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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 és Ékes József (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

2. A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12847. szám)  
(Dr. Puskás Imre és Ékes József (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

3. 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)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  

4. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12702. szám)  
(Koszorús László és Bencsik János (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Módosító javaslat megvitatása) 

5. Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám)  
(Általános vita) 

6. Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12684. 
szám)  
(A Fogyasztóvédelmi bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása) 

7. Állásfoglalás kialakítása 

8. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) 
Vágó Gábor (LMP) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dióssi Csaba (Fidesz) megérkezéséig Herman Istvánnak (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) Kupcsok Lajosnak (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) megérkezéséig Bencsik Jánosnak (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) megérkezéséig Román Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. György Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) megérkezéséig Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Ékes József (Fidesz) előterjesztőként 
Dr. Czepek Gábor helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Weingartner Lilla főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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Megjelent 
Dr. Villányi Imre főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
üdvözlöm a bizottság tagjait. Az ellenzék ugyan látványos távollétével tüntet, de tekintettel 
arra, hogy a helyettesítésekkel együtt a bizottság határozatképes, el fogjuk kezdeni a munkát. 

A bizottság napirendi javaslatát az új változatban is kézhez kapták a bizottság tagjai. 
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavaztatnék.  

Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatni tudja. Az, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság a helyettesítéseket 
figyelembe véve 20 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a napirend elfogadását.  

A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 
szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló T/12846. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

Az első napirendi pontban a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi megfelelő törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat vitájára kerülne sor. Egy pillanatig átadom az ülés vezetését Koszorús alelnök 
úrnak, tekintettel arra, hogy itt én lennék az előterjesztő.  

 
(Az ülés vezetését Koszorús László, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg is adom az előterjesztőnek a lehetőséget, hogy 

kiegészítése az írásos anyagot. 
 

Rogán Antal (Fidesz) kiegészítése 

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm. Itt a tárgysorozatba-vételről, 
illetve az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Ez a törvényjavaslat a kétszeres 
ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét biztosítja. Miért van rá szükség? Az én 
meggyőződésem szerint azért van rá szükség, mert az elmúlt hónapokban azt tapasztalhattuk, 
hogy Magyarországon a bankok és a pénzintézetek az adótartalomhoz képest sokkal 
jelentősebb mértékben, az adótartalom többszörösével emelték meg a szolgáltatási díjaikat. 
Magyarországon közel 40-45 százalékkal emelkedtek meg a pénzügyi szolgáltatások díjai. 
Azt gondolom, hogy egyetlen banknak és pénzintézetnek sem engedhetjük meg azt, hogy 
alacsony keresetű embereken degeszre keresse magát és azok ne tudjanak hozzáférni 
egyébként külön díj nélkül a fizetésükhöz. Ez a törvényjavaslat azt biztosítja, hogy az 
átlagkereset alatt keresők külön díj fizetése nélkül hozzá tudjanak jutni a fizetésükhöz, 
amennyiben azt készpénzben kívánják felvenni. 

Lehetővé teszi, hogy ezt a jogot az első két készpénzfelvételnél maximum havi 150 
ezer forint erejéig bármely ATM-nél, tehát bármely bankjegykiadó automatánál érvényesíteni 
lehessen, függetlenül attól, hogy éppen ki a számlavezető pénzintézet. Azok számára pedig, 
akik nem rendelkeznek egyébként bankkártyával, a következő év végéig biztosítja ezt a 
lehetőséget a bankfiókban is. Itt azt szeretném elmondani, hogy az összes érintettnek, vagyis a 
folyószámlával rendelkezőknek a 3 százaléka az, aki nem rendelkezik bankkártyával. Ez egy 
jelentős kisebbség tehát. Azt gondolom, azért nem indokolt mindenki számára a bankban való 
készpénzfelvételt is biztosítani, mert ez felesleges sorbaálláshoz vezetne egyébként a 
bankfiókokban, és nem ez a cél, hiszen az ATM-hálózaton keresztül is ez a jog 
érvényesíthető. 
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Ennek megfelelően raktuk össze a törvényjavaslatot. Azt gondolom, hogy a 
törvényjavaslat azért jó, mert egyébként bármely bankjegykiadó automatánál biztosítja ezt a 
jogot a hitelkártyával rendelkezőnek, ez pedig még a jelenlegi állapothoz képest is jelentős 
könnyebbség. Február 1-jétől érvényes ez a jog. Aki ezzel élni kíván, annak be kell jelenteni, 
hogy ezt melyik bankszámlája vonatkozásában teszi, ezt 2014. január 20-ig lehet a számlát 
vezető pénzintézetnél megtenni. A visszaélések elkerülése végett a pénzintézeteknek is majd 
bejelentési kötelezettségük lesz és egy közös adatbázist kell létrehozniuk, erre azonban a 
következő év végéig rendelkezésre áll a lehetséges idő. Viszont itt utólag is lehet a 
visszaéléseket büntetni. Tehát aki mondjuk két bankszámlára vonatkozóan jelentette ezt a 
jogát és később kiderül, hogy ezzel visszaélt, akkor a bank megfizettetheti azokat a díjakat, 
amelyektől így elesett. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy a visszaélések lehetőségét is 
korlátozzuk. Természetesen ez a jog csak magánszemélyeknek és magánszemély egy 
számlájánál biztosított.  

