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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó napot
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén a bizottság tagjait,
képviselő hölgyet és urakat. Előterjesztői minőségben elnök urat, a kormány képviselőjét, és
mindazon civil szakmai szervezetek képviselőit, akik megtisztelték a mai bizottsági ülésünket.

A mai bizottsági ülés kezdetekor a határozatképesség megállapításában örömmel
veszem, hogy a bizottság határozatképes. Kormánypárti oldalon, ellenzéki oldalon is a
frakciók képviseltetik magukat, nincs akadálya annak, hogy hozzákezdjünk a munkához.

A napirendi javaslat elfogadásához szeretnék egy megjegyzést tenni. Mégpedig
minden bizonnyal a bizottság tagjai észrevették, hogy menet közben változott a napirend. Az
eredetileg tervezettől eltérően Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr azzal a kéréssel
keresett meg, hogy egy rendkívüli, előre nem tervezett nemzetközi út miatt kénytelen volt a
mai bizottsági meghallgatását elhalasztani, és egyben egy egyeztetés eredményeként
javaslatot is tett, amit jómagam elfogadtam, hogy július 11-én reggel, az utolsó parlamenti
ülésnap reggelén megtörténik a miniszteri meghallgatás, tervezhetően 9 órakor, 11 órakor
pedig a parlament megkezdheti a plenáris ülését.

Ebből következik, hogy ma a napirendünk úgy módosult, hogy két napirendet fogunk
megtárgyalni. Az első napirend a népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat,
T/3652. szám. A javaslat során a módosító javaslatoknak a megvitatása és az arról való döntés
fog történni, ez az első napirendünk; a második pedig az egyebek napirend.

Amennyiben a bizottság tagjai egyetértenek a napirenddel, akkor kérem tisztelettel,
hogy ezt a szavazatukkal erősítsék meg. (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság
egyhangúlag elfogadta a napirendet, nincs akadálya, hogy a napirend alapján hozzákezdjünk a
munkánkhoz.

Az első napirend keretében a népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat,
T/3652. szám: dr. Kovács József és Font Sándor képviselő urak önálló indítványa.

Tisztelettel köszöntöm elnök urat, mint előterjesztőt és örömmel veszem, hogy Kanyó
Lóránd osztályvezető úr is a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében jelen van az
ülésen. Nincs akadálya, hogy a módosító indítványokról döntsünk.

Az ajánlásban foglaltak alapján fogunk haladni. Én először meg fogom kérni az
előterjesztő álláspontját, majd megkérdezem a kormány álláspontját, és azt követően a
bizottság kialakítja a döntését. Van rutinunk, hiszen hétfőn már egy másik előterjesztés
kapcsán gyakoroltunk. Ha mindenki készen áll, akkor szerintem kezdjünk hozzá.

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

Az 1. ajánlási pontban foglaltak Koncz Ferenc képviselő úr módosító javaslata.
Az előterjesztő álláspontja!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Ebben a formában nem.

ELNÖK: Tehát ebben a formában az előterjesztő nem támogatja.
A kormány álláspontja!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok
mondani, nem támogatja a tárca.
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ELNÖK: Tárcaálláspont nem támogatja.
Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Ilyen

nincsen. Aki nem támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
elutasította a módosító javaslatot.

A 2. ajánlási pont Z. Kárpát Dániel képviselő úr módosító javaslata.
Előterjesztő álláspontja!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány álláspontja!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén nem támogatja a tárca.

ELNÖK: Elnézést kérek, a tárca álláspontja. A tárca nem támogatja.
Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Egy. Aki

nem támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 11. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3
tartózkodással sajnálatosan nem kapta meg az egyharmadot.

A 3. ajánlási pont, amely Szilágyi László képviselő úr módosítója.
Előterjesztő álláspontja!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Ebben a formában nem, de kapcsolódó módosító
indítvány beadására látunk lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ezt most nem, a továbbiakat látjuk.
Tárcaálláspontot kérdezek!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén nem támogatja a tárca.

ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) 3 igen. Nincs meg az egyharmad. Aki nem támogatja, kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) 11 nem. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással meghoztuk a döntést.

A 4. ajánlási pont: Bödecs Barna képviselő úrnak a módosító javaslata.
Előterjesztő álláspontja!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő nem támogatja. A tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén nem.

ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 1 igen.
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás, nem
kapta meg az egyharmadot.

Az 5. ajánlási pont szintén Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata.
Előterjesztő!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Tárca!



- 8 -

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 1. Aki nem támogatja?
(Szavazás.) 11. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 3. Sajnálatosan nincs meg az egyharmad.

A 6. ajánlási pont: Koncz Ferenc képviselő úrnak a módosító javaslata.
Előterjesztő!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő nem támogatja. Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.)
Ilyet nem látok. Aki nem támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag elutasította a módosító javaslatot.

A 7. ajánlási pontban foglalt Nógrádi Zoltán és Vécsey László képviselő urak
módosító javaslata. Ez összefügg a 9-essel, értelemszerűen a kettőről együtt döntünk.

Előterjesztő!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.
Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja a módosítót, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Ilyet nem
látok. Aki nem támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
elutasította a módosítót.

A 8. ajánlási pontban foglaltak Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata.
Előterjesztő álláspontja!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén nem.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 11. Tartózkodás? (Szavazás.) 1. Tehát 11 nem és 1 tartózkodással
meghoztuk a döntést, sajnálatosan nincs meg az egyharmad itt sem.

A 10. ajánlási pont Nógrádi Zoltán és Vécsey László képviselő urak módosító
javaslata.

Előterjesztő!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.



- 9 -

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Ilyet nem látok. Aki nem
támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 14. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 1
tartózkodással hoztuk meg a döntést.

A 11. ajánlási pont Z. Kárpát Dániel képviselőtársunk módosító javaslata.
Előterjesztő!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Aki igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 1 igen. Aki nem, most
szavazzon! (Szavazás.) 11 nem. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással hoztuk meg
a döntést, nincs meg az egyharmad sajnálatosan.

A 12. ajánlási pont Koszorús László képviselő úr módosító javaslata.
Előterjesztő!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő támogatja. Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, szintén.

ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 11 igen. Aki
nem támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A 13. ajánlási pont ismételten Koszorús László képviselő úr módosító javaslata.
Előterjesztő!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Aki támogatja, most szavazzon! (Szavazás.) 11 igen. Aki nem támogatja?
(Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A 14. ajánlási pont, amely összefügg a 24-essel és a 28-assal, ezért egybe döntünk, Z.
Kárpát Dániel képviselő úr módosító javaslata.

Előterjesztő álláspontja!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 1 igen. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 11 nem. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a döntést
meghoztuk, nincs meg az egyharmad.
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A 15. ajánlási pont Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak a módosító javaslata.
Előterjesztő álláspontja!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem. Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 1 igen. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 11 nem. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Meghoztuk a
döntésünket.

A 16. ajánlási ponthoz kérem lapozni. A 16. ismételten összefügg a 23. és a 27-essel,
egybe döntünk róluk. Szintén Z. Kárpát Dániel képviselőtársunk módosítója.

Előterjesztő álláspontja!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem. Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem. Aki támogatja? (Szavazás.) 1. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 11. És
aki tartózkodott? (Szavazás.) 3. A döntést meghoztuk, nincs meg az egyharmad.

A 17. ajánlási pont, amely összefügg a 21-essel, egybe döntünk. Dr. Garai István
Levente és Kovács Tibor képviselő urak módosító javaslata.

Előterjesztő álláspontja!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem. Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 11 nem, sajnálatosan nincs meg az egyharmad.

A 18. ajánlási pont dr. Garai István Levente, Kiss Péter és Simon Gábor módosító
javaslata.

Előterjesztő álláspontja!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén nem támogatja.

ELNÖK: Szintén nem. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm,
ez 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem, pedig jó javaslat volt.

A 19. ajánlási pont dr. Gyenes Géza képviselő úr módosító javaslata.
Előterjesztő álláspontja!
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DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 11 nem, nincs meg az egyharmad.

A 20. ajánlási pont Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata.
Előterjesztő álláspontja!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja, most szavazzon! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja?
(Szavazás.) 11 nem. És aki tartózkodott, (Szavazás.) 1 tartózkodás, köszönöm szépen
meghoztuk a döntést.

Most a 25. ajánlási pontról kell döntenünk, Gőgös Zoltán, Ficsor Ádám, Harangozó
Gábor, Simon Gábor, Kovács Tibor, Pál Béla javaslata.

Előterjesztő álláspontja!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 3 igen.
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás.
Meghoztuk a döntést, nincs meg az egyharmad.

A 26. ajánlás: Nógrádi Zoltán és Vécsey László képviselő urak módosító javaslata.
Előterjesztő álláspontja!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem. Tárca!

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Ilyen nincsen. Aki
nem támogatja, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elutasította a módosító
javaslatot.

Most megint ugrunk a lap végére, merthogy az összes többiről döntöttünk.
Szeretném megkérdezni, hogy az ajánlási pontokon végigmentünk, tehát bárki,

bármilyen bizonytalanságot lát-e a szavazásban, van-e olyan, amiről nem döntöttünk. (Nincs
jelzés.) Ilyet nem látok. Úgy vélem, hogy a szükséges döntéseket meghoztuk.
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Előterjesztőnek, elnök úrnak köszönöm szépen a részvételt, osztályvezető úrnak
szintúgy. A kapcsolódó módosítókról a mostani parlamenti menetrend alapján hétfőn fogunk
dönteni, hétfőn reggel; majd meglátjuk, hogy még milyen más napirendek keretében.
Köszönöm szépen.

Ezzel az első napirendünk tárgyalását lezártuk.

Egyebek

A második napirend pedig az egyebek. Jelzésem tisztelt képviselőtársaimhoz, hogy a
jövő héten úgy tűnik, hogy megint két ülést tartunk.

Az egyik ülésen, hétfőn délelőtt, a népegészségügyi termékadóról szóló
törvényjavaslat, illetve az elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosítókat fogjuk megtárgyalni, arról dönteni; és
július 5-én pedig a nyílt napunk, a bizottsági nyílt napunk lesz, ahol sok szeretettel várjuk az
összes érdeklődő civil szervezetet is. Szeretnénk a fogyasztóvédelmi középtávú stratégiának
az ügyét nyílt nap keretében megtárgyalni, konzultálni, beszélgetni kormányzati előadókkal,
bizottsági előadókkal, civil felkért szervezeti képviselőkkel.

Köszönöm szépen, jó munkát, szép napot kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc)

Simon Gábor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


