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Napirendi javaslat

1. A népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat (T/3652. szám)
(Dr. Kovács József és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/3505. szám)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke
Szabó Zsolt (Fidesz) alelnök
Zsigó Róbert (Fidesz) alelnök
Boldog István (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Mágori Józsefné (Fidesz)
Örvendi László (Fidesz)
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)
Varga Gábor (Fidesz)
Spaller Endre (KDNP)
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott 

Ertsey Katalin (LMP) Simon Gábornak (MSZP)
Varga Gábor (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) megérkezéséig Zsigó Róbertnek (Fidesz)
Földesi Gyula (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)
Simonka György (Fidesz) Fejér Andornak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Kovács József (Fidesz) országgyűlési képviselő
Vasváryné dr. Menyhárt Éva helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
Kanyó Lóránd osztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium

Meghívottak

Simonyi Márton, Rendezvényrádió
Dr. Hernádi Júlia jogtanácsos, Nemzetgazdasági Minisztérium
Dr. Horváth Csaba osztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kéry Ferenc elnök, Hírközlési Érdekegyeztető Tanács
Katona Tímea, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ruzsa Róbertt, Hírközlési Érdekegyeztető Tanács
Ikladi Péter, Hírközlési Érdekegyeztető Tanács



5

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 12 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén a bizottság tagjait  és a
megjelenteket, a bizottság ülését ezennel megnyitom.

Megállapítom, hogy a Fogyasztóvédelmi bizottság határozatképes, nincs akadálya
annak, hogy mai napirendünket megtárgyalva a szükséges döntéseket meghozzuk, miután
kormánypárti és az ellenzéki oldalon a frakciók képviseltetik magukat.

Az előzetes napirendnek megfelelően ma három napirendi pontot tárgyalunk meg.
Első napirendi pontunk a népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat T/3652. szám
alatt, dr. Kovács József és Font Sándor képviselő urak önálló indítványa, a kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása, majd azokról döntenünk kell. A második napirendi pont az
egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló T/3505. számú
törvényjavaslat, Rogán Antal és dr. Puskás Imre képviselő urak önálló indítványa. Ezen
javaslat során a Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott, a bizottság feladatkörébe
tartózó módosító javaslatokat fogjuk megvitatni, itt a bizottsági módosítókról fogunk
véleményt alkotni és dönteni. Végül a harmadik napirendi pontunk az Egyebek.

Aki a mai napirenddel egyetért, kérem, szavazatával erősítse meg! (Szavazás. –
Mindenki jelez.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai napirendet, nincs
akadálya annak, hogy az ezzel kapcsolatos munkát elvégezzük.

A népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat (T/3652. szám)

Az első napirendi pont keretében a népegészségügyi termékadóról szóló T/3652. szám
alatti törvényjavaslathoz kapcsolódó módosító javaslatokat tárgyaljuk meg, ez dr. Kovács
József és Font Sándor képviselő urak önálló indítványa.

Tisztelettel köszöntöm dr. Kovács József elnök urat, mint előterjesztőt, és köszöntöm
Kanyó Lóránd osztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében.

Mielőtt az ajánlási tervben foglaltakra rátérnénk, szeretnék egy javaslatot tenni, és
abban kérem a bizottság állásfoglalását. Kiosztásra került egy lehetséges bizottsági módosító
javaslat, amely az ételízesítő esetében tenne módosítást. Miután egy szakmai egyeztetés áll
mögötte, megkérdezem, hogy ezt a bizottsági módosítót támogatja-e a bizottság. Először az
előterjesztőt kérdezem, volt-e módja megismerni és álláspontot kialakítani a módosítóról.
Elnök úr, parancsoljon!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz) előterjesztő: Egyelőre maradna az eredeti összeg az
egyeztetések szerint.

ELNÖK: A kormány képviselőjét is megkérdezem.

KANYÓ LÓRÁND osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jelenleg nem
támogatjuk.

ELNÖK: Aki a módosítót támogatja, és ezáltal a döntés eredményeként kiderül, hogy
lehet-e belőle bizottsági módosító, kérem, kézfelemeléssel jelezzen! (Szavazás. – 1 igen
szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. –
1 tartózkodó szavazat.) A bizottság a javaslatot nem támogatta, ebből következően nem lett
belőle bizottsági módosító indítvány. Köszönöm szépen.
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Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása
Az ajánlási terv szerint fogunk haladni és döntést hozni. Az 1. ajánlási pont Koszorús

László képviselő úr módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk.

