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Napirendi javaslat  
 
1. Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13138. szám) 
 (Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
 (Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása, valamint döntés bizottsági módosító 

javaslat benyújtásáról) 
 (Első helyen kijelölt bizottságként) 
 
2. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/12415. szám) 
 (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
 
3. Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13091. szám) 
 (Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása) 
 
4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke  
Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Boldog István (Fidesz)  
Földesi Gyula (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Ertsey Katalin (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Zsigó Róbert (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz)  
Mágori Józsefné (Fidesz) Örvendi Lászlónak (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP) Sági Istvánnak (Fidesz)  
Tóth Csaba (MSZP) Simon Gábornak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Kovács Beáta főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Matlák Zsuzsanna főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend ismertetése és elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén. A bizottsági 
ülést megnyitom. A bizottság határozatképes. A bizottság tagjai a bizottsági ülésen szép 
számmal részt véve ellenzéki és kormánypárti oldalon is megjelentek, hogy a munkájukkal 
hozzájáruljanak a mai eredményes döntéseinkhez. 

Az első döntésünk a napirendre vonatkozik. Az első napirendi pont az egyes 
törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló T/13138. 
számú törvényjavaslat, Németh Szilárd István képviselő úr önálló indítványa. (Szabó Zsolt: 
Szeretnék majd javaslatot tenni.) Először elfogadjuk a napirendet, aztán módosítjuk. E 
napirend keretében a kapcsolódó módosító javaslatokat fogjuk megvitatni, valamint bizottsági 
módosító javaslat benyújtásáról döntünk mint első helyen kijelölt bizottság. 

A második napirendi pont Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
T/12415. számú törvényjavaslat, ugyancsak a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása és szavazás útján való döntés. 

A harmadik napirendi pont egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében 
történő módosításáról szóló T/13091. számú törvényjavaslat, a kapcsolódó és bizottsági 
módosító javaslatok megvitatása a feladatunk. 

A negyedik napirendi pont az „egyebek”. 
Most teszem fel a kérdést, hogy van-e a napirendhez kapcsolódóan bármilyen ettől 

eltérő tárgyalási sorrendre vonatkozó javaslata a bizottság bármely tagjának. (Jelzésre:) Szabó 
Zsolt alelnök úrnak adom meg a szót a döntést megelőzően. 

 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az a javaslatom, hogy 

az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 
napirendi pontunkat utolsóként, ha úgy tetszik, az „egyebek” napirendi pont előtt tárgyaljuk 
meg. Az ok technikai. 

 
ELNÖK: Elvi kifogásom nincsen. Nem tudom, az előterjesztőt ki fogja képviselni. 
 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Én. 
 
ELNÖK: Alelnök úr, igen. A kormány ehhez a napirendi ponthoz érkezett képviselőjét 

kérdezem, hogy van-e akadálya az ön részéről annak, hogy egy kicsit később tárgyaljuk. 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nincs akadálya. 
 
ELNÖK: Nincs, köszönöm szépen. A feltett javaslat tekintetében, alelnök úr módosító 

javaslatával értelmezve úgy kérem a döntést, hogy az első napirendi pont megtárgyalását a 
harmadik napirendi pont keretében fogjuk megtenni, és így minden napirendi pont eggyel 
feljebb lép, tehát a másodikból lesz az első, a harmadikból a második, az elsőből pedig a 
harmadik. Így érthető.  

Aki ezzel egyetért, kérem, erősítse meg a szavazatával. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet és annak ilyen értelmű módosítását is. 
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Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Ennek jegyében az első napirendi pont Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat. E napirendi pont keretében a bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatokat fogjuk megvitatni és arról szavazás 
útján dönteni. Külön örömmel köszöntöm Kovács Beáta főosztályvezető-helyettest a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, aki a napirend tárgyalásában előterjesztői 
minőségben segíti a napirendben szükséges döntések meghozatalát. Ehhez kapcsolódóan azt 
kérem mindenkitől, hogy a 2013. december 3-i második kiegészítő ajánlást, a II. számú 
ajánlási tervet vegyünk magunk elé. A megvitatásra javasolt ajánlási pontok a 179/3. és a 
181/8., amely egyébként összefügg a 181/4. ponttal. Ezt a három ajánlási pontot két döntés 
formájában fogjuk megtárgyalni és azokról dönteni. 

