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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 14 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a napirendi pontokhoz 
meghívott előadókat, az érdeklődőket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, így 
megkezdhetjük munkánkat. 

A napirend elfogadása 

Képviselőtársaim megkapták a mai bizottsági ülés meghívóját és abban a napirendi 
javaslatot. Erről szavazunk. Kérem képviselőtársaimat, jelezzék kézfeltartással, ha a napirendi 
javaslatot elfogadják! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy Veres képviselő 
úr most azért nem támogatta, mivel mind a két keze foglalt. (Dr. Veres János: Elfogadom, 
elnök úr.) Elfogadta. Tehát megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta 
napirendjét. Ennek megfelelően haladunk. 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok tárgyalása 

Az 1. napirendi pontunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat, ezúttal a módosító javaslatokat tárgyaljuk meg. A 
napirendi pontnál köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében Tárnoki-Zách 
Péter főosztályvezető urat és munkatársát. Az ajánlási sor szerint haladunk a módosító 
javaslatok tárgyalása során. 

Az 1. módosító indítvány Ékes József képviselő úré. Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogyan foglal állást. 

 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr, köszönöm 

szépen. Az előterjesztő az Ékes József által benyújtott javaslatot támogatja, azzal egyetértünk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy főosztályvezető úr előtt is ott van 

az ajánlás, ez a támogatás a 9. ajánlási pontra is vonatkozik, mert a kettő összefügg. 
 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Sőt, mi több, a 8. és 9. 

pontra. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Valamiért a munkatársaim ezt nem tekintették összefüggőnek. 

Ez sorskérdést nem jelent, a kormány az 1., 8. és 9. pontokat támogatja. Kérdezem a bizottság 
tagjait, van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele, kérdése. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, Ékes képviselő úr módosító indítványairól szavazunk. Aki támogatja, 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

A 2. ajánlási pont Veres képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem először a kormány 
képviselőjét, hogyan foglalnak állást. 

 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Az 

előterjesztő ezt a módosítást nem támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a bizottság tagjai közül kinek van véleménye 
vagy kérdése. Veres képviselő úr, tessék! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Először egy indoklást kérnék szépen. 
 
ELNÖK: Tessék! 
 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

képviselő úr arra tesz javaslatot, hogy hasonlóan ahhoz, ahogyan a javaslat a külföldi kiemelt 
közszereplőkre tartalmaz rendelkezéseket, a magyar kiemelt közszereplőkre is vezessen be 
ilyen rendelkezéseket. Képviselő úrnak teljesen igaza van, hogy tartalmi szempontból nem 
indokolt különbséget tenni a külföldi, illetve a magyar kiemelt közszereplők között. 
Ugyanakkor, ahogy azt a hétfői általános vita felvezetőjében említettem, a mostani javaslat a 
Pmt.-nek csak egy részleges módosítását tartalmazza, és ahogy szintén említettem 
folyamatban van az európai uniós pénzmosási jogszabályi háttér felülvizsgálata, aminek 
következtében a Pmt. átfogó felülvizsgálatára lesz szükség záros határidőn belül. 

A jelenlegi módosítással eleget teszünk az európai uniós pénzmosási előírásoknak, és 
abban az esetben, ha a képviselő úr által benyújtott módosító indítványt is beemelnénk, akkor 
az összes Pmt. alá tartozó szolgáltató, és itt nemcsak bankokról beszélünk, hanem 
ingatlanirodákról, irodákról, közjegyzőkről, satöbbi, a teljes jelenlegi magyar ügyfélkört át 
kellene világítani most és mondjuk másfél éven belül. Ezt szeretnénk elkerülni, ez egy 
viszonylag céltalan beavatkozás lenne. Ráadásul az olyan időigényes, hogy azt hiszem, 
egyébként Schiffer képviselő úr javasolja, hogy erre legyen átmeneti időszak, mire ennek az 
átmeneti időszaknak a végére érnénk, kezdhetnénk a dolgot elölről. Úgyhogy emiatt nem 
támogatjuk Veres képviselő úr módosító javaslatát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úr véleményét, és megadom a szót Veres 

képviselő úrnak. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Itt egy olyan 

kérdésről van szó, amelyben a továbbiakban nem kívánok a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviselőjével vitatkozni, mert nem szakmai a kérdés, hanem kifejezetten politikai. Tehát 
ettől kezdve azt fogom kérni, hogy a kormány álláspontját képviselő köztisztviselőket ne is 
kérdezze meg elnök úr, mert nem akarom őket kellemetlen helyzetbe hozni. Azt javaslom, 
hogy tegye lehetővé a kormánypárti többség, hogy erről az indítványról szavazhasson a 
parlament, és utána beszéljék meg frakcióülésen, hogyan foglal állást a parlamenti többség. 

