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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság megjelent tagjait, képviselő asszonyokat 
és képviselő urakat, és kormányzati előterjesztőként a bizottsági ülésen munkát vállaló 
kollegákat. 

Kedves Kollegák! Gyorsak leszünk, mert a Házban zajlanak az események, ezért az 
első döntés a határozatképesség megállapítása. Nagyon szép számban veszünk részt a 
bizottsági ülésen, kormánypárti, ellenzéki oldalon is minden frakció magát képviselteti, nincs 
akadálya, hogy a munkát elvégezzük. 

A második a napirend. A napirend az előzetesen kiküldötteknek megfelelő, ám de 
azon belül egy cserét bejelentve, de először fogadjuk el a napirendet, és ahhoz képest én a 
napirendipont-cserére fogok javaslatot tenni. Az eredeti napirend a médiaszolgáltatásokról és 
a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/7022. 
szám alatt, módosító javaslatok megvitatása, döntés róluk, a 2. napirendi pont a távközlési 
adóról szóló törvényjavaslat T/7031. szám alatt, módosító javaslatok megvitatása és döntés 
róluk, és a 3. az Egyebek. 

A tárcákkal mint előterjesztőkkel való egyeztetés nyomán arra teszek javaslatot a 
bizottság számára, hogy a napirend elfogadását kössük össze egy napirendipont-cserével. A 2. 
és az 1. napirendi pontot megcseréljük, tehát először a távközlési adóról szóló 
törvényjavaslatot és utána a médiaszolgáltatásokról szóló javaslatot fogjuk tárgyalni. 

Amennyiben a bizottság a napirenddel és a napirenden belüli cserével egyetért, akkor 
kérem, azt most szavazatával erősítse meg. (Szavazás.) Köszönöm szépen az együttműködést, 
a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet és azon belül a napirendi pontok cseréjét.  

A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7022. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Így most a távközlési adóról szóló törvényjavaslattal kezdünk, T/7031. szám, a 
bizottság hatáskörébe tartozó módosító javaslatokat fogjuk megvitatni és arról állást foglalni. 

Kanyó Lóránd főosztályvezető-helyettes urat a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről köszöntjük. Egész biztos vagyok benne, hogy azt fogja mondani, hogy 
tárcaálláspontot fog képviselni. (Kanyó Lóránd: Igen.) Kitaláltam.  

A bizottság tagjai előtt ott van a távközlési adóról szóló T/7031. számú törvényjavaslat 
ajánlása. A bizottság titkárságával egyetértésben azt javaslom, hogy nem sok, menjünk végig 
az összes módosító javaslaton, így nem kell válogatni. (Jelzésre:) Alelnök úrnak van egy 
javaslata, ha jól értettem. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Vágó Gábor képviselő urat tisztelem és becsülöm, de nem 

gondolom, hogy a hatályba léptető rendelkezés a Fogyasztóvédelmi bizottság hatáskörébe 
tartozik, ez az utolsó, erről ne döntsünk. 

 
ELNÖK: Pedig úgy állást foglaltunk volna róla. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): A tegnapi vita után valóban. 
 
ELNÖK: Ertsey képviselő asszony, el tudja fogadni, hogy majd az alkotmányügyi 

bizottságban fog erről döntés születni, egyébként az összes többi a döntésünkre ítéltetett 
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javaslat. Először főosztályvezető-helyettes urat fogom megkérdeni, tárcaálláspontot kérek 
tőle, majd azt követően a frakciók a maguk jelzése alapján megteszik az állásfoglalást. Ha így 
rendben van, akkor szerintem haladjunk. 

Az 1. ajánlási pont Volner János képviselő úr módosító javaslata. Tárcaálláspontot 
kérek. 

 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium). A tárca nem támogatja az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, az most tegye föl a kezét. 

(Szavazás.) Ez 5 igen. Nem kapta meg az egyharmadot. Aki nem támogatja, kérem, az most 
szavazzon. (Szavazás.) 12 nem. Ezzel látom is a szavazati arányokat. 

A 2. ajánlási pont ismételten Volner János képviselő úr módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium). A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most tegye fel a kezét. (Szavazás.) 1 igen. Aki nem 

támogatja, kérem, most tegye fel a kezét. (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodással az egyharmadot nem kapta meg. 

3. ajánlási pont, ugyancsak Volner János képviselő úr módosító javaslata. 
Tárcaálláspontot kérek. 

 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium). A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 1 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással az 
egyharmadot sem kapta meg. 

Volner János képviselő úr jegyzi a 4. ajánlási pontot is. Tárcaálláspontot kérek. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium). Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 

Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással az egyharmadot sem kapta meg. 
5. ajánlási pont, ismételten Volner János képviselő úr módosító javaslata. 

Tárcaálláspontot kérek. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, az most tegye föl a kezét. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással nem kapta meg 
az egyharmadot. 