Ez tehát az alapvető tartalma magának a törvényjavaslatnak és kérem a tisztelt 
bizottság támogatását az általános vitára való alkalmassághoz, illetve a tárgysorozatba-
vételhez. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a képviselőtársaink 
részéről? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs, így döntünk. Ki az, aki a pénzügyi 
rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot tárgysorozatba-vételre, illetve általános vitára 
alkalmasnak tartja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen. Tartózkodás? (Senki 
sem jelentkezik.) Nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás és nem szavazat nélkül 
a bizottság tárgysorozatba-vételre és általános vitára alkalmasnak találta. 

Előadót tudunk állítani. Jómagam vállalnám a feladatot és vissza is adom a szót az 
elnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését Rogán Antal, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Mivel kisebbségi vélemény nem volt, ennek megfelelően kisebbségi előadót 

nem lehet állítani.  

A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12847. 
számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és 
általános vita) 

Térjünk át a szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslatra. Puskás Imre és Ékes József képviselő urak önálló indítványánál 
szintén tárgysorozatba-vételről és általános vitára alkalmasságról kell dönteni. Ékes képviselő 
urat kérem, hogy foglaljon helyet és mint előterjesztő, amennyiben van szóbeli kiegészítése, 
akkor kérem, hogy azt most tegye meg. 

 

Ékes József (Fidesz) kiegészítése 

ÉKES JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Tényleg csak nagyon röviden, hisz most már a harmadik alkalommal nyúlunk hozzá a 
szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz. (Dr. Selmeczi Gabriella megérkezik.) Ennek az előzménye az volt, hogy 
2012 őszén az onlineszerencsejáték-rendszer átalakítására vonatkozóan a kormány jelentős 
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lépésre szánta el magát. Megtiltotta a pénznyerő automaták és más, félkarú rablók működését 
kocsmákban, bárokban és ezeket kizárólag az állam által kijelölt három szerencsejáték-
kaszinóban engedélyezte. Következő lépésként megszüntette az online kártyajátékok, 
lóversenyfogadás liberalizációját, az állami koncesszióhoz kötött valamennyi hírközlési 
rendszerek útján szervezett sportfogadást, valamint a kártya- és kaszinójátékot. 
Magántársaságok így öt évre kaphattak engedélyt az internetes sportfogadás szervezésére, ami 
után játéktípusonként évi 100 millió forint koncessziós díjat kellett fizetniük. Az állami 
szerencsejátékot szervező alanyi jogon vehet részt mindhárom online tevékenységben. Az 
abban elfogadott változtatások szerint az érintett társaságoknak ellenőrizni kell a regisztrálók 
adatait, a 18 éven aluliak jelentkezését el kell utasítaniuk és engedéllyel nem rendelkező 
szervezők oldalait pedig a hírközlés-szolgáltatóknak blokkolniuk kell.  

A most benyújtott törvényjavaslat célja a tiszta és átlátható viszony megteremtése, a 
trükközés megakadályozása. Fontos ugyanis, hogy a szerencsejáték-iparban az ismeretlen és 
gyakran kétes hátterű jelentkezőkkel szemben egy új eljárás biztosításával az állam értékelni 
tudja a korábbi szereplő megbízhatóságát, valamint az eddig tanúsított jogkövető 
magatartását. Az új eljárás feltétele azonban az, hogy a koncessziós díjnak a mindenkori 
minimum koncessziós díj kétszeresének kell lennie. A fenti célra tekintettel a javaslat 
meghatározza a megbízható szerencsejáték-szervező fogalmát és a nemzeti vagyonról szóló 
törvény a koncessziós törvény vonatkozó részeinek módosítása útján megteremteni annak 
lehetőségét, hogy az ágazati miniszter pályázati eljárás mellőzésével is köthessen koncessziós 
szerződést. Tehát nagyon szigorú feltételek mellett lehet magát a szerencsejátékot a törvény 
elfogadása után a továbbiakban mint eljárást kezdeményezni és annak a lehetőségét 
biztosítani. Röviden ennyivel szeretném kiegészíteni a törvényjavaslatot.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezném a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése vagy 
észrevétele. Amennyiben nincs, azt gondolom, reagálni sem kell. (Senki sem jelentkezik.) 
Tekintettel arra, hogy a kormány képviselője a költségvetési bizottság ülésén van még és nem 
tudott átérni, azt gondolom, a távollétében is tudunk dönteni. Tárgysorozatba-vételről és 
általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a bizottság 
tagjai közül. (Szavazás. – Vágó Gábor megérkezik.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta a tárgysorozatba-vételt és az általános vitára való alkalmasságot. Köszönöm. 

