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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Gazdasági bizottság valamennyi megjelent tagját, köszöntöm 
meghívott vendégeinket. Az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottság 14 fővel 
van jelen, határozatképes, tehát munkánkat megkezdhetjük.  

Gondolom, hogy a meghívót mindenki megkapta. A meghívóban négy 
napirendipont-javaslat szerepel. Kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 
Ez egyhangú igen.  

Az atomenergia 2019. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
B/17059. számú jelentés  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

Az első napirendi pont tárgyalása következik. Tisztelettel köszöntöm a 
napirendhez meghívott Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár asszonyt és 
munkatársait. Kérdezem, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.  

 
KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Csak egy rövid nyitóbeszédet szeretnék elmondani.  
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 

Kádár Andrea Beatrix szóbeli kiegészítése 

KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 8. 
§ (3) bekezdése kötelezi az Országos Atomenergia Hivatalt, hogy évente jelentésben 
számoljon be a kormánynak és az Országgyűlésnek az atomenergia hazai 
alkalmazásának biztonságáról. Ennek alapján a B/17059. számú jelentés célja az, hogy 
az atomtörvényben foglaltaknak megfelelően beszámoljon az atomenergia 2019. évi 
hazai alkalmazásáról, a nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók 
működésének biztonságáról, továbbá nukleáris és más radioaktív anyagok, az ionizáló 
sugárzást előállító berendezések alkalmazásának biztonságával kapcsolatos 
tevékenységről.  

A jelentés szerint az Országos Atomenergia Hivatal a 2019. évben elvégezte a 
Paksi Atomerőmű időszakos biztonsági felülvizsgálatát, a kutatóreaktor átfogó 
ellenőrzését, valamint az oktatóreaktor felügyeletét. Az Országos Atomenergia Hivatal 
2020-ban hagyta jóvá a 2019-ben benyújtott, kiégett kazetták átmeneti tárolója 
üzemeltetési engedélyének módosítása iránti kérelmet. A Paks II.-beruházás 2019. évi 
tevékenységének gerincét, a 2018. évhez hasonlóan, az előkészítési és engedélyezési 
tevékenységek alkották. A Paks II. Atomerőmű Zrt. három felvonulási épület, 
fővállalkozói irodaépület, beruházó irodaépület és egy 100 fős étterem és konyha 
építési munkáit kezdhette meg 2019-ben.  

A jelentésben foglaltak alapján a nukleáris létesítmények és a 
radioaktívhulladék-tárolók 2019-ben is a tervekben és a biztonsági jelentésekben 
előirányzott, illetve a szabályzatokban, az üzemeltetési engedélyekben és az egyéb 
hatósági határozatokban előírt feltételek és paraméterek mellett üzemeltek. A 
létesítményekben hatósági korlátok, személyi sugárzásvédelmidózis-korlát és 
környezeti kibocsátási határértékek túllépésére nem került sor.  
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2019-ben az INES skála - ez a nemzetközi nukleáris és radiológiai eseményskála 
- szerinti 1-es vagy annál magasabb besorolású esemény nem történt. A nukleáris 
létesítmények fizikai védelmi rendszere és fizikai védelmi felkészültsége megfelel a 
jogszabályokban és a hatósági határozatokban foglaltaknak, e rendszerek 
karbantartása a tervek szerint történt meg. Az Országos Atomenergia Hivatal által 
végzett ellenőrzések nem tártak fel hiányosságot.  

A sugáregészségügyi hatóság az ionizáló sugárzással kapcsolatos tevékenységét 
a jogszabályokban meghatározottak szerint látta el, rendkívüli esemény itt sem történt. 
Sugárvédelmi kérdésekben elmondható, hogy az engedélyesek tevékenysége nem 
jelentett kockázatnövekedést sem a lakosságra, sem a dolgozókra vonatkozóan. 2019-
ben a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók nukleárisbaleset-
elhárítási felkészülési színvonala a jogszabályi követelményeknek megfelelő volt. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést helyettes államtitkár asszony 

részéről. Megkérdezem, hogy van-e az atomenergia 2019. évi hazai alkalmazásának 
biztonságáról szóló jelentéshez kérdés, hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem 
látok, a vitát lezárom.  