6. ajánlási pont, Volner János képviselő úr módosító javaslata. Tárcaálláspontot kérek. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most tegye föl a kezét. (Szavazás.) 1. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4. Nem kapta meg az 
egyharmadot. 

7. ajánlási pont, Volner János képviselő úr módosító javaslata. Tárcaálláspontot kérek. 
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KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 1. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki 

tartózkodott? (Szavazás.) 4. Nem kapta meg az egyharmadot. 
8. ajánlási pont, ismételten Volner János képviselő úr módosító javaslata. 

Tárcaálláspontot kérek. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 1. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Aki 

tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással az egyharmadot nem kapta meg. 
9. ajánlási pont, Volner János képviselő úr módosító javaslata. Tárcaálláspontot kérek. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 

Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Az egyharmadot nem kapta meg. 
10. ajánlási pont, Volner János képviselő úr módosító javaslata. Tárcaálláspontot 

kérek. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 

Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással az egyharmadot nem kapta meg. 
11. ajánlási pont, Volner János képviselő úr módosító javaslata. Tárcaálláspontot 

kérek. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 

Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Az egyharmadot sem kapta meg. 
12. ajánlási pont, Volner János képviselő úr módosító javaslata. Tárcaálláspontot 

kérek. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 

Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Az egyharmadot sem kapta meg. 
13. ajánlási pont, Volner János képviselő úr módosító javaslata. Tárcaálláspontot 

kérek. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 

Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Az egyharmadot nem kapta meg. 
14. ajánlási pont, Volner János képviselő úr módosító javaslata. Tárcaálláspontot 

kérek. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 

Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Az egyharmadot nem kapta meg. 
15. ajánlási pont, Volner János képviselő úr módosító javaslata. Tárcaálláspontot 

kérek. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 

Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással az egyharmad nincs meg. 
Akkor a 16. ajánlási pontról nem döntünk az előzetes bejelentések alapján. (Ertsey 

Katalin: Az 5-ösben tévedtem, az egyik döntésben.) A jegyzőkönyvnek szeretném jelezni, 
hogy az LMP képviselője, Ertsey Katalin képviselő asszony jelezte, hogy az 5. ajánlási 
pontnál való döntésről igennel kívánt szavazni. Kérem a jegyzőkönyvben így módosítani a 
szavazati arányokat. Úgy emlékszem, hogy akkor 2 igen volt, visszaemlékezve. (Jelzésre:) 4 
igen volt, akkor ez 5 igen lett, 12 nem. Regisztráltuk. 

Szeretném megköszönni főosztályvezető-helyettes úrnak ezt a hihetetlen komoly 
együttműködést. 

Egyebek 

Egyebekben szeretném időkitöltőként azért elmondani most már, hogy újra sms-t fog 
kapni mindenki, hogy holnap a kapcsolódó módosítókból van-e olyan, ami érint bennünket. 
Most jó esély van arra, hogy ha ezeket tárgyaltuk, és ehhez bármelyikhez kapcsolódó 
módosító bejön, akkor a honlapi bizottsági ülést is meg fogjuk tartani kicsit emberibb 
időpontban, 10 órakor, de még ma délután mindenkinek jelzünk, hogy tényleg biztosan sor 
kerül-e a bizottsági ülés megtartására, vagy szükség szerint jöjjenek csak a képviselők akár 
vidékről a bizottsági ülésre. 

A távközlési adóról szóló törvényjavaslat (T/7031. szám) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

 Tisztelettel köszöntöm államtitkár urat, és akkor hozzákezdenénk a 2. napirendi 
pontunk megtárgyalásához, a média… (Dr. Horváth Zsolt jelentkezik.) Igen? 

 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Bocsánat. Apró ügyrendi megjegyzés. Elsősorban 

elnök úrnak szeretném mondani, hogy már máskor is találkoztam ilyennel, de szeretném 
kifejezni egyet nem értésemet azzal, hogy az ajánlásban az szerepeljen például itt a 13-asnál 
megjegyzésként, hogy a módosító javaslatot terjedelmi okokból nem szerepeltetjük. 
Szerintem ez egy helytelen gyakorlat. Tehát ha a képviselő vette a fáradtságot, és sokat írt, én 
tudom, hogy szeretjük az erdőket, mindent védünk, de ez az ajánlás arról szól, hogy a 
képviselő legalább egy emlékeztetőt kapjon arról, hogy ez melyik javaslat és hogy is néz ki. 
Erre tényleg valamilyenfajta megoldást találjunk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Jogos a jelzése képviselő úrnak. Szerintem ezt a Ház felé meg fogjuk tenni, 

akik az ajánlási tervet összeállítják, hogy értelemszerűen… Azt fogom javasolni, hogy 
rövidítve, amennyiben igénye van a képviselő úrnak, akkor államtitkár urat fogom megkérni, 
hogy a 13. ajánlási pontot… 

 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Elnök úr, bocsánatot kérek érte, nem az, hogy 

államtitkár úr, hanem legalább valami rövidített rész legyen. Ráadásul ezt elvisszük és 
megnézzük, tehát még a részletes vitában erre szüksége van az embernek. 
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ELNÖK: Fogom kérni államtitkár urat, hogy két mondatban legyen szíves a 13-as 

irányát megmondani, nem a részletes belső tartalmát, hanem hogy melyik elemét kívánja 
módosítani, és így akkor mindenki be tudja azonosítani.  