ELNÖK: Kormányálláspontot kérek.

KANYÓ LÓRÁND osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki a módosítót támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás. – 12 igen
szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. –
1 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, köszönöm szépen.

A 2. ajánlási pont ugyancsak Koszorús László képviselő úr  módosítója. Az
előterjesztő álláspontját kérdezem.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány álláspontja?

KANYÓ LÓRÁND osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki a módosítót támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás. – 12 igen
szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. –
1 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, köszönöm szépen.

A 3. ajánlási pont ugyancsak Koszorús László képviselő úr módosítója. Az
előterjesztő álláspontját kérem.

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány álláspontja?

KANYÓ LÓRÁND osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki a módosítót támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás. – 12 igen
szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. –
1 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, köszönöm szépen.

A 4. ajánlási pont Koncz Ferenc képviselő úr módosító javaslata. Az előterjesztő
álláspontja?

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány álláspontját kérem.

KANYÓ LÓRÁND osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki a módosítót támogatja, kérem, most szavazzon! (Nincs jelzés.) Ki nem
támogatja? (Szavazás. – 14 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó
szavazat.) A döntést meghoztuk,  a bizottság a módosítót nem támogatta.
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Az 5. ajánlási pont Koszorús László képviselő úr módosítója. Az előterjesztő
álláspontja?

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány álláspontja?

KANYÓ LÓRÁND osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki a módosítót támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás. – 12 igen
szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. –
1 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, köszönöm szépen.

A 6. ajánlási pont ugyancsak Koszorús László képviselő úr módosító javaslata. Az
előterjesztő álláspontja?

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány álláspontja?

KANYÓ LÓRÁND osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki a módosítót támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás. – 12 igen
szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. –
1 tartózkodó szavazat.) A döntést ebben az esetben is meghoztuk, köszönöm szépen.

Minden ajánlási pontról döntöttünk, mert a 7. ajánlási pont összefügg az 5. ajánlási
ponttal, értelemszerűen erről is döntöttünk.

Aki úgy gondolja, van olyan módosító, amiről nem döntöttünk, kérem, most jelezze.
(Nincs jelzés.) Az első napirendi pont tárgyalását lezárom, nagy tisztelettel megköszönöm az
elnök úr és az osztályvezető úr részvételét.

Rátérünk a második napirendi pontunkra.

Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/3505. szám)

Megkezdjük a második napirendi pont, az egyes elektronikus hírközlési tárgyú
törvények módosításáról szóló T/3505. számú törvényjavaslat tárgyalását. Ez Rogán Antal és
dr. Puskás Imre képviselő urak önálló indítványa. Most a Gazdasági és informatikai bizottság
által benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat fogjuk megvitatni.

Szeretném jelezni, hogy az előterjesztőt, ahogyan azt legutóbb is, a bizottság felkészült
tagja, Zsigó Róbert alelnök úr fogja képviselni, és nincs akadálya, hogy a kiegészítő

ajánlásban a ránk vonatkozó javaslatokat megtárgyaljuk, azokról döntést hozzunk.
A kiegészítő ajánlás a T/3505/47. számú ajánlási tervezet, és ezen az ajánlási terven

fogunk végighaladni, és ha jól számoltam, 12 szavazást fogunk ennek kapcsán megtenni.
Először az előterjesztőt fogom megkérdezni, utána a kormányt, a végén pedig a bizottságot.

A Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó
módosító javaslatok megvitatása

Először a 2. ajánlási pontról döntünk, ez a Gazdasági bizottság javaslata. Az
előterjesztő álláspontját kérdezem.
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ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Elnök úr, azért, hogy rövidítsem a menetet,
kérem, ne kérdezze meg minden ajánlási pontnál az előterjesztő véleményét, ugyanis az
előterjesztő mind a 37 ajánlási pontot támogatja, úgyhogy a bizottság feladatkörébe nem kerül
olyan módosító javaslat, amit az előterjesztő ne támogatna.

ELNÖK: Köszönöm szépen, és nagyon jó, hogy olyan ajánlási pontokat is támogat az
előterjesztő, amiről a bizottságunknak nem kell döntenie. Tehát az előterjesztőt nem kérdezem
meg, igennek veszem az elmondottakat.

Hasonló bejelentésre készül-e a kormány képviselője?

VASVÁRYNÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Igen, az összes ajánlási pontot támogatjuk.

ELNÖK: Ez szinte hihetetlen. Akkor az első kérdésnél mind az előterjesztő, mind
pedig a kormány álláspontja igen, azt követően a bizottság álláspontját fogom megkérdezni.

Tehát a 2. ajánlási pont a Gazdasági és informatikai bizottság javaslata, az előterjesztő
és a kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem
támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.)
A döntést meghoztuk.

A 3. ajánlási pont a Gazdasági és informatikai  bizottság javaslata, az előterjesztő és a
kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 13 igen szavazat.) Ki nem
támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) A döntést meghoztuk.

Az 5. ajánlási pont ugyancsak a Gazdasági és informatikai bizottság javaslata, az
előterjesztő és a kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 12 igen szavazat.)
Ki nem támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó
szavazat.) A döntést meghoztuk.

A 6. ajánlási pont a Gazdasági és informatikai bizottság javaslata, az előterjesztő és a
kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 13 igen szavazat.) Ki nem
támogatja? (Szavazás. – 1 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.)
A döntést meghoztuk.

A 7. ajánlási pont a Gazdasági és informatikai bizottság javaslata, az előterjesztő és a
kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 13 igen szavazat.) Ki nem
támogatja? (Szavazás. – 1 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.)
A döntést meghoztuk.

Most a 9. ajánlási pontról, a Gazdasági és informatikai bizottság javaslatáról döntünk,
az előterjesztő és a kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 12 igen
szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. –
1 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk.

A 10. ajánlási pont összefügg a 17., 18., 20., 22., 28. ajánlási pontokkal, a Gazdasági
és informatikai bizottság javaslatai, az előterjesztő és a kormány mindegyiket támogatja. A
bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 1 nem
szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk.

A 11. ajánlási pont a Gazdasági és informatikai bizottság javaslata, az előterjesztő és a
kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem
támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.)
A döntést meghoztuk.

A 13. ajánlási pont a Gazdasági és informatikai bizottság javaslata, az előterjesztő és a
kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem
támogatja? (Szavazás. – 1 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.)
A döntést meghoztuk.
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A 14. ajánlási pont a Gazdasági és informatikai bizottság javaslata, az előterjesztő és a
kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 13 igen szavazat.) Ki nem
támogatja? (Szavazás. – 1 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.)
A döntést meghoztuk.

Lapozzunk a 27. ajánlási ponthoz, a Gazdasági és informatikai bizottság javaslatához,
ez összefügg a 34. ajánlási ponttal. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 13 igen szavazat.)
Ki nem támogatja? (Szavazás. – 1 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó
szavazat.) A döntést meghoztuk.

Ezen javaslatsor keretében az utolsó döntésünk a 35. ajánlási pont, szintén a Gazdasági
és informatikai bizottság módosító javaslata, az előterjesztő és a kormány támogatja. A
bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 2 nem
szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk.

Az előterjesztő, a kormány vagy a bizottság részéről van-e olyan észrevétel, hogy
valamiről döntenünk kellett volna, de nem döntöttünk? (Nincs jelzés.) Úgy vélem, a szükséges
döntéseket  ezen napirendi pont keretében meghoztuk, nagy tisztelettel köszönöm az
előterjesztő képviselő úr  és az államtitkár asszony áldozatos munkáját.

Egyebek

Az Egyebek napirendi pont keretében szeretnék egy információt átadni a bizottság
tagjainak. A fogyasztóvédelmi stratégia vitairatát és az írásban beérkezett hozzászólásokat,
véleményeket kiosztottuk, hogy segítsük a felkészülést. A holnapi bizottsági nyílt nap iránt
nagyon komoly érdeklődés van, nagyon sok civil szervezet jelezte, hogy szeretne részt venni.
Miután ez egy formális bizottsági ülés keretében történik, örömmel veszem, ha minél többen
ott vagyunk, és ennek a jó szakmai vitának a részesei leszünk.

Ezen információn kívül mást nem akartam elmondani. Van-e egyéb bejelentés? (Nincs
jelzés.)

Mindenkinek jó munkát kívánok a plenáris üléshez, és holnap 10 órakor a Delegációs
teremben találkozunk a bizottsági nyílt napon.. A bizottsági ülést ezzel lezárom.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 25 perc)

Simon Gábor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