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot arról, hogy van egy tervezet, amely a 
bizottság véleményét fogja tükrözni az atomenergia 2019. évi hazai alkalmazásának 
biztonságáról. A B/17059. számú beszámoló elfogadásáról szól ez a tervezet. Kérdezem, 
hogy ehhez kapcsolódóan van-e valakinek észrevétele, kiegészítése, módosító javaslata. 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  

Határozathozatal 

Szavazásra teszem fel a kérdést. Kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. 
(Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Senki. Ki szavaz 
ellene? (Szavazás.) 4 nem. Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat 
ellenében a határozat elfogadásra került. Köszönöm szépen a segítséget államtitkár 
asszony és munkatársai részéről.  

A minimálbér jövedelemadó-mentességének biztosítása és az 
alacsony fizetések adóterhelésének csökkentése érdekében a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
módosításáról szóló T/16575. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a második napirendi pontra, amelynek címe: a minimálbér 
jövedelemadó-mentességének biztosítása és az alacsony fizetések adóterhelésének 
csökkentése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
módosításáról szóló T/16575. számú törvényjavaslat. A javaslat benyújtója dr. Tóth 
Bertalan képviselő úr. (Jelzésre:) A benyújtó nincs jelen. Van-e hozzászólás? 
(Jelzésre:) Parancsoljon! 

Hozzászólások  

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előterjesztők 
nevében is annyit szeretnék mondani, hogy másodszor kerül a bizottság elé ez a 
javaslat. Az az igazság, hogy először a bizottság ezt leszavazta kérdés, észrevétel és 
hozzászólás nélkül, és gyakorlatilag azután pedig a bizottság elnöke tett egy olyan 
nyilatkozatot, hogy lehet, hogy időszerű és jó ez a javaslat, ezért gondoltuk azt, hogy 
akkor meggondolta magát a kormányzó többség, és adójóváírással kedvezményes 
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adókulcsba kerülhetnének a minimálbéresek, illetve 321 ezer forintig, tehát a 
mediánbérig azok, akik ennyit keresnek nettóban.  

Ez hamarabb is lenne, mint egyébként a kormány szándéka, hogy 200 ezer 
forintra emeli a minimálbér bruttó összegét jövő évtől. Ez akár mehetne holnaptól vagy 
a következő hónaptól. Pár ezer forinttal egyébként ez egy jobb ajánlat is a 
minimálbéren dolgozóknak, hiszen, ha a 11 százalékos szja-t nem kell nekik megfizetni, 
akkor 111 ezer forint helyett 136 ezer forintot keresnének, a 200 bruttó pedig 130-131 
ezer forint, tehát pár ezer forinttal jobban is járnának, hamarabb is lehetne ez. Ha ezt 
a bizottság elnöke korábban is egy jó ötletnek tartotta volna, nemcsak az ATV 
műsorában, akkor már korábban is megszavazhatták volna. Erre szeretnénk 
lehetőséget adni a bizottságnak, hogy most korrigálja a korábbi döntését. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Jelzésre:) Mellár Tamás 

alelnök úr! 
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Én magam is támogatom ezt az előterjesztést. Valóban arról van szó, hogy már 
régóta mondjuk azt, hogy nagyon fontos lenne a személyi jövedelemadózásnál 
differenciált, többkulcsos adórendszer bevezetése, a kormányzati oldal azonban erre 
sohasem reagált pozitív módon, pedig az egy égbekiáltó igazságtalanság, hogy a 4-5 
millió forintot kereső emberek ugyanolyan kulccsal adóznak, mint a minimálbéren 
lévők.  

Most, hogy elindult az előválasztás, az ellenzéki pártok elég egységesen 
fogalmazták meg azt, hogy ők mindenképpen preferálják azt, hogy az alacsony 
keresetűek, a minimálbér környékén lévők sokkal kisebb mértékben vagy egyáltalán ne 
is adózzanak a személyi jövedelmükből. Ennek hatására kormányzati oldalon most egy 
átmeneti javaslat történt, hogy jó, akkor most - ezt nem tették hozzá, ezt én teszem 
hozzá, hogy azért, mert választások jönnek - átmenetileg majd visszatérítik a jövő 
esztendőben a személyi jövedelemadót az alacsony jövedelműeknél, azoknál, akik 
gyermeket nevelnek. Ez azonban nem oldja meg a problémát. Rávilágít arra, hogy 
lenne erre forrás kormányzati oldalon, ugyanakkor egy általános megoldást nem 
hajlandók megvalósítani, márpedig mi azt gondoljuk, és azt szeretnénk, hogy a fejlett 
világhoz hasonló módon valóban egy többkulcsos személyijövedelemadó-rendszer 
legyen, hiszen ez sokkal pontosabban és sokkal igazságosabban tudná a közterheket 
elosztani, és ebben ez egy fontos lépés lehetne, ezért én mindenképpen támogatom ezt. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még további hozzászólás? (Senki 

sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. A vitát lezárom.  

