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J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 
2013. június 18-án, kedden, 9 óra 10 perckor, 

az Országház földszint 1. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat   
 

1. Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat 
(T/11563. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Boldog István (Fidesz)   
Mágori Józsefné (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz) 
Sági István (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz) 
Spaller Endre (KDNP) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz) 
Földesi Gyula (Fidesz) Örvendi Lászlónak (Fidesz) 
Simonka György (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz) 
Varga Gábor (Fidesz) megérkezéséig Spaller Endrének (KDNP) 
Zsigó Róbert (Fidesz) megérkezéséig Szabó Zsoltnak (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) Mágori Józsefnénak (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Honyek Péter osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SZABÓ ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Két napirendi pontunk van mára: az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat és „egyebek”. Tekintettel arra, hogy mindössze 
három módosító javaslat került benyújtásra, javasolom, hogy mindegyikről foglaljunk állást. 

Elfogadható így a napirend? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot.  

Az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok megvitatása 

Az 1. napirendi pontunk az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat.  

Javasolom, hogy a beérkezett módosító javaslatokat a 2013. június 18-án kelt 
ajánlástervezet pontjai alapján vitassuk meg. 

Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy a kormány- vagy tárcaálláspontot közöl-e a 
módosító javaslatoknál. 

 
HONYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot 

ismertetek.  
 
ELNÖK: Köszönöm. 
Az 1. pontban dr. Veres János és képviselőtársai módosító javaslata szerepel a 

kamatjövedelemre vonatkozóan. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
HONYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a módosító javaslatot. (Senki sem 

jelentkezik.) Tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 nem szavazattal nem támogatja a módosító 

javaslatot. (Jelzésre:) Így van, 12, tehát egyharmad sem.  
A 2. számú módosító javaslatról szavazunk, szintén dr. Veres János és képviselőtársai 

módosító javaslata a távközlési adóhoz kapcsolódóan.  
Aki ezt támogatja, kérem, most szavazzon! (Jelzésre:) Bocsánat. 
 
HONYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Senki 

sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. És aki 
nem? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 12 nem szavazattal a módosító javaslatot elutasítottuk. 
A 3. módosító javaslatunk szintén dr. Veres János és képviselőtársai módosító 

javaslata a pénzügyi tranzakciós illetéket illetően. Szeretném megkérdezni a tárca álláspontját. 
 
HONYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki támogatja, az most szavazzon! (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs ilyen. Aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) És aki ellene? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 12 nem szavazattal nem támogatjuk a módosító javaslatot, nem 

kapta meg a szükséges többséget.  

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont a következő pontunk: pénteken 9 órakor lesz ülésünk a 61. 
számú teremben, kérek mindenkit, hogy vegyen azon részt.  

Elnöki zárszó 

Mai fogyasztóvédelmi bizottsági ülésünket ezennel lezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 15 perc) 
 
 

 
 
 
 

Szabó Zsolt 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dani Judit 
 