Határozathozatal a napirendi pontok cseréjéről 

Térjünk át a következő napirendi pontunkra. Pontosabban áttérnénk. Itt a 
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényjavaslatokkal 
kapcsolatban sorrendcserét javasolnék, mert most indult el a fogyasztóvédelmi bizottságból a 
kormány képviselője. Viszont a Ptk.-val kapcsolatos ügyben jelen van a kormány képviselője. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kifogása a sorrendcsere ellen. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja, tehát hogy most a 
Ptk.-t és a fogyasztóvédelmi célú módosításokat vegyük előre. (Szavazás.) Köszönöm. A 
bizottság támogatja, így át tudunk térni a következő pontra.  

Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló T/12824. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Tehát egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról döntünk. 
Nyilvánvaló, hogy itt a bizottság feladatkörét érintő pontokról beszélünk alapvetően.  

Tisztelettel üdvözlöm a kormány képviselőjét, Czepek Gábor helyettes államtitkár urat 
és kérdezném, hogy van-e szóbeli kiegészítése a javaslathoz.  
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Dr. Czepek Gábor (KIM) kiegészítése 

DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden csak két mondatot szeretnék 
mondani. 

Több mint 170 törvény módosítását tartalmazza ez a törvénycsomag. A korábbi 
gyakorlattal ellentétben a hatályba nem lépett Ptk. esetében ez több részre volt bontva 
kormányzati feladatkör szerint. Ez a törvény mindent tartalmaz, ami a kormány hatáskörébe 
tartozó jogszabály-módosításokat érinti. Úgyhogy valóban szinte valamennyi bizottságot 
érintő szakterületekről van szó. Amennyiben kérdés merül fel a gazdasági tárgyú törvényeket 
érintően, állunk rendelkezésre, de ezek a jogszabály-módosítások szükségesek ahhoz, hogy 
2014. március 15-én az új Polgári Törvénykönyv alkalmazásra kerülhessen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Vágó Gábor jelentkezik.) 

Vágó Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 

Vágó Gábor (LMP) kérdése 

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Szeretném kérdezni, helyettes államtitkár 
úr, hogy ön mit emelne ki ezen salátatörvény-csomagból, amit valóban fontosnak és 
politikailag hangsúlyosnak vél. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Felhívnám a képviselő úr figyelmét arra, hogy a gazdaság bizottság hatás- és 

feladatkörébe tartozó kérdéseket nézzük. (Vágó Gábor: Igen. Azért kérdezem!) Parancsoljon, 
helyettes államtitkár úr, ha kíván válaszolni! 

 

Válaszadás 

DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Igazából döntően olyan átvezetésekről van szó, amelyek a 
hatálybalépéshez technikailag szükségesek. Például elnevezésbeli változások az új Ptk.-ban, 
amelyet az ágazati törvényekben át kellett vezetni, új jogintézmények, legyen szó akár a 
bizalmi vagyonkezelésről, vagy a zálogjogi szabályok megváltozásáról. Döntően 
szövegcserés és technikai módosításokat tartalmaz a törvény. Az én területemen, az 
igazságügyi területen a Pp. kapcsán vannak érdemi dolgok, de az nem tartozik a bizottság 
hatáskörébe. Együtt képviseljük azonban a törvényt Jármai helyettes államtitkár úrral az 
NGM részéről, amennyiben neki kiemelnivalója van a pénzügyi tárgyú törvények kapcsán, 
akkor átadom neki a szót, de olyan módosításokat nem tartalmaz, képviselő úr, amely 
tartalmilag és strukturálisan érintené a pénzügyi tárgyú törvényeket. Mondok egy példát. Nem 
önálló zálogjognak, hanem különvált zálogjognak fogják hívni a jövőben. Ezt a 
jelzáloglevelekről és hitelintézetekről szóló törvényben át kellett vezetni. De ez a tartalmi 
módosulás már eldőlt az új Ptk. kapcsán, itt tulajdonképpen utánkövetik a jogszabályok. 
Tehát bízom benne és a legjobb ismereteim szerint nem fognak meglepődni, hogy milyen új 
tartalmi változtatásokat tartalmaz ez a törvénycsomag, hiszen technikai módosításokról van 
szó. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek után maradt-e még kérdés vagy észrevétel? (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntenénk az általános vitára való alkalmasságról. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki az általános vitára való alkalmasságot támogatja. 
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Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 20 igen szavazattal támogatja. Ki 
az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás 
mellett az általános vitára való alkalmasságot a bizottság támogatta. Köszönöm a helyettes 
államtitkár úrnak.  

