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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc) 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a sajtó munkatársait, a minisztérium képviselőjét. 
Bizottságunk mai ülését megnyitom. Megállapítom a jegyzőkönyv alapján, hogy a bizottság 
határozatképes, figyelembe véve a helyettesítéseket is. 

A meghívóban két napirendi pont szerepel, az egyebek mellett a dohányzással 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, Lázár János, Papcsák 
Ferenc és társaik indítványa, amellyel kapcsolatban arról kell döntenünk, hogy javasoljuk-e 
általános vitára, miután a bizottság elfogadta az általam javasolt napirendet. Ezért meg is 
kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja ezt a napirendet. Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a napirendet. 

Rátérünk az 1. napirendi pontunk tárgyalására. Köszöntöm főosztályvezető asszonyt a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről. Kérdezem, miután az előterjesztők részéről nem 
látok itt képviselőt, ami nem baj, csak tényként rögzítem, nekik adtam volna elsőként szót, de 
most ezért önnek adok szót, ha úgy gondolja, akkor szíveskedjék kommentárt fűzni ehhez a 
törvényjavaslathoz. Parancsoljon! 

 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm szépen a szót. A tárcának jelenleg nincs álláspontja a 
módosító indítvánnyal kapcsolatosan. Tekintettel arra, hogy több jogszabály módosítását is 
érinti, ezért szükségünk van a szaktárcák egyeztetésére, amely jelenleg folyamatban van. A 
holnapi közigazgatási és államtitkári értekezletre fogjuk kialakítani a tárca végleges 
álláspontját. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, ez világos beszéd. Egyébként ennek a törvényjavaslatnak az első 

felelőse vagy illetékese a gazdasági bizottság. Amennyiben a gazdasági bizottság a 
tárgysorozatba-vételét javasolni fogja, akkor érvényes a mi álláspontunk is. Ennek 
előrebocsátásával kérdezem, kinek van kérdése, véleménye. Boldvai képviselő úr! 

 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megragadva az 

alkalmat, hogy a tárca képviselője jelen van, és jelenleg nincs hivatalos álláspontja, egyszerű 
kérdésem van. Ugye, abban megegyezhetünk, hogy valószínűleg nem kisléptékű, a 
költségvetést érintő intézkedésről van szó. Tervezi-e a tárca hatástanulmány elkészítését a 
döntése meghozatala előtt, illetve álláspontja kialakítása előtt? Nekem egy egyszerű igen vagy 
nem elég most, első körben válaszként. Tegye meg, hogy erre így válaszol. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ez egy egyértelmű kérdés volt, és a válasz is lehet egyértelmű. 

Parancsoljon! 
 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm a kérdést. Igen, tervbe van véve. 
 
ELNÖK: Köszönjük, a válasz is egyértelmű. Újra Boldvai képviselő úr. 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Elnézést, akkor ezek szerint itt, a 

bizottsági ülésen jegyzőkönyvbe bediktálhatom, hogy amennyiben a tárcánál ez a 
hatástanulmány, akkor a tárca a bizottság, a szakbizottság tagjai számára ezt hozzáférhetővé 
teszi. Szeretném itt, jegyzőkönyv szerint ezt kérni. Kérem elnök urat, hogy ha kell, erre külön 
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tegyen intézkedést, hogy a tárcától ezt a hatástanulmányt megkapjuk, ahogy elkészült. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt gondolom, külön intézkedést ez nem igényel. A politikai 

kultúrának bármilyen szintjén ez magától értetődik, ha ilyen van, akkor megkapja a 
költségvetési bizottság, miután vannak költségvetési vonzatai ennek a javaslatnak. 

Szekeres képviselő úré a szó. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A törvényjavaslat négy 

törvényt módosít, ahogy a minisztérium képviselője is jelezte. Elég sok, több mint 12 ponton. 
Ezek a módosítások azonban, bár az indoklásban az szerepel, hogy a fiatalkorúak 
egészségvédelme szempontjából születtek, végül is egy lényegi és tartalmi kérdést 
tartalmaznak. Nevezetesen azt, hogy az árrést 10 százalékos mértékűre emeli fel és garantálja. 
Ez egy olyan folyamatban, amikor meghirdetnek egy pályázatot, már menet közben 
módosítják, kihirdetik az eredményt, majd a legalapvetőbb kérdést, hogy a pályázaton 
érdemes-e indulni vagy sem, hogy mekkora az árrés, a pályázatok eldöntése után teszi föl. Ez 
teljes mértékig elfogadhatatlan. 

