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Napirendi javaslat: 
 

1. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4662. szám)  

(Módosító javaslat benyújtása a Házszabály 102. § (1) bekezdése alapján)  

(Első helyen kijelölt bizottságként) 

 

2. Egyebek 
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Dr. Szekeres Imre (MSZP) Boldvai Lászlónak (Fidesz), 
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Hoffman Pál (KDNP) megérkezéséig Kara Ákosnak (Fidesz) 
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Hozzászólók: 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 28 perc) 

Elnöki bevezető 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok, képviselőtársaim! Ember tervez, Isten végez jeligével megnyitom a délutáni 
ülésünket. Délelőtt abban a hitben, reményben váltunk el, hogy csak szerdán találkozunk, de 
hírnök jött és pihegve szólt, hogy van itt még elintéznivalónk az egyes adótörvények és az 
azokkal összefüggő egyéb törvények módosításával kapcsolatban, mert ennek a bizottságnak, 
mint kijelölt bizottságnak az is a hatásköre és a feladata, hogy a zárószavazás előtt az 
úgynevezett koherenciazavaros ügyeket tegye tisztába. Egyébként a törvényjavaslathoz 
körülbelül tizenvalahány indítvány érkezett még a zárószavazás előtt, ezek egy részét az 
alkotmányügyi bizottság is megtárgyalta, és az alkotmányügyi bizottság maga is benyújtott 
két indítványt; az esti szavazásnál a parlament eldönti, hogy mit kezd vele. Nyilvánvalóan 
lesz vita is a zárószavazás előtt ezekről az indítványokról.  

Képviselői indítványok is voltak, megint csak a zárószavazás előtt, bevallom őszintén, 
hogy számomra meglehetősen nagyvonalú, vagy hogy is mondjam csak, szóval vitatható az az 
eljárás, aminek a keretei között koherenciazavarnak tekintünk olyasmit, ami nem feltétlenül 
az, legalábbis az én szerény jogi ismereteim szerint nem nagyon felelnek meg ennek. De jobb 
híján tudomásul veszem a Házban kialakult gyakorlatot. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat 

Szóval, ilyen bevezető után itt van előttünk kettő darab zárószavazás előtti módosító 
javaslat, és itt van köztünk szerencsére Balog Ádám helyettes államtitkár úr is - őt is és 
munkatársát is köszöntöm -, aki segít nekünk abban, hogy ezt a tudomásom szerint a kormány 
által ihletett beadványt kommentálja, mert hiszen ez végül is képviselői indítványok közötti 
koherenciazavart kíván kiküszöbölni.  

Nem tudom, jól mondtam-e, de akár jól mondtam, akár nem, most átadom a szót az 
államtitkár úrnak, hogy szíveskedjék nekünk segíteni.  

Balog Ádám tájékoztatója 

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, 
elnök úr. Elnézést kérek a tisztelt képviselőktől, hogy ilyen késői órán még ilyen üléssel 
zaklatja őket a kormány. Ahogy jeleztem elnök úrnak, senki sem okolható, úgy hozta a 
helyzet, hogy két zárószavazás előtti módosító javaslat is ment be, egy képviselői módosító, a 
187-es számú, és egy alkotmányügyi bizottsági, a 193-as számú. Sajnos mind a kettő 
módosítja a szerencsejátékról szóló törvény 33. §-át, és ezek a javaslatok úgy vannak 
megszövegezve, hogy nem lehet az egyiket vagy a másikat elfogadni. Sajnos ez egy olyan 
mértékű koherenciaprobléma, amit egyszerűen nem tudott megoldani sem az Országgyűlés 
Hivatala, sem mi, így egyetlen megoldás jöhetett szóba, ez pedig az, hogy ez a bizottság, mint 
a törvény országgyűlési gazdája, hozzon egy olyan módosítást, ahol ezt a két részt egy az 
egyben negligáljuk, és behozunk egy, mind a kettőnek a megfelelő rendelkezéseit tartalmazó 
koherens szabályt.  

Nem tudom, mondjam a másikat is? 
 
ELNÖK: Tessék mondani mind a kettőt, igen.  
 
BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó. Ez az 

egyik javaslatra vonatkozó kommentem. 
A másik javaslatról. Ott a környezetvédelmi termékdíjat módosította volna egy 

képviselői módosító, ugyanakkor ezt a kormány nem támogatta, ezért a képviselő úr ezt 
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visszavonta. Sajnos ugyanakkor számos olyan pontot tartalmazott ez a módosítás, ami 
egyszerű szövegpontosításokat, vesszők, definíciók összhangját megteremtő pontokat is 
tartalmazott, és ezt nem tudjuk máshogy megoldani, ezeket külön, a törvény tartalmi részétől 
függetlenül szintén bizottsági módosítóként visszatesszük a törvénybe. Ezek nélkül a 
termékdíjtörvény sajnos nem lenne értelmes.  

Teljes mértékben koherenciaproblémákról van szó ennél a két történetnél. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Mi is köszönjük, államtitkár úr. Tehát két papír van a kezünkben, a kisebb, 

egy lapból álló indítvány, ez az egyszerűbb, azt gondolom, mert hiszen itt valóban technikai 
jellegű, vesszők, elírások és ilyen jellegű javítanivalók vannak. Azt gondolom, ez az 
egyszerűbb. A másik a kevésbé egyszerű. Egyiknek sincs száma még, azért nem mondtam 
számokat, mert számuk akkor lesz, ha a bizottság úgy dönt, hogy ezeket beadja a bizottság 
nevében.  

(Jelzésre:) Boldvai László akart szólni, tessék! 

Hozzászólások, reagálások 

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Én megragadnám az alkalmat, hogy 
államtitkár úr a körünkben van, és a fölvezető szövege után azért azt szeretném tőle kérni, 
hogy ha megtenné, hogy kifejezetten a szerencsejáték-törvény módosítás összefoglaló 
javaslatának a lényegét a most hatályos szabályozáshoz képest megpróbálná nekem pontokba 
szedve bemutatni, hogy akkor most a jelenleg érvényeshez képest milyen összefoglaló 
változásokra tesz ez az indítvány javaslatot. Én megpróbáltam áttanulmányozni, de eléggé - 
hogy mondjam - bő lére eresztett, és eléggé sok elágazása van, ezért kérem az államtitkár 
úrtól, hogy tegye már meg ezt.  

 
ELNÖK: Annyival toldanám meg, államtitkár úr, ezt a kérdést, hogy ez egy jelentős 

terjedelmű módosítás, és attól tartok, hogy nemcsak koherenciazavart takar, hanem tartalmi 
változások is vannak benne. (Boldvai László: Igen.) És ez az én dilemmám, amire utaltam, 
hogy ebben a fázisban nekünk sem lehetne már tartalmi természetű indítványokat tenni 
(Babák Mihály: Mindent lehet.), hiszen lezárult az általános vita, lezárult a részletes vita, 
azoknak a bizottsági vitája, et cetera, és itt most egy lényeges területen, nyilván társadalmilag 
érzékeny területen valami mást lép a kormány, és ezért aztán jogos a kérdése Boldvai 
képviselőtársamnak is; én is megtoldottam még ezzel. 

(Jelzésre:) Ugyanezzel a problémával, Vágó képviselő úr? Tessék! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Azt javasolom, elnök úr, hogy a dilemmáját, ami 

a házszabályszerűséggel kapcsolatos, terjessze a bizottság elé, és akkor a bizottság szavazzon 
arról, hogy ez valóban házszabályszerű-e.  

 
ELNÖK: Ez ügyrendi javaslatnak is felfogható, akkor kétszer szavazunk, ez azt 

jelenti. Tehát először arról kéne szavazni Vágó képviselő úr felvetése alapján, hogy a 
bizottság ezt az indítványt házszabályszerűnek tekinti-e, mert ha nem tekintené annak, akkor 
nem kéne folytatni a tartalmi vitát, mert hiszen nem házszabályszerű. 

(Jelzésre:) Dancsó képviselő úr! Minden frakció felszólalhat.  
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Az ügyrendihez. Meg kellene indokolni Vágó 

képviselő úrnak, hogy mi a kifogása, hogy miért nem házszabályszerű az ön megítélése 
szerint. (Rozgonyi Ernő: Illetve inkább ti mondjátok meg, hogy miért az.) 

 
ELNÖK: Tartsuk meg a formai kereteket, szót adok Vágó képviselő úrnak.  
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Mivel nem alkotmányos koherenciazavart hárít el, hanem 
tartalmi módosítások vannak benne, ezért gondoljuk azt, hogy nem házszabályszerű. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Akkor az a kérésem, hogy indokolja meg a 

képviselő úr, hogy mi a tartalmi módosítás, és miért nem koherencia.  
 
