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A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló
törvényjavaslat (T/2027. szám)
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(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
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(Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás Attila, dr. Tóth Bertalan, dr. Bárándy
Gergely, Lukács Zoltán, Tóth Csaba, Demeter Márta, Heringes Anita, Bangóné
Borbély Ildikó, Korózs Lajos, Harangozó Gábor István, Gőgös Zoltán, dr. Hiller
István, Kunhalmi Ágnes, dr. Molnár Zsolt, Hiszékeny Dezső, Szabó Sándor, dr.
Szakács László, Mesterházy Attila, Teleki László, dr. Józsa István, Velez Árpád,
Tukacs István és dr. Legény Zsolt (MSZP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
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Az ülés résztvevői
A bizottság részéről
Megjelent
Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke
Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság alelnöke
Völner Pál (Fidesz), a bizottság alelnöke
Bencsik János (Fidesz)
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Velez Árpád (MSZP)
Volner János (Jobbik)
Varju László (független)
Helyettesítési megbízást adott:
Tóth Csaba (MSZP) Velez Árpádnak (MSZP)
A bizottság titkársága részéről
Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója
Vásárhelyi Pál, a bizottság tanácsadója
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa
Meghívottak
Hozzászóló
Szatmáry Kristóf (Fidesz) országgyűlési képviselő, előterjesztő
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 19 perc)
Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. A tisztelt
képviselőtársaim írásban megkapták a mai ülés tervezett napirendjét. Kérdezem,
hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben
nincs, kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét.
Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyhangú
döntésével elfogadta a mai ülés napirendjét.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 13 tag van jelen a bizottsági ülésen,
tehát határozatképesek vagyunk.
A
dohányipari
vállalkozások
2015.
évi
egészségügyi
hozzájárulásáról szóló T/2027. számú törvényjavaslat
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
Az első napirendi pontunk a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi
hozzájárulásáról szóló törvényjavaslat, mely T/2027. számon lett benyújtva a
parlament elé. Az előterjesztő Szatmáry Kristóf képviselő úr. Megadom a szót!
Szatmáry Kristóf szóbeli kiegészítése
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Mivel elég komoly sajtóérdeklődés kísérte a benyújtott
törvényjavaslatot és ott pró és kontra érvek elhangzottak, különösebben hosszú
indoklást nem kívánnék a törvényjavaslathoz tenni. Kérem a bizottságot, hogy
támogassa a tárgysorozatba vételt. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az
indítvánnyal kapcsolatban van-e észrevételük, kérdésük. (Varju László jelentkezik.)
Varju László képviselő úr!
Hozzászólás
VARJU LÁSZLÓ (független): Természetesen van, csak azért, hogy az
államtitkár úr nehogy úgy érezze, mintha a téma iránt nem lenne érdeklődésünk.
Jól érzékeli, igen, ahogy a sajtóban is többször hangsúlyoztuk, ez ismét egy
olyan személyre szabott törvénykezés, ami ilyen értelemben a kormánytöbbségtől és a
kormánytól nem áll távol. Ez a megoldás, amit önök alkalmaznak, lényegében a
második utáni újabb csapás mindarra, amit erre az ágazatra mérnek. Megítélésem
szerint azért elsősorban, hogy mindenkit, aki versenytársa lehet az önök baráti
körének, elüldözzék innen, Magyarországról. (Z. Kárpát Dániel és Volner János
távozik.) Éppen ezért ezt nem tudom támogatni.
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igény? (Szatmáry
Kristóf jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a javaslat
tárgysorozatba vételét. (Jelzésre) Bocsánat, még egyszer Szatmáry úr mint
előterjesztő!
Szatmáry Kristóf válaszadása
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Csak a
jegyzőkönyv számára, hogy talán ne maradjon ennyiben. A képviselőtársam figyelmét
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arra felhívnám, hogy a dohányzás visszaszorításával kapcsolatban az elmúlt öt évben
igen jelentős törvénykezések és változások történtek, amelyek bevezetése előtt
óhatatlanul természetesen felmerültek kétségek és kérdések. Hadd utaljak például a
vendéglátóipari helyeken a dohányzás megtiltására, ahol ugyancsak voltak olyan
hangok, teljesen érthetően, hogy ez az ágazatra egy újabb csapás. Bebizonyosodott,
hogy ez sem tett tönkre senkit. Azt gondolom, abban mindannyiunknak egyet kell
értenie, legyünk dohányosok, nem dohányosok, vagy volt dohányosok, hogy egy olyan
területről van szó, amelyben az állam nem tud eléggé beavatkozni, ha így
fogalmazhatok, hiszen, mint a javaslat is utal erre, minden eddigi eredmény ellenére,
ami a cigaretta és a dohányzás visszaszorítására született, továbbra is sajnos vezető
halálok a dohányzás és továbbra is az egészségügyi kiadások egy jelentős részét, ha
nem a legnagyobb részét a dohányozás okozta egészségkárosodás gyógyítására
fordított összegek teszik ki.
