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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 
2011. december 30-án, pénteken, 9 óra 40 perckor  
az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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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)  
(Módosító javaslat megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 
Babák Mihály (Fidesz) 
Bodó Sándor (Fidesz) 
Dr. Bóka István (Fidesz) 
Ékes József (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Kara Ákos (Fidesz) 
Dr. Nagy István (Fidesz) 
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Pősze Lajos (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

Balázs József (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz)  
Balla György (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP)  
Dr. Bóka István (Fidesz) megérkezéséig Ékes Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Dancsó József (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz)  
Magyar Anna (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  
Márton Attila (Fidesz) Bodó Sándornak (Fidesz)  
Dr. Pósán László (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz)  
Pősze Lajos (független) megérkezéséig Seszták Oszkárnak (KDNP) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 
 

Dr. Heintz Tamás országgyűlési képviselő (Fidesz)  
Dr. Bicsák Krisztina főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a bizottságot az óesztendő 
remélhetőleg utolsó bizottsági ülésén.  

Van egy napirendi javaslatom, amit a meghívóban jeleztem, a bizottságunk 
határozatképes a jelenléti ív szerint, a helyettesítéseket is figyelembe véve. 

A meghívóban egy napirendi pont szerepel, illetve az egyebek között még majd 
esetleg valami. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e ezt a napirendi javaslatot. 
Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen.  

A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatomat, amely a fiatalkorúak 
dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági módosító indítványt tartalmazza. Az indítványt a 
gazdasági bizottság tette.  

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló T/5281. számú törvényjavaslat (Módosító javaslat megvitatása) 

Hozzáteszem, hogy ennek az indítványnak van némi előzménye, hiszen aki 
visszaemlékszik rá, ugyanezzel a tartalommal december 23-án én a mi bizottságunk nevében 
tettem arra kísérletet, hogy ezt az indítványt fogadjuk el, és ajánljuk az Országgyűlésnek is 
elfogadásra. 

Akkor ezzel a javaslattal a bizottság nem értett egyet, ahogy a kormány képviselője 
sem, ezért tehát ez nem ment tovább. Most viszont visszakerült hozzánk a gazdasági bizottság 
gondozásában ugyanez az indítvány. 

Tisztelettel köszöntöm Heintz Tamás képviselőtársunkat, a gazdasági bizottság 
előadóját, és köszöntöm a kormány képviselőjét is, dr. Bicsák Krisztina főosztályvezető 
asszonyt. 

Akkor átadom a szót Heintz Tamás képviselő úrnak, hogy az én bevezető 
megjegyzéseimet is esetleg kommentálva, fűzzön kiegészítést az indítványhoz, mert ennek 
története van, mint jeleztem. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz), az előterjesztő nevében: Köszönöm a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én is üdvözlöm önöket, szép jó napot és ünnepeket kívánok! 
A módosító indítvány bizonyos elemeiben hasonlít a korábban elfogadott, a szociális 

bizottság által elfogadott javaslathoz. Annyit mondanék összességében róla elsőként, hogy 
ami a törvényjavaslat címében benne foglaltatik és sok kritikát kapott ellenzéki körökből, 
történetesen hogy a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról szól, valóban ezek a 
módosítók ténylegesen azt szándékoznak megvalósítani, hogy tényleg kevesebben, 
kevesebbszer férhessen hozzá a fiatalkorú dohánytermékhez, illetve hogy ennek a lehetőségét 
leginkább szűkítsük. 

Ennek értelmében mi ezt a módosítást is támogatni tudjuk. A lényeg az, amint az 
előbb elmondtam, hogy a törvényjavaslat címének első része minél inkább megvalósuljon, és 
ez ebben a módosítóban is teljesülni látszik. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy értelmezem ezt a néhány mondatot, 

hogy előterjesztőként támogatja a bizottság javaslatát. 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz), az előterjesztő nevében: Igen, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most a kormány véleményét kérdezem, hogy 

miként vélekedik a javaslatról. 
 
DR. BICSÁK KRISZTINA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

módosító javaslatot nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány konzekvensen nem támogatja a javaslatot. Ezek után átadom a 

szót képviselőtársaimnak. Kinek van kérdése vagy véleménye a gazdasági bizottság 
indítványáról? (Nincs jelzés.) Nem látok jelentkezőt. Ezek után nincs más hátra, mint 
szavazni. 

Tehát megkérdezem akkor a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki a gazdasági bizottság 
módosító indítványával egyetért és támogatja annak a parlament elé terjesztését. (Szavazás.) 
17 igen. (Közbeszólások: Egyhangú!) Nem egyhangú, mert itt is van még egy hang, az 
vagyok én. 

Tehát 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatja a javaslat parlament elé terjesztését. 

Egyebek 

Köszönöm szépen, képviselő úr, és köszönöm a főosztályvezető asszonynak is, hogy 
megjelentek itt a bizottság utolsó ülésén. Szép napot kívánok! Maradhatnak nyugodtan, mert 
nem zárt az ülés, van még egy egyebek, amiben nincs semmi rendkívüli, mindössze annyi, 
hogy én mindenkinek a bizottság elnökeként köszönöm az éves munkáját, aktivitását, 
köszönöm a vitákat, én magam sokat tanultam belőlük. Annak reményében kívánok 
mindenkinek kellemes szilvesztert, boldog új esztendőt, hogy erőben, egészségben, és a haza 
javára tudunk együttműködni az új esztendőben is. Boldog új esztendőt kívánok! Bezárom az 
ülést. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 45 perc) 

 

Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


