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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 47 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 elektronikus formában megkapták a napirendi javaslatot, illetve a meghívót. 
Ezzel kapcsolatosan van-e esetleg kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
nincsen, úgy döntünk.  

Aki a titkárság által megküldött napirendi javaslatot – ami egy napirendi pontot 
tartalmaz – elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenhat igen. Ki az, aki 
nemmel szavaz? (Szavazás.) Kettő nem. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincsen. A 
bizottság elfogadta a napirendi javaslatot. 

A szerencsejáték-szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a Magyar Fejlesztési 
Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 
T/13291. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről és általános vita) 

Üdvözlöm Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről. Rá is térünk a napirendi javaslatunk első és egyben utolsó pontjára, a szerencsejáték-
szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank 
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra. Itt 
dr. Aradszki András képviselőtársunk önálló indítványáról volt szó, amellyel kapcsolatban 
döntenünk kell majd a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról.  

Meg is adom a szót Aradszki Andrásnak, amennyiben kívánja azt röviden kiegészíteni. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Köszönöm. Nem kívánok a 

kiegészítéssel élni. 
 
ELNÖK: Nem kíván kiegészítéssel élni. Akkor megadom a szót helyettes államtitkár 

úrnak, hogy támogatják-e a javaslatot vagy sem. Tárca- vagy kormányálláspontot tud 
mondani?  

Pankucsi Zoltán (NGM) ismerteti a tárca álláspontját 

PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelettel köszöntöm önöket! Tegnap lett benyújtva, úgyhogy kormányálláspontot nem 
tudok képviselni, mert azóta nem volt kormányülés; szakmai alapon támogathatónak látjuk. 

 
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? Alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tudjuk ennek a 
történetnek az elejét, az előéletét is, és még emlékszünk azokra az indoklásokra, amelyekkel 
megszüntették a játékgépek használatát a legkülönbözőbb szórakozóhelyeken. Most ilyen 
módon, vasárnap benyújtva elénk kerül egy ilyen javaslat, és egészen elképesztő, hogy milyen 
semmitmondó magyarázat fűződik a javaslathoz egyrészt a szerencsejáték-törvény 
tekintetében, másrészt a Fejlesztési Bank most már földgáztárolót is fog üzemeltetni; ez is egy 
elég érdekes dolog, és kérdezném is, hogy mi a tárcaálláspont vagy mi előterjesztő véleménye 
ezzel kapcsolatban. Mi szüksége van a Fejlesztési Banknak a földgáztárolóra, vagy egyáltalán 
mi a kormányzat szándéka ezekkel a földgáztárolókkal? Hogyan, milyen módon fogja 
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üzemeltetni, milyen célból vásárolta meg ezeket? Erre ugyanis még nemigen kaptunk 
magyarázatot semmilyen bizottsági ülés keretében. 

A szerencsejáték kérdésében: én úgy hallom, hogy azért nincsen tömeges jelentkezés, 
különösen olyan feltételekkel, amilyen feltételeket szabtak, hogy mennyi letéti díjat és 
egyebet kell letenni a kaszinók nyitásához. Komolyan gondolják, hogy majd ilyen 
feltételekkel ennyi kaszinót nyitnak, mondjuk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hármat? 
Hol? Edelényben, Ózdon vagy hol? Elképesztő. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincsen, úgy először – a Házszabály szerint – megadom a szót helyettes 
államtitkár úrnak, és utána az előterjesztőnek. 

Helyettes államtitkár úr, amennyiben kíván reagálni, öné a szó. 

Pankucsi Zoltán (NGM) válaszadása 

PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak 
nagyon röviden. A szerencsejáték-ügy kapcsán érdemes felhívni a figyelmet a nemrégen 
elfogadott módosításra, ami a szerencsejáték-törvényt olyan módon egészítette ki, hogy az 
úgynevezett megbízható szervezők egy egyszerűsített eljárásban juthatnak koncesszióhoz. E 
tekintetben ez a kiegészítés mindenképpen egy fontos részletszabályt tartalmaz, és azért 
gondoljuk, hogy szakmailag támogatható, hiszen beszorítja vagy meghatározza azokat a 
kereteket, amelyeken belül lehet ezt a bizonyos egyszerűsített eljárást lefolytatni, tehát 
mindenképpen kijelöli azt a keretet, amelyben ennek az iparágnak a társadalmi veszélyességét 
megfelelő módon lehet kezelni. 

Az MFB vonatkozásában pedig az én ismereteim szerint egy technikai 
szükségszerűségről van szó, amikor meg kell engedni ezt a tulajdoni részesedést, tehát 
igazából érdemi változást ez a szabály nem hoz, itt már folyamatban van egy eljárás, és ehhez 
kapcsolódik a törvénymódosítás.  