Szeretném hangsúlyozni, most nem abba a részébe akarok belemenni, hogy kik 
osztották el, ki kapott, van róla véleményem, de az talán nem a költségvetési bizottság dolga, 
hanem más szerveké. De nem lehet egy olyan pályázatot érvényesnek tekinteni, amelynél a 
kiíráskori feltételek legfontosabb pontját a döntéshozatal után lényegesen megváltoztatják. 
Ilyenre azért még nem volt példa, sem az elmúlt három évben, sem az azt megelőző nyolc 
évben, sem előtte. Ezért tehát ez az egész döntési mechanizmus érvénytelen és törvénytelen, 
szeretném hangsúlyozni. Nyilván egy más parlamenti többség esetében ennek konzekvenciáit 
le is fogjuk vonni, és ezeket a döntéseket meg fogjuk semmisíteni. Még egyszer 
hangsúlyozom, ilyenre eddig nem volt példa. Azt is még egyszer mondom, nem érdekel, hogy 
ki kapta, meg ki döntötte el. Az az érdekes, hogy a legfontosabb ponton, hogy mennyi a 
garantált árrés, gyökeresen más helyzetet teremtett. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) Szeretnék én is 

kérdezni valamit, kihasználva a lehetőségét annak, hogy a tárca szakértője jelen van. 
Egyáltalán törvényben kell szabályozni azt, hogy mennyi az árrés? Ez a kérdésem 
lényegében. Szóval, kell-e arra törvény, hogy az árrést rögzítse a regnáló hatalom? Ez az én 
kérdésem. Ha nincs több kérdés, ismét szót adok főosztályvezető asszonynak. De van! 
Herman képviselő úr. (Jelzésre.) Nem kérdés. Akkor tessék a kérdésre válaszolni, és utána 
Herman képviselő úr következik. 

 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Szeretném azért jelezni, hogy minekután a tárcának nincs konkrét, kialakított véleménye, 
megköszönném, ha a konkrét kérdéseket a későbbiekre halasztanánk, hiszen nekünk még 
ezeket ki kell dolgoznunk, át kell dolgoznunk és át kell gondolnunk. Arra lehetne akkor 
érdemi választ adni. 

 
ELNÖK: Ezt is értem, csak akkor az a helyzet, hogy az ön válaszainak birtokában 

tudna a bizottság komolyan dönteni, mert most kicsit pilátusi helyzetben van a kormány, a 
bizottságnak viszont a-t vagy b-t kell mondania erre a törvényjavaslatra. (Dr. Szekeres Imre 
jelentkezik.) Először Herman képviselő úr kért szót. (Dr. Szekeres Imre: Ügyrendi.) ja, 
ügyrendi. Szekeres képviselő úr! 
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DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Azt javaslom a bizottságnak, hogy vegye le 
napirendről ezt a kérdést. A Házszabály szerint ilyet nem lehet csinálni, tehát amíg, ha nem is 
a kormány, de a tárca nem alakítja ki az álláspontját, a bizottság nincs abban a helyzetben, 
hogy ezt megismerje, döntést hozzon. Akkor várjuk meg az álláspont kialakítását, és akkor 
vitassuk meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ügyrendi javaslat, más frakció részéről van-e az ügyrendi 

javaslathoz észrevétel? Tehát úgy szól a javaslat, hogy vegyük le a napirendről ezt a kérdést. 
Annyit mondanék Szekeres képviselő úrnak, attól, hogy a tárca nem foglal állást, a bizottság 
még állást foglalhat. Nem köti a bizottság kezét az, hogy a kormány óvatosan nem mond 
semmit, most nem tud mondani semmit. A bizottság mondhat pro vagy kontra, amit kíván. 
Nem követünk el házszabálysértést, ha azok ismerete nélkül foglalunk állást, hogy a 
kérdésekre nem kaptunk választ. 

Az ügyrendihez van valami észrevétel? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Akkor 
viszont Herman képviselő úré a szó. (Jelzésre.) Bocsánat, először szavazni kell arról, hogy 
Szekeres képviselő úr ügyrendi javaslatát a bizottságból ki támogatja. (Szavazás.) Öt igen 
mellett a bizottság nem támogatja a napirendről való levételét ennek a javaslatnak. Most adok 
szót Herman képviselő úrnak. 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az ön 