Röviden. Arról van szó, hogy ha ezt a kérdést most nem szavazza meg a magyar 
parlament, akkor magára veszi annak vádját, hogy a parlamenti képviselők és a többi kiemelt 
közszereplő ki akarnak bújni ez alól a dolog alól. Azt gondolom, nem érdemes ezt vállalni. El 
tudom fogadni azt az érvelést, ami itt elhangzott a tekintetben, hogy valóban többletmunkát 
fog jelenteni. Az a baj, hogy a másik fele az érvnek nem jó, hogy másfél év múlva meg kell 
csinálni még egyszer ezt az átvilágítást. Nem lehet ezt a törvényt most úgy átengedni, sok 
minden okból, most így fogalmazok, ami a mögöttünk lévő éveket illeti Magyarországon, 
hogy ezt ne vállalja magára a politikai elit, mármint azt, hogy rá is vonatkoztatni kell ezeket a 
szabályokat. Itt röviden csak ennyiről van szó véleménykülönbségben. 

Én nem kívánok a tegnapi parlamenti vitában elhangzott érvelést most megismételni. 
Ékes képviselő úr bizonyosan ott volt a jelenlévők közül, ő pontosan hallotta, hogy mi volt. 
Szerintem olyan politikai és médiatámadásnak fogja magát kitenni a parlamenti többség, ha 
ezt most nem rendezzük, amit nem érdemes vállalnia. Én biztos vagyok abban, hogy az ügy 
nem érint senkit sem negatívan, magyarul nincs olyan kiemelt közszereplő, akinek itt bármi 
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titkolnivalója lenne. Pont. De éppen ezért nem szabad hagyni, hogy a törvény így maradjon. 
Ezért megértem, hogy nem akarják megszavazni egységesen, de azt tegyék lehetővé, hogy az 
indítványról az Országgyűlés dönthessen. És addig beszélje meg a kormánypárti többség 
frakcióülésen, hogy emögött valóban olyan gondolat van, amelyet politikai veszteség lenne, 
mindannyiunknak, leginkább természetesen a kormánytöbbségnek elutasítani. Mert ne legyen 
kétsége senkinek sem, az ellenzék nyilvánvalóan meg fogja szavazni mind ezt az indítványt, 
mind a Schiffer-féle indítványt is, és még egyszer mondom, kifejezetten politikai a kérdés, 
nem szakmai. Én több érvet nem kívánok elmondani, mert hangsúlyozom, mi nem vagyunk 
vitában Péterékkel. Nem akarom őket kényelmetlen helyzetbe hozni, de szerintem a dolog 
olyan, amit érdemes mérlegelni a többieknek, sok minden okból. Óvatosan akarok bánni 
mindenki idejével, ezért azt mondom, hogy a dolog lényegét szerintem pontosan érti Ékes 
képviselő úr, a tegnapi hozzászólások alapján biztosan, a többiek is tudják, ha utánanéztek. 

Amikor ez a törvény elfogadásra került 2007-ben, akkor ez messze nem volt ennyire 
exponált ügy. Ráadásul akkor volt egy más típusú egyetértés a más országokra vonatkozó 
figyelemre. Ezért azt gondolom, hogy ez az ügy az azóta eltelt idő miatt frekventáltan 
fölmerülő kérdés. Ennyi a kérésem, ennyi a javaslatom, én az érvelésemet be is fejeztem 
ebben a dologban. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólási szándékot látok, 

megadom a szót Ékes képviselő úrnak. Tessék! 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A tegnapi vitában nagyon élesen 

felmerült ez a kérdés több ellenzéki felszólaló részéről. Az egész törvényt majdnem mindenki 
tudja támogatni, a kardinális kérdés a közszereplők megítélése. Én viszont a minisztérium 
részéről azt az érvet el tudom fogadni, hogy az Unió amúgy is a következő lépésben 
módosítani kíván rajta, és olyan hihetetlenül széles kört foglal magába, hogy annak jelenlegi 
átvizsgálása rettentő bonyolult, és adott esetben válthat ki olyan negatív hatásokat, amelyek 
ugyan nem média szerint, de mégis személyes dolgokat is érinthetnek. Én is úgy vagyok ezzel 
a kérdéssel, hogy legjobb tudomásom szerint nálunk a közszereplőket ez abszolút nem érinti, 
nem érintheti, Nyugat-Európában és az Európai Unió tagországaiban volt több olyan 
esemény, amikor a pénzmosás akár magasabb rangú személy esetében is előfordult, amelyből 
büntető ügy keletkezett. 

Szóval, el tudom fogadni a minisztérium álláspontját maximálisan, de érzem azt, hogy 
az elfogadottsága sokkal nagyobb lenne a parlamentben, ha ezt valamilyen úton-módon 
tudnánk kezelni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólási szándék? Megadom a 

szót Seszták képviselő úrnak. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Hány embert érint ez, milyen nagyságrendről van szó? 

Ezt szeretném csak megkérdezni. 
 
