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(FVB-96/2010-2014. sz. ülés) 

 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 
2012. november 12-én, hétfőn, 9 óra 36 perckor kezdődően, 

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 562. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

 

                                                 
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  
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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8989. szám) 
(Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

   
2. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8750. szám) 
(A bizottság által még nem tárgyalt bizottsági módosító javaslatok megvitatása) 

  
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság helyettesítő alelnöke 
Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Boldog István (Fidesz) 
Fejér Andor (Fidesz) 
Földesi Gyula (Fidesz) 
Mágori Józsefné (Fidesz) 
Örvendi László (Fidesz) 
Varga Gábor (Fidesz) 
Tóth Csaba (MSZP) 
Balla Gergő (Jobbik) 
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Simon Gábor (MSZP) Tóth Csabának (MSZP) 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Zsigó Róbertnek (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) Földesi Gyulának (Fidesz) 
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 
Spaller Endre (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Dr. Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Gordos József főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Megjelentek  
 
Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Párniczky Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Benkő Tamás János referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Grimm Krisztina irodavezető (Gazdasági Versenyhivatal) 
Dr. Herman Nóra jogi ügyintéző (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság) 
Nagyfi Péter Z. elnök (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács) 
Villám István osztályvezető (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács) 
Dr. Dárdai Mária jogi igazgató (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács) 
Dr. Puskás Attila szabályozási szakértő (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács) 
Dr. Orosz Viktor jogtanácsos (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács) 
Dr. Nagy Barbara szakreferens (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 
Dr. Kóródy Dávid szakértő (Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos 
Szövetsége) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz), a bizottság helyettesítő alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, az előterjesztőként 
résztvevőket és kedves vendégeinket a Fogyasztóvédelmi bizottság mai ülésén. A mai 
bizottsági ülés határozatképes, a 16 szavazatból 12 kormánypárti és 4 ellenzéki szavazat van. 

A mai ülés napirendjét a bizottság tagjai kézhez kapták. Van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatosan valamilyen javaslata? (Nincs jelzés.) Nem látok jelentkezőt.  

Azt javasolom a bizottságnak, mivel a második napirendi ponthoz az előterjesztők 
jelen vannak, ezért a második napirendi pont tárgyalásával kezdjük meg a bizottság munkáját. 
Ha közben megérkeznek az első napirendi ponthoz meghívott előterjesztők, folytatni tudjuk a 
tárgyalást, nem kell várnunk rájuk. Aki ezzel a módosítással elfogadja a mai ülés napirendjét, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen, egyhangú a 
döntés. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8750.) 

 
A második napirendi ponttal kezdünk, az egyes adótörvények és azzal összefüggő 

egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal, a bizottság által még meg nem 
tárgyalt bizottsági módosító javaslatok megvitatásával.  

Köszöntöm a bizottsági ülésen Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes urat és 
munkatársát, aki, amennyiben hozzá kíván szólni, a jegyzőkönyv számára jelezze a nevét. 

Módosító javaslatok megvitatása 
 
Tisztelt Bizottság! Megkapták, hogy melyik módosító javaslatokról kell a bizottságnak 

döntenie, tehát az 1., 23., 34., 40., 46., 76. és 79. számú módosító javaslatokról kell a 
bizottságnak tárgyalnia. Mindig megkérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e a módosítót, 
utána szavazunk. Kérdezem az előterjesztőt, felkészültek-e a bizottsági munkára. (Igen 
jelzések.)  

Az 1. ajánlási számon lévő módosító javaslatot a Költségvetési bizottság nyújtotta be. 
Az előterjesztő támogatja-e? 

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Dr. Laki Gábor vagyok, a Jövedelem és Forgalmi Adók 
Főosztály főosztályvezetője vagyok.  

A módosító javaslatot a kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság támogatja-e az 1. ajánlási pontot? 

(Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

A 24. oldalon lévő 23. ajánlási pont következik, ez szintén a Költségvetési bizottság 
módosító javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? 

 



 6 

DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja. A bizottság támogatja-e a 

23. ajánlási pontot? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 3 nem 
szavazat.)  A módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

A 27. oldalon lévő 34. ajánlási pont következik, amely szintén a Költségvetési 
bizottság indítványa. Az előterjesztő támogatja-e? 

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja. A bizottság támogatja-e az 

34. ajánlási pontot? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 3 nem 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

A 33. oldalon lévő 40. ajánlási pont következik, szintén a Költségvetési bizottság 
módosító indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság támogatja-e az 40. ajánlási pontot? 

(Szavazás. – 13 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) A módosító 
javaslatot a bizottság támogatja. 

A 37. oldalon a 46. ajánlási pont következik, ez szintén a Költségvetési bizottság 
módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság támogatja-e az 46. ajánlási pontot? 

(Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 3 nem szavazat.) A módosító 
javaslatot a bizottság támogatja. 

A 68. oldalon a 76. ajánlási pont következik, ez szintén a Költségvetés bizottság 
módosító indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság támogatja-e az 76. ajánlási pontot? 

(Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

Végül, de nem utolsósorban a 78. oldalon lévő 79. ajánlási pont, a Költségvetési 
bizottság módosító indítványa következik. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 79. ajánlási 

pontot a kormány nem támogatja. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság támogatja-e az 79. ajánlási pontot? 
(Szavazás. – Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 14 nem szavazat.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatja. 

Van-e valakinek tudomása olyan módosító indítványról, amelyről döntenünk kellett 
volna, de nem szavaztunk róla? (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Köszönöm szépen a 
kormány képviselőinek, hogy megjelentek a bizottsági ülésen, ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom. 

Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8989. szám) 

 
Az első napirendi pont következik, az egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával 

összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz kapcsolódó és bizottsági módosító 
javaslatok megvitatása. 

Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása 
 
Két ajánlási pontban szerepelnek a módosító indítványok, mindkettőről szavaznunk 

kell első helyen kijelölt bizottságként. Tisztelettel köszöntöm a kormány részéről 
megjelenteket, és kérem, a jegyzőkönyv kedvéért mutatkozzanak be. 

 
DR. GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Gordos József főosztályvezető-helyettes vagyok a Pénzügyi Szabályozási Főosztályról, a 
munkatársam dr. Benkő Tamás János. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkezdjük a munkánkat. A kiegészítő ajánlás 

1. ajánlási pontja a Költségvetési bizottság módosító indítványa. A kormány támogatja-e? 
 
DR. GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság támogatja-e az 1. ajánlási pontot? 

(Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatja. 
Köszönöm szépen. 

A 2. ajánlási pont Spaller Endre képviselő úr módosító javaslata. A kormány 
támogatja-e?  

 
DR. GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja.  A bizottság támogatja-e a 2. ajánlási pontot? 

(Szavazás. – 13 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. 
– 2 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatja.  

Itt egyéb módosító javaslat nincs, megköszönöm a kormány képviselőinek a munkáját. 

Egyebek 
 
Az Egyebek napirendi pont alatt kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) 

Jelentkezőt nem látok.  
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Megköszönöm mindannyiuknak a részvételt, mai bizottsági ülésünket bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 44 perc) 
  
 

 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 
Zsigó Róbert 

a bizottság helyettesítő 
alelnöke 

 
 

 
 

 
 