okfejtésével a tekintetben, hogy a tárca, illetőleg a kormány álláspontja számunkra Ariadne-
fonal a megalapozott döntésünkhöz, de ez gyakorlatilag nem kizáró ok. Ami pedig az 
előterjesztést érinti, a magam részéről, gyakorló vállalkozóként, bevallom őszintén, hogy 
támogatandónak tudom ezt fölkarolni, tekintettel arra, hogy kistelepüléseknél ez az 5 
százalékos árrés az első perctől fogva elfogadhatatlan volt. A kereskedők véleménye is 
megerősítette ezt az álláspontot. Így a magam részéről úgy gondolom, hogy rendkívül hasznos 
és méltányos dolog, ha úgy indítjuk el ezt az állami koncessziót, ami megalapozott. Előbb 
szerencsésebb lett volna, ezt nem titkolom, az első perctől fogva egy ilyen árrésben 
gondolkodni. De még mindig szerencsésebb dolog megtenni indulás előtt, mint utólag, úgy is 
mondhatnám, hogy a kabátot a gombhoz igazítani. Tehát én a magam részéről ilyen 
tekintetben tudom támogatni. Annál is inkább, még egyszer, mert számos településről 
információim szerint nem is érkezett be ilyen típusú pályázat pontosan e miatt, mert alacsony 
árrést állapítottunk meg. Úgy gondolom, ez megfelelő indok arra, hogy ebben lépni kell, és 
változtatni kell. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Z. Kárpát képviselő úr következik. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! 

Elképesztőnek tartom azt az okfejtést, miszerint azért kell most az árréshez hozzányúlni, mert 
korábban sikertelen pályázatokkal maga a kormányzat kizárt magyar vállalkozókat abból a 
körből, akik bármilyen úton-módon maradhattak volna, adott esetben a saját piaci 
szegmensükben. Veszélyeztet több ezer olyan magyar vállalkozást és annak jövőjét, akik 
eddig ebből éltek meg. Hogy lehet az, hogy tízezer család korábban 3-4 százalékos árréssel 
árusította üzletében, üzemegységében ezeket az áruféléket? Akkor miért nem akart 
beavatkozni a kormány? Milyen érdekes, hogy pont most kellett, ezen koncessziók kiosztása 
után. 

Én azt mondom, hogy szavazzák meg, támogassák a saját indítványukat, de legalább 
ne gyártsanak hozzá hamis ideológiákat. Tehát azt az égést ne vállalják be, hogy ezen hamis 
ideológiák mentén támogatják azt, ami egyértelmű, egy piaci szegmens lenyúlása, a KSH által 
4-600 milliárd közé becsült kiskereskedelmi forgalmi szelet lenyúlása, egy saját 
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középbirtokos réteg kiépítésével. Így érzem, alábecsülik azt a botrányt, ami kibontakozott 
ezzel kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy a jobbikosokhoz elsősorban a Jobbik hálózatán belüli 
tagjainak, szimpatizánsainak észrevételei jutnak el. El kell mondjam önöknek, az utóbbi 
három év során egyetlen kirobbant botrány kapcsán sem érte el a felháborodás szintje azt a 
kritikus küszöböt, ami bizony vissza fog ütni, és nemcsak 2014-ben, hanem később is. 

Még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy önök ezt meg fogják szavazni. 
Hogy én erről mit gondolok, az a magán problémám, igazából nem tartozik a bizottság 
tárgykörébe, de legalább hamis ideológiát ne gyártsanak köré, ezt az egyet kérem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A kormányoldalon nem látok jelentkezőt. Boldvai 

képviselő úr következik. 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Herman 

képviselőtársam által elmondottakra vagyok kénytelen reagálni. A jelenlegi helyzetet azért 
rögzítsük, ma durván 48 ezer helyen árulják a cigarettát, konkrétan azokban a boltokban, ahol 
mást is lehet árulni, a mostani döntéssel önök terveznek közel 6 ezer ilyen boltot létrehozni. 
Ebből az látszik, hogy a magyar települések felén az első körben nem sikerült ilyet kijelölni. 
Az kerülte el Herman képviselőtársam figyelmét, hogy a jelenlegi helyzetben ez úgy néz ki, 
hogy ahol árulják a cigarettát, emellett még számos más terméket is meg lehet vásárolni. 
Magyarán, az a boltos, aki ebből gondolja az egzisztenciáját megépíteni, nemcsak a cigaretta 
árréséből tartja el önmagát, illetve a családját vagy a vállalkozását. 