ELNÖK: Tehát mi a különbség a koherencia meg a tartalmi módosítás között. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Nem azt kérdeztem, elnök úr (Babák Mihály: Mi 

tudjuk.), hanem azt kérdeztem Vágó képviselő úrtól, hogy azt mondja meg, ha ilyen ügyrendi 
javaslatot tett, hogy mi a javaslatban a tartalmi módosítás és nem koherenciazavarra utaló 
módosítás.  

 
ELNÖK: Tessék, Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Ugyanúgy visszadobhatnám a labdát, akkor mi az, ami a 

koherenciazavart elhárítja, és mik a tartalmi… (Közbeszólások, köztük Babák Mihály: Ne 
szekáljátok már egymást. Pont.)  

 
ELNÖK: Jó, a pingpongmeccsnek vége van. Ki az, aki még a polémiához hozzá akar 

szólni? (Jelzésre:) Balog államtitkár úr, tessék. 
 
BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak 

tisztázzuk, hogy koherenciaprobléma van. Megkérném a kollégámat, hogy röviden, pár 
szóban ismertesse, hogy mi is itt az oka annak, hogy ez ilyen hosszú lett.  

 
ELNÖK: Tehát azt állítja az államtitkár úr, hogy nem tartalmi kérdésről beszélünk, 

hanem koherenciaproblémáról, és akkor nyugodtan hihetjük azt (Babák Mihály: El fogja 
mondani.), hogy ez egy házszabályszerű javaslat. Tessék parancsolni! 

 
DR. WINDISCH LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban, ez egy klasszikus koherenciazavart kiküszöbölő 
zárószavazás előtti módosító javaslat, hiszen arról van szó, hogy az alkotmányügyi bizottság a 
délelőtt folyamán támogatott két olyan zárószavazás előtti módosító javaslatot is, amelyek 
ugyanazon problémának a megoldását célozzák, azonban más módon. És ha mindkettő 
elfogadásra kerülne, akkor keletkezne egy kohereciazavar a szerencsejáték szervezéséről 
szóló 1991. évi XXXIV. törvényben, mert annak a 33. §-át az alkotmányügyi bizottság által 
benyújtott módosító indítvány újraszabályozta volna. Ez rendelkezéseket (1)-(7) bekezdésig 
tartalmazott volna. A Rogán úr által benyújtott javaslat pedig a 33. § ma hatályos (9) 
bekezdését módosította volna, (9) bekezdésként meghagyva azt.  

Tehát ha ezt a koherenciazavart nem küszöböljük ki, akkor gyakorlatilag nem lehetett 
volna kihirdetni ezt a törvényt. Tehát itt másról nincsen szó, mint a délelőtt folyamán 
benyújtott két módosító indítványnak az összhangba hozataláról, semmi másról. Tehát 
tartalmi módosítás ahhoz képest, ami már két benyújtott módosító indítványban szerepel, 
nincsen benne.  
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ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. Azt gondolom, hogy akkor nem kell erről 
külön szavazni, tehát itt a szakértői vélemény alapján javasolom, fogadjuk ezt el… (Babák 
Mihály: Boldvai László még akar szólni.) Igen, természetesen, de nem akarok szavaztatni a 
házszabályszerűségről, ezek után. 

Visszatérünk a tartalmi kérdésre, és akkor az a kérésem, hogy Boldvai képviselő úrnak 
a problémájára szíveskedjen reagálni az államtitkár úr.  

 
DR. WINDISCH LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Helyettes államtitkár úr helyett akkor én válaszolnék. Itt egy egyéni, országgyűlési képviselő 
által benyújtott módosító indítvány tartalmáról van szó, tehát részletekbe menően a kormány 
képviselőjeként tájékoztatást nem fogunk tudni adni, azonban szakértőként áttekintve az 
iratot, a leglényegesebb módosítás, amit céloz az indítvány, az az, hogy ősszel a 2011. évi 
CXXV. törvény módosította a szerencsejáték-törvényt, és bevezette az úgynevezett szerver 
alapú pénznyerő automata fogalmát, és ezt pontosítja egyrészt a javaslat, másrészt kettébontja 
egy helyhez kötött pénznyerő automatára és egy helyhez nem kötött, szerver alapú pénznyerő 
automatára, és ennek a részletszabályait, illetve az ilyen szerencsejáték szervezésének a 
személyi, tárgyi feltételeit pontosítja. Nagyjából ennyi.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak. (Jelzésre:) Pósán képviselő úr 