Először a 179/3. számú kapcsolódó módosító javaslathoz lapozzunk, amely a 44. 
oldalon található. Ez személyesen Lázár János képviselő úr módosító javaslata, amely a 
GVH-t érinti. Az előterjesztőt szeretném kérdezni az álláspontjáról. 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Üdvözlöm elnök urat és a bizottság tagjait. A tárcaálláspontot mondom: igen, elfogadjuk, 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pontosítottuk a módosító tartalmát. Aki támogatja a 

módosító javaslatot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizennégy igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A döntést meghoztuk. 

Lapozzunk tovább! A következő, amelyről döntenünk kell és jeleztem, hogy 
egymással összefüggő két pont, a 181/8. pont, amely összefügg a 181/4. ponttal. Ez dr. Gaudi-
Nagy Tamás képviselő úr módosító javaslata, a Nemzeti Eszközkezelőre vonatkozó javaslat. 
Mi a tárca álláspontja? 

 
KOVÁCS BEÁTA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

Ilyet nem látok. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Három. A döntést meghoztuk, az egyharmadot sem kapta meg. 

Úgy vélem, hogy az előzetesen kijelölt módosítókon végigmentünk. Ha a bizottság 
tagjai közül bárki úgy érzi, hogy volna még olyan, amiről döntenünk kellene, de nem tettük 
fel szavazásra, kérem, jelezze! (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor köszönöm szépen. E 
napirendi pont keretében a feladatokat elvégeztük. Főosztályvezető-helyettes asszonynak is 
köszönöm az együttműködést. 

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13091. szám) (Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok 
megvitatása) 

Tovább lépünk, a következő napirendi pont az egyes törvényeknek a gyermekek 
védelme érdekében történő módosításról szóló T/13091. számú törvényjavaslathoz érkezett 
kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatainak a megvitatása. Kérdezem, hogy ki az 
előterjesztő. (Nincs jelentkező.) Egy rövid technikai szünet következik, amíg keresünk egy 
előterjesztőt. (Rövid szünet.) 

A rövid technikai szünet végén a második napirendi pont keretében - ahogy azt 
jeleztem - az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításról szóló 
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törvényjavaslatot fogjuk megtárgyalni, a kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatait. 
Kénytelen vagyok a jegyzőkönyv számára is dokumentálni, hogy előterjesztő nélkül fogjuk 
megtárgyalni. (Szabó Zsolt: Vállalom, hogy előterjesztő leszek.) Őszintén szólva a Házszabály 
szerint kormányzati előterjesztést nehéz így képviselni. Ha átül arra az oldalra az alelnök úr és 
szerepet vállal a kormányzati munkában, akkor menni fog a dolog. Miután képesek vagyunk 
az ajánlási tervből megtudni, hogy elvi alapon mi lehetett az előterjesztő álláspontja, ezért 
szerintem a döntésünket ilyen értelemben is meg tudjuk hozni. Alelnök úr felajánlását 
örömmel köszönjük, de ebben az esetben nem tudunk élni vele. Megoldjuk a dolgot így, 
kollektív bölcsességgel. 

Tisztelt Bizottság! Döntenünk kell, mégpedig a 2013. december 3-i ajánlási terv 
alapján, amely a T/13091/14. ügyiratszámot viseli. A 7. ajánlási pont az első, amelyben állást 
kell foglalnunk. Ez a 7. oldalon található. Az Alkotmányügyi bizottság módosító javaslata a 
19. §-t érinti. Az előterjesztő képviselője egyetértett a módosító javaslattal az ajánlási terv 
alapján, ezért én azt kérem, hogy aki egyetért a módosító javaslattal, kérem, most szavazzon! 
(Szavazás.) Tizennégy igen. Ki nem ért egyet vele? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Három. A döntést meghoztuk. 