Egyes törvényeknek fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló T/12684. számú 
törvényjavaslat (A Fogyasztóvédelmi bizottság által benyújtott módosító javaslat 
megvitatása) 

Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslatra 
térnénk át. Tisztelettel üdvözlöm Weingartner Lilla főosztályvezető asszonyt, a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból. A fogyasztóvédelmi bizottság által benyújtott módosító 
javaslatot vitatjuk meg. Van két számozott ajánlásunk. Van egy rendes és egy kiegészítő 
ajánlás. Kezdjük az ajánlás 1. pontjával, amelyet a fogyasztóvédelmi bizottság nyújtott be. 
Kormány- vagy tárcaálláspontot tud ismertetni? 

 
WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányálláspontot tudok mondani.  
 
ELNÖK: Akkor kérem, ismertesse a kormány álláspontját! 
 
WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Ez az 1. ajánlási pontban a 4. §, ugye? (Weingartner Lilla: Igen.) Tehát itt a 

4. számú számozott ajánlás 1. pontjáról beszélünk. A kormány támogatja ezt a javaslatot. 
Vágó Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. A fogyasztóvédelmi referens kapcsán 

felvetődik az a kérdés, hogy a pénzügyi területen is ugyanúgy működni fog-e. A pénzügyi 
fogyasztóvédelem területén is ezek a referensek fognak-e működni? 

 
WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, 

mert a fogyasztóvédelmi törvény hatálya nem terjed ki a pénzügyi fogyasztóvédelmi területre. 
Az a PSZÁF eredeti hatásköre, ott marad most már a beépülés miatt a Nemzeti Banknál.  

 
ELNÖK: Felhívnám a figyelmét, képviselő úr, hogy valóban ez a jogszabály nem 

terjed ki arra a területre, viszont rövidesen előttünk lesz, ha minden igaz, az új Hpt., amikor 
ezt bőven lesz módunk és alkalmunk megvitatni, mert a kormány egy új hitelintézeti és 
pénzintézeti törvény előterjesztésére készül. Gondolom, az ősz folyamán. Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. És a vállalkozásokat mennyiben érinti e 

pozíció létrehozása? Tehát milyen terheket kell a vállalkozásoknak fizetniük majd ez után a 
pozíció után? 

 
WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyelőre 

a törvénymódosításban az áll, hogy olyan vállalkozásoknak kell fogyasztóvédelmi referenst 
alkalmazni, akik a számviteli törvény szerint nem tartoznak a kkv hatálya alá. Illetve olyan 
vállalkozások, akik a fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá tartoznak, például egy 
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nagykereskedelmi cégnél nem kell ilyen referenst alkalmazni, mert értelemszerűen nincsenek 
közvetlen kapcsolatban a fogyasztóval.  

 
ELNÖK: (A jelentkező Vágó Gábornak.) Képviselő úr, legyen ez az utolsó, ha 

kérhetem! Ne csináljuk ezt.  
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nagyon szívesen felteszem az összes kérdésemet egyszerre.  
 
ELNÖK: Örülnék neki, így van! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Összesen hány ilyen pozícióval számol a minisztérium, hány 

ilyen pozíciót kell majd létrehozni az előzetes becslések szerint. Ki lesz ezeknek a 
fogyasztóvédelmi referenseknek a felügyelője? Tehát az országos fogyasztóvédelmi 
intézményrendszerbe hogyan ágyazódnak majd be? Köszönöm szépen. 

 
WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyelőre 

csak egy rövid becslést tudtunk véghez vinni. Nem érint olyan sok vállalkozást éppen azért, 
mert nem fog kiterjedni a kkv-k hatálya alá és viszonylag kevés olyan vállalkozás van, amely 
nem kkv, viszont a fogyasztókkal közvetlen kapcsolatban van. Egyelőre az a terv, de hozzá 
kell tennem, hogy majd részletszabályok lesznek egy kormányrendeletben és majd ott fogunk 
minden részletszabályt rendezni pontosan, hogy valószínűsíthetően a fogyasztóvédelmi 
hatóság… (Vágó Gábor: Nagyságrendet tetszik tudni mondani? Mégis hány, több száz, ezres 
nagyságrend?) Nem. (Közbeszólás: 125!) 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Ki lesz ezeknek a felügyelője? 
 
WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

erre válaszoltam közben, hogy majd valószínűleg lesz egy felhatalmazó rendelkezés és majd 
kormányrendeleti szinten fogjuk a részletszabályokat szabályozni, nem pedig törvényi 
szinten. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Áttérünk a szavazásra, amennyiben más kérdés nincs. A 

kormány támogatta. Ki az, aki támogatja az ajánlási pontot? Az, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Húsz igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság támogatta.  

Következő ajánlási pont a 3. Kérdezem a kormány álláspontját! 
 
WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Vágó Gábor jelentkezik.) Vágó Gábor 

képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Ezek a fogyasztóvédelmi rezsipontok 

mikor jöhetnek létre és mennyiben lesz ez a kormánypropaganda szócsöve? 
 
