelmi hálózatnak a szűkítése ebből a szempontból azzal az eredménnyel járhat együtt, 
hogy egyébként nehezebb ezeket a kerülőutakat megtenni, bár semmi nem garantálja, hogy 
akkor nem lesz egyébként illegális kereskedelmi vonzata értelemszerűen. Mi ezzel így 
kalkuláltunk, ezért terjesztettük elő így ezt az ominózus törvényjavaslatot.  

De amennyiben a kormány képviselői reagálni akarnak, bármelyikük, akkor én nagyon 
szívesen megadom a szót. (Közbeszólás: Aradszki képviselő úr kért szót.)  

Jó, akkor előbb a képviselő úrnak. Parancsolj, András! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt tisztán szakmai 

kérdésről van szó. Itt nemcsak a dohánytermékből kieső jövedéki adó kiesésre kell gondolni, 
hanem a járulékos, hogy nem áll meg a töltőállomáson tankolni az az átmenő forgalmat 
lebonyolító vezető, és emiatt a benzin, illetve az üzemanyag fogyasztásból is elmarad a 
jövedéki adó.  

A másik, ami fontos, hogy a mintaként szolgáló osztráknak a gyakorlatban is a 
töltőállomásokon van lehetősége dohányterméket vásárolni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Remélem, hogy innentől már nem folytatunk ilyen 

hosszú vitát, mert akkor fel kell függesztenem majd a bizottsági ülést a szavazások miatt. 
A kormány képviselője?  
 
DR. KOHUTH VIKTOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kohuth 

Viktor vagyok. Ide az elemzéshez szeretnék csak annyit mondani, hogy mivel elég rövid volt 
a határidő, illetve mi a kereskedelmi részt képviseljük, ezért az adópolitika készít ehhez majd 
egy elemzést. Ennyit tudnék ehhez a ponthoz hozzáfűzni. 

 
ELNÖK: Szerintem döntünk a módosító indítványról. Minden érvelés elhangzott 

ebben a formában. 
Az 1-es ajánlási pont, tehát Aradszki András képviselő úr módosító indítványa. 

Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül az ominózus módosító indítványt 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 8 igen. Most 
figyelembe véve a jelenléti adatokat, ez azt jelenti, hogy mivel 24-en vagyunk, megvan az 
egyharmad, tehát a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott a módosító indítvány. 

Ékes József képviselő úr módosító indítványa a következő, a 2-es ajánlási pontban.  
Kérdezem az előterjesztőt. 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
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DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Támogatja. 

 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 
módosító indítványt. 

3-as, Ékes József. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
Bár momentán az a két pozíció ugyanaz, de később lehet, hogy lesz értelme. 

4-es ajánlási pont, Bánki Erik. 
Előterjesztő?  
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincsen, tehát a bizottság nem támogatta és egyharmadot 
sem kapott. 

5-ös, Aradszki András. Ez egyébként abszolút hasonló az előzőhöz, nem is értem, 
hogy miért nem volt összefüggés, de mindegy.  

Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Tehát ez a tartalma egyébként, csak a szavazás miatt jelzem a képviselőknek, 

gyakorlatilag ugyanaz, mint az első ajánlási pontnak, tehát ugyanúgy a benzinkutakról szól.  
Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja, az kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 10 igen. A bizottság ugyan nem 
támogatta, de egyharmadot kapott.  

A 6-os ajánlási pontban, Ékes József képviselő. 
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KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

7-es ajánlási pontban, Ékes József képviselő. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság többsége a módosító indítványt támogatta. 
8-as, Bödecs Barna, Kiss Sándor. 
Előterjesztő?  
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Azt javaslom, hogy tekintettel itt a nézetkülönbségre, egyharmadot adjunk 

ennek a módosító indítványnak.  
Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, 

hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 10 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, de 
egyharmadot kapott. 

9-es, Bödecs Barna, Kiss Sándor. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Tartalma miatt hasonló az előzőhöz, én itt szintén javasolnék egyharmadot, 

ha ez még megoldható.  
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Kérdezném a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
11 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott. 