A következő, amelyben döntenünk kell, a 14. számú módosító javaslat, ez pedig a 11. 
oldalon található. Ugyancsak az alkotmányügyi bizottságnak a 30. §-t érintő módosítása. Úgy 
látom az ajánlási tervből, hogy az előterjesztő képviselője egyetért a módosító javaslattal. Aki 
egyetért, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizennégy. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. Ebben is meghoztuk a döntést. Így a bizottság saját 
kollektív bölcsessége alapján megoldotta ezt a feladatot. 

Ha van olyan módosító pont, amelyről úgy érzi a bizottság bármely tagja, hogy kellene 
még állást foglalni, kérem, jelezze. (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs. Akkor lezártuk ennek a 
tárgyalását is. Köszönöm szépen. 

Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/13138. szám) (Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló 
indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása, valamint döntés bizottsági 
módosító javaslat benyújtásáról) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Most kanyarodnánk vissza az eredetileg elsőnek szánt, most harmadik napirendi 
pontunkhoz, amely az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat, Németh Szilárd István képviselő úr önálló indítványa. A 
kapcsolódó módosító javaslatokat fogjuk megvitatni, valamint a bizottsági módosító javaslat 
benyújtásáról szóló döntésünket meghozni. Ebben az esetben köszöntöm dr. Matlák 
Zsuzsanna főosztályvezető asszonyt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről. Ahogy azt 
alelnök úr jelezte, az előterjesztőt ebben az esetben Szabó Zsolt alelnök úr fogja képviselni, 
tehát őt mint előterjesztőt fogom majd megszólítani a módosítók kapcsán. 

Ebben a napirendi pontban és a napirendi pont keretén belül három teendőnk van, 
tisztelt bizottság. Van egy kapcsolódó, amiről dönteni fogunk, egy bizottsági módosító 
javaslat visszavonásáról kell döntenünk és egy új bizottsági módosító javaslat benyújtásáról. 
Ez minden bizonnyal egymással összefüggő ügyet fog jelenteni. Először azt javaslom, hogy a 
kapcsolódó módosító javaslatról döntsünk. Azt kérdezem a főosztályvezető asszonytól, hogy 
tárca- vagy kormányálláspontot fog képviselni a döntések során. 

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot fogok végig képviselni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Először az előterjesztőt kérdezem meg, hogy az 

előterjesztő támogatja-e a kapcsolódó módosító javaslatot, majd a tárcától kérdezem meg, 
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hogy mi az ő álláspontja az adott kérdésben, azt követően pedig szavazni fogunk. Tehát a 
kiegészítő ajánlásban egy kapcsolódó módosító javaslat benyújtására került sor Tóth Csaba, 
Simon Gábor és Pál Tibor képviselő urak kapcsolódó módosító javaslatára. Mi az előterjesztő 
álláspontja?  

 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Mi a tárca álláspontja az adott módosító 

javaslatról? 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

Három igen. Egyharmadot sem kapott. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy nem 
szavazat. A döntést meghoztuk. Sajnálatosan nincs meg az egyharmad. A kapcsolódó 
módosítóról döntöttünk. 

A következő döntésünk a bizottsági módosító javaslat visszavonására irányul. A 
módosító javaslat a T/13138/9. számú bizottsági ajánlás 8., 10. és 22. pontjait tartalmazza. 
Felolvasom a módosító javaslat visszavonásához kapcsolódó állásfoglalást. Az Országgyűlés 
Fogyasztóvédelmi bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. IX. 30. 
országgyűlési határozat 103. § (3) bekezdése alapján egyes törvényeknek a rezsicsökkentés 
végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló T/13138. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott T/13138/8. számú módosító javaslat 1., 3. és 10. pontjait visszavonja. A módosító 
javaslatot a T/13138/9. számú bizottsági ajánlás 8., 10. és 22. pontja tartalmazza. Ez a 
döntésünk alapja.  

Először az előterjesztőt kell megkérdeznem a módosító javaslat visszavonásával 
kapcsolatban.  

 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Kérem a módosító javaslat visszavonását. Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárcának van-e álláspontja ehhez kapcsolódóan? 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

visszavonást támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizennégy. 

Aki nem támogatja a módosító javaslat visszavonását, kérem, jelezze? (Szavazás.) Ilyen nincs. 
Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A döntést meghoztuk. 

Most egy új bizottsági módosító javaslat benyújtásáról kell döntenünk. A bizottsági 
módosító javaslat felvezetéseként az előterjesztőt szeretném megkérni, hogy a döntésünk 
elősegítése végett vagy ő vagy a tárca képviselője két mondatban a módosító javaslat 
indokoltságát legyen szíves a bizottság számára elővezetni. Alelnök úrnak mint 
előterjesztőnek adom meg a szót. Tessék parancsolni! 

 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! A módosító javaslat három témában és 

három tételben tartalmaz szabályozást. Egyrészt bevezetésre kerül a fogyasztóvédelmi 
referens, ami azt a célt szolgálja, hogy a multinacionális vállalkozások, olyan vállalkozások 
tekintetében, amelyek bizonyos hatáskört átlépnek, több országban több területen is 
folytathatnak tevékenységet, olyan referens kerüljön kinevezésre, aki a fogyasztóvédelmi 
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kérdésekben otthon van és akivel közvetlen és direkt kapcsolat tartható. Ez az együttműködést 
és a különböző típusú felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket segíti elő.  

A másik nagy témakör, ami módosul: a Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzési 
hatáskörét, jogkörét pontosítjuk. Olyan területeken adunk lehetőséget a betekintésre, 
ellenőrzésre és hatósági jogkörrel való eljárásra, ahol eddig nem volt. Itt a fogyasztói 
csoportokat emelném ki, illetve a gyermekek és fiatalkorúak védelmét, ami nagyon fontos 
terület ebben a témakörben. Itt adunk nagyobb lehetőséget a hatóságnak az eljárásra. 

Ami talán megint csak fontos, hogy a számlakép tartalmát pontosítjuk, és elsősorban 
talán ez a legkiemelkedőbb. Több információt nyújtunk a szolgáltatást igénybe vevők részére 
a számlaképet illetően. Itt valamennyi számlakép, ami a korábbi mellékletekben szerepelt, 
szerepelnek. Kérem, hogy a módosító javaslatot a tisztelt bizottság támogassa. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e bárkinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban, 

a módosító javaslattal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Úgy értelmeztem 
természetszerűleg, hogy alelnök úr előterjesztőként nemcsak az indoklást, hanem a támogatást 
is jelezte. A bizottsági módosítóval kapcsolatban a tárca álláspontját szeretném ugyancsak 
megkérdezni. 

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását ezzel a 

tartalommal. Aki támogatja, kérem, most tegye fel a kezét! (Szavazás.) Tizennégy. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. A döntést meghoztuk. 

Ezzel e napirendi pont keretében lévő feladatainkat is elvégeztük. Köszönöm szépen a 
főosztályvezető asszonynak az együttműködést. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Az „egyebek” napirendi ponton belül azt jelzem, hogy ha a 
parlamenti menetrendből adódóan más helyzet nem áll elő, akkor ebben a pillanatban nem 
tervezünk bizottsági ülést a jövő héten, merthogy a kapcsolódó módosító javaslatokról a 
döntéseket és az egyéb döntéseket meghoztuk. Csak abban az esetben lesz bizottsági ülés - és 
erről előre időben fogjuk értesíteni a bizottság tagjait -, ha ehhez képest új helyzet állna elő a 
jogszabályok tárgyalása miatt vagy bármilyen más helyzetből adódóan. 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen mindenkinek az érdemi együttműködést. A mai 
bizottsági ülést bezárom. Jó munkát kívánok mindenkinek a továbbaikban! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 26 perc) 

 
 

  

Simon Gábor 
elnök 
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Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika  


