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Napirendi javaslat  

1. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 
szóló törvényjavaslat (T/11109. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10903. szám) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

3. Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10858. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

4. Egyebek 

 



- 4 - 

 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Hegedűs Tamás (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Schön Péter (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Rogán Antal (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Kisgergely Kornél helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Megjelentek  
 
Szűcs Lajos főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Gyura Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 



- 5 - 

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 52 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
szeretettel köszöntök mindenkit a gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén.  

Képviselőtársaim előre megkapták elektronikus formában a meghívót, ami tartalmazza 
a napirendi javaslatot. Kérdezem, van-e esetleg kérdés vagy észrevétel a napirendi javaslattal 
kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Úgy látom, ilyen nincs, úgyhogy döntünk róla. Aki elfogadja a 
napirendi javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú.  

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 
szóló T/11109. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rá is térünk az első napirendi pontunkra, az autópályák, autóutak és főutak 
használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényjavaslatra, pontosabban a 
módosító javaslatokat megvitatására kerül sor, s első helyen kijelölt bizottságként tesszük 
mindezt. Külön köszöntöm dr. Fónagy János államtitkár urat, illetve Szűcs Lajos 
főosztályvezető urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről. 

Az ajánlást a képviselőtársaink kiosztva megkapták. Kérdezem, hogy az ajánlás 
1. pontjában Kovács Tibor, dr. Józsa István és Tóth Csaba képviselőtársaink módosító 
javaslatát a tárca támogatja-e vagy sem.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Dr. Fónagy János: Bocsánat, a tárca.) Tehát a 

tárca támogatja az ajánlás 1. pontjában Kovács Tibor, dr. Józsa István és Tóth Csaba 
képviselőtársaink módosító javaslatát. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem 
látok, úgyhogy szavazunk. Aki az ajánlás 1. pontjában Kovács Tibor, dr. Józsa István és 
dr. Tóth Csaba képviselőtársaink módosító javaslatát támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság egyhangúlag támogatja.  

Az ajánlás 2. pontjában Kovács Tibor és társai javaslatáról kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, döntünk. Aki az 

ajánlás 2. pontjában Kovács Tibor és társai javaslatát támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy a bizottság nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

Az ajánlás 3. pontjában Kovács Tibor és társai javaslatáról kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, döntünk. Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy a 
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 4. pontjában Manninger Jenő javaslatáról kérdezem a tárca álláspontját. 
Amiről először – elnézést, államtitkár úr –, a bizottságnak állást kell foglalnia, hogy 
házszabályszerű-e vagy nem. Kérdezem, ki az, aki házszabályszerűnek gondolja az ajánlás 
4. pontjában Manninger Jenő által beadott módosító javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) A házszabályszerűséget a bizottság megállapította.  

Most kérdezem államtitkár urat, hogy ebben a formában támogatja-e a tárca.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. 

Aki támogatja az ajánlás 4. pontjában Manninger Jenő képviselőtársunk módosító javaslatát, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta.  

Van-e olyan módosító javaslat, amiről nem döntöttünk, de kellett volna? (Nincs 
jelzés.) Ilyet nem látok, ezzel az 1. napirendi pontot lezárom, s megköszönöm miniszter 
úrnak, hogy részt vett a bizottsági ülésen. 

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10903. számú törvényjavaslat 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk második pontjára, az egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatására, illetve módosító javaslatokat nyújt be a gazdasági bizottság, első helyen 
kijelölt bizottságként járunk el. 

Köszöntöm Kisgergely Kornél helyettes államtitkár urat, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről, és Gyura Gábor főosztályvezető urat, szintúgy a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről.  

A képviselőtársaim megkapták az ajánlást. Kérdezem, hogy az ajánlás 1. pontjában 
dr. Kiss Sándor képviselőtársunk módosító javaslatáról tárca- vagy kormányálláspontot tud 
mondani. 

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspont tudok mondani.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja-e vagy sem?  
 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. 

Aki támogatja dr. Kiss Sándor módosító javaslatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 2. pontjában Szólláth Tibor Zoltán és Ivanics Ferenc módosító javaslatáról 
kérdezem a tárcát.  

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ennél a módosító indítványnál azt a pontot, ami kivenné a törvényből azt, hogy a forgatható 
utalványokon kötelező legyen feltüntetni a névértéket, aggályosnak tartjuk, mivel ez a már 
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kint lévő állományra nem vonatkozik. Úgy gondoljuk, hogy ez nem jelentene túlzott terhet a 
kibocsátók részére, úgyhogy a tárca emiatt nem támogatja ezt a módosítót.  

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, úgy döntünk. Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy a 
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 3. pontjában Szólláth Tibor és társai módosító javaslatáról kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Indoklást kaphatunk? 
 
KISGRGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez 

nem kezeli a sérült utalványokat megfelelően.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, kérdezem, ki támogatja Szólláth Tibor és Ivanics Ferenc képviselőtársaink módosító 
javaslatát. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 4. pontjában szintén Szólláth Tibor és Ivanics Ferenc javaslatáról kérdezem 
a tárcát.  

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez 

összefügg a 2. ponttal, és ugyanazon okból nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Tehát a tárca nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, úgy döntünk. Aki támogatja az ajánlás 4. pontjában Szólláth Tibor és 
Ivanics Ferenc módosító javaslatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 
nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Rátérünk a bizottságunk által benyújtandó módosító javaslatokra, ez kilenc darab 
módosító javaslatot jelent, melyek a képviselőtársaink előtt vannak, a paragrafusszámok 
növekvő sorrendjében.  