ELNÖK: Bocsánat, a konkrét ajánlási pont a bírságról szól. (Vágó Gábor: Akkor ezt az 

előzőnél kellett volna feltennem!) Igen. Ez a 3. ajánlási pont. (Vágó Gábor: Jó, menjünk 
tovább!) Amennyiben nincs más kérdés vagy észrevétel, döntünk. (Senki sem jelentkezik.) Ki 
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az, aki támogatja? (Szavazás.) Húsz igen szavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Akkor a bizottság 20 igen szavazattal támogatta. 

Az 5. pont következik, amely összefügg a 6. ajánlási ponttal, tehát ezekről egyben 
döntünk. A kormány álláspontját kérném! 

 
WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 

döntünk. Ki az, aki támogatja? Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) 
Egy nem szavazattal a bizottság elfogadta. 

A kiegészítő ajánlásból - ez a 6. számú ajánlás - van egy pontunk. Az 1. pont, ezt a 
fogyasztóvédelmi bizottság nyújtotta be. Kérdezem a kormány álláspontját! 

 
WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 

kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Húsz igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Egy nem szavazat mellett a bizottság támogatta. Ezzel ezt a napirendi pontunkat 
lezárjuk. Köszönöm szépen a főosztályvezető asszonynak, hogy jelen volt. (Weingartner 
Lilla: Köszönöm szépen. Viszontlátásra!) 

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 (Általános vita) 

Áttérünk most a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 
’96. évi megfelelő törvényre, valamint a GVH eljárásaival összefüggő egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslatra. Az általános vitára való alkalmasságáról 
kell dönteni. (Dr. Czepek Gábor és Villányi Imre belépnek a terembe.) Tökéletes időzítéssel 
jelen vannak a kormány képviselői. Villányi Imre főosztályvezető urat és helyettes államtitkár 
urat ismételten üdvözlöm. Kérdezem, hogy a törvényjavaslattal kapcsolatban van-e szóbeli 
kiegészítésük. 

 

Dr. Czepek Gábor (KIM) kiegészítése 

DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Csak egy rövid kiegészítést engedjen meg, elnök úr, tisztelt képviselő asszony, 
képviselő urak. Annyi, hogy igazából a verseny szabályai megértek a korrekciója. (Márton 
Attila megérkezik.) Ez elsősorban a felmerülő jogalkalmazási problémák miatt vált 
szükségessé és ezt végzi el ez a törvényjavaslat. Egy meglehetősen átfogó módosításról van 
szó, amit a Versenyhivatallal szorosan együttműködve dolgozott ki a közigazgatási és 
igazságügyi tárca, ezért van jelen a szakmai rész vezetőjén, Villányi Imrén kívül a 
Versenyhivatal munkatársa is. Úgyhogy ilyen szempontból egy konszenzusos módosításról 
van szó. Amennyiben bővebb kifejtést igényel bármely kérdés, állunk rendelkezésre. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vágó Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
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Hozzászólások 

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Nagymértékben egyetértenék a helyettes 
államtitkár úrral, hogy valóban megérett az átfogó reformra a versenyszabályozásról szóló 
törvény. Legjobb tudomásom szerint a KIM-ben ez el is készül, csak azt nem értem, hogy 
akkor miért van szükség idő előtt egy apró korrekciót behozni a tisztelt Ház elé. A legjobb 
tudomásom szerint az eddigi törvényben is benne volt a munkahelyek megőrzése 
szempontjából ez a kitétel, hogy akkor nem kellett vizsgálni a GVH-nak ezeket az 
összefonódásokat. Itt most Román István képviselőtársam módosító javaslatai is nagyjából 
ugyanerre utalnak. Mégis miért van szükség egyáltalán erre a törvénymódosításra, hiszen 
nagyjából itt egy meglévő kiskaput tárnának még nagyobbra. Magának a 
törvénymódosításnak az okát nem tudtam megfejteni az elmúlt két hétben, pedig azért 
legutóbb, amikor több képviselőtársam ott volt az általános vitán, tettem fel érdemi 
kérdéseket, hogy mégis milyen olyan iparági fúzióra lehet készülni, ami kapcsán ez a 
törvénytervezet megszületett. 

 
ELNÖK: Bár az most a következő napirendi pontunk. (Dr. Czepek Gábor: Igen, azt 

akartam kérdezni, elnök úr, hogy melyik…) A képviselő úr megint előrébb van egy kicsit. 
Most éppen két GVH-módosítás fut párhuzamosan, az egyik már abban a szakaszban van, 
hogy a módosító javaslatok vitáját zárjuk le és arról szavaznánk. De ez most nem az. Ez egy 
új törvénytervezet, amelynek az általános vitára való alkalmasságáról döntünk. (Vágó Gábor: 
Rendben, értem, értem!) 

 
DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tehát amire a képviselő úr rákérdezett, hogy mikor nyújtjuk be, ez ez.  
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Értem! 
 

Határozathozatal 

ELNÖK: A kormány meg is oldotta rövid idő leforgása alatt. Szerintem a következő 
napirendi pontnál térjünk rá erre. Rögtön ott leszünk. Van-e még más kérdés vagy észrevétel a 
képviselő úr által most hiányolt, de a KIM által most beadott átfogó módosítással 
kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, az általános vitára való 
alkalmasságról döntünk. Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül az általános vitára 
való alkalmasságot támogatja. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen 
szavazat? Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Egy 
tartózkodással a bizottság támogatta.  