Képviselőtársam ezek szerint azt nem vette észre, hogy az önök eredeti koncepciója, 
az ön érvelésének megfelelően, akkor talán még megállt volna, ha az eredeti szándékukat 
vizsgáljuk, amikor azt mondták, hogy csak és kizárólag cigarettát, dohányterméket árulnak 
ebben a boltban. Na de, Herman képviselőtársam, tényleg azt tanácsolom, hogy ne nagyon 
bonyolódjanak bele, vagy ha akarják, áshatják magukat mélyebbre az érvelésben. De 
pontosan arra hivatkozva önök azt módosították az egész előterjesztésben, látva, hogy 
alacsony a marzs, és nem fogja eltartani az egzisztenciákat, akkor tegyük lehetővé első 
lépcsőben, hogy hírlappal, szerencsejátékkal, majd utána üdítővel, energiaitallal, majd 
alkohollal bővítsük a sortimentet, pontosan azért, mert kérem tisztelettel, akkor ez elég lesz 
egy egzisztencia, illetve családi vállalkozás eltartására. 

A dologban, félreértés ne essék, hamis, álságos az az érv, ami most elhangzott, hogy 
akkor, kérem tisztelettel, azért kell 2,5-szeresére növelni a cigarettán lévő árrést, mert 
különben a jövedelmezőség, a nyereségesség ezen vállalkozásoknak nem biztosított. Azt 
hozzá szeretném tenni, nem nehéz belátni, hogy persze kell kalkulálni a cigaretta-, illetve a 
dohánytermék fogyasztásának jelentős csökkenésével, ön vállalkozóként pontosan ismerheti 
vagy tudhatja, hogy ha eddig 48 ezer helyen lehetett elérni ezt a terméket, és holnaptól 6 ezer 
helyen lehet elérni, akkor értelemszerűen a dologban nagy léptékű fogyasztás-, illetve 
vásárlásátcsoportosításra is sor fog kerülni. Azt tanácsolom, mondom, hogy jobb, ha 
hallgatnak, és egyszerű képviselőként, hacsak nem nyertek vagy családtagjaik nem nyertek, és 
úgy érzik, hogy ezt meg akarják védeni, hagyják azokra a vezetőikre, akik ezt kitalálták, 
illetve megpróbálják a magyar társadalom torkán letolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Nagy István képviselő úr! 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Már csak azért is szólni szeretnék, 

mert pontosan ilyen érvek hangzanak el, ami szerintem teljesen félreviszi ezt az egész ügyet. 
A fő cél, ha végigolvasták az eredeti törvényt, az az, hogy megvédjük az ifjúságot attól, hogy 
úton-útfélen szembe jöjjön velük a dohánytermék. Ugye, a pályázat lezárta után egyértelművé 
vált, hogy nagyon sok helyen nem pályáztak, mert nem volt gazdasági ráció abban, hogy az 
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üzlet nyereséges legyen. Ezért nyilván a törvényalkotónak kell olyan szándékának lenni, hogy 
a dohányhoz való hozzáférést tudja biztosítani a kistelepüléseken is. Ugye, elfogadják 
képviselőtársaim azt, hogy attól, hogy újságot, néhány egyéb terméket bővítenek, azért ennek 
a boltnak a forgalma nem olyan, mint bármelyik másé, ahol szabadon forgalmaznak ilyen 
terméket. Tehát az, hogy lehetővé teszik, hogy az ifjúságot megóvjuk attól, hogy szembe 
jöjjön velük unos-untalan a dohányreklám és a cigarettához való hozzáférés, tehát 
egészségügyi szempontot figyelembe vegyünk, kifejezetten szakboltokat hozzon létre az 
állam, akkor azt is lehetővé kell tenni, hogy aki ennek üzemeltetését, működtetését vállalja, 
minimális megélhetési lehetősége meglegyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Herman képviselő úr kért ismét szót. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Azért kértem szót, mert alapvető matematikai 

leckét nem kívánok senkinek sem prezentálni, de engedjék meg, hogy néhány számadatot 
hadd mondjak el. Először is, 1450 helyen, mint ahogy itt már szóba került, és Nagy István 
képviselőtársam is pontosan rámutatott a lényegre, hogy az eredeti szándék, a jogalkotó 
eredeti szándéka az, hogy az ifjúság ne kerülhessen abba a helyzetbe, hogy ha úgy tetszik, 
könnyedén hozzájusson. Ezért egy teljesen új koncesszió alapján egy új struktúrát kell 
fölépíteni. Boldvai képviselőtársam átgondolta-e, hogy egy új helyiség kialakításakor milyen 
biztonságtechnikai feltételeknek kell megfelelni, a riasztóberendezésektől kezdve, hadd ne 
soroljam, amikor a falakat kibontják azért, hogy egy olyan árucikkhez hozzájussanak, ami 
nagyon könnyen értékesíthető ma a piacon. 

