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Napirendi javaslat  
 
1. A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 
szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12846. szám)  
(Rogán Antal, Ékes József, Németh Szilárd István és Dióssi Csaba (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)     
  
 2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott   
 
Szabó Zsolt (Fidesz) Zsigó Róbertnek (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Kisgergely Kornél helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9  óra 08 perc) 
 

Elnöki megnyitó 

ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke - a továbbiakban ELNÖK: Szeretettel 
köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén megjelent bizottsági tagokat, a kormány 
képviselőit, munkatársainkat. A mai ülésnek két napirendi pontja van, az egyik a pénzügyi 
rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény 
módosításával kapcsolatos módosító indítványok megvitatása. A második napirendi pont 
pedig az egyebek napirendi pont. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül van-e valakinek 
hozzáfűznivalója a napirendhez. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor kérem, hogy aki 
elfogadja a mai ülés napirendjét, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangú 
szavazással a mai ülés napirendjét elfogadtuk. 

A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 
szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12846. szám) 
(Rogán Antal, Ékes József, Németh Szilárd István és Dióssi Csaba (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)   

Kezdjük is az első napirendi ponttal. Mindannyian kézhez kapták az ajánlás tervezetét. 
Ebből látszik, hogy 3 módosító javaslatról kell állást foglalnunk. Az előterjesztőt Boldog 
István képviselő úr képviseli a mai bizottsági ülésen, és köszöntöm Kisgergely Kornél 
helyettes államtitkár urat, a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Először meg fogom kérdezni 
az előterjesztőt, majd a kormány-, illetve tárcaálláspontot, ezt követően pedig szavazunk a 
módosító javaslatokról. Kérdezem tehát, hogy az ajánlás 1. pontját, dr. Kiss Sándor képviselő 
úr által beadott módosító javaslatról mi az álláspontja.  

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét.  
 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (NGM): Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Senki. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 13 nem. Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) Nem. Tehát 13 nem szavazattal 
egyharmadot sem kapott.  

Következik a 2. pont, Volner János képviselő úr módosító javaslata.  
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (NGM): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Horváth Zsolt képviselő úr kért szót, parancsoljon!  
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Ebben a módosító javaslatban bár nem tökéletes, de az irányelvvel én 
magam egyetértenék, ugyanis a rezsicsökkentésünk célja az volt, hogy minden magyar ember, 
akinek a jövedelme a bankszámlájára érkezik, az ezt adómentesen, illetve a banktól kiszabott 
jutalék nélkül megkaphassa. Az viszont egy nagyon gyakori eset, hogy házastársak vagy – 
engedjük meg – élettársak ugyanarra a számlára kapják mind a ketten a havi jövedelmüket. 
Ezt jelen pillanatban az előterjesztés kizárja. Ez a módosító javaslat nem köti ki azt a kitételt, 
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hogy abban az esetben lehessen minden személynek térítésmentesen kétszer felvenni 
bankautomatából készpénzt, ha a jövedelme valóban erre a számlára érkezik. Ezért ebben a 
formában ez a javaslat nekem sem tetszik, de én az előterjesztőnek is és a tárcának is 
megfontolásra javaslok egy olyan kapcsolódó módosító elkészítését, amelyikkel a javaslat 
megfelel a valódi célunknak, illetve annak a kommunikációnak is megfelel, amit mondunk. 
Tehát, hogy akinek a jövedelme a számlára érkezik, az térítésmentesen, két alkalommal 
vehessen fel készpénzt. Én azt gondolom, hogy ez most nincs biztosítva, tehát egy 
kistelepülésen, ahol nem elterjedt mondjuk a POS-terminálok használata, ott bizony 
előfordulhat, hogy egy családban két bankkártyával sem nagyon tudják a jövedelmüket 
kivenni. Illetve készpénzzel kénytelenek fizetni. Tehát sem az alkalmak száma, ugye a kettő 
lecsökkent, tehát tulajdonképpen valamelyik fél nem tudja érdemben használni a kártyát vagy 
meg kell osztoznia, tehát azt gondolom, hogy ők hátrányba kerülnek. 

Tekintettel arra, hogy erre egy módon fognak reagálni az emberek: meg fogják osztani 
a számlájukat, a végeredmény pedig az, hogy megint a bank jár jól, mert két számlát fog 
vezetni ugyanannak a családnak. Tényleg megfontolásra gondolom, hogy egy kapcsolódóval 
nyúljunk hozzá. Ebben a formájában én sem fogom támogatni, de szeretném, ha ezt meg 
tudnánk tenni. Nagyon szűkös a határidő, úgy tudom, hogy délután már a részletes vita le fog 
zárulni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e 

reagálni. 
 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (NGM): A képviselő úrral egyetértek 

abban, hogy a szándék valójában ez lenne. Úgy gondoltuk, hogy kezdetnek az adminisztrációs 
terheit minél alacsonyabban kéne meghatározni, de meg fogjuk fontolni ezt a javaslatot is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki tartózkodik. 

(Szavazás.) Ez 13. Ellene és igennel nem szavazott senki, egyharmadot sem kapott.  
A 3. pont Román István képviselő úr módosító indítványa. 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (NGM): Támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 13 igen. Ellene és tartózkodás nem volt, úgyhogy 

ezt pedig a bizottság támogatta. 
Ezzel le is zárhatjuk az 1. napirendi pontot.  

Egyebek  

Kérdezem, hogy egyebek között kíván-e valaki hozzászólni. Én annyit szeretnék 
mondani, hogy hétfőn, november 4-én délelőtt ülést fogunk tartani valószínűleg. Más 
jelentkezőt nem látok, köszönöm, hogy eljöttek a mai ülésre, további jó munkát kívánok. A 
bizottság mai ülését bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 15 perc.)  

 
Zsigó Róbert 

Elnök 
 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
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