Rá is térünk arra, ami a 2. §-sal foglalkozik. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. 

Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

A következő bizottsági módosító javaslat a 3. §-sal foglalkozik. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. 
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

Rátérünk az új 3. és 4. §-sal foglalkozó bizottsági módosító javaslatunkra, ez 
sorrendben a harmadik. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. 

Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

Rátérünk a 15. §-sal foglalkozó bizottsági módosító javaslatunkra, ez sorrendben a 
negyedik. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. 

Aki támogatja a 15. §-sal foglalkozó bizottsági módosító javaslatot, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Rátérünk a 49. §-sal foglalkozó bizottsági módosító javaslatunkra. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. 

Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

Rátérünk az új 84. és 85. §-sal foglalkozó bizottsági módosító javaslatunkra, ez 
sorrendben a hatodik. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. 

Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

A hetedik módosító javaslatunk, ami új alcímmel és a 86. §-sal egészíti ki a törvényt. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. 
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

Rátérünk a nyolcadik bizottsági módosító javaslatunkra, ami új 103. §-sal egészíti ki a 
törvényt.  

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. 

Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

Rátérünk a kilencedik módosító javaslatunkra, ami a 107. §-t módosítja. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. 

Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amiről döntenünk kellett volna, de nem így 
tettünk? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy megköszönöm Kisgergely Kornél helyettes 
államtitkár úrnak, illetve Gyura Gábor főosztályvezető úrnak a részvételt, jó munkát kívánok 
önöknek.  

Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló T/10858. 
számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk utolsó pontjára, az egyes törvények 
távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatra, most került 
kiosztásra a módosító javaslat, első helyen kijelölt bizottságként tárgyaljuk. Alapvetően 
kapcsolódó módosító javaslatról kellene döntenünk, de kapcsolódó módosító javaslat nem 
érkezett, úgyhogy egy bizottsági módosító javaslatunk van. Külön köszöntöm Pankucsi 
Zoltán helyettes államtitkár urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

Bizottsági tagtársaim megkapták ezt a hosszabb módosító javaslatot. Azért egy rövid 
véleményt is szeretnék kérni helyettes államtitkár úrtól, illetve hogy a tárca vagy a kormány 
támogatja-e a módosító javaslatunkat vagy sem. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Köszöntöm önöket, köszönöm szépen a szót. Az általános vita kapcsán érkezett 
felvetések nyomán igyekeztünk egy kicsit életszerűbbé tenni a távszerencsejáték-szervezésre 
vonatkozó szabályokat.  

Ennek keretében az ügyfél-azonosítás volt az egyik beazonosított pont, ahol úgy 
éreztük, hogy egyszerűsítésre van szükség a szabályrendszerben, és ennek az 
egyszerűsítésnek a jegyében látjuk ezt a módosítást támogathatónak. A módosítás nagyon 
tömören arról szól, hogy meghatározza a szerencsejáték-törvény, hogy mely adatokat kell a 
távszerencsejátékot játszóknak megadniuk a szerencsejáték-szervező felé, melyek azok az 
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adatok, amelyeket nyilván kell tartania a szervezőnek: név, lakcím, állampolgárság, azonosító 
okmány típusa, száma, illetve a születési adatok. Az újdonság ebben a módosító javaslatban 
az, hogy egy nagyon egyszerű, ámde biztos azonosítási, ellenőrzési módszert vezet be a 
távszerencsejáték-szervező számára ez a javasolt módosítás. Ez pedig arról szólna, hogy ha 
már a szerencsejáték-szervező beszerezte az azonosításhoz szükséges adatokat, akkor ezt 
vissza tudja igazoltatni a személyiadat- és lakcímnyilvántartóval. Ez nem jelenti azt, 
gyakorlatilag tömeges adatok áramolnának a szerencsejáték-szervező felé, hanem 
gyakorlatilag egy igen vagy nem megerősítést kapna a KEK KH-tól a szerencsejáték-
szervező. Ez azt jelenti, hogy ha beazonosította a magánszemélyt, akkor a lakcímnyilvántartó 
visszaigazolja, hogy ezek az adatok valóban helyesek-e vagy nem. Ha az adatok helyesek, 
akkor gyakorlatilag az azonosítás megtörtént, nincs szükség emberi beavatkozásra, 
villámgyorsan bekövetkezhet az azonosítás, és biztonságosan lehet azt mondani, hogy 
pénzmosási szempontból, illetve akármilyen más szempontból megtörtént a játékos 
egyértelmű beazonosítása.  

Ezt vezettük át ebben a módosítóban. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, úgy gondolom, arra a felvetésre is, miszerint kiskorúak is tudnak játszani, megoldást ad 
ez a módosító javaslat, és többek között nyilvánvalóan kontrolláltabb formában tudnak a 
játékosok is élni a távszerencsejáték által biztosított lehetőségekkel.  

Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, úgy döntünk. Aki a bizottsági módosító 
javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottsági 
módosító javaslatot a gazdasági bizottság elfogadta. 

Van-e olyan módosító javaslat, amiről nem döntöttünk, de kellett volna? (Nincs 
jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az egyebekben van-e valakinek kérdése vagy felvetése? (Nincs jelzés.) Nincs, 
köszönöm szépen, akkor ezzel a bizottsági ülést berekesztem, önöknek jó munkát kívánok. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 6 perc)  

 

Koszorús László 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


