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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) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

  
2. A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12847. szám) 
(Dr. Puskás Imre és Ékes József (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)  
Márton Attila (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Román István (Fidesz)  
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)  
Herman István (Fidesz) megérkezéséig Dióssi Csabának (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)  
Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) Szemereyné Pataki Klaudiának (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz)  
Szemereyné Pataki Klaudia Fidesz) megérkezéséig Bencsik Jánosnak 
(Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)  
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén.  

Képviselőtársaim megkapták elektronikus formában a meghívót, ami tartalmazza a 
napirendi javaslatot. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele vagy kérdése? (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, nekem lenne egy észrevételem. Mivel nem érkezett módosító 
javaslat a 2. napirendi ponthoz, így azt nem kell tárgyalnunk, tehát a napirendi javaslatunk 
egy napirendi pontból áll. Aki így a napirendi javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Úgy látom, egyhangú a bizottság álláspontja e tekintetben. 

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

Rá is térünk az 1. napirendi pontra: a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, Rogán Antal és társai önálló indítványa. Az ehhez kapcsolódó módosító 
javaslatokat fogjuk megvitatni első helyen kijelölt bizottságként. Képviselőtársaim megkapták 
az ajánlást.  

Rá is térünk, az ajánlás 1. pontjában dr. Kiss Sándor képviselőtársunk módosító 
javaslata van. Az előterjesztő nem támogatja információnk szerint. Bocsánat. Az előterjesztő? 

 
DIÓSSI CSABA (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

szavazunk. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdés és észrevétel nem érkezett, így dönthetünk. 
Ki az, aki dr. Kiss Sándor módosító javaslatát támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. (Nincs 
jelzés.) Ilyet nem látok, és egyharmadot sem kapott. 

Rátérünk az ajánlás 2. pontjára, Volner János. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DIÓSSI CSABA (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntünk. Ki az, aki támogatja Volner János képviselőtársunk módosító javaslatát, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy a módosító javaslatot a 
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Rátérünk az ajánlás 3. pontjára, Román István képviselőtársunk módosító javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DIÓSSI CSABA (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntünk. Ki az, aki támogatja Román István képviselő módosító javaslatát, az kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság egyhangúan támogatta. 

Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amiről döntenünk kellett volna, de nem így 
tettünk? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot lezárom. 
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Egyebekben esetleg van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
úgy önöknek jó munkát kívánok. Köszönöm. Az ülést berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 10 perc)  
  

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