Határozathozatal 

A tárgysorozatba vételről szavazunk. Kérdezem, hogy ki támogatja a javaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 
nem. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében a 
tárgysorozatba vételt a bizottság elutasította.  

A kistelepülési vendéglátóipari egységek és kiskocsmák helyzetének 
javításáról szóló H/16432. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! A harmadik napirendi pont tárgyalása következik, a 
kistelepülési vendéglátóipari egységek és kiskocsmák helyzetének javításáról szóló 
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H/16432. számú határozati javaslat, amelynek benyújtója Potocskáné Kőrösi Anita 
képviselő asszony. Megkérdezem, hogy kíván-e kiegészítést tenni. (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

Potocskáné Kőrösi Anita előterjesztése 

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy arra most nem szeretnék 
nagyon részletesen kitérni, hogy az elmúlt tíz évben hányszor mondta el az ellenzék, 
hogy a trafik az egyik legnagyobb mutyi, amit a NER elkövetett az egész országban, ezt 
már nagyon sokszor elmondtuk. Viszont ezen határozati javaslat kapcsán szeretném 
felhívni a figyelmet egy olyan szociális társadalmi problémára, amelyet a vidékjárásom 
során tapasztaltam Somogy 4. számú választókerületében, ott, ahol a 71 településnek 
egy jelentős részén, főleg kistelepüléseken már bezártak a kocsmák, pontosan azért, 
mert az egyik fő bevételi forrásukat önök elvették, s ezzel a vásárlóerő és az 
odalátogatók száma lecsökkent, így családok, háztartások maradtak bevétel nélkül, és 
bezártak ezek a kocsmák, és ezen túlmenően pedig a helyieknek nem sok szórakozási 
lehetőségük maradt.  

Az látható egyébként, hogy a helyi kocsmák helyét átvették a trafikok, most ott 
folyik az a tevékenység, amely egyébként normál esetben a kocsmákban folyna. 
Azonban arra önök nem vették a fáradságot - ha már a haverokat kellett ilyen helyzetbe 
hozni -, hogy előírják nekik, hogy szociális helyiségeket is alakítsanak ki, hogy ezekben 
a trafikokban - amelyek vagy különálló kis lyukakban vannak, vagy pedig az 
élelmiszerboltok egy-egy polca letakarva nemzetidohánybolt-függönyökkel - legyen 
mosdó-igénybevételi lehetőség is, mert láthatóan egyes településeken valóban ezek a 
nemzeti dohányboltnak nevezett lyukak vették át a kocsmák szerepét.  

Tehát azt gondolom, hogy lenne rá lehetőség, hogy ezeken a helyeken, ahol 
fontos társadalmi szerepvállalása van ezeknek a vendéglátóipari egységeknek, ott 
engedélyezzék a dohánytermékek árusítását. Ezzel nemcsak azt segítenék, hogy az 
egyébként a kocsmákból élő családokat és háztartásokat helyzetbe hozzák, és segítsék 
azt, hogy több legyen a bevételük, hanem ezzel a társadalmi szerepvállalásuknak is 
eleget tudnak tenni, hiszen láthatóan ezeken a kistelepüléseken, az ország minden 
táján egyre kevesebb az olyan lehetőség, ahova a fiatalok el tudnak menni szórakozni.  

Nyilván nincsenek illúzióim, hiszen láthatóan a nemzeti dohányboltok 
rendszere úgy lett kialakítva, hogy jönnek a választások, most akkor lehet majd 
mondani, hogy nem kaptok cigit, ha nem a kormánypárti jelöltre szavaztok, ugyanis 
ezt is tudjuk, hogy ezzel is zsarolják önök ezeket az embereket, akik hosszú-hosszú 
évekre kaptak koncessziós jogot.  

Tehát maga az egész nemzetidohánybolt-rendszer teljes mértékben a magyar 
családok és a magyar emberek ellen alakult ki. Van egy kör, aki ebből nagyon-nagyon 
jól jár, a magyar emberek nem. Kérem a határozati javaslatom tárgysorozatba vételét. 
Köszönöm.  

