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Az Osszaggyutés
Egészségügyi bizottsága

Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére
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Érkezett : 20117 ~^ Tr
p 9 .

Bizottsági módosító iavaslat

Helyben

Tisztelt Elnök 15 el

A Házszabály 94. § (I) bekezdése és a IO? . § ()) bekezdése alapján s rrexsrrr I rsyrsák
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának, agyas szabályairó l
szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóm TI2489. számú tór~avaslathez a
következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

I . A törvényjavaslat a következő új t . §-sat egészül ki, egyidejűleg az eredeti 2-15 . §-ok
számozása értelemszerűen 3-16. §-ra módosul:

,.1 . § A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának. forgalmazásának
egyesszabályairól szóló 1999 . évi XLIí. törvény(atovábbiakban :	 preamtsutuma
helyébe a. következő rendelkezés lép ;

„Az Országgyű lés
- tekintettel a magvar lakosság kedvező tlen népegészségügyi mutatóira,
- annak érdekében, hogy a dohánytermékek forgalmazásának részleges korlátozásáva l
csökkentse ezen termékek kiskorúak számára történ ő hozzáférhetőségét ,
- kinyilvánítva abbéli szándékát, hogy a dohánytermékek elsősorban nyilvános helyeken
történő fogyasztásának szabályozásával védelmet kell nyújtanianemdohányzók, valamint az
életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő személyek
részére a passzívdohányzás káros hatásaival szemben ,
- felismerve továbbá, hogy a nemdohányzók védelmére vonatkozó szabályozást a z
egészségtudatos szemléletznód elterjedésével párhuzamosan, rendszeresidőközönként feleli
kell vizsgálni arcnak érdekében, iu>gvaz állam amagánsaféra mindtijabb terrzleteirris
védelmet biztosítson a passzív dohányzás káros hatásaival szemben ,
- a magánélethez fűződő jogok tiszteletben tartása mellett nyomatékosan hangsúlyozva, to,in
kerülni kell a dohányzást különösen kiskorúak, várandós nők, betegek vagy mozgásukban
bármilyen okból korlátozott személyek jelenlétében a magánélet színterein is, különösen a
zárt légterű helyiségekben vagy gépkocsik zárt utasterében, mivel a dohányfüst minden
esetben mérgezd, annak nincs biztonságos egészségügyi határértéke ,
- elésegítve ezzel az egészséghez, valamint az egészséges környezethez fűződő alkotmányos
jogok megvalósulását és védelmén
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- figyelemmel -- az ellentétes érdekek megfelelő egyeztetésével – a dohánytermékek
fo 'yasztási kultúrája fejlesztésének szükségességre, a méltányolható fogyasztási szokásoka t
elismerve

a következd törvényt alkotja :"

2. A törvényjavaslat eredeti I . §-ának nyitó szövegrésze a következők szerint ~osv :

§j 2. § (l) [A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999 . évi XLII. törvény (a továbbiakban :
Nvt.)j Az Nvt.I . e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :"

Indokolá s

Az Egészségügyi Világszervezet 2449-es és 20l0-es publikációi alapján kutatáso k
bizonyítják, hogy minden száz emberből egy a passzív dohányzás miatt hal meg, világszerte
évente több mint 600 ezren esnek áldozatául a dohányosok szokásának, közük 165 ezer
gyerek. Gyermekeink védelme alapvető és legfontosabb feladatunk és feleldcségiink, hiszen
az őket érő hatások jelentős módon befolyásolják a későbbi egészségi áiiapntakat_
(forrás : http :/lwltglihdoc .who.lI?t/publiGataorsI2009I9789241563918 eng fuil .pdf és
http://www.bl eakingnews.ie/world/I 65001}-children-killed-bY-second-hand-smoke-cvho-
stuciy-483301 .html)

Magyarországon a passzív dohányzás évente mintegy 2300 halálesetet okoz a 35 év felett i
korcsoportban. A passzív dohányzás érelmeszesedést elősegítő hatása ismert, a szívkoszorúér
betegségeinek és a hozzájuk kapcsolódó halálozásnak a gyakoriságát, mintegy 25-30%-kaf
emeli . A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség a környezeti dohányfüstöt a bizonyítottan
rákkeltő anyagok közé sorolta 2004-es tanulmányában. Több mint 50 epiderniolcigia i
vizsgálatot végeztek az elmúlt évtizedekben a passzív dohányfüst expozici4 tüdőrákot okozó
hatásának kimutatására, elsősorban dohányosok élettársai között.

A dohányfüstnek való kitettség (környezeti/passzív dohányzás) megmutatja a fiatalo k
otthonukban és más helyeken dohányfüstnek való kitettségének mértékét, és azt, hogy hogyan
vélekednek a környezeti (passzív) dohányzás káros hatásairól . A nemzetközi ifjúsági
dohányzásfelmérés eredményei azt mutatják, hogy 10 diákból közel 9 ki van téve környezeti
(passzív) dohányzásnak az otthonában és kb . háromnegyedük nyilvános helyeken .

További eredmények rámutatnak arra, hogy a tanulók kb . felének (50.795) legalább az egyik
szülője dohányzik, míg a válaszadók közel negyedének (22 .2°!$) a Legjobb barátai is.
Általánosságban elmondható, hogy a jelenleg dohányzóknak jóval nagyobb hányada (90% )
van kitéve dohányfüstnek az otthonában, mint a soha nem dohányzóknak (70%) Tovább á
mind a soha nem dohányzó (80,7%) mind a jelenleg dohányzó (95,9%) falusi tanuló k
valamennyi kategóriában szignifikánsan nagyobb arányban vannak kitéve a környezet i
dohányfüst ártalmainak, mint a városi régióban (beleértve Budapestet is) élő kortársaik .
A soha nem dohányzó tanulók több mint harmadának (34,8%), míg a jelenleg dohányzók több
mint felének (56,8%) édes- vagy nevelőapja dohányzik otthon .

Kutatási eredmények igazolják, hogy a passzív dohányzás, hatással van a gyermekek egészségére ,
hajian Qssá téve őket a daganatos, az érrendszeri, légzőszervi és idegrendszeri megbetegedésekre ,
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valamint a kognitív képességeik csökkenésére . A passzív dohányzás következtében gyakrabban
alakul ki asztma, a tüdőkapacitás visszamaradt fejlődése és a középfű i-gyulladás. Figyelembe
véve tehát a dohányzás addiktív hatását, nem becsülhetjük alá a megel őzés fontosságát .

További kutatások bizonyítják, ha egy gépkocsiban már egyvalaki dohányzik, akár egy ór a
alatt három szál cigarettát szív el a nemdohányzó utas is .

A magánszféra határait az Nvt . eddig nem égte át, ez alkotmányossági kérdéseket, valamint a
végrehajtás, ellenőrzés és szankcionálás nehézségeit is felveti . Addig is azonban, amí g
kiterjedtebb nemzetközi szabályozási tapasztalatok á?.?nak rendelkezésre a magánszférát érintő
dohányzási korlátozásokra vonatkozóan, szükséges annak kinyilvánítása, hogy a z
Országgyűlés nagymértékben elkötelezett amellett, hogy zárt légterű helyiségekben vagy
gépkocsik utasterében sérülékeny személyek, különösen kiskcarútak, várandós nik, betegek
vagy mozgásukban bármilyen okból korlátozott személyek jelenlétében a dohányzást kerüln i
kell .

Budapest, 20i 1 . március
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