10-es, Bánki Erik, Csizi Péter. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság többsége a módosító indítványt támogatta. 
11-es, Aradszki András. Ez szerintem ugyanaz pepitában. 
Előterjesztő?  
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 10 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott. 
12-e, Bánki Erik és Csizi Péter. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy ilyen nincsen, 

ennek megfelelően kérném a szavazást. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
bizottság többsége a módosító indítványt támogatta.  

13-as, Ékes József. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatja. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

14-es, Ékes József, összefüggésben a 15, 16, 17-essel.  
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, 

hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
18-as, összefüggésben a 20-assal. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság többsége támogatta. 
19-es, Bánki Erik és Csizi Péter. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta és 
egyharmadot sem kapott. 

21-es, Ékes József. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatja. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  

Köszönöm szépen. Ezzel az ajánlásnak meg a napirendi pontnak is a végére értünk. 
Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a jelenlétet. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Az egyebekben annyit szeretnék elmondani a bizottságnak, hogy 
ugyan lesz még parlamenti ülés, én ismerem azok témáját, meg azt, hogy végighaladunk rajta, 
és ott már legfeljebb a minket érintő témában a zárószavazás előtti módosító indítvány lehet, 
gondolok itt az MNB-re. Azt elvileg nem szoktuk megtárgyalni, mert az az alkotmányügyi 
bizottság feladata, ezért én most jelen pillanatban úgy látom, hogy a folyó évben már nem lesz 
gazdasági bizottsági ülés. Mérget venni azért nem tudok erre, de nem látom úgy, hogy lenne 
olyan törvényhozási szükséglet, ami ezt igényelné, de attól még bármikor előállhat ilyen, 
hogy a Házban valaki kitalálja, hogy például mi is tárgyaljuk meg a zárószavazás előtti 
módosító indítványokat.  

Így mondjuk azt, hogy én most szeretném megköszönni mindenkinek a munkát az 
elmúlt egy esztendőből. Azt gondolom, hogy a bizottság elég sokat ülésezett, alapos munkát 
végzett el, kivéve az LMP képviselőjét - de most már megfogadtam, hogy ezt minden 
alkalommal elmondom -, úgyhogy minden bizottsági tagnak szeretném megköszönni az 
elmúlt egyéves munkát és mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és értelemszerűen 
boldog, sikeres új esztendőt kívánok. 

A bizottsági ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc) 
  

Rogán Antal 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 55 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Tisztelettel üdvözlök mindenkit a bizottsági ülésen.  

A bizottsági ülésnek egyetlenegy napirendi pontja van, legjobb tudomásom szerint, ez 
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatása és az egyebek 
értelemszerűen. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a meghívóval kapcsolatban van-e bárkinek 
bármilyen észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, akkor kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a napirend elfogadását. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta, köszönöm szépen, akkor át is térünk a kiegészítő ajánlásra.  

A bizottságról megállapítom, hogy határozatképes, az LMP képviselőcsoportja 
továbbra sincs jelen. Jobban örülnék neki, ha Scheiring Gábor ehhez a székhez láncolná 
magát és nem a bejárathoz, mert akkor lehet, hogy gyakrabban látnánk a bizottsági ülésen, de 
esetleg kivihetjük neki a székét, nehogy felfázzon.  

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló T/5281. számú törvényjavaslat (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) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Lássunk hozzá az egyes ajánlási pontok megtárgyalásához.  
Az 1-es ajánlási pontban Aradszki András képviselő úr módosító indítványa az első. 

Ha jól tudom, Koszorús alelnök úr képviseli itt az előterjesztőket, a kormány képviseletét 
pedig Dr. Bicsák Krisztina főosztályvezető látja el. Nem? Deák Krisztina. (Közbeszólás.) 

 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Deák 

Krisztina vagyok.  
 
ELNÖK: Elnézést kérek. Tehát először az előterjesztőnek és azt követően pedig a 

kormány képviselőjének fogom megadni értelemszerűen a reakcióra a lehetőséget.  
Tehát az 1-es ajánlási pont Aradszki András képviselő úr módosítója.  
Kérdezném az előterjesztő álláspontját. 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés- vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincsen, akkor kérdezném, 

hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül szólni szeretne. (Jelzésre.) 
Bocsánat, ne haragudj, nem néztem abba az irányba. 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Ez elég furcsa, hogy akkor hogy kerül a 

dohánytermékek kereskedelmébe az üzemanyag kiskereskedelem, talán a képviselő úr 
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megmondja, hogy hogy kerül a Pilátus a krédóba, de itt ugye az üzemanyag kiskereskedelem 
a dohánytermékek kiskereskedelmébe akkor hogy kerül; csak egy ilyen koherencia-zavart 
elhárító módosító volt? 

 
ELNÖK: Ez arról szól, hogy benzinkúton lehet-e árulni. 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Ez így ebből nem derül ki. 
 
ELNÖK: Ha a szöveget elolvassa, akkor egyértelműen kiderül egyébként, mert ez 

arról szól, hogy hol lehet még, tehát ugye a vendéglátásnál lehet, és ez a vendéglátás helyébe 
az üzemanyag kiskereskedelmet, magyarul a benzinkutat lépteti. Tehát, hogy a benzinkútnál 
lehet-e kapni cigarettát a továbbiakban, már amennyiben ez a törvény elfogadásra kerül és 
hatályba lép, vagy pedig nem lehet kapni, erről szól ez a módosító. És Aradszki András 
képviselő úr módosító indítványa azt mondja, hogy a benzinkutaknál lehessen kapni 
egyébként dohánytermékeket, ezt jelenti tartalmilag egészen pontosan. Tessék? 

 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): De ez nem erről szól, ez üzemanyag 

kiskereskedelmet ír. 
 
ELNÖK: Az üzemanyag kiskereskedelemmel foglalkozó egységek, ha végigolvassa: a 

dohánytermékek kiskereskedelme üzletszerű gazdasági tevékenység keretében dohánytermék 
forgalmazása, értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a 
fogyasztók részére, ideértve az üzemanyag kiskereskedelmét is, magyarul akkor azt jelenti, 
hogy trafik lehet a benzinkút is.  

Volner János alelnök úr és Kovács Tibor alelnök úr. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Kérdezném Aradszki képviselő urat, aki a módosítót 

benyújtotta, hogy elképzelhetőnek tartja-e és támogathatónak, hogy egy kapcsolódó 
módosítóval mi a vendéglátást is benne hagyjuk ebbe a körbe.  

 
ELNÖK: Ez már a kapcsolódó módosítók megtárgyalása, ennél több kapcsolódót már 

nehéz lesz benyújtani.  
Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én a kormány képviselőitől 

kérdezném, mert nyilvánvalóan az előterjesztők nem végeztek ilyen felmérést, de a 
kormánynak mégiscsak végeznie kellett, hogy ennek a jogszabálynak az elfogadása esetén 
milyen mértékű jövedéki adó bevételkieséssel számol a kormány, mert nyilvánvalóan 
egyébként bevételkiesés származik majd. Hallom a másik oldalnak a véleményét, mert egy 
ideig ültem az Egészségügyi bizottságban is, és hogy micsoda hatalmas megtakarítást jelent 
majd ez. Igen, 10 év múlva vagy 15 év múlva lehet, hogy lesz hatása ennek a dolognak, most 
közvetlenül jövedéki adó bevételkiesés fog jelentkezni nyilvánvalóan. 

A másik. Egészen érthetetlen, hogy például üzemanyagtöltő állomásokon miért ne 
lehetne dohányterméket vásárolni, amikor jellemzően, ugye mikor kaphat egy felnőtt 
jogosítványt és mikor vezethet önállóan járművet, 17 éves kora fölött és jellemzően 18 év 
fölött, amikor már egyébként is vásárolhat dohányterméket, tehát egészen érthetetlen, hogy a 
benzinkutakról például miért kell kitiltani ennek a terméknek a forgalmazását.  