Azzal kapcsolatos kérdésére pedig, hogy ez kinek jó, vagy kinek nem jó, talán
abban is egyetértünk, hogy - név nélkül - a hazai vállalkozások támogatása a magyar
kormány számára mindig szempont volt. Ezen túl az egy adottság, hogy
Magyarországon ebben az iparágban, ahogy más iparágakban is a legnagyobb
árbevétellel rendelkező cégek nem magyar tulajdonúak. Szerencsésebb helyzetben
lennénk bizonyos szempontból, ha azok lennének. Mivel nem azok, így
értelemszerűen a közös felelősségvállalásból is azoknak kell a legnagyobb részt
kivenniük, akik a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkeznek. Köszönöm.
Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Miután az előterjesztő a választ megadta,
kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja Szatmáry Kristóf
törvényjavaslatának tárgysorozatba vételét. Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Hét igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Három
nem szavazat. Hét igen, 3 nem szavazat mellett a Gazdasági bizottság javasolja a
dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét.
A
véleménynyilvánítás
új
közteher
bevezetésével
való
korlátozásának kizárásáról szóló P/1840. számú politikai
nyilatkozatra vonatkozó javaslat
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
Áttérünk a második napirendi pontunkra. Köszönöm szépen Szatmáry Kristóf
képviselő úrnak, hogy megjelent előterjesztőként. A második pont a
véleménynyilvánítás új közteher bevezetésével való korlátozásának kizárásáról szóló
politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat, mely P/1840. számon került benyújtásra. A
Magyar Szocialista Párt képviselői nyújtották be. Velez Árpád előterjesztőt kérdezem,
hogy van-e hozzáfűznivaló.
Velez Árpád kiegészítése
VELEZ ÁRPÁD (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. A november
3-án benyújtott politikai nyilatkozat előzménye, hogy a kormány október 21-én
adótörvényeket módosító javaslatot nyújtott be, amelyben az internetes forgalmat 150
forint/gigabyte adóval sújtotta volna. A tüntetések hatására Orbán Viktor október 31én adott rádióinterjújában bejelentette, hogy nem vezetik be most az internetadót és
később sem ebben a tervezett formában. Azonban azt is nyilvánvalóvá tette, hogy más
formában továbbra is szándékában áll az internet megadóztatása és nemzeti
konzultációt hirdetett. A jelen politikai nyilatkozat lényege, hogy a magyar emberek
világosan kinyilvánított akaratára figyelemmel az Országgyűlésnek állást kelljen
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foglalnia, hogy sem most, sem a jövőben nem támogatja az internethasználat
többletadóteherrel sújtását és elkötelezett a digitális technológia fejlesztése mellett.
Köszönöm szépen.
Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Azt gondolom, e tekintetben a
miniszterelnök úr elég egyértelműen nyilatkozott, tehát megerősítette azt, hogy sem
most, sem a későbbiekben nem kívánja ezt az előterjesztést a Ház elé hozni. Tehát azt
gondolom, hogy ilyen értelemben okafogyott ez a javaslat, de természetesen, miután
beérkezett, erről dönteni kell. A képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdés a
javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki támogatja a
tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.)
Hét nem szavazat. Köszönöm szépen, a bizottság nem támogatja.
A mindenki számára szabad internet hozzáférésről szóló H/1843.
számú határozati javaslat
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
Áttérünk a következő napirendi pontunkra, a mindenki számára szabad
internet hozzáférésről szóló határozati javaslat, mely H/1843. számon került
benyújtásra. Szabó Tímea független képviselő önálló indítványa. A képviselő asszony
nincs jelen a bizottság ülésén. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek
észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.
Határozathozatal
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. Az jelezze!
(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem
szavazat. Köszönöm szépen, a bizottság nem támogatja a javaslat tárgysorozatba
vételét.
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló T/2141. számú törvényjavaslat
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése
alapján)
A 4. napirendi pontunk Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló törvényjavaslat, mely T/2141. számon került benyújtásra. A
bizottságunknak döntenie kell arról, hogy bejelentkezünk a részletes vitára. Azt
javaslom, hogy valamennyi paragrafus tekintetében, tehát az 1. §-tól a 407. §-ig
terjedően jelentkezzen be a Gazdasági bizottság a részletes vitára. Kérdezem, hogy
ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Senki sem jelentkezik.)
Határozathozatal
Aki támogatja a javaslatomat, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm, 7 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Három nem
szavazat. A bizottság támogatja, hogy a részletes vita a javaslat valamennyi szakaszára
kiterjedően kerüljön a bizottságunk elé.
Egyebek
Végül az ötödik, egyebek napirendi pontban van-e valakinek felvetni valója?
(Velez Árpád jelentkezik.) Velez Árpád képviselő úr!
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VELEZ ÁRPÁD (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Szerintem máskor
nyugodtan kezdjük el az elnök úr vezetésével az ülést 10 órakor, hogy tudjuk tervezni
mi is az életünket. Ezt szeretném kérni. Köszönöm.
Az ülés berekesztése
ELNÖK: Köszönöm az észrevételt, továbbítani fogom az elnök úrnak.
Van-e további észrevétel, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
megköszönöm a részvételt mindenkinek a mai bizottsági ülésen. Jelzem, hogy a héten
csütörtökön fél 10-kor ülésezik a bizottság legközelebb.
Mindenkinek eredményes, sikeres napot kívánok!
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 27 perc)

Bánki Erik
a bizottság alelnöke
Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva

