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Napirendi javaslat

1. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényjavaslat (T/1747.
szám)
(Dr. Cser-Palkovics András, Rogán Antal és Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/1480. szám)
(A bizottság által még nem tárgyalt bizottsági módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői
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Kerekes Sugárka (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)
Takács Péter (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a fogyasztóvédelmi bizottság ülésén a bizottság tagjait,
képviselőtársaimat, az előterjesztő képviseletében jelenlévőket, a civil érdeklődőket és
mindenkit, aki a bizottság munkáját segíteni kívánja.

A fogyasztóvédelmi bizottság határozatképes, mind kormányzati, mind ellenzéki
oldalon képviseltetik magukat a frakciók, nincs akadálya annak, hogy a mai munkánkat
megkezdjük. Az előzetesen kiküldött napirendben foglaltakat kívánja a bizottság a mai napon
megtárgyalni. Egyeztetve alelnök úrral és az előterjesztőkkel, az lenne a javaslatom, hogy
először a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló T/1480. számú törvényjavaslatot,
illetve az ehhez tartozó módosító javaslatokat vitassuk meg és döntsünk róla, majd azt
követően döntsünk a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szól T/1747. számú
törvényjavaslathoz a hatáskörünkbe tartozó módosító javaslatokról, illetve utána van az
egyebek napirendi pont.

Aki egyetért bizottság napirendjével, kérem, szavazatával erősítse meg. (Szavazás.)
Tisztelettel köszönöm, a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendjét, nincs akadálya, hogy
hozzákezdjünk a munkához.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló T/1480. számú törvényjavaslat (A
bizottság által még nem tárgyalt bizottsági módosító javaslatok megvitatása)

Tehát első napirendi pontként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
T/1480. számú T/1480. számú törvényjavaslat szerepel, ennek a módosító javaslatait fogjuk
megvitatni, és azokról döntést hozni. Köszöntöm az előterjesztőt, tisztelettel kérem, hogy a
jegyzőkönyv kedvéért mutatkozzon be, és a bizottság hatáskörébe tartozó összesen négy
ajánlási pontról fogunk dönteni.

BENKŐ TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Üdvözlöm a bizottságot, (Nem
működik a hangosítás. – Közbeszólások.) Benkő Tamás vagyok, a Nemzetgazdasági
Minisztérium pénzügyi szabályozási főosztályáról.

ELNÖK: Most meg gerjed a mikrofon, a végén hozunk egy döntést erről az
egyebekben.

Az ajánlási pontok szerint haladnánk, az első ajánlási pont a költségvetési bizottság
javaslata, T/1480/64. számon. Kérem a kormány álláspontját.

BENKŐ TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító indítványt, kérem, szavazzon. (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatta a módosító indítványt, minden bizonnyal remek módosító
volt.

A következő a 3. ajánlási pont, amiről döntenünk kell, amely a költségvetési bizottság
javaslata, a T/1480/66. szám alatt. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENKŐ TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító indítványt, kérem, szavazzon. (Szavazás.) A
bizottság ezt is egyhangúlag támogatta.
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Az 5. ajánlási pont szintén a költségvetési bizottság javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

BENKŐ TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) A bizottság ezt is egyhangúlag
fogadta el.

Még egy döntésünk van, a 11. ajánlási pont, amely szintén bizottsági, a gazdasági
bizottság módosító javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.

BENKŐ TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) A bizottság ezt is egyhangúlag
fogadta el.

Tisztelt Bizottság! Úgy vélem, nincs több ajánlási pont, amiről döntenünk kellene,
ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, köszönöm az előterjesztő képviseletében a részvételt.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló T/1747. számú
törvényjavaslat (Dr. Cser-Palkovics András, Rogán Antal és Menczer Erzsébet (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok
megvitatása)

Áttérünk a következő pontra, itt is van előterjesztőnk, nagyszerű. (Közbeszólás: A
kormányoldalról nincs.) Majd orientálódik a bizottság a kormányzati állásponthoz.

Tisztelettel köszöntöm a kormányoldal képviseletében megjelent kedves kollégát,
majd a jegyzőkönyv kedvéért ugyancsak kérek egy bemutatkozást. A napirendi pont,
amelynek keretében ez történik, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
T/1747. számú törvényjavaslat, ezt kormánypárti képviselők, dr. Cser-Palkovics András,
Rogán Antal képviselő urak és Menczer Erzsébet képviselő asszony nyújtották be. Úgy látom,
hogy most az előterjesztők képviseletében nincs a bizottsági ülésen képviselő, viszont van a
kormányzat részéről. Meg fogom kérni a kormány álláspontját, és ehhez képest minden
frakció eldönti maga az álláspontját az egyes ajánlási pontok esetében.

Kérem, szíveskedjen bemutatkozni, utána haladunk.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! Horváth
Csaba vagyok a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, az elektronikus hírközlési és
audiovizuális médiáért felelős helyettes államtitkárság főosztályvezetője. (Zsigó Róbert:
Akkor azért működik a mikrofon.)

ELNÖK: Szakember nyomta be, és már rendben is van. (Derültség.)
Itt több szavazásunk van, ajánlási pontonként fogunk haladni, megkérem a kormány

álláspontját, és utána a frakciók véleményét, és e szerint fog a döntés alkulni.
Először a 7. ajánlási pontról fogunk dönteni, amely Novák Előd és Pörzse Sándor

képviselő urak módosító javaslata. Kérem a kormány álláspontját.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 13 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.)
3 tartózkodás. A döntést meghoztuk, a bizottság elfogadta.
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A 8. ajánlási pont szintén Novák Előd és Pörzse Sándor képviselő urak javaslata.
Kérdezem a kormány álláspontját.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 14 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság
támogatta a módosító javaslatot.

A 23. ajánlási pontban foglaltakról fogunk dönteni, mely szintén Novák Előd és
Pörzse Sándor képviselő urak módosító javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) A többien nem támogatják, a döntést meghoztuk.

A 24. ajánlási pont L. Simon László és Pálffy István képviselő urak módosító
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 12 igen szavazat. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 5 nem szavazat, a bizottság támogatja.

A 29. ajánlási pont szintén L. Simon László és Pálffy István képviselő urak módosító
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 13 igen szavazat. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság támogatja.

A 30. ajánlási pont L. Simon László és Pálffy István képviselő urak módosító
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 13 igen szavazat. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság támogatja.

A 32. ajánlási pont L. Simon László és Pálffy István képviselő urak módosító
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 12 igen szavazat. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A döntést
meghoztuk, a bizottság támogatja.

A 33. ajánlási pont L. Simon László és Pálffy István képviselő urak módosító
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.
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ELNÖK: Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 13 igen szavazat. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság támogatja.

A 35. ajánlási pont L. Simon László és Pálffy István képviselő urak módosító
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 13 igen szavazat. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság támogatja.

A 36. pont L. Simon László és Pálffy István képviselő urak módosító javaslata.
Kérdezem a kormány álláspontját.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 13 igen szavazat. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság támogatja.

Most ugrunk egyet, a 68. oldalon a 122. ponthoz, mely Karácsony Gergely képviselő
úr módosító javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 5 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. A döntést meghoztuk, sajnos a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 202. pont következik, amely a 112. oldalon található, szintén Karácsony Gergely
képviselő módosító javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 5 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 203. ajánlási pontról döntünk, mely Lendvai Ildikó képviselő asszony és Mandur
László képviselő úr módosító javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 4 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 204. ajánlási pont dr. Schiffer András és Karácsony Gergely képviselő urak
módosító javaslata. Ez több módosítóval összefügg, természetesen egyben döntünk az
egészről. A kormány álláspontját kérdezem.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 4 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság
egyharmada sem támogatta.
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A 205. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur László képviselők módosító javaslata.
A kormány álláspontját kérdezem.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 4 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 209. pontban Lendvai Ildikó és Mandur László képviselők módosító javaslata. A
kormány álláspontját kérdezem.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 4 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A következő a 248. pont, mely a 140. oldalon található, Karácsony Gergely képviselő
úr módosító javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 4 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 249. pont Lendvai Ildikó és Mandur László képviselők módosító javaslata. A
kormány álláspontját kérdezem.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 4 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 251. pontban Karácsony Gergely képviselő úr módosító javaslata. A kormány
álláspontját kérdezem.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 4 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 253. pont Lendvai Ildikó és Mandur László képviselő úr módosító javaslata. A
kormány álláspontját kérdezem.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 4 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A következő a 300. pont, mely a 174. oldalon található, Lendvai Ildió és Mandur
László képviselők módosító javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.
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HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 4 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság
egyharmada sem támogatta.

Az utolsóelőtti a 314. pont, mely L. Simon László és Pálffy István képviselő urak
módosító javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 13 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság
támogatta.

A 343. pont, mely a 201. oldalon található, L. Simon László és Pálffy István képviselő
urak módosító javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.

HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) 13 igen
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. A döntést meghoztuk, a bizottság
támogatta.

Tisztelt Bizottság! Az ajánlási terv alapján úgy vélem, hogy minden olyan döntést
meghoztunk, amely a bizottság hatáskörébe tartozik, de ha valakinek mégis van további
döntésre igénye, kérem, jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, ezzel ezt a napirendi pontot
lezárom, az ebben szükséges döntéseket meghoztuk, köszönjük szépen a kormány
képviseletében jelenlévő kolléga munkáját.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! A mai napirendünkön végigértünk. Az egyebek körében szeretném
említeni, hogy ahogyan azt előzetesen megbeszéltük, szerdán fél 10-kor bizottsági ülést
tartunk, és remélhetőleg egy szakmailag jó bizottsági ülést tudunk szerdán megtartani.

Egyéb bejelentenivalóm nincs, jó munkát kívánok mindenkinek a mai parlamenti
plenáris ülésre. Szerdán fél 10-kor találkozunk itt, a bizottság üléstermében.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc)

Simon Gábor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


