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Napirend: 
 

1. A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/10881. szám - Lázár János, dr. Papcsák Ferenc, dr. Szalay Péter, dr. Vas Imre és 

Lipők Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa - módosító javaslatok 

megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 

 Balázs József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

Pősze Lajos (független) 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

 Balla György (Fidesz) dr. Nyitrai Zsoltnak (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) Pősze Lajosnak (független), 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz), 

 Seszták Oszkár (KDNP) dr. Puskás Imrének (Fidesz). 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Csomorné dr. Orbán Krisztina, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc) 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 

kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, tisztelettel köszöntöm a napirendünkhöz 
meghívott vendégeket. Tekintettel arra, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint a bizottság 
határozatképes, ezért megkezdhetjük munkánkat. 

Képviselőtársaim megkapták a meghívóban szereplő napirendi javaslatot, erről 
szavazunk. Ki az, aki a napirend elfogadásával egyetért? Kérem, kézfeltartással jelezzék! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag 
elfogadta napirendjét. 

Ennek megfelelően az 1. napirendi pontot kezdjük tárgyalni, a dohányzással 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatait. Ennél a 
napirendi pontnál tisztelettel köszöntöm Csomorné dr. Orbán Krisztina főosztályvezető 
asszonyt. Képviselőtársaim megkapták az ajánlási sort, amelyben a gazdasági bizottság 
javaslatairól tárgyalunk először. 

Az 1. ajánlási pontban szerepel a gazdasági bizottság módosító indítványa. Kérdezem 
először főosztályvezető asszonyt, hogyan foglal állást ebben a minisztérium. 

 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai részéről nem látok hozzászólási 

szándékot, akkor szavazunk. Ki az, aki ezt támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezzék! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 14 egyhangú igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 2. ajánlási pontban szintén a gazdasági bizottság módosító javaslatáról foglalunk 
majd állást, de először kérdezem főosztályvezető asszonyt a minisztérium állásfoglalásáról. 

 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai részéről nem látok hozzászólási 

szándékot. Szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 14 egyhangú 
igen szavazattal a bizottság ezt is támogatta. 

A 8. ajánlási pontban szintén a gazdasági bizottsági javaslat szerepel. Először itt is 
főosztályvezető asszony állásfoglalását kérdezem. 

 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Azzal a pontosítással, ami főosztályvezető asszony mondatában benne volt, 

hogy a tárca támogatja, ezek szerint ez nem kormányálláspont, hanem a tárca véleménye. 
 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

álláspontja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen ezt a pontosítást, mert így mindenki számára világos. A 

bizottság részéről nincs hozzászólási szándék, akkor a javaslat elfogadásáról szavazunk. Aki 
támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A bizottság 14 egyhangú igen 
szavazattal támogatta. 
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Tisztelt Bizottság! Előttünk fekszik egy bizottsági módosító javaslat, amit ha majd 
támogatni tudunk, a számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslataként kerül a 
Ház elé. Amennyiben a bizottság ezzel egyetért, nyilván képviselőtársaim áttekintették már 
ezt a nem hosszú javaslatot, egyrészt főosztályvezető asszony állásfoglalását kérem 
természetesen, hogy a tárca tudja-e ezt támogatni, másrészt, ha úgy gondolja, néhány 
mondatban összefoglalhatja, akár a jegyzőkönyv kedvéért, hogy mi is szerepel ebben. Tessék! 

 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. Véleményem szerint a mellékelt indoklás teljes részletességgel kifejti a 
módosításokat, úgyhogy kérem azok elfogadását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, akinek kérdése van. 

Tessék, Ékes képviselő úr! 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Egyetlenegy észrevételem van. Remélem, hogy egy 

kormányrendelet vagy miniszteri rendelet párosulni fog a végrehajtásban. Ugyanis az 1. pont 
végén szerepel az újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, itt valamilyen korlátot be 
kellene tenni mindenképpen, hogy pornográf termék semmi szín alatt ne lehessen közöttük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. Ha nincs több hozzászólási 

szándék, akkor természetesen, miután ezt mégis csak főosztályvezető asszony intézte, 
megadom a lehetőséget, hogy erre reagáljon. Tessék! 

 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen, figyelembe vesszük. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most arról szavazunk, hogy a bizottság benyújtja-e 

ezt a módosító javaslatot. Aki ezt támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 14 egyhangú a bizottság támogatja. 

Megállapítom tehát, hogy az 1. napirendi pontunk végére értünk. Köszönöm szépen 
főosztályvezető asszony segítségét és munkatársai munkáját. 

A 2. napirendi pontban, az egyebek keretében kérdezem, hogy képviselőtársaim közül 
van-e valakinek mondanivalója. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor ezt a napirendi 
pontot is lezárom, és a bizottsági ülést is bezárom. Köszönöm szépen képviselőtársaimnak, 
hogy részvételükkel a határozatképességet biztosították. Mindenkinek jó utat és szép napot 
kívánok. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 21 perc.) 

 
 
 

 

 

Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


