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Napirendi javaslat  
 

1. 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) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Hirt Ferenc (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Stágel Bence (KDNP) 
Dr. Varga László (MSZP) 
Baráth Zsolt (Jobbik) 
Szűcs Erika (független)  

Helyettesítési megbízást adott:  

Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Kapus Krisztiánnak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) prof. Iván Lászlónak (Fidesz)  
Talabér Márta (Fidesz) Székyné dr. Sztrémi Melindának (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz) Hirt Ferencnek (Fidesz)  
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monikának 
(Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP) dr. Stágel Bencének (KDNP) 
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Boldvai László (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
  
Dr. Heintz Tamás előterjesztő (Fidesz)  
Bicsák Krisztina főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Elkezdjük a bizottsági ülést, kérem foglalják el a helyüket. Mielőtt 
elkezdjük, ismertetném a helyettesítéseket: Ágh Péter képviselőt Iván professzor úr 
helyettesíti, Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyt Kapus Krisztián képviselő úr 
helyettesíti, Csizi Péter képviselő urat Hirt Ferenc helyettesíti, Lakatosné Sira Magdolnát 
Rónaszékiné Keresztes Monika, Vas Imrét Tamás Barnabás, Bús Balázst Stágel Bence 
képviselő úr helyettesíti, és Boldvai Lászlót Varga képviselő úr helyettesíti.  

A napirendi javaslat kiküldésre került. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nem, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. (Szavazás.) Bizottságunk 
egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat (T/5281. szám)  

Soron következik a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló T/5281. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása. Az előterjesztők képviseletében köszöntöm 
Heintz Tamás képviselő urat, a kormány képviseletében köszöntöm Bicsák Krisztina 
főosztályvezető asszonyt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről.  

Az ajánlás 13. pontjában Ékes József indítványáról kérdezem az előterjesztő 
álláspontját.  

 
DR. HEINTZ TAMÁS előterjesztő (Fidesz): Jó reggel kívánok, elnök úr! Az 

előterjesztő támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
BICSÁK KRISZTINA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jó napot kívánok! A 

kormány támogatja a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, akkor aki a kapcsolódó módosító javaslatot támogatja, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen, 2 nem, 2 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot elfogadta.  

Az ajánlás 14. pontjáról kérdezem az előterjesztő álláspontját.  
 
DR. HEINTZ TAMÁS előterjesztő (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
BICSÁK KRISZTINA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány nem támogatja 

a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, akkor aki a kapcsolódó módosító javaslatot támogatja, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 18 nemmel és 2 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem fogadta el.  
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Az ajánlás 18. pontjáról kérdezem az előterjesztő álláspontját.  
 
DR. HEINTZ TAMÁS előterjesztő (Fidesz): Az előterjesztő támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
BICSÁK KRISZTINA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány támogatja a 

módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, akkor aki a kapcsolódó módosító javaslatot támogatja, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 20 igen, 2 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot elfogadta.  

Ezzel a kijelölt ajánlási pontok végére értünk. Kérdezem, hogy kíván-e valaki más 
ajánlási ponttal foglalkozni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, köszönöm szépen Heintz 
Tamás képviselő úrnak és a kormány képviselőjének is a részvételt.  

A képviselő hölgyeknek és uraknak boldog karácsonyt kívánok most már sokadjára. 
(Derültség.) Boldog új évet még nem kívánok, mert azt még nem tudjuk. További jó munkát!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 8 perc) 

 

Sneider Tamás  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