ELNÖK: Nyilván erre főosztályvezető úr tud válaszolni. Ha tud válaszolni, akkor 

meghallgatjuk, ha nem, akkor azt is tudomásul vesszük. Lesz válasz. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Pontosan mit jelent, hogy kiemelt közszereplő? 
 
ELNÖK: Egy pillanat, megadom főosztályvezető úrnak a válaszadás lehetőségét. 

Tessék! 
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TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Hadd bontsam két részre a dolgot. Egyrészt kik a kiemelt közszereplők? Államfő, kormányfő, 
miniszter, államtitkár, országgyűlési képviselő, az Alkotmánybíróság és az ennek megfelelő 
szerv tagja, a Számvevőszék elnöke és testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó 
szervének tagja, nagykövet, ügyvivő, főtiszti rendfokozatú személyek, többségi állami 
tulajdonú vállalkozások ügyvezető igazgatója, felügyelőbizottsági tagja. Tehát ez önmagában 
egy ezres nagyságrend. Ha ezt így most lehetne azonosítani, akkor nem lenne gond. A 
problémát viszont az jelenti, hogy annak érdekében, hogy ezeket a személyeket be tudják 
azonosítani, az összes szolgáltató teljes ügyfélkörét, ami ennél három nagyságrenddel 
nagyobb, újra át kell világítani. Pontos számot nem tudok mondani, de a nagyságrendek ezek. 
Tehát ilyen ezres nagyságrend az, ami konkrétan a kiemelt közszereplői kört jelentené. De ez 
csak egy nagyon kicsi töredéke a teljes ügyfélkörnek, ami ennek egyenes következményeként 
érintett lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még van érv, tessék, Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Egyetlenegy dolgot tudok még mondani érvként. 

Miután bennünket, országgyűlési képviselőket fognak érintettnek tekinteni, és nem a fölsorolt 
egyéb kategóriákba tartozó személyi kört, ezért biztos, hogy mi nem maradhatunk ki belőle. 
Tehát én azt kérem, hogy ha végiggondolja, akinek végig kell gondolnia, akkor találjon olyan 
áthidaló megoldást, hogy a képviselők ne maradjanak ki. Ékes képviselő úr jól értette tegnap a 
vitát. Ha ez a kérdés így marad, akkor biztosan fönnmarad egy ellenzéki érvelési lehetőség. 
De ebből a szempontból nem az ellenzék izgalmas, hanem sokkal inkább az, hogy lesz egy 
olyan társadalmi láttatása a dolognak, hogy aki akarják magukat vonni valami alól. Szerintem 
az az érv nem elég erős, Péter, amely szerint túlságosan nagy munkát jelent a szolgáltatóknak 
ezen ügyfélkör megtalálása. Meg kell fordítani a dolgot. Én azt mondom, hogy akkor az 
ügyfélkör számára kell kötelezővé tenni az ügyet. 

Elnézést, hogy most ezt mondom, tudom, hogy ez nem egyezik meg azzal, ami, de 
attól kezdve ő a felelős érte. Ha ő érintett, és nem kezdeményezte a kapcsolati körében, és 
nemcsak a bankjánál… Szerintem erre mindenképpen sort kell keríteni, nagyon kényes ügyről 
van szó, nem szabad, hogy benne maradjunk ebben a dologban. Ennyi volt utoljára, 
köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót még Seszták alelnök úrnak. Tessék! 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Pontosan értjük, azt gondolom, 

hogy politikai kérdésről van szó. Azt javaslom a bizottságnak, hogy az egyharmadot adjuk 
meg, hogy a kormányzat esetleg újragondolja a szabályozást ilyen oldalról, hogy kötelezni 
kell a kiemelt közszereplőket, hogy azonosítsák magukat. Azt gondolom, ezt a problémát 
kezelni kell, mert óhatatlanul olyan támadásokat kaphat az Országgyűlés, ami méltánytalan 
lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy talán minden érv elhangzott, erről a 

módosító indítványról szavazunk. Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) Hét igen szavazat. 
Megállapítom, hogy megkapta az egyharmadnyi támogató szavazatot az indítvány. 
Köszönöm. 

Rátérhetünk a 3. módosító indítvány tárgyalására, amelyet Schiffer András képviselő 
úr nyújtott be. Először a minisztérium álláspontját kérdezem. 
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TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Gyakorlatilag ugyanarról van szó, mint a 2. pont esetében, tehát nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát nem támogatják. Kérdés, vélemény? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) Két igen szavazatot kapott, ezt a bizottság nem 
támogatta. 

Rátérünk a 4. módosító indítvány tárgyalására, Koszorús László képviselő úr 
indítványára. A minisztérium véleményét kérdezem. 

 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Az 

ajánlás 4. pontjában szereplő módosító indítványt nem támogatjuk. Ez tartalmilag azonos a 6. 
pontban szereplővel, de ott kodifikációs szempontból a megfelelő helyen szerepel a javaslat. 
Tehát a 4. pontot nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazunk 

az elfogadásáról. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége, úgy látom, az indítványt 
támogatta. Köszönöm szépen. 

