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Hozzászóló
Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc)
Elnöki bevezető
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén.
Képviselőtársaimnak a titkárság e-mailes formában elküldte a mai napra szóló
meghívót egy napirendi ponttal. Kérem képviselőtársaimat, hogy aki egyetért a napirendi
javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú, úgyhogy el is
kezdhetjük a bizottsági ülést.
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 T/9863. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok
megvitatása)
Köszöntöm Székács államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről.
Képviselőtársaim kiosztva megkapták az ajánlást. Hat darab ajánlási pont van. Mivel a
2. számú ajánlási pont, a 4. ajánlási pont és az 5. ajánlási pont nem házszabályszerű, erről
nekünk külön kell szavaznunk. Ezt csak előzetesen gondoltam bejelenteni.
Akkor bele is kezdhetünk.
Kérdezem a kormányt, hogy az 1. ajánlási pontot, amit Tóth Csaba, Simon Gábor,
Tóbiás József és dr. Józsa István képviselőtársunk jegyez, ami összefüggésben van a 3. és a 6.
ajánlási ponttal, a kormány támogatja-e vagy sem.
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja, elnök úr.
ELNÖK: Van-e kérdés? (Kovács Tibor jelentkezik.) Parancsoljon, alelnök úr!
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Igen. Hogyha mondana néhány gondolatot, hogy ezek
után, miután így kibővült a termékkör, amit forgalmazhat a bolt, akkor a kormány miért nem
támogatja ezt, mert nyugodtan nevezhetnénk nemzeti vegyesboltnak is, meg kiegészíthetnénk
ezekkel a termékekkel, amiket itt a képviselők fölsoroltak.
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr!
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Úgy
gondolom, hogy a módosítás nem támasztja alá a törvény eredeti célkitűzéseit, úgyhogy ezért
nem támogatja a kormány. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg más kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:)
Mengyi Roland, parancsoljon!
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen. Észrevételem van. Úgy tűnik,
hogy Tóth Csaba, Simon Gábor, Tóbiás József és Józsa István képviselők próbálnak viccet
csinálni - nemzeti dohánybolt - ebből a trafiktörvényből. Húskészítmények, étolaj, rizs,
száraztészta, tehát teljesen egyértelmű, hogy ezek nem a trafikárusítás vagy a dohánykiskereskedelmi tevékenység körébe tartoznak. (Kovács Tibor közbeszól.)
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, más kérdés vagy észrevétel nincs, úgyhogy
szavazunk. A kormány nem támogatja az 1. ajánlási pontot. Kérdezem, ki az, aki a bizottság
részéről támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 támogató szavazat mellett a
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.
Rátérünk a 2. ajánlási pontra. Itt az a helyzet állt elő, hogy döntenünk kell arról, hogy
házszabályszerű-e a módosító javaslat vagy sem. Mi azt állapítottuk meg, hogy nem, de ettől
függetlenül szavaznunk kell arról, hogy házszabályszerű a javaslat. Úgyhogy fölteszem
először képviselőtársaimnak a kérdést döntésre, hogy dr. Kiss Sándor képviselőtársunk
módosító javaslata házszabályszerűnek minősíthető-e vagy sem. Aki házszabályszerűnek
minősíthetőnek találja, az kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy
nem, a bizottság nem tartotta házszabályszerűnek, így nem is döntünk róla. (Kovács Tibor
jelentkezik.) Alelnök úr, parancsoljon!
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Ugyanakkor szeretném kérdezni a kormány képviselőjét,
mert nyilvánvalóan Nagy Csaba konzultált a kormány képviselőivel, mert amit szabályozni
kíván…
ELNÖK: Kiss Sándor javaslatáról beszéljünk, Nagy Csaba később jön.
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Ja, bocsánat. Oké, jó. Elnézést.
ELNÖK: Köszönöm. Mivelhogy dr. Kiss Sándor képviselőtársunk módosító javaslatát
nem találtuk házszabályszerűnek, így nem is szavazunk róla.
Továbblépünk a 4. ajánlási pontra. Alelnök úrnak fölhívom a figyelmét, itt jön Nagy
Csaba képviselőtársunk módosító javaslata. Itt szintúgy házszabályszerűségről kellene
döntenünk először, hogy egyáltalán megvitathassuk ezt az ajánlási pontot. Mi nem tartjuk
házszabályszerűnek ezt a módosító javaslatot, de ettől függetlenül döntenünk kell róla. Ki az,
aki Nagy Csaba képviselőtársunk módosító javaslatát házszabályszerűnek tartja, az
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ilyet nem látok, úgyhogy… (Kovács Tibor: Itt
elmondanám.) És akkor megadom a lehetőséget alelnök úrnak. Parancsoljon!
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést. Az elnök úr az
előbb a 2-est, 4-est, 6-ost együtt sorolta fel, mint amilyenről döntenünk kell. Én nem
figyeltem valóban, hogy dr. Kiss Sándor nyújtotta be az első javaslatot. Ettől függetlenül
megjegyezném azt, hogy amit Nagy Csaba szabályozni kíván, az szerintem szükséges lenne a
törvényjavaslatban, mert e tekintetben nincs egyértelmű szabályozás sem az eredeti, sem a
most benyújtott törvényjavaslatban. Tehát ezekre a pontokra valóban szükség lenne, de
valóban az a helyzet, hogy nem házszabályszerű a javaslat. Kérdezem, hogy e tekintetben
például koherenciás módosító formájában a kormány gondolkodik-e valami hasonló
javaslatok benyújtásáról.
ELNÖK: Megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon!
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen. Tárcaálláspontot tudok csak mondani, nem tudom, hogy az előbb
mondtam-e. A tárca úgy gondolja, hogy nem szükséges koherenciamódosító benyújtása.
Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen a választ. Továbblépünk az 5-ösre, de mielőtt ezt
megtennénk, fölhívnám alelnök úr figyelmét, hogy csak azokat a javaslatokat soroltam fel az
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ajánlásból, ahol házszabályszerűségről kell döntenünk, úgyhogy majd ezt a jegyzőkönyvben
meg tudja nézni.
De rátérünk az ajánlás 5. pontjára, szintúgy Nagy Csaba képviselőtársunk módosító
javaslata. Mint ahogy az előzőnél is, mielőtt megvitathatnánk a kérdést, döntenünk kell a
házszabályszerűségről. A kormánypárti többség úgy véli, hogy ez nem házszabályszerű,
úgyhogy először föl kell tennem a kérdést. Ki az, aki Nagy Csaba képviselőtársunk
módosítóját, az ajánlás 5. pontját tekintve házszabályszerűnek tartja, az kézfelemeléssel
jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy az 5. ajánlási pontról sem szavazunk.
Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amiről döntenünk kellett volna, de nem
döntöttünk? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy az 1. számú napirendi pontot lezárom.
Köszönöm államtitkár úrnak, hogy elfáradt a bizottsági ülésre.
Egyebek
2. számú napirendi pont az Egyebek. Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelzés.) Amennyiben nincs, jó munkát kívánok önöknek.
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 10 perc)

Koszorús László
a bizottság alelnöke
Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika

