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Hozzászólók 
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Megjelentek 
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Dr. Puska Attila frekvenciagazdálkodási jogi munkatárs, Nemzeti Média- és 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 

kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén.  
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Első döntésünk a mai napirendre 

vonatkozik. Napirendünk kis finom korrekcióval, de az eredetileg kitűzött napirendi keretben 
kerülne előterjesztésre. Egy ponton van változás, egy napirendi pontot kiveszünk az eredeti 
javaslatból, mivel nem érkezett olyan módosító javaslat, amit meg kellene tárgyalnunk.  

Tisztelt Bizottság! Ebből következően a mai napirendünkre tett javaslatunk az alábbi: 
az első napirendi pont a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel 
összefüggő 2012. évi tevékenységéről szóló J/10288. számú beszámolója, itt az általános 
vitára való alkalmasságát fogjuk megtárgyalni. A második napirendi pontban a pénzügyi 
rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi 
LXXXV. törvény módosításáról szóló T/12846. számú törvényjavaslathoz beérkezett 
képviselői önálló indítvány, valamint a Számvevőszéki és költségvetési bizottság bizottsági  
módosító javaslata szerepel. Ezeket vitatjuk meg, illetve döntünk róluk. A harmadik napirendi 
pont keretében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. 
évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes 
törvényi rendelkezések módosításáról szóló T/12790. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatokat fogjuk megvitatni, és azokról döntünk. A negyedik napirendi pont 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat, és 
ugyancsak a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat fogjuk megvitatni. Végül 
az ötödik napirendi pont az Egyebek. 

Amennyiben a bizottság tagjai egyetértenek a napirenddel, kérem, hogy szavazatukkal 
erősítsék meg! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk a 
mai napirendünket. Ebből következően nincs akadálya, hogy az első napirendi pontunkba 
belevágjunk, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 
2012. évi tevékenységéről szóló J/10288. számú beszámolójára.  

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 
2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló  (J/10288. szám) 

 
Felkérem az NMHH képviselőit, Tóth Gábor piacelemzési főosztályvezető urat, 

dr. Gerencsér Mária szolgáltatás-bejelentési osztályvezető asszonyt, dr. Puska Attila 
frekvenciagazdálkodási jogi munkatársat, dr. Karl Károly hírközlés-felügyeleti 
főosztályvezető urat, illetve dr. Báthory Zoltán jogszabály-előkészítési koordinátort, akik 
széles körben készültek a mai bizottsági ülésre, önök közül valaki röviden, fókuszálva néhány 
megjegyzéssel a beszámolót vezesse fel, majd ezt követően a bizottság tagjai kérdések, 
észrevételek feltevésével azt megtárgyalják. 

Ha így készen vagyunk, azt kérem önöktől, hogy a jegyzőkönyv kedvéért legyenek 
kedvesek bejelentkezni, ha hozzászólásra jelentkeznek. Önöké a szó, parancsoljanak! 

Dr. Karl Károly hírközlés-felügyeleti f őosztályvezető (Nemzeti Média, és 
Hírközlési Hatóság) kiegészítő tájékoztatója 
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DR. KARL KÁROLY hírközlés-felügyeleti főosztályvezető (Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget. 
Karl Károly vagyok, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság főosztályvezetője. 

A hatóság 2012. évi, az elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről szóló 
beszámolót a médiatörvényben foglaltak szerint elkészítette. Ez a beszámoló alapvetően négy 
témakört jár körül: egyrészt az elektronikus hírközlési piac áttekintését, másrészt a hatékony 
verseny fenntartása és elősegítése érdekében végzett tevékenységeinket, a felügyeleti 
tevékenységet és a korlátos erőforrásokkal való gazdálkodás értékelését, az utóbbiakhoz a 
frekvenciákkal és az azonosítókkal való gazdálkodás tartozik.  

A fogyasztóvédelmi szempontok mindegyik témakörben valamilyen szinten 
érvényesülnek, a legélénkebben talán a felügyeleti tevékenység kapcsolható össze vele, hiszen 
itt a fogyasztóvédelmi hatósággal megosztott hatáskörben hatósági hatáskörrel dolgozunk a 
fogyasztók védelméért.  

A beszámolóhoz különösebb kiegészítést nem kívánok tenni, talán még annyit, hogy 
az aktuális témákból nyilván a digitális átállással kapcsolatos idei tevékenység előkészítése 
zajlott 2012-ben, ez szintén átfogta mind a felügyeleti, mind pedig a korlátos erőforrásokkal 
való gazdálkodási tevékenységünket. Az akkori tevékenységünk is, és részben érintve az idei 
sikeresnek mondható. 

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a beszámolót általános vitára alkalmasnak 
minősítsék. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
E remek felvezetést követően a frakcióknak, illetve a bizottságban dolgozó 

képviselőtársaimnak lehetőségük van arra, hogy véleményt formáljanak. Ennek jegyében 
megadom a szót Zsigó Róbert alelnök úrnak. 

Vélemények 
 

ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen.  
A bizottság idejét nem húzva, csak azt szeretném elmondani a bizottsági ülésen, hogy 

az NMHH elektronikus hírközléssel összefüggő 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 
frakcióink általános vitára alkalmasnak tartják. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Magam is mondanék egy mondatot. 
 

(Zsigó Róbert alelnök az elnöklést átveszi.) 
 

ELNÖK: Megadom a szót az elnök úrnak. 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen.  
A hasonló felvezetést követően, mint amit az alelnök úr elmondott, magam 

tartózkodni fogok a szavazásnál.  
 
ELNÖK: Átadom az ülés vezetését az elnök úrnak. 
 

(Simon Gábor elnök az elnöklést átveszi.) 
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 
 
Ebből következően szerintem a bizottság tagjainak érdemi döntését elősegítő 

véleményét megismertük. További észrevételeket nem látok, szerintem döntsünk is az 
általános vitára való alkalmasságról.  

Aki a  beszámolót általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, most szavazzon! 
(Szavazás. – 14 igen szavazat.) Az, aki nem tartja általános vitára alkalmasnak, kérem, most 
szavazzon! (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó szavazat.) Köszönöm 
szépen, a döntést meghoztuk. 

A vita – mondjuk úgy – mélységét tekintve ugyan adna okot arra, hogy szóban is 
hozzászóljunk a plenáris ülésen, de úgy látom, hogy írásban is el tudjuk küldeni a bizottság 
állásfoglalását. Amennyiben a bizottság egyetért vele, akkor írásban küldjük el, illetve 
közvetítjük a bizottság döntését a Ház számára. (Igen jelzések.) A bólogatásokkal ez így lesz. 

Nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy ilyen széles körben segítettek feldolgozni a 
bizottságnak ezt a nagyon fontos beszámolót. Ezzel a napirendi pontot lezárom, önöknek jó 
munkát kívánok. 

 

A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12846. szám) 
 

Tisztelt Bizottság!  Soron következik a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
T/12846. számú törvényjavaslat. Ehhez a javaslathoz érkezett a Számvevőszéki és 
költségvetési bizottság módosító javaslata, ezért a bizottság mai feladatai közé tartozik ezen 
módosító javaslatban foglalt ajánlások megvitatása, valamint az azokról való döntés 
meghozatala.  

Köszöntöm Bencze Tamás főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről. Először az előterjesztők álláspontját kérdezem meg, ebben az esetben Németh 
Szilárd képviselő urat szólítom meg, majd azt követően a kormány képviseletében jelen lévő 
kolléga álláspontját ismerjük meg, végül pedig a bizottság szavazás útján dönt az adott 
ajánlási pontról. Ha mindenki készen áll, akkor kérem, a T/12846/7. számú kiegészítő ajánlást 
vegyék magukhoz, amely egyébként a Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító 
javaslata.  

 

Módosító javaslatok megvitatása 
 

Az 1. pont a 2-7. §-okat kívánja módosítani. Az előterjesztő álláspontja? 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány vagy tárcaálláspont? 
 
BENCZE TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspont 

és támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság tagjai támogatják-e a módosító javaslatot? 

(Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
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Továbblépünk. A következő a 2. ajánlási pont. Ez a 2. §-t érintő módosítás. Az 
előterjesztő álláspontja? 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A tárca álláspontja? 
 
BENCZE TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a tárca támogatják. A bizottság tagjai támogatják-e a 

módosító javaslatot? (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság tagjai egyhangúlag támogatták. 
A 3. ajánlási pont szintén a 2. §-t érinti. Az előterjesztő álláspontja?  
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A tárca? 
 
BENCZE TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca is támogatja. A bizottság tagjai támogatják-e a módosító javaslatot? 

(Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Utolsóként a 4. ajánlási pont a 4. §-ra vonatkozó módosítást tartalmazza. Az 

előterjesztő álláspontja? 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A tárca? 
 
BENCZE TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság tagjai támogatják-e a módosító javaslatot? 

(Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Az összes szükséges pontban meghoztuk a döntésünket, ezzel a napirendi ponthoz 

kapcsolódó teendőinket elvégeztük. Köszönöm szépen a főosztályvezető úr együttműködését. 
A napirendi pontot lezárom. 

 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 
1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő 
egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12790. szám) 
 

Soron következik a harmadik napirendi pont, a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági 
Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 
T/12790. számú törvényjavaslat. Javasolom a bizottságnak, hogy az ajánlási tervben foglalt 
két módosítóról döntsünk, ezek október 31-én kelt ajánlások.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Villányi Imre főosztályvezető urat, és kérem, 
majd ismertesse, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  
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Módosító javaslatok megvitatása 
 

Az 1. módosító javaslat dr. Józsa István képviselő úr módosítója. A kormány vagy a 
tárca álláspontja? 

 
VILLÁNYI IMRE f őosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. E tekintetben kormányálláspontunk van. A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A főosztályvezető úr a kormány álláspontját képviseli, és a kormány nem 

támogatja. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem 
támogatja? (Szavazás. – 14 nem szavazat.) Tartózkodás van-e? (Szavazás. – 1 tartózkodó 
szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 2. pont Spaller Endre képviselő úr módosító javaslata. A kormány álláspontja? 
 
VILLÁNYI IMRE f őosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): E 

tekintetben csak tárcaálláspontunk van. A tárca vezetése támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca vezetése támogatja. A bizottság támogatja-e a módosító javaslatot? 

(Szavazás. – 14 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. 
– 3 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

(Jelzésre:) A 4. pontról kell még döntenünk. A 3. pont összefügg a 2. ponttal, erről 
egyben döntöttünk. Elméletileg ezek egymással összefüggenek, de miután a jogász 
szétbontotta, a 4. pontról külön döntünk. Ebben az esetben kormányálláspont volt. A kormány 
támogatja-e a módosító javaslatot? 

 
VILLÁNYI IMRE f őosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 2 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) A döntést meghoztuk, a 
módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

Most lezárjuk a napirendi ponthoz kapcsolódó ajánlási pontokról való döntést. 
Köszönöm önöknek a részvételt, a napirendi pontot lezárom. 

 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/12415. szám) 

 
Soron következik Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. 

számú törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó módosítók 
megvitatása. Köszöntöm Kovács Beáta főosztályvezető-helyettes asszonyt a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból.  

 

Módosító javaslatok megvitatása 

 
A kollégák előzetesen egyeztettek a döntést igénylő kérdésekről. A módosításokat 

tartalmazó öt kötet a kezemben van, ezekből négyet használni is fogunk, mert olyan 
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módosításokat tartalmaznak, amelyek a bizottság hatáskörébe tartozónak tekinthetők. Ha 
készen állnak, akkor először az első kötetet tárgyaljuk.  

Az első kötetben a 151. §-hoz kapcsolódik Vágó Gábor és Osztolykán Ágnes 
módosító javaslata. A főosztályvezető-helyettes asszony kormány- vagy tárcaálláspontot 
képvisel-e? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Üdvözlöm az elnök urat és a bizottság tagjait. Tárcaálláspontot képviselek. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot képvisel. Az adott módosítóra a tárca álláspontja? 
 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 16 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó 
szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

Ezzel lezártuk az első kötetet, soron következik a második kötet. Itt több olyan 
módosítás van, amelyek egyéni képviselői kérésre kerültek be a döntési körbe. Ilyen például 
Simon Gábor 594. számú módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 2 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) A döntést meghoztuk, a 
módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 689. módosítás Z. Kárpát Dániel képviselő úr módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki támogatja, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! 

(Szavazás. – 3 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 14 nem szavazat.) A döntést 
meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

Ezzel a második kötet tárgyalását lezártuk, soron következik a harmadik kötet. Ebben 
is van képviselői kérésre a bizottság elé kerülő módosító javaslat. Ilyen a 977. módosító 
javaslat, Tóth Csaba képviselő úr módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 2 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 14 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 
1 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

Ugyancsak ebbe a sorba illeszkedik a 999. módosító javaslat, szintén Tóth Csaba 
képviselő úr módosító javaslata. A tárca álláspontja? 
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KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
tárca nem támogatja. 

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás. – 

2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 14 nem szavazat.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

Az 1096. módosító javaslat igen sok egyéb módosítóval összefügg, ezekről 
értelemszerűen egyben döntünk. Ez Szél Bernadett, Ertsey Katalin, Vágó Gábor 
képviselőtársaim módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 2 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 14 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 
1 tartózkodó szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

Lezártuk a harmadik kötetet. A negyedik kötetben nem találtunk olyan módosítót, 
amely a bizottság hatáskörébe illeszkedne, az ötödik kötet viszont több ilyen módosítót is 
tartalmaz, leginkább egy témakört átölelve. Ebből az első Z. Kárpát Dániel 1553. módosító 
javaslata. A tárca álláspontja? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 3 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 14 nem szavazat.) A döntést meghoztuk, a 
módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

Most egy hosszú sor következik. Az 1576. számú módosítót Schiffer András és 
képviselőtársai nyújtották be. A tárca álláspontja? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 14 igen szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó 
szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

Az 1582. számú következik, Szabó Rebeka és Scheiring Gábor képviselőtársaink 
módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó 
szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 1583. módosító javaslatot Jávor Benedek és Scheiring Gábor nyújtották be. A tárca 
támogatja-e?  
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KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 1584. számú Szabó Rebeka és Scheiring Gábor képviselők módosító javaslata. A 
tárca álláspontja? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Nincs jelzés.) 

Ki nem támogatja? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 1585. módosító javaslatot Jávor Benedek és Scheiring Gábor képviselőtársaink 
nyújtották be. A tárca álláspontja? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 1586. számú módosító javaslatot Szabó Rebeka és Scheiring Gábor nyújtották be. A 
tárca álláspontja? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.)  

A 1587. számú módosító javaslat Jávor Benedek és Scheiring Gábor módosító 
javaslata. A tárca álláspontja? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító javaslatot a bizottság egyharmada sem támogatja. 

Végül, de nem utolsósorban a 1595. számú módosító Font Sándor képviselő úr 
módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 14 igen 
szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 3 nem szavazat.) A döntést meghoztuk, a módosító 
javaslatot a bizottság támogatja. 

Tisztelt Bizottság! Ezt a nagyon komoly és felelősségteljes sort végigtárgyaltuk, ami a 
költségvetés módosítóira vonatkozik. Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárom. 

 

Egyebek 
 
Tisztelt Bizottság! Az Egyebek napirendi pont következik, amelyben jelezni 

szeretném, hogy jövő héten hétfőn bizottsági ülésünk lesz.  
További jó munkát kívánok mindenkinek, a bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra! 

 (Az ülés végének időpontja: 10 óra 29 perc) 
 
 

 

 
Simon Gábor  

a bizottság elnöke 
 
 
 

Zsigó Róbert 
a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 
 
 