Hozzászólások, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
F KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Néztem ezt az 

előterjesztést, és gondolkodtam azon, hogy nekem is nagyon sok kistelepülésem van a 
választókörzetemben, és ha jól értem, akkor a képviselő asszony a vidéki fiatalok 
alkoholhoz jutási lehetőségét szeretné megteremteni, hiszen elmúlt az az időszak, mint 
az én fiatalkoromban, amikor a munkakezdés előtt a kocsmába mentek az emberek, 
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biciklit nekitámasztották vidéken a kocsmakerítésnek, és a munkaidő végével is. Az a 
helyzet, hogy ez az igény már igazából megszűnt.  

Azt gondolom, hogy ha a fiataloknak vidéken szórakozást és értelmes 
elfoglaltságot szeretnénk biztosítani, akkor nem ez a jó indoklás, hogy a kocsmákat 
hozzuk helyzetbe, mert én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a kocsma a legjobb 
vidéki szórakozás. Én csak egy ilyen kiegészítést tettem volna tenni képviselő 
asszonynak. Biztos vagyok benne, hogy vidéken a fiatalok a kocsmán és az italozáson 
kívül egyéb értelmes szórakozást is tudnak maguknak találni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mellár Tamás alelnök úr! 
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Azt gondolom, hogy itt egy sokkal általánosabb kérdésről van szó - és ez 
az előterjesztés egyébként azt érinti -, mégpedig arról, hogy a Fidesz létrehozott egy 
mesterséges monopóliumot, ezt a nemzetidohánybolt-hálózatot, aminek egyébként a 
hétköznapi neve trafikmutyi, mert teljesen egyértelmű, hogy ezeket az engedélyeket 
haveri alapon osztogatták ki. Minden faluban meg lehet látni az úgynevezett független 
polgármestert, hogy, hogy nem, hát mégiscsak az övé a nemzeti trafikbolt, és csak ott 
lehet ilyet árulni.  

Ennek lett folyománya az, hogy azok a helyek egyébként, ahol a korábbiakban 
lehetett venni dohányt és ilyen típusú termékeket, azok viszont nagyon nehéz helyzetbe 
kerültek, mert akik oda bementek vásárolni, azok nyilván vásároltak dohányt is, akár 
egy kávét megittak és beszélgettek is. Egyébként a kocsmák eredeti neve „public house” 
volt, tehát ez egy olyan hely volt, amelyik egy közösségi tér is volt. Tehát azért az 
emberek a faluban korábban nem pusztán azért mentek be a kocsmába, hogy 
berúgjanak, hanem azért, hogy más emberekkel találkozzanak, hogy beszélgessenek, 
hogy eszméket cseréljenek. Tehát ezt kellene vagy ezt lehetne visszaállítani. Ha ’22-ben 
lehetőségünk lesz, az elsők között fogjuk ezt a lépést megtenni, és azt fogjuk mondani, 
hogy ilyen monopóliumot márpedig nem engedünk.  

Annak idején önök is amellett voltak, emlékszem rá, ’98-2002 között Orbán 
miniszterelnök is azt mondta, hogy szabadpiaci versenyre van szükség. A szabadpiaci 
versenyben pedig nincsenek mesterségesen kialakított monopóliumok. Ott szabadon 
árulhasson mindenki dohányterméket, és az, aki tud érvényesülni, az érvényesül, az, 
aki pedig nem, az pedig nem. Mert így viszont önök szelektálják a piacot, és önök 
mondják meg azt, hogy ki az, aki sikeres vállalkozó lehet, hiszen nem a piac dönti el 
azt, hogy ki kap ilyen vásárlási lehetőséget, hanem önök döntik el. Ez kifejezetten káros, 
a verseny és a piac ellen szóló rendelkezés. Ha módunk lesz, meg fogjuk szüntetni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) 

Parancsoljon! 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen. F Kovács 

képviselőtársamnak szeretném jelezni, hogy a kocsmáknál nemcsak az 
alkoholtermékek fogyasztása folyik, hanem, amit Mellár képviselőtársam is mondott, 
itt a fő az, hogy közösségi tér legyen, ahol egy kávét, egy üdítőt meg lehet inni.  

Természetesen nem az a cél, nagyon jól tudom, hogy Magyarországon 
népbetegség az alkoholizmus, azonban az, hogy legyenek olyan helyek, amelyek most 
is ott vannak - tehát fizikailag ott áll az épület, és van neki mosdóhelyisége, vannak 
biliárdasztalok -, tehát, ahol ki lehetne alakítani közösségi tereket. De ezek most 
bezárásra kényszerültek azért, mert egy másik helyiségben megnyitott a dohánybolt, 
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ahol viszont ezek nem érhetők el. Mi történik? Kijönnek, és ott a dohánybolt előtt 
gyakorlatilag azt a tevékenységet folytatják, beszélgetnek, csak éppen nem megfelelő 
kulturális körülmények között.  