A jelzést, amit Horváth Zsolt képviselő úr tett, vettem, egyetértek vele, a Ház felé 
közvetíteni fogjuk, most viszont, hogy ha a bizottság egyetért, akkor öt szavazásunk van 
összesen, ezt az ötöt meg fogjuk tenni.  

Köszöntöm államtitkár urat. Ugye jól gondolom, hogy tárcaálláspontot fog államtitkár 
úr közvetíteni? Ezért így is fogom feltenni, hogy a tárca álláspontja mi az adott módosító 
esetében. A 13. módosítónál, ami az első, azt kérem, hogy két mondatban legyen szíves csak 
azt jelezni, hogy milyen irányba kívánja a jogszabályt módosítani. Ha mindenki készen áll, 
akkor úgy vélem, hogy elkezdhetjük.  

Hozzákezdünk a médiaszolgáltatásokkal és sajtótermékekkel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/7022. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak a 
megtárgyalásához. Az ajánlási terv mindenkinek a kezében van, az ajánlási terv pontjai 
alapján fogunk haladni Az első döntésünk a 13. ajánlási pontról fog szólni. Ez Mandur 
László, Lendvai Ildikó és Lukács Zoltán képviselők módosító javaslata, amely összefügg a 
33. ponttal, így értelemszerűen a kettőről egyben fogunk dönteni.  

Tisztelettel köszöntöm államtitkár urat, és azt kérem, hogy két mondatban legyen 
szíves a módosítás irányát megjelölni. Öné a szó. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 13. ajánlási pontban szereplő 
módosítás a törvényjavaslat 23. §-ának elhagyását javasolja. A 23. § teljes egészében a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását tartalmazza, 
mégpedig arra vonatkozóan, hogy az Alkotmánybíróság a média- és hírközlési biztosnak a 
kvázi hatósági jogköreit alkotmányellenesnek ítélte, de csak a médiaszolgáltatásokkal 
kapcsolatos hatásköre tekintetében, a hírközlési ügyekben nem. A módosító javaslat ennek 
megfelelően megtartja a hírközlési ügyekben történő hatósági eljárását, a médiaügyekben 
pedig nem hatósági eljárásként jelenik meg, hanem kvázi egy panasztestületként, illetőleg 
ilyen közvetítőszerepet tudna betölteni. Ezzel eltűnnek azok a kvázi hatósági jogkörök, amiket 
az Alkotmánybíróság sérelmezett. A módosító javaslat ezeknek a módosításának a teljes 
elhagyására irányul. Ebben az értelemben május 31-től, amikor az Alkotmánybíróság a 
vonatkozó rendelkezéseket megsemmisítette, ha a módosító javaslat elfogadásra kerülne, nem 
lenne média- és hírközlési biztos. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a segítő kifejtését. Egy biztos, hogy ön 

részletesen ismeri a módosítót, így most már a bizottság tagjai is, tehát érdemben tudnak erről 
véleményt formálni. Az ajánlási pont a 13. ajánlási pont, erről fogunk most dönteni. A tárca 
álláspontját szeretném először kérni. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki az ajánlási pontban foglaltakat támogatja, kérem, most szavazzon. 

(Szavazás.) Ez 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A döntést meghoztuk, az 
egyharmadot nem kapta meg a javaslat. 

A 14. ajánlási pontról fogunk dönteni, Novák Előd képviselő úr módosító javaslata. A 
tárca álláspontját szeretnénk megkérni. 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatja. 

 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással a döntést 
meghoztuk, sajnos az egyharmadot ez sem kapta meg. 

A 16. ajánlási pont szintén Novák Előd képviselő úr módosító javaslata. A tárca 
álláspontját szeretnénk kérni. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással a döntést 
meghoztuk, az egyharmadot nem kapta meg. 

17. ajánlási pont, Karácsony Gergely képviselő úr módosító javaslata. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A döntést meghoztuk, az egyharmadot nem kaptuk meg. 
Egy nagy lélegzetet véve a 29. ajánlási ponthoz lapozzunk, Szabó Csaba képviselő úr 

módosító javaslata. A tárca álláspontját szeretnénk kérni. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 14. Aki nem támogatja? 

(Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 1. Elfogadtuk a javaslatot. 
Úgy vélem, hogy ezzel a szükséges döntéseket meghoztuk. Államtitkár úr, köszönöm 

szépen önnek az alkotó, érdemi részvételt, a bizottság tagjainak a nagy számban való 
részvételhez kötődő intenzív munkát. Vagy találkozunk szerdán, vagy nem, ez majd kiderül. 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 25 perc)  
  

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