 
ELNÖK: Köszönöm helyettes államtitkár úrnak. Előterjesztő? 

Dr. Aradszki András (KDNP) reflexiói 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Teljes mértékben egyetértek 
helyettes államtitkár úr véleményével. Képviselőtársam, Kovács Tibor kérdésére egyértelmű a 
válasz: ez a szabályozás a szerencsejáték-szervezésről szóló törvénnyel kapcsolatosan 
továbbra is abba az irányba megy, hogy lehetőleg korlátozzuk az ilyen szerencsejátékokhoz, 
legfőképpen a pénznyerő automatához való hozzáférést, és csak megfelelő megbízhatósági 
kritériumoknak megfelelően működő szervezetek csinálhatnak ilyen tevékenységet.  

A kérdésére, hogy ezekben a megyékben, amelyek itt fel vannak sorolva – azaz az 
ország minden megyéje – miért lehet és szükséges engedélyezni, ez nem kötelező, nem 
mindenhol kell nyitni ilyen intézményt, a lehetőséget kell rá megadni. Én egyébként nagyon 
bízom abban, hogy miután Magyarország jobban teljesít, egyre több pénz lesz olyan 
embereknél, akik ezt el tudják költeni, szemben önökkel, akik bezáratták a bányákat. Pont az 
ön által megnevezett térségben szó van arról, hogy a bányákat újranyitjuk, tehát több lesz az 
esetleg játékgépet használó vagy játékkaszinóba járó ember; mindenesetre szerintem ez nem 
ok arra az ön megközelítése alapján, hogy ezt a lehetőséget ne teremtsük meg. 

A másik az MFB – ez egy technikai jellegű kérdés –, és hogy miért vásárolta meg 
annak idején az állam az E.ON gázüzletágát. Azt ön is tudja, képviselő úr, hogy elég nagy 
turbulencia van most a gázpiacon, amelyben úgy gondolom, hogy egy felelős állam felelősen 
részt tud venni, és ennek a feltételeit meg kell teremteni. Az önök tevékenysége azt igazolta, 
hogy a piac ugyan nem old meg mindent; mi próbálunk segíteni ezzel az eszközzel a piacnak, 
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hogy oldja meg az emberek alapvető problémáit. Ezért is indokolt ennek a beadása. (Kovács 
Tibor: Egy mondatot reagálhatok?) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak egy mondat. Képviselő úr, ha atomerőművet 

építenek, akkor egyetlen bányát sem fognak megnyitni. Ha bányát akarnak nyitni, akkor nem 
kell atomerőművet építeni, akkor át kell gondolni Magyarország egész energiapolitikáját. 
Lehet, hogy bazírozni kell arra a többmilliárd köbméternyi lignitre, ami Magyarországon 
megtalálható, és akkor arra lehet bazírozni a magyar energiapolitikát, például át lehet alakítani 
a Tisza II. erőművet széntüzelésre. Ez jelentős beruházásokat, de teljesen más energiapolitikát 
igényel. Ha atomerőműbe vágnak bele, akkor itt nem lesz egyetlen bányanyitás se, ez 
előrelátható.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Mivel más kérdés, illetve észrevétel nem hangzott el, a zárógondolatait az 
előterjesztő megtette, döntünk. Aki a tárca támogatása mellett a szerencsejáték-szervezésről 
szóló 1994. évi törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot tárgysorozatba veszi és általános vitára 
alkalmasnak tartja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki az, aki 
nemmel szavaz? (Szavazás.) Két nem. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincsen. A bizottság 
tárgysorozatba-vételre és általános vitára alkalmasnak ítélte a törvényjavaslatot. 

Előadót kell állítanunk. Jelölöm Pataki Klaudiát, amennyiben egyetért vele a bizottság. 
(Kovács Tibor jelentkezik.) Itt csak egy előadót tudunk állítani, miután sürgősségről van szó. 
(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság egyetértett. Akkor Szemereyné Pataki Klaudia fog minket 
képviselni a plenáris ülésen. Ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm helyettes államtitkár 
úrnak, hogy elfáradt a bizottsági ülésre. 

Egyebek 

Az „egyebek” között szeretném jelezni, hogy elképzelhető, hogy a mai, illetve a 
holnapi nap folyamán is bizottsági ülést kell összehívnunk; a titkárság erről 
képviselőtársainkat majd sms-ben értesíti. Köszönöm szépen. A bizottsági ülést berekesztem. 
Jó munkát kívánok önöknek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 47 perc)  

 

 Koszorús László 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