Aradszki András képviselő úr vállalja az előadói szerepet? (Dr. Aradszki András: 
Igen.) Kisebbségi előadó? (Vágó Gábor: Mikor kerül sor erre? – Közbeszólás: Szerda 
délután. – Vágó Gábor: Csak akkor lesz a kampány… - Derültség.) Még nincs kampány! Az 
csak akkor lesz, ha a köztársasági elnök kihirdeti a választások időpontját. 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény módosításáról szóló T/12702. számú törvényjavaslat (Módosító javaslat 
megvitatása) 

Térjünk át a következő napirendi pontunkra. A tisztességtelen piaci magatartás és 
versenykorlátozás tilalmáról szóló ’96. évi törvény azon módosítása, amelyet Koszorús és 
Bencsik képviselő urak jegyeznek. Itt módosító indítványról kellene döntenünk, amiből egy 
van, bár két ajánlási pontban összefoglalva, viszont mivel ezek összefüggnek egymással, ezért 
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együttesen döntünk. Ez Román István képviselő úr módosító indítványa. Tárca- vagy 
kormányálláspont van? 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Itt most már kormányálláspontot tudok mondani és támogatja a kormány a 
módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: A kormány támogatja. Az előterjesztő? 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő is támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? Itt van most a 

lehetőség! (Riz Gábor megérkezik.) 
 

Hozzászólások 

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Most tenném fel azt a kérdést, amit az előbb elmondtam, 
hogy miért van arra szükség, milyen olyan iparági fúzióra lehet készülni, ami miatt ez a 
törvényváltozás életbe kell hogy lépjen. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, segítek egy kicsit, mert a helyettes államtitkár úr, gondolom, 

jogi kérdésekben van alapvetően képben. Jól tudja, hogy most alapvetően a gáztározók 
megvétele zajlott le. Ezeket több, az állam tulajdonában lévő gazdasági társaság vásárolta 
meg. Jelen esetben, ha jól tudom, a folyamatban lévő éppen aktuális vétel… Soha nem jut 
eszembe, hogy pontosan hol van az a gáztározó. Eddig a gázkészletező szövetség 
tulajdonában volt. (Pillanatnyi szünetet tart.) A szőregi tároló megvásárlása zajlik. Ezt ugyan 
már az MFB veszi meg, viszont, mint bizonyára ön is hallott róla, több olyan lakossági 
szolgáltató van, aki gondolkodott abban, hogy esetleg felajánlja megvételre a kormánynak az 
üzletágát. Azt gondolom, hogy egy idő után a jelenlegi versenytörvény alapján fel fognak 
merülni olyan problémák, amelyeket valójában én nem tartok problémának. Lehet, hogy ez a 
törvényjavaslat nem a tökéletes oldaláról fogja meg ezt a kérdést, ezt kívánja kezelni, de 
hozzáteszem, hogy azt gondolom, valójában a versenykérdés furcsán merülhetne fel. Mert ha, 
mondjuk, valaki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyébként lakossági ellátást biztosít és 
ugyanazzal együtt van, aki mondjuk egy gáztározót is birtokol, ebben nem látok olyan 
hatalmas versenyproblémát, főleg mert ez a Vas megyei fogyasztók versenyhelyzetét 
semmiben nem fogja megváltoztatni, lévén, hogy ezek így is, úgy is monopóliumok 
mindenképpen, csak regionális értelemben vett monopóliumok.  

Ezért azt gondolom, hogy a versenytörvény módosítása indokolt. Annak meg örülök, 
hogy ez a pontosítás belekerült, ezt én is elmondtam több interjúban, hogy az eredeti 
megfogalmazás egy kissé általánosra sikeredett. Ehhez képest ez már egy jelentős pontosítás, 
ami benne foglaltatik. Tehát például kivesz olyan pontokat, amelyekbe szerintem minden 
belefért volna. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tényleg én is indokoltnak 

tartom, amennyiben csupán erre az energiaipari üzletágra fókuszál ez a módosító javaslat, 
valóban akkor van légjogosultsága. Csak továbbra is szeretném azt az erős kritikámat 
megfogalmazni, hogy véleményem szerint azáltal, hogy bekerült az „ellátásbiztonság 
érdekében” kifejezés, még továbbra is él a régi paragrafus, hiszen most egyetlen egy helyzetre 
módosítunk egy olyan törvényjavaslatot, amely helyzettel kapcsolatban később visszaélhetnek 
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más vállalatok is, akár más kormányzás alatt. Tehát ha nemzetstratégiai érdekű vállalatnak 
lesznek kitüntetve olyan kormányközeli vállalatok - és most a mindenkori kormányközeli 
vállalatokról beszélek -, amelyeknek a fúziója inkább a piacmegszerzésről szól, mint valóban 
az ellátás biztonságáról. Tehát továbbra sem tudom támogatni ezen módosítót és 
törvényjavaslatot, mert véleményem szerint eléggé sok teret ad a kiskapukon keresztül 
bizonyos vállalati érdekköröknek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr kíván-e esetleg reagálni a mi kis privát vitánkra, 