Úgyhogy szó nincs arról, hogy ez a javaslat arról szólt volna, hogy az 
alkoholizmust szeretném ezzel propagálni, hanem azt szerettem volna, hogy ezeken a 
kistelepüléseken is legyenek olyan helyek, ahol az emberek normális körülmények 
között tudnak találkozni, beszélgetni, és el tudják tölteni az időt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
F KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Érdekes ez a beszélgetés. Két 

dolog. Azt gondolom, hogy ha alkoholizálnak a trafik előtt, azt korlátozni kell. A másik 
dolog, hogy a vidéki fiataloknak sportolási lehetőséget, kulturális lehetőséget kell 
biztosítani. Én még most is azt állítom, hogy ne a kocsmába menjenek vissza.  

Mellár Tamás alelnök úrnak azt szeretném mondani - ön elméleti szakember -, 
hogy nem tudom, hogy gyakorlatilag hány trafikost ismer, mert én mondok önnek egy 
példát. Én megyei közgyűlési elnök voltam, és egy szocialista megyei közgyűlési tag két 
trafikot nyert Törökszentmiklós településen, aki most önkormányzati képviselő, és azt 
hiszem, a Jobbik is támogatja őt. A képviselő asszonynak mondom, hogyha a nevére is 
kíváncsi, úgyhogy én pontosan megjegyeztem; két darab trafikot üzemeltet 
Törökszentmiklós városában, amit jobbikos polgármester vezet, és már akkor is 
jobbikos polgármester vezette. Tehát így általánosítani, hogy kinek a mutyija, meg kik 
kapták meg… Azt gondolom, hogy egy kicsit utána kellene nézni a dolgoknak, nem 
elméletet gyártani, és a saját elméletünket elfogadni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Riz Gábornak adom meg a szót.  
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én picit álságosnak érzem ezt 

a mostani vitát, legalábbis annak egy részét. Pályázat útján nyerték el a koncessziót, 
akik elnyerték, egy.  

Kettő. Értem én az aggodalmat a vidéki kiskocsmák iránt. Nálam van 71 
település, abból 5 város, a többi aprófalu. Rossz hírem van: nem zárt be kocsma. Sőt 
köszönik szépen, egyre inkább jól funkcionálnak közösségi térként, ahogy pedig nő az 
idegenforgalom, szívesen beülnek kerékpáros turisták, beülnek motorosok, ki üdítőt, 
ki egyebet meginni. Hála istennek, működnek.  

Viszont a legfontosabb üzenet az, hogy pontosan ez a kormány volt az, amely a 
vidék Magyarországát megerősítendő, éppen a közösségi tereket tette fejlesztés 
tárgyává, magyarul azokat a helyeket, ahol biliárdozni lehet, ahol közösségi életet lehet 
élni, legyen az hitbéli, sport vagy egyéb, azokat mind megerősítette. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Witzmann Mihály képviselő urat illeti a szó. 
 
WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni a képviselő asszony javaslatához, hogy 
szerencsére én is rendszeresen járom ugyanezt a körzetet, régebb óta, mint ő, és arról 
tudom tájékoztatni, hogy soha annyi közösségi teret nem újítottunk fel - és teljesen 
egyetértek azzal, hogy ezekre szükség van, ebben közös nevezőn vagyunk -, mint 
amennyit 2019 óta meg tudtunk tenni a legkisebb településeken, legyen szó akár 
önkormányzati, akár civil, akár egyházi kezdeményezésekről.  

Én a dohányzásnak mint káros szenvedélynek vagy szokásnak a terjesztését 
semmiképpen nem tartanám szerencsés dolognak. Azt gondolom, hogy egyébként 
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ezeknek a közösségi tereknek a további bővülését nagymértékben fogja segíteni az a 
kisboltos pályázat, ami pontosan most van már folyamatban, elbírálás alatt, és ebben 
a körzetben, tudomásom szerint, több tucat pályázó adott be pályázatot ilyen 
kisboltokra. Nagyon bízom benne, hogy ezek nemcsak boltok lesznek, hanem további 
szolgáltatásokat is fognak biztostani ott, akár lottózó, postai szolgáltatás, 
gyógyszerkiváltás, egy fagyi, egy jégkrém, tehát sorolhatnám, de akár a biliárd, amit 
tetszett mondani.  

