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Napirendi javaslat  

 

1.  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/6467. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  
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Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 38 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság megjelent tagjait, képviselő 
urakat, a kormányzati előterjesztőket, illetve a bizottság munkája iránt érdeklődő civil 
szakmai szervezetek képviselőit! A mai bizottsági ülésünk egy tényleges feladat köré 
csoportosul, ez a fogyasztóvédelmi törvénynek a módosításaihoz kapcsolódó módosítókról 
való döntés. De még ide eljutunk, első lépésként szeretném jelezni a jegyzőkönyv számára is, 
hogy a bizottság határozatképes, nincs akadálya annak, hogy a munkánkat megkezdjük, és azt 
érdemben elvégezzük. 

Mielőtt továbblépnénk, szeretnék egy bejelentést tenni. A Házszabály módosítása 
értelmében, arra való tekintettel kérjük, hogy az új rendelkezéseknek megfelelően pontosított 
és kiosztott eseti képviseleti megbízásokat a bizottság munkájában résztvevő képviselők 
szíveskedjenek aláírni. Tudják képviselőtársaim és az érdeklődő kollegák, hogy a Házszabály 
módosítása néhány ponton a bizottságnak az ügyrendjét, a bizottság munkarendjét és ahhoz 
kapcsolódó adminisztratív teendőket is módosította, ennek szerzünk most érvényt. 

Az első döntésünk a napirend elfogadása. Az előzetesen kiküldötteknek megfelelően, 
első napirendként a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat T/6467. szám, ennek a kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatása és az 
arról való döntés jelenti a feladatunkat. Miután mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, a 
mi döntésünk alapján fogják a többi kijelölt bizottságok ezeket az ajánlásokat tárgyalni. A 
második az egyebek napirend.  

Amennyiben a bizottság tagjai egyetértenek a mai ülésünk napirendjével, akkor azt 
kérem tisztelettel, hogy ezt szíveskedjenek elfogadni. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
elfogadta a mai napirendünket, így nincs akadálya, hogy hozzákezdjünk a feladathoz. 

Az első napirend keretében a fogyasztóvédelemről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat kapcsolódó módosítóit fogjuk megvitatni első helyen kiemelt bizottságként.  

Mielőtt majd megkezdjük a munkát, meg fogom adni a szót a bizottság alelnökének, 
Zsigó Róbert képviselő úrnak. Viszont szeretném jelezni, hogy mindenkinek kiosztottuk a 
kiegészítési ajánlástervezetet, ebben a bizottság szakértői átnézték az összefüggéseket és ezek 
alapján kijelölték a szavazásra szánt pontokat. Azt javaslom, hogy valamennyi érdemi 
kapcsolódó módosítót vegyük végig és arról döntsünk, és így segítsük a többi bizottságnak a 
munkáját. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6467. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első 
helyen kijelölt bizottságként) 

Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit. Ha a forgatókönyvem helyes, akkor 
Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár urat és Szomori Béla főosztályvezető urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, üdvözlöm önöket és a kollegáikat.  

Mielőtt belekezdenénk a munkába, az ülést megelőzően jelezte Zsigó Róbert alelnök 
úr, hogy szólni kíván, neki adom meg a szót. 

Alelnök úr, parancsoljon! 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nem húzom a bizottság idejét, csak 

egy bejelentéssel szeretnék élni. Az ajánlási pontok, a 22/3-as ajánlási pontban, illetve a 23/2-
es ajánlási pontban lévő módosító indítványainkat majd a parlamenti szavazás előtt vissza 
kívánjuk vonni, hiszen ugyanez a két pont van Herman Istvánnak a 22/2-es, illetve a 23/1-es 
pontban módosító indítványa, feleslegesnek tűnik. Inkább az előterjesztő számára adom 
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tájékoztatásul, hogy van két olyan pont az ajánlásban, amely szó szerint megegyezik, mi ezt 
vissza kívánjuk majd vonni a parlamenti szavazás előtt. (Herczeg Ildikó munkatárs: Most 
vissza lehet vonni.) Most vissza tudjuk vonni? (Herczeg Ildikó munkatárs: Igen.) Akkor 
visszavonjuk. Mivel Mágori képviselő asszony nincs itt, ezért nem tudom, hogy ebben az 
esetben is vissza tudom-e, a magam részéről visszavonom ezt a kettőt, felesleges erről 
szavazni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Úgy értelmeztem - és ezt a jegyzőkönyv 

kedvéért szeretném jelezni -, és kérem az előterjesztőt is, hogy ezt vegye figyelembe, hogy 
Zsigó Róbert alelnök úr, aki egyébként a 22/3-as és ezzel összefüggésben lévő 23/2-es 
módosítót jegyzi, ezt a módosítót vissza kívánja vonni. Erről értelemszerűen a mai napon – 
ezt tudomásul véve – nem fogunk dönteni, ezért nem is fogom tárgyalásra ezt a pontot 
feltenni.  

Haladjunk az ajánlási tervben foglaltak szerint. Végigmegyünk az összes döntési 
ponton, és kérem, hogy a frakciók a szavazás során a maguk álláspontját fejtsék ki. Először 
mindig a kormány képviselőjét fogom megkérdezni, majd azt követően a frakciókat. Ha 
mindenki készen áll, akkor haladjunk.  

Az első, amiben döntenünk kell, a 3/1-es ajánlási pont, amely Zsigó Róbert képviselő 
úr és Mágori Józsefné képviselő asszony módosító javaslata. 

A kormány álláspontját szeretném kérdezni.  
 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk a módosító javaslatot. 
Elnézést, még egy megjegyzést szeretnék tenni. Mivel tegnap történt a módosítók 

benyújtása, jelenleg tárcaálláspontot tudok képviselni. 
 