vagy nem? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm, nem élek a lehetőséggel, különösen úgy, hogy nem kormány-
előterjesztésről van szó. Tehát csak csatlakozni tudok a képviselő urak véleményéhez. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Rendben. Akkor viszont döntenénk az ajánlási pontról. A kormány 
támogatta, az előterjesztő is támogatta. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Az, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Egy nem 
szavazat mellett a bizottság támogatta. Ezzel e napirendi pontnak is a végére értünk.  

Állásfoglalás kialakítása 

Az állásfoglalásunk kialakítása marad a legvégére. Kézhez kapták a hétvégén az 
anyagot a képviselőtársaim. Röviden összefoglalom, mert az az igazság, hogy a megkeresés 
mellett egyébként a kínai hivatalos véleményt is magában foglalja, amelyről engem szóban 
tájékoztatott a nagykövetség. Eszerint a kínai állam szeretne rálátással rendelkezni azokra a 
migráns útvonalakra, amelyekre ez a törvény lehetőséget ad. Ugyanis a program 
engedélyezésének náluk ez a feltétele. Tehát ennek megfelelően egy olyan állásfoglalást 
bocsátunk ki, amely gyakorlatilag azt mondja, hogy ezt csak a jóváhagyott útvonalakon 
keresztül lehet benyújtani. Ez magyarul fogalmazva azt a lehetőséget kizárja, hogy egy kínai 
állampolgár a kínai hatóságok megkerülése nélkül Párizsban beadja a Magyarországra történő 
letelepedési kérelmét. Ezt eddig nem zárta ki semmi. Gyakorlatilag most ezt pontosítjuk. 
Hogy jogunkban van-e, az egy másik kérdés, de szerintem a magyar államnak nem áll 
érdekében, hogy olyan migráns útvonalakat is engedélyezzen, amelyekről egyébként a kínai 
hivatalos hatóságoknak nincs tudomása. Mert ez valószínűleg magának a programnak a létét 
is veszélyeztetni, ezért szerintem ennek az állásfoglalásnak a meghozatala indokolt. Azt 
kérem a bizottságtól, hogy ezt támogassa. Vágó Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

 

Hozzászólások 

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Most nyílik először alkalmam, hogy a bizottságban a 
letelepedésikötvény-biznisszel kapcsolatban elmondjam a véleményemet. Azt gondolom, ez a 
módosítás egy szépségtapasz, de továbbra is eléggé problémásnak tartom, hogy a Hungarian 
State Special Debt Fund egy olyan offshore vállalat, amelynek, habár nyilvánvaló a 
tulajdonosi szerkezete, de csak azért, mert a bizottság előtt tisztázódott, de a 
cégnyilvántartásokba belenézni nem lehet. Viszont az offshore véleményünk szerint nem az, 
hogy nem tudjuk, milyen a cégháló és ki áll mögötte, hanem az, hogy ha egy olyan direkt 
alacsony adózású offshore paradicsomba viszik ki a vállalatot megkerülve a magyarországi 
államkasszát, amelynek azért lenne ebből haszna. Továbbra is úgy vélem, hogy eléggé 
problematikus a magyar államnak ilyen offshore vállalatokkal üzletet kötnie, főleg úgy, hogy 
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nem emlékszem már pontosan, hogy ebben a Hungarian State Special Debt Fundban vagy egy 
másik ilyen offshore vállalatban tulajdonos az az ember, aki pont a Hajdú-Bét-ügy alatt volt 
ügyvezető igazgatója. Tehát szerintem az egész messziről bűzlik. Azt gondolom, a magyar 
államnak nincs dolga offshore vállalatokkal még egy ilyen letelepedési kötvény kapcsán sem, 
főleg úgy, hogy a haszon egy jó részét ezen vállalatok nyerik. Miközben maga az ötlet még 
támogatható is lett volna, hogy a magyar adófizetők nyerjenek pluszbevételt abból, hogy 
letelepedési kérelmet nyújtunk ilyen állampolgároknak, de hogy be vannak iktatva ilyen 
offshore vállalatok, az egész tűrhetetlen. Nem tudom támogatni, habár ez egy jobbító 
szándékú javaslat, de akkor sem tudom támogatni, mert az egésszel problémáim vannak.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, most alapvetően a módosításról beszélünk, de azért hadd 

