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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc)  

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek. Kérem a bizottság tagjait, hogy foglalják el a helyüket, hogy a mai 
bizottsági ülést meg tudjuk kezdeni. 

Köszöntök mindenkit a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén. Az első bejelentésem a 
határozatképességre vonatkozik, a frakciók az ellenzéki és kormánypárti oldalon is 
képviseltetik magukat, nincs akadálya annak, hogy a mai bizottsági ülést érdemben 
megtartsuk. 

Az első döntés a napirendre vonatkozik, amiben a helyszíni egyeztetés nyomán a 
napirendek sorrendjének változtatására tennék javaslatot. Új napirendi javaslatot nem 
terjesztek elő, csak a napirendek tárgyalási sorrendjét, egyeztetve az előterjesztőkkel is, 
változtatnánk. Ezért én mára a napirendi tárgyalás módosítására teszek javaslatot. 

Első napirendként tárgyalnánk az eredetileg második napirendként szereplő, a 
dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot T/10881. 
számon, ennek a módosító javaslatait vitatjuk meg, és azokról döntünk. Második napirendként 
az eredetileg harmadik napirendként tárgyalandó, a földgázellátásról szóló 2008. évi törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslatot T/10896. számon, itt is a módosító javaslatok 
megvitatása és az arról való döntés a feladatunk. Harmadik napirendként tárgyaljuk az 
eredetileg első napirendként tárgyalandó egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló T/10903. számú törvényjavaslatot, ennek az általános vitáját fogjuk lefolytatni és 
dönteni róla, és negyedik napirendként marad az egyebek napirendje. Aki így a 
napirendünkkel egyetért, kérem, hogy szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a mai napirendet. Így nincs akadálya, hogy 
eszerint hozzákezdjünk a mai munkánkhoz. 

A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/10881. számú 
törvényjavaslat 

Így akkor első napirendként a dohányzással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatot fogjuk megtárgyalni. Az én tájékoztatásom szerint dr. 
Vas Imre képviselő úr lesz az előterjesztő és Szabó Ferenc titkárságvezető úr az, aki a 
kormányt fogja ez ügyben képviselni. 

A módosító javaslatok megvitatása 

Kérek mindenkit, hogy az ehhez kapcsolódó ajánlást vegye elő, az ebben foglalt 6 
módosító javaslatról fogunk állást foglalni. Én megkérdezem az előterjesztő álláspontját, 
megkérdezem a kormány álláspontját, majd azt követően a bizottság szavazással dönteni fog 
az adott módosító javaslat sorsáról. 

Ha mindenki készen áll, akkor szerintem el is kezdhetjük. Az 1. számú módosító 
javaslat dr. Selmeczi Gabriella képviselő asszony javaslata, amely az 5. §-t érinti. Az 
előterjesztő álláspontja? 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. A kormány álláspontja? 
 
SZABÓ FERENC főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm, titkárságvezető úr. Tehát tárcaálláspontot fog végig képviselni, a 

tárca is támogatja. Aki támogatja a módosítót, kérem, hogy most szavazzon! (Szavazás.) 10 
igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 

A bizottság a döntést meghozta. 
A 2. számú módosító javaslat is dr. Selmeczi Gabriella képviselő asszony módosítója, 

ez a 8. §-t érinti. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. A tárca álláspontja? 
 
SZABÓ FERENC főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 10 igen. Aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 3 nem. 
A döntést ez ügyben is meghoztuk. 
A 3. számú módosító javaslat dr. Selmeczi Gabriella képviselő asszony módosító 

javaslata a 10. §-t érintően. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. A tárca álláspontja? 
 
SZABÓ FERENC főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 10 igen. Aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 3 nem. Köszönöm szépen. 
A döntést meghoztuk. 
A 4-es módosító javaslat dr. Selmeczi Gabriella képviselő asszony javaslata, a 11. §-t 

módosítja. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. A tárca? 
 
SZABÓ FERENC főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 10 igen. Aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 3 nem. 
A döntést meghoztuk. 
Az 5. számú módosító javaslat Selmeczi Gabriella képviselő asszony 12. §-t érintő 

módosítása. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. A tárca? 
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SZABÓ FERENC főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 10 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 
A döntést ez ügyben is meghoztuk. 
A 6. számú módosító javaslat Mesterházy Attila, Tóth Csaba és Szekeres Imre 

módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A tárca? 
 
SZABÓ FERENC főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 10 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen. 
A döntést meghoztuk. Nincs meg az egyharmad. 
Tisztelt Bizottság! Úgy vélem, hogy az ajánlási tervben foglaltakat végigszavaztuk, én 

az előterjesztőnek és a kormány képviselőjének köszönöm a bizottsági ülésen való részvételt 
és munkát. Ezzel ezt a napirendet lezártam. Jó munkát kívánok önöknek! 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/10896. 
számú törvényjavaslat 

Lépjünk tovább, második napirendként újra szavazások lesznek, mégpedig a 
földgázellátásról szóló 2008. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító 
javaslatait fogjuk megvitatni és arról dönteni. Az előterjesztőt Boldog István képviselő úr 
személyesíti meg. Államtitkár urat örömmel látjuk, most nem kell végigülni egy egész 
bizottsági ülést, hogy a döntéseket meg tudjuk tenni. 

Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy vegyük magunk elé az ajánlási tervet. Hasonló módon 
fogunk eljárni, ahogy az előbb, három darab módosító javaslat van, amiről állást kell 
foglalnunk. 

A módosító javaslatok megvitatása 

Az előterjesztőt kérdezem meg, majd kormány- vagy tárcaálláspontot hallunk, ezt 
majd államtitkár úr mondja, és a végén a bizottság döntése fog következni. 

Az 1. ajánlási pont Józsa István és képviselőtársainak módosító javaslata. Az 
előterjesztő álláspontja? 

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Államtitkár úr? 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Akkor államtitkár úr tárcaálláspontot képvisel, a tárca nem támogatja. Aki 

támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. 

A döntést meghoztuk, nincs meg az egyharmad. 
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A 2. számú módosító javaslat ugyancsak Józsa István és képviselőtársai módosító 
javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Tárcaálláspont? 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 10 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
Meghoztuk a döntést, a bizottságnál egyharmadot sem kapott. 
És az utolsó, amiről döntenünk kell, az a 3. számú módosító javaslat, ugyancsak Józsa 

István és képviselőtársainak módosítója. Az előterjesztő álláspontja? 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A tárca? 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. De 

jelzem, hogy további korrekciókat fogunk még természetesen benyújtani. 
 
ELNÖK: Igen, megértettük a következményeit a támogatásnak. Aki támogatja, kérem, 

most szavazzon! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm. 

A döntést meghoztuk. 
Ezzel úgy vélem, hogy ennek a napirendnek a keretében is elvégeztük a munkánkat. 

Államtitkár úr, köszönöm szépen önnek a részvételt. Lezártuk ezt a napirendet. 

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10903. számú 
törvényjavaslat  

Most soron következik az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat a T/10903. számon, az általános vitára való alkalmasságot fogjuk 
megtárgyalni. 

Közben a szavazati arány 12 igenre módosult, ami csak az arányokon változtat, az 
általános vitára való alkalmasságnál már ezt a szavazati arányt fogjuk figyelembe venni. 

Köszöntöm Gordos József főosztályvezető-helyettes urat… (Kovács Lajos: Nem.)… 
nem, akkor kérek szépen egy bemutatkozást. 

 
KOVÁCS LAJOS főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Kovács Lajos vagyok, az NGM főtanácsadója. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy fogunk eljárni, ahogy az általános vitára való 

alkalmasságnál meg szoktuk tenni, a kormány képviselőjét megkérem, hogy röviden a 
bizottság hatáskörébe tartozó részekre fókuszálva, tegye meg a felvezetését, azt követően 
megnyitjuk róla a vitát és a végén a bizottság szavazással állást foglal az általános vitára való 
alkalmasságról. Öné a szó! 
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KOVÁCS LAJOS főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Ha jól értelmezem, akkor a bizottság hatáskörébe két terület tartozna… 

 
ELNÖK: Arra fókuszálva nyilvánvalóan. 

Kovács Lajos főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium) tájékoztatója 

KOVÁCS LAJOS főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az egyik az 
úgynevezett forgatható utalványok, a helyi pénzekre vonatkozó ügyfélvédelmi szabályok, a 
másik pedig a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló törvény technikai módosítása. 

A forgatható utalványok, helyi pénzek kibocsátása jelenleg egy teljesen 
szabályozatlan, nem felügyelt tevékenység, amelyet szeretnénk a jövőben a hitelintézeti 
törvénynek megfelelően kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak tekinteni, azzal, hogy nem lenne 
engedélyköteles tevékenység, csak be kellene jelenteni a Magyar Nemzeti Bank részére, aki 
innentől kezdve felügyelné magát a működésüket. Igazából bizonyos tájékoztatási 
szabályokat szeretnénk ezen helyi pénzek kibocsátásához kapcsolni, illetve egy nagyon 
lényeges szabály, hogy a forgatható utalvány kibocsátója az átvett pénzeszközökkel, tehát 
amivel úgymond megvásárolták ezeket az utalványokat, azokkal sajátjaként nem 
rendelkezhetne, és esetleges csőd, felszámolás esetén is az értelemszerűen nem lenne a 
csődvagyon része. 

Azért lényeges ez a szabály, miután a kibocsátók más egyéb tevékenységet is 
folytathatnak, és hogy úgymond meglegyen az ügyfélbizalom, hogy mindenképpen megvan 
mögötte a pénz, amit ő erre fordított, ezt szükségesnek tartottuk leszabályozni. 

A másik terület ez a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló törvény tisztán technikai 
pontosítása. Erre azért volt szükség, ugyanis folyamatosan figyeli az Európai Unió Bizottsága, 
hogy megfelelően történik-e az irányelvek átültetése, és egy-két szófordulatot úgymond nem 
talált teljesen megfelelőnek. De hangsúlyozom, hogy ez tisztán technikai módosítás volt. 
Köszönöm szépen. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Megnyitom az előterjesztéshez 
kapcsolódó bizottsági vitát. Aki szólni kíván, kérem, jelezze, és szót fogok adni. (Nincs 
jelzés.) Akkor az elnök jelentkezik, és szót ad a bizottság. Köszönöm szépen. 

Csak két megjegyzést szeretnék mondani. Az egyik, hogy a szakmai tartalom 
jogharmonizációs részeit elfogadhatónak tartom. A frakcióm álláspontját képviselve fogok 
majd szavazni ebben a kérdéskörben. Az, hogy az elállási jog gyakorlására vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettséget kiegészítették azzal a tájékoztatással, hogy 14 naptári napon belül 
van lehetősége a fogyasztónak a hitelszerződéstől való elállásra, én ezt kifejezetten egy jó 
dolognak tartom. Ami egyéb megjegyzés, és talán ez kevésbé ide, inkább az általánosabb 
részekhez is tartozó, a frakcióm úgy látja, hogy a jogszabály bizonyos pontjai olyan gyors 
átállást tesznek feltétellé az érintettek részére, hogy ez a 15 nap valószínűleg nem lesz 
elegendő a felkészülési időre. Nyilvánvalóan ezt figyelembe kell venni, amikor a döntésünket 
meghozzuk. 

Talán az is egy kritikai észrevétel, hogy a túlszabályozottság növekedése és kevésbé a 
jogszabályok közérthetősége jelenik meg az előterjesztés egyes elemeiben. Summa 
summarum, frakcióálláspontot képviselve fogom a döntésemet meghozni. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról 

Van-e további észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor azt gondolom, hogy ezen 
hosszú véleményformálás közepette elvégeztük a vitához kapcsolódó szigorú teendőinket. 
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Most már csak arra van szükség, hogy a döntést is meghozzuk. Aki általános vitára 
alkalmasnak tartja, kérem, most jelezze! (Szavazás.) 12 igen, ahogy az előbb konstatáltuk. Aki 
nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 2 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. 

A bizottság meghozta a döntését. 
Előadó tekintetében konzultálunk, hogy mit tegyünk ebben az ügyben. Természetesen 

itt most akkor a szükséges döntést elvégeztük és én köszönöm szépen az uraknak, hogy 
segítették a bizottsági ülést érdemi közreműködésükkel. Ennek a napirendnek a tárgyalását 
lezárom. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében két megjegyzést szeretnék tenni a bizottság 
tagjai számára. Az egyik egyfajta relatív, gondoskodó szolgálati közlemény. Holnap van a 
távszerencsejáték szervezéséről szóló törvényjavaslat általános vitája, Spaller és Tóth 
képviselő úr érintett az ügyben. Jelzem, hogy holnap készüljenek rá, mi már a múlt héten 
elvégeztük ennek a munkáját, bár képviselő úr távollétében történt mindez, de szerintem a 
felkészülést ez nem akadályozta.  

Ugyancsak szeretném jelezni a bizottság számára, hogy jövő héten hétfőn a kegyeleti 
szolgáltatások fogyasztóvédelmi jellegű kérdéseit fogjuk megvitatni. Kétszer halasztottam el a 
témát, kétszer kaptam azt a jelzést a kormánytól, hogy a soron következő kormányülésen 
napirendre tűzik. Ezért én most levélben fordultam az érintett minisztériumokhoz és jeleztem, 
hogy tűzzék napirendre, mert mi a jövő héten napirendre tűzzük ezt a témát. Nagyon bízom 
benne, hogy most a 8-ai kormányülésen a tervek szerint ez szerepel, nem veszi le a 
kormányülés a napirendjéről és megtárgyalják ezt az előterjesztést. 

Tisztelt Bizottság! Remek szakmai perceket töltöttünk együtt, mindenkinek jó munkát 
kívánok a parlament plenáris ülésén. Köszönöm szépen. A bizottsági ülésnek ezzel vége. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 22 perc)  
  

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