 
ELNÖK: Én szívesen átadom a kormány képviselőinek a szót, alelnök úr, de azt 

csendben hozzáteszem - megadom rögtön a lehetőséget -, hogy itt most a NEFMI képviselői 
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látják el a kormány képviseletét, tehát szerintem a jövedéki adóra vonatkozó számításokra 
alighanem nem nagyon tudnának válaszolni, ha van véleményük, én szívesen átadom a szót.  

Én csak annyit jelzek, hogy én is az egyik, bár nem én látom itt el az előterjesztő 
képviseletét, de az egyik aláírója vagyok a törvénynek. Végig úgy kalkuláltunk ezzel 
kapcsolatban, hogy egyébként nem vagyunk benne biztosak, hogy ez együtt jár jövedéki adó 
kieséssel tekintettel arra, hogy a dohánytermékek kereskedelménél ma nagyon sok pont a 
jövedéki adóról kibújó termék megjelenését a kereskedelemben az teszi lehetővé, hogy nem 
az van, hogy illegális kereskedelem van, hanem az van, hogy annyi kereskedelmi pont 
található egyébként, hogy ezért a jövedéki adót meg nem fizető illegális termékek könnyedén 
be tudnak kerülni úgy a kereskedelmi forgalomba, hogy valójában a jövedéki adó utánuk 
nincsen megfizetve, ennek ellenére a legális kereskedelmi hálózatban kaphatók. A 
kereskedelmi hálózatnak a szűkítése ebből a szempontból azzal az eredménnyel járhat együtt, 
hogy egyébként nehezebb ezeket a kerülőutakat megtenni, bár semmi nem garantálja, hogy 
akkor nem lesz egyébként illegális kereskedelmi vonzata értelemszerűen. Mi ezzel így 
kalkuláltunk, ezért terjesztettük elő így ezt az ominózus törvényjavaslatot.  

De amennyiben a kormány képviselői reagálni akarnak, bármelyikük, akkor én nagyon 
szívesen megadom a szót. (Közbeszólás: Aradszki képviselő úr kért szót.)  

Jó, akkor előbb a képviselő úrnak. Parancsolj, András! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt tisztán szakmai 

kérdésről van szó. Itt nemcsak a dohánytermékből kieső jövedéki adó kiesésre kell gondolni, 
hanem a járulékos, hogy nem áll meg a töltőállomáson tankolni az az átmenő forgalmat 
lebonyolító vezető, és emiatt a benzin, illetve az üzemanyag fogyasztásból is elmarad a 
jövedéki adó.  

A másik, ami fontos, hogy a mintaként szolgáló osztráknak a gyakorlatban is a 
töltőállomásokon van lehetősége dohányterméket vásárolni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Remélem, hogy innentől már nem folytatunk ilyen 

hosszú vitát, mert akkor fel kell függesztenem majd a bizottsági ülést a szavazások miatt. 
A kormány képviselője?  
 
DR. KOHUTH VIKTOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kohuth 

Viktor vagyok. Ide az elemzéshez szeretnék csak annyit mondani, hogy mivel elég rövid volt 
a határidő, illetve mi a kereskedelmi részt képviseljük, ezért az adópolitika készít ehhez majd 
egy elemzést. Ennyit tudnék ehhez a ponthoz hozzáfűzni. 

 
ELNÖK: Szerintem döntünk a módosító indítványról. Minden érvelés elhangzott 

ebben a formában. 
Az 1-es ajánlási pont, tehát Aradszki András képviselő úr módosító indítványa. 

Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül az ominózus módosító indítványt 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 8 igen. Most 
figyelembe véve a jelenléti adatokat, ez azt jelenti, hogy mivel 24-en vagyunk, megvan az 
egyharmad, tehát a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott a módosító indítvány. 

Ékes József képviselő úr módosító indítványa a következő, a 2-es ajánlási pontban.  
Kérdezem az előterjesztőt. 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
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DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Támogatja. 