ELNÖK: Így vesszük, köszönöm szépen a bejelentést, tehát tárcaálláspontot fogunk 

kapni, és eszerint is vesszük a tárgyalás során a bejelentéseket.  
Tehát a 3/1-est a tárca támogatja. Aki a módosítót támogatja, az kérem, most 

szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
5/1. ajánlási pont, Spaller Endre és dr. Aradszki András képviselőknek a módosítója. 
A tárca álláspontja? 
 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Egyetértünk az indoklásban foglaltakkal. Ugyanakkor itt egy technikai hibát véltünk 
felfedezni a módosítóban, ugyanis így a szilárd hulladék kikerülne, úgyhogy ezt majd a 
képviselő úrral majd megbeszéljük, hogy hogyan lehetne ezt egy bizottsági módosítóként 
benyújtani.  

 
ELNÖK: Úgy értelmezem, hogy a tárca most akkor ebben a formában nem támogatja. 

Többen vagyunk egyébként ebben a helyzetben, és bizonyára majd vagy bizottsági, vagy a 
zárószavazás előtti körben benyújtott módosítóval lehet ezt korrigálni. De most nekem ebben 
a formában kell feltennem a módosítót szavazásra. 

Tehát az 5/1-es módosítót a tárca nem támogatta. Aki támogatja, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Ilyet nem látok. Aki nem támogatja, kérem, most szavazzon! 
(Szavazás.) A bizottság nem támogatta, de értette és tudomásul vette, hogy ebbe lesz majd 
korrekció.  

Spaller képviselő úr! 
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SPALLER ENDRE (Fidesz): Elnézést, csak azért, hogy mindenki értse. Tehát, ez akár 
zárószavazás előtti módosító lehet, tekintve, hogy a hulladéktörvénnyel nem egyezik a 
folyékony hulladéknak az elnevezése, ez csak erről szól, korrekciót jelent. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy a bizottság értette, támogatta és javasolja, hogy egy 

zárószavazás előtti módosítóban a koherenciazavar végett is kerüljön ez a módosítás 
végrehajtásra.  

Horváth Zsolt képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Bocsánatot kérek, elnök úr, de ha nem támogatja a 

bizottság, nem kerül koherenciazavarba, nem fog odakerülni. Elnézésüket kérem, ha más 
bizottságban valahol megtámogatják és bekerül és megkapja, akkor igen, de egyébként nem 
fog odakerülni.  

 
ELNÖK: 6/1. ajánlási pont, Herman István Ervin képviselő úrnak a módosítója. 
Tárcaálláspontot szeretnék kérdezni.  
 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki támogatja a módosítót, kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) 13. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 1. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Elfogadtuk a 
döntést.  

7/1. ajánlási pont, Zsigó Róbert képviselő úr és Mágori Józsefné képviselő asszony 
módosító javaslata.  

Tárcaálláspontot szeretnék kérdezni. 
 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki támogatja a módosítót, kérem, most tegye fel a kezét! 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
14/1. ajánlási pont, Zsigó Róbert képviselő úrnak a módosító javaslata. 
Tárcaálláspontot szeretnék kérdezni. 
 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki támogatja, kérem, most tegye fel a kezét! (Szavazás.) 

A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Most ugrunk, mert itt összefüggések alapján ezekről már döntöttünk. Egyik kedvenc 

ajánlási pontom, 17/1. Zsigó Róbert képviselő úrnak a módosító javaslata. 
Tárcaálláspontot szeretnék kérdezni. 
 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Olyannyira nyilvánvaló a módosító, hogy fel is teszem kérdésre, hogy aki 

támogatja, most tegye fel a kezét! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.  
Ugyancsak a 22/1., szintén Zsigó Róbert képviselő úrnak a módosító javaslata. 
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A tárca álláspontját szeretném kérdezni. 
 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag elfogadta a módosítót. 
22/2. Herman István Ervin képviselő úrnak a módosító javaslata. 
A tárca álláspontja? 
 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 13. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással 
meghoztuk a döntést. 

A 22/3-ast visszavonta Zsigó képviselő úr, tehát erről nem döntünk. 
27/1. ajánlási pont Zsigó Róbert képviselő úr és Mágori Józsefné képviselő asszony 

módosító javaslata. 
Tárcaálláspontot szeretnék kérni. 
 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag támogatta. 
38/1. ajánlási pont, Zsigó Róbert képviselő úrnak a módosító javaslata. 
Tárcaálláspontot szeretnék kérdezni. 
 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag elfogadta.  
42/1. módosító, Zsigó Róbert képviselő úrnak a módosító javaslata. 
A tárca álláspontja? 
 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 13. 

Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3. A döntést meghoztuk. 
Tisztelt Bizottság! Az ajánlási pontok végére értünk. Úgy vélem, hogy minden 

szükséges döntést meghoztunk, és jegyzőkönyv szerint is megbeszéltük az érdemi 
feladatunkat. Ezzel ennek a napirendnek a tárgyalását lezárom. 
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Egyebek 

Szeretném az egyebek napirend kapcsán jelezni, hogy a parlament munkarendjéhez 
igazodva, az előterjesztés alapján fog eldőlni, hogy lesz-e a jövő héten bizottsági ülésünk, 
vagy nem; ezt megfelelő időpontban jelezni fogom. Most úgy látjuk, hogy nem tervezzük az 
ülést, hacsak nem történik olyan előterjesztés, ami indokolttá teszi, hogy azt napirendre 
vegyük. Köszönöm szépen. 

Jó munkát kívánok mindenkinek! Köszönöm a kormányzati szereplők részvételét.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 55 perc) 
  

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