kíván szólni.  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Apró kis hibára szeretném csak felhívni a 

figyelmet, és szeretném egyúttal javasolni, hogy amikor szavazunk, akkor már ezen kis hiba 
kijavítását is értsük bele a szövegbe. Ez egyszerűen arról szól, hogy a legelső résznél, a (2) 
bekezdés utolsó mondatánál, ott, hogy „e törvény”, egy tárgyrag hiányzik, tehát „e törvényt” 
kell alkalmazni. Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy amikor szavazunk, akkor ezt a „t”-t 
értsük oda, mert ha nem, akkor újabb technikai módosításra lenne szükség, hogy ezen 
egyszerű kis baki orvoslásra kerüljön. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Azt vélelmezem, hogy itt a kormány jelen levő 

képviselői támogatni fogják ezt a javaslatot, ezért bátorkodom újra megkérdezni, csak arra 
válaszoljon nekem - szerver alapú, nem szerver alapú, mindenfélét értek -, hogy a mértékben, 
a díjban, ami most hatályos, abban van-e változás vagy az marad. Ha jól értem, akkor itt van 
legalább 500 ezer forint fix tarifa kivetve, és szerepel valami 30 százalék 900 ezer forint 
fölött. Ha megtenné, hogy válaszol erre a kérdésre a kormány képviselőjeként, hogy jól 
értem-e; kiindulva abból, hogy vélelmezem, támogatni fogja, és sejti, hogy mit támogat. Tehát 
levezetné-e nekem, hogy aki ma Magyarországon játékteremben pénznyerő automatát akar 
üzemeltetni szerver alapon, és a többi, annak milyen havi fizetési adókötelezettsége van a 
benyújtott módosító javaslat szerint. Ha erre válaszolnának.  

 
ELNÖK: Tessék parancsolni, államtitkár úr! 
 
BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Sem ez a 

koherenciajavítás, sem a délelőtti módosítások nem változtatnak a már elfogadott, 
megszavazott törvényen. Minden úgy maradt, ahogy volt. Eljárásjogi, bevallási szabályok 
változtak, hogy ezt be kell vallani, ez nem volt megfelelően benne, illetve hasonló kisebb 
dolgok; a tartalmi változás az, amit kollégám az imént elmondott. (Közbeszólások.) 
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ELNÖK: Adok szót mindenkinek. Kinek adjak szót? (Közbeszólások a kormánypárti 
sorokból: Szavazzunk!) Nem kér senki szót, akkor maradunk a szavazásnál. 

Arról kell szavaznunk, hogy két darab indítványt a bizottság a saját nevében 
zárószavazás előtt benyújtson-e az Országgyűlésnek.  

Szavazások 

Először arról szavazunk, amelyik a technikai, jogtechnikai pontosításokat tartalmazza, 
ez az egy lapból álló.  

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez elsöprő többség. Ki 
az, aki ezzel nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Olyan nincs. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Négy tartózkodás mellett ezt az indítványt benyújtja a bizottság, többségi döntés 
alapján. 

És a másik döntésünk pedig az, hogy ezt a vitatott, játékautomatával kapcsolatos 
indítványt is benyújtsa-e a bizottság saját indítványaként, erről szavazunk.  

Aki azzal egyetért, hogy ezt is nyújtsa be a bizottság, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Jól látható többség. Megkérdezem, ki az, aki nem ért egyet ezzel az indítvánnyal. 
(Szavazás.) Egy. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás, egy nemleges 
szavazat. 

(Jelzésre:) Parancsoljon Vágó képviselő úr! Mit kíván? 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Én az egyebekben szeretnék szólni.  
 
ELNÖK: Igaza van, megszavaztuk az egyebeket, tessék parancsolni, egyebek jön. 

Egyebek 

Vágó Gábor felvetése 

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Azt szeretném megkérdezni, hogy a 4659/42. számon az 
alkotmányügyi bizottság adott be egy módosító javaslatot a megyei vagyonátruházási 
törvényhez, amelyben az idei, tehát a 2011-es költségvetés keretszámait megváltoztatja. A 
költségvetési és számvevőszéki bizottságnak nem kellene tárgyalnia ezt a módosító 
indítványt? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, a felvetését. A költségvetési törvényhez érkezett 

indítványok között, kapcsán erre vissza fogunk térni szerdán.  

Elnöki zárszó 

Köszönöm, befejeztük a mai ülésünket. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 46 perc) 

 

Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dani Judit 