 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 
módosító indítványt. 

3-as, Ékes József. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
Bár momentán az a két pozíció ugyanaz, de később lehet, hogy lesz értelme. 

4-es ajánlási pont, Bánki Erik. 
Előterjesztő?  
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincsen, tehát a bizottság nem támogatta és egyharmadot 
sem kapott. 

5-ös, Aradszki András. Ez egyébként abszolút hasonló az előzőhöz, nem is értem, 
hogy miért nem volt összefüggés, de mindegy.  

Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Tehát ez a tartalma egyébként, csak a szavazás miatt jelzem a képviselőknek, 

gyakorlatilag ugyanaz, mint az első ajánlási pontnak, tehát ugyanúgy a benzinkutakról szól.  
Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja, az kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 10 igen. A bizottság ugyan nem 
támogatta, de egyharmadot kapott.  

A 6-os ajánlási pontban, Ékes József képviselő. 
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KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

7-es ajánlási pontban, Ékes József képviselő. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság többsége a módosító indítványt támogatta. 
8-as, Bödecs Barna, Kiss Sándor. 
Előterjesztő?  
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Azt javaslom, hogy tekintettel itt a nézetkülönbségre, egyharmadot adjunk 

ennek a módosító indítványnak.  
Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, 

hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 10 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, de 
egyharmadot kapott. 

9-es, Bödecs Barna, Kiss Sándor. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Tartalma miatt hasonló az előzőhöz, én itt szintén javasolnék egyharmadot, 

ha ez még megoldható.  
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Kérdezném a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
11 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott. 

10-es, Bánki Erik, Csizi Péter. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság többsége a módosító indítványt támogatta. 
11-es, Aradszki András. Ez szerintem ugyanaz pepitában. 
Előterjesztő?  
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 10 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott. 
12-e, Bánki Erik és Csizi Péter. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy ilyen nincsen, 

ennek megfelelően kérném a szavazást. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
bizottság többsége a módosító indítványt támogatta.  

13-as, Ékes József. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatja. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

14-es, Ékes József, összefüggésben a 15, 16, 17-essel.  
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, 

hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
18-as, összefüggésben a 20-assal. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság többsége támogatta. 
19-es, Bánki Erik és Csizi Péter. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Nem. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta és 
egyharmadot sem kapott. 

21-es, Ékes József. 
Előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ előterjesztőként (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatja. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  

Köszönöm szépen. Ezzel az ajánlásnak meg a napirendi pontnak is a végére értünk. 
Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a jelenlétet. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Az egyebekben annyit szeretnék elmondani a bizottságnak, hogy 
ugyan lesz még parlamenti ülés, én ismerem azok témáját, meg azt, hogy végighaladunk rajta, 
és ott már legfeljebb a minket érintő témában a zárószavazás előtti módosító indítvány lehet, 
gondolok itt az MNB-re. Azt elvileg nem szoktuk megtárgyalni, mert az az alkotmányügyi 
bizottság feladata, ezért én most jelen pillanatban úgy látom, hogy a folyó évben már nem lesz 
gazdasági bizottsági ülés. Mérget venni azért nem tudok erre, de nem látom úgy, hogy lenne 
olyan törvényhozási szükséglet, ami ezt igényelné, de attól még bármikor előállhat ilyen, 
hogy a Házban valaki kitalálja, hogy például mi is tárgyaljuk meg a zárószavazás előtti 
módosító indítványokat.  

Így mondjuk azt, hogy én most szeretném megköszönni mindenkinek a munkát az 
elmúlt egy esztendőből. Azt gondolom, hogy a bizottság elég sokat ülésezett, alapos munkát 
végzett el, kivéve az LMP képviselőjét - de most már megfogadtam, hogy ezt minden 
alkalommal elmondom -, úgyhogy minden bizottsági tagnak szeretném megköszönni az 
elmúlt egyéves munkát és mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és értelemszerűen 
boldog, sikeres új esztendőt kívánok. 

A bizottsági ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc) 
  

Rogán Antal 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