Tehát azt gondolom, hogy ezt a fajta közösségi életet ezek fel fogják pezsdíteni, 
illetve szeretném, hogy így legyen, mert valóban ez generációktól függetlenül, 
fiataloknak és idősebbeknek is ad majd lehetőséget szerintem vidéken egyfajta 
közösségi élet további erősítésére vagy kibontakoztatására. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács László képviselő urat illeti a szó. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Isten látja lelkemet, 

nem az irigység beszél belőlem, de azt meg kell jegyeznem itt a két vitát figyelve, hogy 
én annyira örültem volna, ha a fideszeseknek ugyanennyi jó véleménye van az szja-
csökkentésről a legkisebb keresetűeknél, mint a vidéki kocsmákról. Ezt a jegyzőkönyv 
számára szerettem volna elmondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mellár Tamás alelnök úr! 
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Azt 

gondolom, hogy fideszes képviselőtársammal egy dologban megegyezhetünk, hogy bár 
lehet, hogy ő több trafikost ismer, mint én név szerint, de azért egyik sem reprezentatív 
minta. Tehát ebből azért tudományosan nem lehetne levonni következtetést arról, hogy 
milyen is ennek a megoszlása. Azt gondolom, hogy vagy egy általános felmérést kellene 
végezni, vagy pedig valóban reprezentatív mintavételt, hogy tudjuk azt, hogy hogy is 
néz ki a történet.  

De a dolognak nem ez a lényege. A lényeges pontja az, hogy bárhogy is osztja el 
a kormányzat ezeket a trafikkoncessziókat, az mindig is mesterségesen elosztott dolog 
lesz, és mindig is egy adminisztratív jellegű beavatkozás lesz a piaci rendszerbe. Akkor 
is egyébként, ha a jobbikosoknak adnak látszatra vagy valóságosan, én ezt nem tudom, 
nem is akarom vizsgálni. Itt arra lenne szükség, hogy a piac végezze el ezt a fajta 
szelekciót. Tehát azért, mert piacgazdaságban élünk. Tehát ne tegyünk oda is 
monopóliumot, ahol erre nincsen igazából szükség. Van egy pár olyan terület, ahol 
szükségképpen technikai monopólium vagy természeti monopólium előáll, ott 
mindenképpen ezzel valahogy élni kell és szabályozni kell, de ahol ez nincs meg, ott 
mesterségesen ilyet ne tegyünk. Én pusztán ennyit szerettem volna mondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Senki sem jelentkezik.) 

Nincsen. Szeretném akkor én is elmondani ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt, hogy a 
nem dohányzók védelméről szóló törvény - mert ugye, ezt a nevet viseli ez a jogszabály 
- azzal a céllal született elsősorban, hogy a dohányzást visszaszorítsuk. Célterületként 
kiemelten kezeljük ebben a kérdésben a továbbiakban is a fiatalság védelmét. Tehát az 
úgynevezett trafiktörvény - ahogy az ellenzék nevezi -, ezt a célt szolgálja elsősorban, 
és azt tudom önöknek mondani, hogy a statisztikák szerint a dohányzás 
visszaszorulóban van Magyarországon, és ebben a kérdésben ez a jogszabály igenis 
fontos szerepet töltött be, ezt tudom mondani.  

Maximálisan egyetértek azzal, hogy ha általánossá tesszük a 
dohánytermékekhez való hozzáférést, akkor ezzel pontosan az ellenkező hatást fogjuk 



12 

elérni: egyrészt a fiatalok könnyebben fognak rászokni a dohányzásra, másrészt pedig 
ezt a folyamatot mindenképpen lassítani fogja, vagy pedig akár vissza is fordíthatja. 
Úgyhogy ilyen formában én a magam részéről nem tudom támogatni ennek a 
javaslatnak a tárgysorozatba vételét.  

Határozathozatal 

Tisztelettel kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a javaslat tárgysorozatba 
vételét. (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem szavazat. 
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében a bizottság nem vette 
tárgysorozatba a javaslatot.  

Egyebek 

A negyedik napirendi pont tárgyalása következik. Az egyebekben van-e 
valakinek előadnivalója? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.  

Szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, hogy a következő ülésünk várhatóan 
október 5-én, 10 órakor lesz ugyanebben a helyiségben.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a munkát, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 02 perc) 
  

Hadházy Sándor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 
 