reagáljak, mert szerintem több félreértés vagy csúsztatás van a véleményében. Minden, ami a 
magyar határokon kívül van, ebben a formában egyébként offshore. (Vágó Gábor: Nem!) Itt a 
tulajdonosi szerkezetet fel kellett tárnia mindegyik cégnek. Ezt írják elő a magyar 
jogszabályok. Ennek megfelelően jártak el. Ráadásul azt ne felejtse el, hogy Magyarországon 
két komoly kínai befektető van pillanatnyilag. Sajnos egyelőre csak kettő. Az egyik a Wanhua 
cég és annak tulajdonosi köre. Róluk beszélünk ebben az esetben. Ők egy olyan kínai vállalat, 
amely most már évtizedes magasságban rengeteg pénzt hoz be az országba, munkahelyeket 
teremtett és egyébként még többet fog. A másik kínai cég a Székesfehérváron működő, 
számítástechnikai alkatrészeket előállító, amelynek nem jut eszembe a neve, de szerintem 
mindannyiunknak megvan. Ők a két legkomolyabb kínai befektetőként Magyarországon 
vannak, de egyelőre befektetési értékben a Wanhua vezet. Tehát mondjuk úgy, hogy nem 
ismeretlenek ezek a szereplők sem a magyar kormány, sem a magyar közvélemény előtt. 
Gyakorlatilag több mint tíz éve folyamatosan itt vannak Magyarországon és munkahelyeket 
teremtenek.  

Másrészt az az állítás, hogy a magyar államnak bármilyen bevételkiesése van, 
szerintem azért nem felel meg a valóságnak, képviselő úr, mert ebből csak nyeresége van. 
Tehát egyrészt 150 bázisponttal alacsonyabban jut államadósság-finanszírozáshoz, mint a 
piacról. Ezt írtuk elő. És ez a mindenkori piaci kamathoz képest megy lefelé. Most, istennek 
hála, egyébként alacsonyabb, mint mondjuk fél évvel ezelőtt. Másrészt azok az emberek, akik 
ide érkeznek, és ez jelenti a magyar állam igazi bevételét, arra kötelezettek, hogy utána itt 
letelepedést hozzanak létre, magyarul, lakcímet létesítsenek, bankszámlát nyissanak, 
biztosítást kössenek és ezeket mind magyarországi jogi személyekkel teszik meg egyébként és 
ebből a magyar államnak már nagyon komoly bevétele származik.  

Végül az utolsóra hadd reagáljak. Ha jól sejtem, az egyik magyar érintettet említi 
ebben az ügyben. Csak arra hívnám a figyelmét, hogy azért ne mondjon ilyeneket, mert még 
beperelhetik, ugyanis a szóban forgó úriember pont a Hajdú-Bét-ügy kirobbanása előtt 
lemondott az igazgatói tisztségéről, az összes olyan döntés meghozatala előtt, amely utólag 
botrányosnak bizonyult. Minden bizonnyal azért mondott le, mert nem akarta őket meghozni. 
Utána hozták meg azokat a döntéseket, amelyeket mi kritizálunk, például azt, amikor Bajnai 
Gordonnak és társainak, meg a Wallis tulajdonában álló cégeknek jelentős mennyiségű pénzt 
kifizettek, miközben egyébként a beszállítókat nem fizették ki. Ezeket a döntéseket ő nem 
akarta meghozni, ezért lemondott az igazgatói pozíciójáról, utána hozták meg. Ez egy nagyon 
komoly különbség. Ezért mondom, hogy legyen óvatos akkor, amikor ilyen állításokat 
megfogalmaz (Vágó Gábor: Nem vádoltam senkit!), mert ebből még jogi kalamajka lehet.  

De maga a módosító indítvány, amely benyújtásra kerül, valóban ezt a pontosítást 
szolgálja. Én is azt gondolom, hogy ez egyébként közösen is érdekünkben áll, mert ez 
átlátható viszonyokat teremt mindenképpen, és most alapvetően erről beszélünk.  
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Határozathozatal 

Kérdezem, hogy a módosító kapcsán van-e még további észrevétel. (Senki sem 
jelentkezik.) Kérdezem, hogy ki az, aki ezt az állásfoglalást ebben a formában támogatja. Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Egy nem szavazat mellett a bizottság az állásfoglalást elfogadta. 
Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Amennyiben a szerencsejáték törvényhez vagy az ingyenes készpénzfelvételhez 
módosító indítványok érkeznek, mert ma van az általános vitája mindkettőnek - amennyiben a 
Ház így fogadja el a napirendjét, legalábbis erre teszünk javaslatot -, elképzelhető, hogy 
holnap a szavazások után még ülnie kell a gazdasági bizottságnak. Ezt csak ma este fogjuk 
tudni, amikor kiderül, hogy adtak-e be hozzá módosítót vagy sem, azután tudunk erről jelezni. 
Úgyhogy kérem, hogy a mobiltelefonjaikat, illetve az e-mail címeiket figyeljék, a titkárság 
megfelelő időben értesítést fog küldeni. 

Amennyiben az egyebekben nincs más, köszönöm szépen, a bizottság ülését 
berekesztem. 
 

 

(Az ülés befejezésének időpontja 12 óra 10 perc)  

 

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  