Arról nem is beszélve, hogy ezeket megfelelően föl kell tölteni ahhoz, hogy ezt az új, 
úgymond koncessziós üzletágat be lehessen indítani, hitelt kell felvenni. Ahhoz, hogy hitelt 
tudjon fölvenni, a kamatokat is tudni kell fedezni. Éppen ezért nem volt véletlen a kereskedők 
részéről egy presszió a kormány irányába, illetőleg a jogalkotók irányába, hogy ezen 
változtatni kell. Megértem a felháborodásukat, még egyszer hangsúlyozom, én is 
szerencsésebbnek tartottam volna, ha az első lépésben alakul így. De még mindig jobb, 
mintsem hogy homokba dugjuk a fejünket, és azt csináljuk, hogy hagyjuk az egész rendszert 
az ebek harmincadjára. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most Z. Kárpát képviselő úr következik. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. A fő problémám ezzel az, 

hogy én 1417 helyig jutottam el, ahol sikertelen volt a pályázat. Azt látjuk, hogy új pályázat 
kiírása esetén is sikertelennek bizonyulhat? Az én értelmezésem szerint a kormányzat 
lényegében, vagy az állam, mondjuk így, bárkinek odaadhatja ezt a jogot. Hogy mennyi időre, 
azt már az általános vita során kifejtettük. Hogy mekkora tőkebevonás, invesztíció szükséges 
az egészhez, az megint csak egy hosszú kérdést ér meg, hiszen az általános vita során önök 
azzal érveltek, hogy azért olyan fontos a trafiktörvény keresztülrugdosása, mert a nehéz 
szociális helyzetben lévő, adott esetben rokkant emberek milyen könnyen bevonhatók a 
munkavállalók körébe. Ez igaz lehet bizonyos szegmensben, de a kettő azért enyhén szólva 
ellentmondásban áll egymással. Egy óriási tőkebevonásra van szükség az egyik oldalról, 
látható, hogy nem egy üzemegységet nyer el a többség, hanem 4-5-öt. Kilóg a lóláb, nagyon 
sok ilyen eset található. (Közbeszólásra.) Van ilyen is, legyen így. De ettől azt várni, hogy a 
foglalkoztatás akár drámai, akár minimális szinten növekedhet, miközben a 40 ezer, jelen 
pillanatban árusító kisbolt jó része bezárhatja a kaput, legalábbis érdekes. 

Elhangzott a korábbiakban az is, hogy csak egy-két áruval, egy-két aprósággal 
egészítik ki az árusítható cikkek körét. Azért itt szóba kerültek már a cigaretta mellett 
alkoholos italok, energiaitalok, sorsjegy, ásványvíz, üdítő, a nagyon beszédes egyéb cikkek. 
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Mi tényleg az általános vita után kértünk egy KSH-állásfoglalást, ami egyébként nyilvánosan 
meg is jelent, tehát bárki által elérhető. A KSH kimutatása szerint a fenti árufajták részesedése 
a kiskereskedelmi élelmiszer-forgalomban akár 40 százalék körül is mozoghat. Na ebből jön 
ki az a több százmilliárdos piac, amit önök most le tetszenek nyúlni. Ebből jön ki az a több 
százmilliárdos szelet, amiből, még egyszer mondom, egy új, haveri középbirtokos réteg 
alakítható ki. Nem mondom azt, hogy minden esetben ilyen visszásságok vannak a pályázatok 
mögött. De azt mondom, hogy az esetek mérhető, statisztikailag mérhető részében felmerül a 
visszaélések gyanúja, sőt, adott esetben bűncselekmény gyanúja is fölmerülhet több esetben. 
Természetesen az ezzel kapcsolatos értesüléseinket Szilágyi György képviselőtársam révén a 
megfelelő hatóságokhoz fogjuk eljuttatni, nem a bizottság elé fogjuk behozni. 

De azt azért el kell mondani, hogy ezen kiskereskedelmi élelmiszer-forgalmi volumen 
40 százaléka nem teszi indokolttá azt, hogy ezen utólag árrésemeléssel önmagában tegyék 
életképessé a rendszert. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy ez az árrésemelés, ami igazából egy 
csökkentés ellensúlyozása, arra volt jó, hogy a belépő küszöböt levigyék kizárjanak belőle 
minél több vállalkozót, tisztességes magyar kis- és középvállalkozókat, és aztán, amikor ezek 
az eltántorított emberek nem képesek vagy már nem akarnak belépni a rendszerbe, akkor 
sokkal könnyebben lehessen kiosztani a klientúra tagjai között. Még egyszer mondom, 
évtizedes botrányt kockáztatnak ezzel. Gondolják végig, hogy megéri-e belelépni ebbe a 
cipőbe. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A kormányoldalon nincs, Boldvai képviselő úr. 

(Jelzésre.) Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, megtisztelő figyelmét. Aki jövedéki 

termék szabályozásába kezd, az, úgy gondolom, elég sikamlós területre téved, hiszen rengeteg 
érdek, cél és különböző szempontok kerülnek ilyenkor alkalmasint a homloktérbe. Azért 
tisztázzuk, nem politikusként, hanem hétköznapi emberként. A dohányzás forgalmazását 
valahogy meg kéne nehezíteni azért, hogy kevesebben bagózzunk. Bár én magam is bagózom, 
és most nem szeretnék fölköpni és aláállni. Szóval, a fogyasztást kellene csökkenteni és 
megnehezíteni a hozzájutást. Ezért kevesebb helyen lehessen kapni. Aztán a rászokást kell 
megnehezíteni, erre utal a törvényjavaslat címe is, és a feketekereskedelmet kell 
visszaszorítani, legális keretek közé terelni. Ez csakis kevés és átlátható helyen lehetséges. 

A cél szerintem teljesen tisztességes, állampolgárként is tolerálni tudom, hiszen végül 
is tudjuk azt, hogy milyen egészségkárosító hatása van a dohánytermék fogyasztásának, és ez 
elég komoly terhet jelent a gazdaságra, a társadalombiztosításra és sok egyéb másra. 
Maradjunk annyiban, hogy a kormány szándéka és képviselőtársaink célja is tisztességes, 
mert ezek fontos szempontok. 

A megoldás. Úgy gondolom, hogy működik Európában, többek között Ausztriában is 
hasonló metódussal. Sőt, Finnországban az alkoholt választották le először. Mindenhol 
kísérleteznek a tagállamok. Viszont iszonyú érdekkör veszi körül. Nem szabad kihagyni a 
fogyasztót sem, hiszen az ő érdekei is sérül, ha kevesebb helyen tud vásárolni. Aki a meglévő 
pozícióját veszíti el mint forgalmazó, esetleg a jövedelme csökken, van, akinek megélhetési 
gondot jelent kisvállalkozóként. Nyilvánvaló, hogy nagy gazdasági társaságoknál komoly 
gazdasági hátrány is származhat. Azért nézzük csak meg, melyek azok a körök, amelyek 
érdekei sérülhetnek. A benzinkutak, a nagy kereskedelmi áruházláncok, a vendéglátás, a 
meglévő kisboltok is. Mindenkinek az érdeke sérül. Nyilvánvaló, hogy ezzel szemben az 
ellenállás, a konfrontáció hatalmas. Hatalmas. 

Nem tudom, hogy a cél megéri-e, és ezt politizálva lehetne mérlegelni, hogy ilyen 
konfrontáció elé álljunk. Ezek a megnyilvánulások, úgy gondolom, itt is tapasztalhatók 
voltak, akár a Jobbik részéről, akár a baloldal részéről is. Miután sok embert érint, sok érdeket 
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sért, és a cél elérése eléggé kétséges. De igenis bele kell vágni. Az is fölvet problémákat, hogy 
most határozzuk meg az árrést. Ez eléggé szerencsétlen dolog, mert erre kellett volna 
pályázni. Ezt nem lehet eltitkolni, mert ez igazság. Úgy lehetet üzleti tervet előkészíteni és 
pályázni valamire, hogy tudjuk, mennyi a kamat, a marzs. 

Nem hiszem, hogy klientúráról van szó elsősorban, ez a fontos cél, amit 
képviselőtársaim elterveztek, rengeteg ellentmondásba ütközik, rengeteg érdeket sért. Éppen 
ezért nagy a konfliktus ebben az ügyben, ami teljesen természetes. Szedtem össze az itt 
elhangzott elnevezéseket, hogy maffia, meg klientúra, meg nem tudom újburzsoázia 
létrehozásáról beszélnek itt, mindenféle fogalmakkal vagdalóztak. A cél, úgy gondolom, 
tisztességes, helyes és jó. Nemzetgazdasági szempontból is, hiszen ha kevesebbet költünk a 
dohányzás okozta megbetegedések reparálására, akkor ez jelentős lehetőséget ad a 
költségvetésnek. Nem tudjuk azt, hogy az egészséges embereknek mennyi pénzbe kerül a 
dohányosok reparálása, hogy még konkrétabb legyek. 

Az, hogy a fiatalokat visszatartsuk, megnehezítsük a hozzájutásukat, megint nagyon 
tisztességes dolog. Ha már én elkövettem azt a hibát, hogy bagós vagyok, legalább a 
gyerekem ne bagózzon. Én ezt otthon elértem, nem tudom, a társadalomnak sikerül-e elérni 
ezt, de ha mi, felnőttek nem tesszük, miközben tudjuk, milyen vacak dolgot csinálunk, és nem 
óvjuk meg a gyermekeinket, akkor trehány disznók vagyunk, már bocsánat a kifejezésért. Úgy 
gondolom, van társadalmi felelősségünk ebben a Házban, pénzügyi oldalról is, a 
szabályozásnak pedig nyilvánvaló módon, természetszerűleg konfrontatív elemei vannak, 
komoly érdekeket sért. De kár belemagyarázni mindenféle őspolitikát meg mindenféle 
összeesküvés-elméletet. Mert igen, rengeteg érdeket sért az a cél, amit el szeretnénk érni. 

Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy tökéletes úton járunk, sőt. Szeretném 
elmondani, úgy érzem, pont amiatt, hogy a célt korábban megfogalmaztuk, és nem 
foglalkoztunk azzal, hogy milyen feltételekkel és milyen anomáliákkal fog járni ez a 
szabályozás, talán ennek köszönhető ez az egész vita, és nem összeesküvés-elméletnek. 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt mondom, hogy nehéz ügybe vágtunk nehéz 
fejszét. Nehéz a dolgunk. Bölcsességünk döntsön ebben a kérdésben, ne a politikai attitűdök, 
hogy most ki mit feltételez a másikról. Jövedéki termék, konfliktusos termék, ugyanakkor 
működik Európában. Lehet, hogy nekünk talán később kellett volna megcsinálnunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Boldvai képviselő úr következik. 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Egy rövid megjegyzésem lenne 

még a Herman képviselőtársam által elmondottakhoz, gyakorlatilag azon a nyomon, amit 
Babák képviselőtársam itt most, picit a politikától eltolva szóba hozott. Ha ez pusztán 
pályázatként kezeljük, akkor, azt hiszem, teljesen logikus lett volna az a lépése a pályázat 
kiírójának, ha érzékeli, márpedig érzékelte a pályázatok beadása után azt a helyzetet, ami 
előállt, hogy ezeregynéhányszáz településen nincs effektíve pályázó, akár magát az egész 
pályázatot megállítja, és újat ír ki, és előtte adott esetben, ha úgy gondolja, hogy nem elég a 
nyereségtartalom azon a termékkörön, amit forgalmaznak, módosít. Az egészben 
gazdaságilag, ha már nem a politikát keverem bele, az a felháborító, szerintem kezelhetetlen 
és elfogadhatatlan, hogy nem ezt az eljárást követték. Magyarán az történt, amit itt másik 
képviselőtársam említett, egy viszonylag szűk, feltételrendszerrel, távoltartó szándékkal több 
tízezer pályázót vagy adott esetben jelenleg is ezzel a termékkörrel foglalkozó vállalkozót, 
meghirdették, kimazsolázták ebből a jobb helyeken, frekventáltabb helyeken lévőket, és utána 
azt mondják erre hivatkozva, hogy másik 1400 helyen lett, majd megemelik duplájára vagy 
2,5-szeresére a marzsot. 

Még egyszer mondom, semmi nem akadályozta volna meg a pályázat kiíróját abban, 
hogy eredménytelennek minősíti a pályázatot, kezdeményezi, úgy, ahogy most itt a törvényt 
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módosítani javasolják egyéni módosító javaslattal, hogy emelkedjen meg az árrés, és utána az 
új feltételekkel mindenkire egységesen, az önök által elképzelt ötezeregynéhányszáz eladási 
pontra tervezetten kiírják a pályázatot, és azt mondják a piacnak vagy a vállalkozóknak, 
azoknak, akiket önök elméletileg támogatnak vagy szeretnek, hogy ezen feltételekkel nézzük 
meg, hogy valóban a mi szándékunk, egészségügy, gazdasági és sok mindent próbálnak 
ráhúzni, hogyan és mint teljesül. Az az elfogadható. De nem ezt követték, hanem látszik, 
szerinte, jogos, hogy klientúrát építenek, és a saját baráti körüknek osztották, most már 
mondhatjuk, jó zsíros falatokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e még valaki szólni? (Nincs jelentkező.) 

Nem kíván. Engedjék meg, hogy elmondjam ezt a kis anekdotaszerű történetet. Én jelen 
voltam az első szabadon választott parlamenti költségvetési bizottságának első ülésén 1990-
ban. Az első napirendi pontja ennek a bizottsági ülésnek az volt, hogy szabad-e bizottsági 
ülésen dohányozni. Úgy döntöttek, hogy a teremben nem, de a kisebbségnek is joga van 
szenvedélyének hódolni, ezért háromnegyed óránként tartottak szünetet. Így indult a 
rendszerváltás utáni parlamentarizmus Magyarországon ebben a bizottságban legalábbis. 
Ahhoz képest azért messze tartunk. Tehát lehetünk optimisták hosszú távon, mert ahhoz 
képest messze járunk. 

Kedves Képviselőtársaim! Az előterjesztők közül senki nincs itt, noha négyen is 
jegyzik ezt a törvényjavaslatot. Azért talán megjegyzem a jegyzőkönyv kedvéért, hogy 
valamelyikőjüknek illett volna ide eljönni, mert a kérdések zöme nekik szólt, a problémák 
zöme, nem is a kormánynak. De a kormány képviselője itt van, ezért megkérdezem, hogy 
kíván-e reagálni erre a vitára. (Jelzésre.) Nem kíván. Nagyon bölcs, ha szabad ezt minősíteni. 
Bölcs ez a magatartás. Nekem legalábbis szimpatikus. 

Kérem szépen, akkor ezek után nincs más hátra, mint a bizottságnak arról szavazni, 
hogy általános vitára alkalmasnak ítéli-e Lázár János, Papcsák Ferenc, Szalay Péter és Vas 
Imre, Lipők Sándor együttes indítványát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ez látható többség. Döntő többség. De megkérdezem, ki az, aki nem ért egyet 
azzal, hogy ez a törvényjavaslat továbbmenjen. Öt. Tartózkodás nincs. A bizottság tehát úgy 
döntött, hogy általános vitára bocsátja a törvényjavaslatot. 

Fölvetődik a kérdés, pontosabban a további teendőnk, hogy ki fogja az általános 
vitában a bizottsági álláspont többségi véleményét elmondani. Herman képviselő úr vállalja, 
hogy a többségi véleményt előadja a plenáris ülésen. Kisebbségi vélemény megfogalmazására 
van-e igény? (Jelzésre.) Nincs. Akkor az a tiszteletteljes kérésem, hogy Herman képviselő úr 
szíveskedjék a kisebbségi véleményre is utalni majd. Köszönöm szépen. 

Ezzel az 1. napirendi pontunkat letudtuk. Köszönöm főosztályvezető asszonynak a 
jelenlétét, szép napot kívánok. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyebek között egy dologra szeretném fölhívni a 
figyelmüket. Ez pedig az, hogy kiküldte a bizottság titkársága azt a jelentést, amit a független 
könyvvizsgáló nyújtott be az Országgyűlés elnökének a Számvevőszék múlt évi pénzügyi 
beszámolójáról. Ennek a jelentésnek a lényege az a 2-3 soros vélemény, ami a második oldal 
végén található, ha valaki megnézte, ami arról tanúskodik, azt igazolja-bizonyítja, hogy a 
Számvevőszék múlt évi pénzügyi és vagyoni helyzetéről a pénzügyi beszámolója hű és valós 
képet ad. Ez a hitelesítő záradéknak nevezhető vélemény. 

Ezt azért mondtam el, mert egyúttal hozzáteszem, hogy ezek azok a financial auditnak 
nevezett munkák, amelyek elvégzése hiányzik jellemző módon a magyar központi 
költségvetési szerveknél. A financial audit vagy pénzügyi ellenőrzés, hadd legyek kicsit 
sznob, vagy a szakma nyelvét hadd használjam. Több mint 600 olyan költségvetési szerv van 
a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása szerint, amelyeknél ez a fajta 
könyvvizsgálói vagy számvevőszéki minősítés kellene és nincs. Ezt azért mondom el, és még 
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el fogom mondani néhányszor, amíg lehetőséget kapok rá, hogy ez egy hatalmas nagy 
mulasztása a Magyar Országgyűlésnek és ezen belül jelesül a költségvetési bizottságnak és 
nekem is, hogy nem akar, vagy nem tud, vagy nem hajlandó ez ügyben érdemi lépéseket 
tenni. 

Ezeket akartam elmondani, és kérem, hogy nézzék meg ezt a könyvvizsgálói jelentést. 
Ez volt az én egyebekem. Más egyebekben úgy látom, nincs mondanivaló, akkor bezárom az 
ülést. Köszönöm szépen. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 13 perc.) 
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