Az 5. javaslatról tárgyalunk, Veres János képviselő úr indítványa. Kérdezem a 
minisztérium képviselőjét. 

 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés vagy vélemény van-e? Igen, Veres képviselő úr, 

tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Itt egy olyan dolog miatt született az indítványom, ami, 

úgy gondolom, rossz érvelése az előterjesztésnek. Az előterjesztés úgy érvelt, hogy erre a 
pontra, a 300 ezer forintos értékhatárra azért van szükség, mert ez jogharmonizációs 
kötelezettség. Ez van az indoklásban. Most én megnéztem az Európai Unió hivatalos lapját, 
az Európai Parlament és a Tanács 2005/60 EK irányelvét, ami 2005. október 26-i dátumú, és a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szól. Ennek a II. fejezet 1. szakasz 7. cikke azt mondja, hogy 
„ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek az ügyfél-átvilágítási 
intézkedéseket a következő esetekben alkalmazzák: a) az üzleti kapcsolat létesítésekor, ez 
egyértelmű és b) a legalább 15000 euró összegű alkalmi ügyletek teljesítésekor, attól 
függetlenül, hogy az ügyletre egyetlen műveletben vagy több, összetartozónak tűnő 
műveletben kerül sor.” Van c) és d) pontja is még ennek. 

Na most, ez nem teremt jogharmonizációs alapot a 300 ezer forintra, tekintettel arra, 
hogy a 15 ezer euró egy picivel több, mint 300 ezer forint. Ezen kívül megnéztem azt a 
jelentést is, amit annak idején készített az Európai Tanács Moneyval bizottsága. Ebben sincs 
erre vonatkozóan sem felhívás, sem kezdeményezés. Ezért azt gondolom, csak valami más 
szándék állhat amögött, hogy a 300 ezer forintos értékhatárt be akarja hozni az előterjesztő 
ebbe a törvényjavaslatba. Tehát miután nem megfelelő az indoklása az értékhatárnak, ezért én 
ezt a 300 ezer forintos értékhatárt, illetve az ebből következő nyilvántartás megszületését más 
szándékú kezdeményezésnek tekintem. És miután nem tiszta a szándék, ennek elhagyására 
teszek indítványt. 

Eddig még sehol nem hangzott el, sem a parlamenti vitában, sem bizottságban, hogy 
miért ez a 300 ezer forintos határ, ezért született az indítványom, és ezért kérem a 
támogatását. Hiszen ez nem jogharmonizációs célú. A beadott módosító indítványban 
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véleményem szerint precízen szerepeltettük is, ebből következően nem akarom elmondani, 
milyen feltételezések vannak arra nézve, hogy ha nem jogharmonizációs céllal, akkor miért 
kel a 30 ezer forintos tételekről nyilvántartást vezetni, de az semmiképpen nem ebbe a 
törvénybe illő, ha valakinek ilyen szándéka van. Ezért azt tudom mondani, hogy ilyen módon 
adatbázist építeni Magyarországon nem ildomos és nem célszerű. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes képviselő úrnak megadom a szót. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Igen, én Veres képviselőtársam aggályát értem, de az 

Európai Unió jogszabályai nem úgy fogalmaznak, ami Magyarország is kötelező érvényű, 
hogy annál szigorúbb feltételt nem támaszthat egy nemzeti törvényhozás. Általában ilyet 
támaszthat minden további nélkül. Én nem akarok e mögé feltételezéseket meg sejtéseket 
rakni, de miért ne lehetne egy nemzeti törvénykezés adott esetben szigorúbb, mint az Európai 
Unió által meghatározott irányelv. Ha rosszabb lenne, akkor azt az Európai Unió a maga 
részéről vizsgálná, de ha szigorúbb, annak, főleg a környezetvédelem esetében örülhetünk is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben főosztályvezető úrnak… (Dr. Veres János 

jelentkezik: Megvárnám.) Oké. Főosztályvezető úr, tessék, reakcióra lehetőség! 
 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Köszönöm Veres képviselő úrnak a nagyon impresszív háttértudás ismertetését, de azért van 
még egy olyan részlet, amit képviselő úr nem idézett. Az irányelv abban az esetben, amikor 
ezt 15 ezer eurós összeget meghaladó, ténylegesen összefüggő ügyletekről beszél, ott szintén 
előírja az ügyfelek leigazolását. Tehát itt van egy olyan jogharmonizációs kötelezettség. Tény 
és való, hogy ez nem a 300 ezer forintos összegre vonatkozik, hogy a ténylegesen összefüggő, 
összességében 3,6 millió forintos összeget elérő vagy meghaladó ügyleteknél az adatrögzítés 
megtörténjen. De annak érdekében, hogy a szolgáltatók képesek legyenek a ténylegesen 
összefüggő ügyletekről adott esetben információt szolgáltatni, illetve, és itt eggyel vissza is 
lépnék, az adatokat tudják rögzíteni, szükség van ezeknél a 3,6 millió forint alatti ügyleteknél 
is valamilyen iránymutatásra. 

Jelen pillanatban is, a hatályos szabályok alapján is merültek fel problémák abból, 
hogy a szolgáltatók rögzítenek adatokat, adott esetben minimális ügyleti értéknél is, annak 
érdekében, hogy akkor, amikor ezekből az akár néhány tízezer vagy százezer forint értékű 
összegekből végül összeáll egy 3,6 millió forintot meghaladó összeg, és amelyekről aztán 
lehet tudni, hogy ezek ténylegesen összefüggenek, akkor ennek az adat-nyilvántartási 
kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni. Annak érdekében, hogy itt egy világos, tiszta 
szabály legyen, amelyet mind a szolgáltatók, mind az ügyfeleik világosan láthatnak, 
valamelyest önkényes módon, de egy ésszerű értékben, 300 ezer forintban határoztuk meg azt, 
amikor ezt az átvilágítást el kell végezni. 

A másik része a dolognak pedig az, amire most képviselő úr nem tért ki, de az írásos 
indokolásban igen, hogy itt milyen sötét szándékkal történik valamilyen adatbázis 
létrehozatala. Hangsúlyozni kell, hogy itt az adatokat a szolgáltató rögzíti. Tehát a 
pénzintézet, az ügyvéd, a közjegyző, az ingatlaniroda. És ezeknek az állam részére, illetve 
hadd pontosítsam, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére, a pénzügyi információs egység 
számára átadásra csak akkor kerül sor, ha valamilyen pénzmosási gyanú merül föl. Tehát itt 
nincs semmilyen szándék. Feltéve, de nem megengedve, hogy ha lenne ilyen szándék, ez a 
rendelkezés nem alkalmas arra, hogy egy ilyen szándékot valóra váltson, mert a 
szolgáltatóknál keletkezik ez az adatbázis. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Veres képviselő úrnak adom meg a szót. 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. A következő a baj ezzel. szerintem az 

irányelv egyértelmű, és a magyar szabályozás is egyértelmű enélkül a 300 ezer forintos 
értékhatár nélkül is. Úgy fogalmazok, hogy egyértelműbb a 300 ezer forintos értékhatár 
meghatározása nélkül. Azért egyértelműbb, mert mind az irányelvben, mind pedig a magyar 
szabályozásban jelenleg benne van az az egyébként pontosan idézett szabály, én is 
felolvastam ezt, nevezetesen, hogy a meghatározott „15 ezer euró összegű alkalmi ügyletek 
teljesítésekor attól függetlenül, hogy az ügyletre egyetlen műveletben vagy több, 
összetartozónak tűnő műveletben kerül sor.” Ettől kezdve rá van bízva a dolog megítélőjére, 
hogy mit tekint összetartozó ügyletnek. Azért tartom jobbnak a 300 ezer forintos értékhatár 
meghatározása nélkül a szabályozást, mert 20 darab 200 ezrest is tekinthet összetartozónak 
valaki, de ha a 300 ezres határ benne van, akkor föl van mentve ennek megítélésétől, mert a 
300 ezer forintos értékhatár alattival nem foglalkozik. 

Ezért azt tudom csak mondai, hogy a 300 ezer forintos értékhatár behozása a 
rendszerbe nem szigorítja, hanem puhítja magát a szabályozást. Az pedig, úgy fogalmazok, 
hogy csak és kizárólag az együttműködő partnerek viszonyrendszerén múlik, hogy az ilyen 
jellegű ügyleteknél mikor ítélik meg úgy, hogy a 15 ezer eurós értékhatárt el nem érő tételeket 
egy kategóriába sorolják-e, azaz összetartozónak minősítik-e avagy sem. Ebben nem segít a 
300 ezer forintos értékhatár behozása a rendszerbe. Ezért gondolom azt, hogy szerintem a 300 
ezer forintos értékhatás inkább puhítja, kibúvót teremt, most is fogalmazok, semmint 
szigorítaná magát az eljárást. Ennél fogva fönntartom azt az álláspontomat, amit a módosító 
indítvány kapcsán benyújtottam. 

Azzal kapcsolatban pedig, hogy hol van az adatgyűjtés, meddig őrzi ott és mettől 
kezdve nem, mindannyian tudjuk, most így fogalmazok, hogy ebben a kérdéskörben egy 
nagyon egyszerű intézkedéssel megszerezhetők a szolgáltatónál gyűjtött adatok. Tehát nem 
kell hozzá törvény, magyarul. Nem kell hozzá ezt a törvény módosítani, nem kell hozzá új 
törvényt alkotni, és ezek az adatok már ott vannak annál a hatóságnál, amely nem nyilvános 
módszerekkel utóbb ezeket az adatokat más célra is föl tudja használni. Ezért vagyok ebben 
az ügyben óvatos, és ezért fogalmaztam úgy, ahogy fogalmaztam a módosító indítvány 
szövegében is. Tehát elmondtam az ellenérveimet, a javaslatomat fönntartom. Értem, hogy a 
kormány nem fogja támogatni, az indítvány sorsára van engedve. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel további hozzászólási szándék nincs, ezért a 

módosító javaslatról szavazunk. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Két igen 
szavazat mellett a bizottság többsége nem támogatta. 

Rátérhetünk a 6. módosító javaslat tárgyalására, Koszorús László képviselő úr 
indítványára. Munkatársaink arra hívták föl a figyelmünket, hogy a házszabályszerűségről 
kell döntenünk. Kérdezem először a bizottság tagjait, ki az, aki úgy foglal állást, hogy 
házszabályszerű a módosító indítvány. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság többsége úgy találta, hogy Házszabályszerű a módosító 
indítvány. Tehát akkor tárgyalhatjuk. 

A minisztérium képviselőjét kérdezem az álláspontjáról. 
 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Az 

ajánlás 6. pontját, amely a Pmt. 14. §-át egy (4) bekezdéssel egészítené ki, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 

szavazunk róla. Kérdezem, ki az, aki támogatja. Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság többsége támogatta az indítványt. 

A 7. ajánlási pontról tárgyalunk. Először a minisztérium véleményét kérdezem. 
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TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 7. 

pont tartalmilag összefügg a 2. és 3. pontokban tárgyaltakkal, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor Schiffer András indítványához hozzászólási 

szándék nincs. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Két igen szavazattal a bizottság 
többsége nem támogatja. 

A 10. ajánlási pontot tárgyaljuk, Schiffer András képviselő úr indítványát. A 
minisztérium álláspontját kérdezem. 

 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

10. pontot nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Veres képviselő úrnak. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Egy olyan problémára utal az indítvány, ami már 

tegnap a vitában is elhangzott. Nevezetesen, egy nagyon jelentős bírságszigorítás szerepel az 
előterjesztésben, és igazándiból szubjektív megítélés tárgya, hogy ezeken a kategóriákon belül 
milyen mértékű bírságolásra kerül sor, úgy fogalmazok, hogy az adott tevékenységet folytató 
vállalkozás nagyságától függetlenül. Képviselőtársam arra próbált indítványt tenni, hogy ez a 
bizonyos 200 ezertől 500 millió forintig terjedő bírságsáv a szolgáltató adott tevékenységéből 
származó árbevételével arányosan kerüljön meghatározásra. Azt gondolom, miután ebben a 
szakmában nemcsak nagyok vannak, hiszen nemcsak bankokról van szó, hanem adott esetben 
ügyvédi irodáról és sok más kivállalkozásról van szó, valamilyen módon a törvényben 
érinteni kellene azt, vagy iránymutatást kellene adni, hogy ilyenkor a bírságnak nem szabad, 
hogy magának a tevékenység folytatásának ellehetetlenítését eredményezze. 

A javaslat ezért fogalmazódott meg, hogy valamilyen módon az adott tevékenységgel 
összefüggésben fölmerült bevételhez igazodjon a bírság. Rövid leszek. Ha egy évi 30 millió 
forintos árbevételű ügyvédi iroda kap egy százmillió forintos bírságot, akkor az biztosan azt 
jelenti, hogy nem tudja megfizetni, és nem tudja továbbfolytatni a tevékenységét. Miután a 
jelenlegi javaslatban nincs semmifajta iránymutatás, ezért a probléma orvoslásaként jó lenne, 
ha nem is ez a módosító indítvány, de bármi más javaslat fölmerülne az előterjesztő részéről, 
vagy fogadókészség bármilyen más javaslatra, mert szerintem a gondolat maga van annyira 
értelmes, hogy érdemes vele foglalkozni még akkor is, ha ezt a megfogalmazást nem kívánják 
támogatni. Ennyi lett volna a felvetésem, megint csak a tegnapi vita alapján. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, tessék! 
 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Kezeljük egészében a dolgot. Fölhívnám a képviselő úr, illetve a tisztelt bizottság figyelmét is 
arra, hogy a javaslat szerint a Pmt. 35. §-a is úgy rendelkezik, hogy a jogsértés súlyával 
arányosan a következő intézkedéseket lehet alkalmazni, és akkor itt jön egy felsorolás a-tól f-
ig, ami nagyjából súlyossági sorrendet is jelent. Tehát már magában az alaprendelkezésben 
hoz a törvény egy mérlegelési szempontot. Ehhez hozzátartozik az, hogy a pénzügyi 
szolgáltatók esetében a PSZÁF szabályaiban vannak olyan szempontok, amelyek többek 
között, ha nem is az árbevétellel arányosan, de a szolgáltató nagyságát, komplexitását vagy 
piaci súlyát is figyelembe véve mérlegeli azt, hogy egy adott Pmt.-sértés esetében melyik 
szankcionális elemet alkalmazza. Tehát ez már egy meglévő elem. 

Ami pedig a javaslat vezetne be, egy hasonló szempontrendszer a nem pénzügyi 
szolgáltatók esetére, képviselő úr említette az ügyvédeket, akikre még a javaslat szerint sem 
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vethetne ki egyben legalábbis 100 millió forintos bírságot. Mert itt a 20 milliót javasolna felső 
határként. De ez már egyébként egy valóban súlyos, ismétlődő, adott esetben aktív, 
majdhogynem már Btk.-ba ütköző együttműködést feltételezne a szolgáltató részéről. Tehát a 
mérlegelési szempontrendszert a javaslat kialakítja azokban az esetekben, amelyekben ez 
jelen pillanatban nincs meg. Tehát ilyen szempontból a fokozatosság, illetve az 
eszközrendszer komplexitása megjelenik. nincs arról szó, hogy a felügyeleti szervek kizárólag 
pénzbírsággal operálhatnak, mert, ahogy a javaslatban megjelenik, a-tól f-ig vannak további, 
enyhébb szankcionálási módszerek is. 

Ráadásul az árbevétel a pénzügyi szolgáltatóknál egy jól megragadható és mondhatni, 
szignifikáns tényező. Ugyanez viszont, mondjuk az ügyvédek vagy a közjegyzők esetében, 
különösen, ha a pénzmosási vonatkozásokat nézzük, akkor már nem kifejezetten jelentős. Erre 
támaszkodni a szankció súlyosságában véleményünk szerint nem lenne megfelelő. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. További hozzászólási szándékot nem 

látok, így szavazunk az indítványról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Egy igen 
szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A következő módosító indítvány a 12., Ékes József képviselő úr indítványa. Itt szintén 
először az indítvány házszabályszerűségéről kell állást foglalnunk. Kérdezem a bizottságot, ki 
az, aki úgy foglal állást, hogy házszabályszerű a módosító indítvány. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság túlnyomó többsége szerint házszabályszerű, ezért 
tárgyalhatunk róla. Először a minisztérium véleményét kérdezem. 

 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

12. ponttal egyetértünk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Veres János képviselő úrnak. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Mi ez? Mondják már meg, hogy pontosan mire 

vonatkozik az indítvány! 
 
ELNÖK: Főosztályvezető úr, tessék! 
 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Itt 

arról van szó, hogy az ajánlásnak ez a pontja részét képezi az Ékes képviselő úr által 
benyújtott komplex módosító javaslatnak, aminek az a célja, hogy az Országgyűlés a 
közelmúltban fogadta el a Btk. új változatát, amely július 1-jével lépne hatályba. Szándékaink 
szerint, az előterjesztő szándéka szerint a Pmt. módosítása és a kapcsolódó módosítások is 
szintén ebben az időpontban lépnének hatályba. A Pmt. tartalmaz visszahivatkozásokat a 
Btk.-ra mint pénzmosási alapbűncselekményeket meghatározó jogszabályra, és ez a jelenleg 
hatályos régi Btk.-ra is érvényes, az újra is. Annak érdekében, hogy az új Btk., illetve a Pmt. 
most tárgyalt módosítása, továbbá az új Btk.-hoz kapcsolódó novella rendelkezései jogilag 
koherensen, megfelelő időzítéssel tudjanak hatályba lépni, nyújtotta be Ékes képviselő úr a 
javaslatát, aminek részét képezi ez a 12. pont. Konkrétan ez az, ami a hatálybalépési 
sorrendről, illetve egyes Btk.-novella hatályba nem lépéséről rendelkezik. Gyakorlatilag ez 
egy jogtechnikainak tekinthető módosítás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úr kiegészítését. További hozzászólási 

szándék nincs, ezért szavazunk az indítványról. Ki az, aki támogatja? Kérem, kézfeltartással 
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jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 14 szavazattal 
támogatta. 

Az utolsó ajánlási pontról tárgyalunk, ami szintén Ékes József képviselő úr indítványa. 
Először a minisztérium véleményét kérdezem. 

 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólási szándék nincs. A támogatásáról 

szavazunk. Ki az, aki támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 14 igen szavazattal az indítványt támogatta. Köszönöm szépen. 

A napirendi pont lezárása 

Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy a 2. napirendi pontunkhoz még készül egy 
bizottsági módosító javaslat, amit viszont nem tudunk még kézbe venni, 11 óra 40 percig 
tárgyalási szünetet rendelek el. Köszönöm szépen. 

 
(Szünet: 10 óra 56 perctől 11 óra 43 percig.) 

 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
tárgyalása 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy az idő lejárt, amit szünetként 
jeleztem, és a bizottság határozatképes, helyettesítéssel 14-en jelen vagyunk, a bizottság 
folytatja munkáját a már elfogadott napirend szerint. Tehát rátérhetünk a 2. napirendi pont 
tárgyalására, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
együttműködés egyes szabályairól szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak 
megvitatására. Ilyen nem jött, de mégis csak van értelme a napirend megnyitásának, hiszen 
képviselőtársaim láthatják, előttünk hever és már jó ideje áttanulmányozhattuk azt a 
javaslattervezetet, amelyet, ha támogatunk, akkor bizottsági módosító javaslatként nyújtunk 
majd be a tisztelt Háznak. 

Annak érdekében, hogy erről állást tudjunk foglalni, a minisztérium képviselőjét 
egyrészt arra kérem, hogy a minisztérium véleményét mondja el az indítvánnyal kapcsolatban, 
támogatja-e vagy sem, másrészt, ha szükségesnek gondolja, akkor röviden azért indokolja azt 
is, hogy miért támogatja. Tessék! 

 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Laki Gábor vagyok, a jövedelemadók és járulékok főosztályának vezetője. Tárcaálláspontot 
tudok közölni, a tárca a bizottsági módosító javaslatot támogatja. 

Röviden szeretném ismertetni a javaslat lényegét. A módosító javaslat 10 pontból áll, 
módosítja az illetéktörvényt, a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényt, a gépjárműadóról 
szóló törvényt, a személyi jövedelemadóról szóló törvényt, az áfatörvényt, a kisvállalati 
adóról szóló törvényt, a társasági adóról szóló törvényt is. Jellemzően ezek 
szövetpontosítások, bár azért tartalmi változásokról is be tudok számolni. Pontról pontra 
haladva gyorsan, a lényeget összefoglalnám. Az 1. pont az illetéktörvényt módosítja. (Font 
Sándor: Ügyrendi.) 

 
ELNÖK: Tessék, képviselő úr! 
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FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Mivel a bizottság nyújtja be, azért már 
jó előre tisztában vagyunk a tartalmi részével. Csak akkor kérném meg a tárca képviselőjét a 
részletes ismertetésre, ha bármely bizottsági tagunknak a benyújtandó verzió bármelyik 
pontjához lenne kérdése. Ha szabadna ezt javasolnom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A megállapítása teljesen jogos. Természetesen 

főosztályvezető úrnak is köszönöm, hogy ismertette volna az előttünk lévő javaslat részleteit, 
de ahogy ezt hangsúlyoztam, már jó ideje kezünkben volt ez az anyag. 

Kérdezem tehát a bizottság tagjait, kinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Tessék, Pősze képviselő úr! 

 
PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen. Nekem sajnos volna egy-két kérdésem 

a szerencsejáték résszel kapcsolatban. Először azt szeretném megkérdezni, hogy amikor a 
lóversenyfogadás nyereményalapjának meghatározása szerepel százalékosan, akkor milyen 
egyéb háttér-megállapodások, egyeztetések történtek ebben az ügyben a lótartókkal és a 
mostani lóversenyszervezőkkel. Azért kérdem ezt, mert ez egy 20 éve megoldatlan probléma, 
és mindig ezen bukott meg mindenfajta megállapodás, mert ezek az alapmegállapodások 
hiányoztak. 

Egy következő kérdésem volna, hogy jól értem-e… de ha túl konkrétak a kérdések, 
akkor felteszem máshol, csak most találkoztam ezzel az anyaggal először, azért kérdezem, 
bocsánat. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, folytatja? 
 
PŐSZE LAJOS (független). Igen, köszönöm. Még két kérdésem van, nem több. 

Amikor a belföldön és külföldön, illetve a nemzetközi együttműködésben folyatott 
szerencsejáték-szervezésről rendelkezik a törvény, akkor jól értem-e én azt, hogy 
tulajdonképpen ezzel elvileg megnyílik az Eurólottó előtt is az út, legalábbis jogilag akkor, ha 
a magyar hatóság megfelelő szinten hozzájárulnak ehhez? Volt-e ilyen szándék? Ez azért 
izgalmas, mert egész Európában játsszák ezt már. Akkor azt mondhatnánk, hogy végre valami 
a helyére került. De az is nagyon fontos, hogy megnyílik-e másfajta lottó előtt is az út. Tehát 
mi a célja az előterjesztésnek? 

És egy utolsó kérdés, hogy jó, kellően általános az előterjesztés azzal kapcsolatban, 
hogy alaposan körbe lehet járni mindenfajta nemzetközi együttműködést, az a része rendben 
van a dolognak, de valahogy hiányzik az előterjesztésből a magyarországi játékosok 
részvételére és megadóztatására vonatkozó kitétel vagy előírás, vagy utalás. Nem tudom, 
esetleg máshol akarják, egy másik törvényben szabályozni? Mert annyi minden van ebben az 
országban, hogy jó volna kitekinteni mindenre. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr kérdéseit, főosztályvezető urat pedig arra 

kérem, hogy ha lehet, akkor röviden válaszoljon. Tessék! 
 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Az első kérdésre 

röviden válaszolva, a lóversenyfogadást illetően nincs változás a módosító javaslatban, a 
korábbi, jelenleg hatályos szabályt hozzuk le még egyszer, technikai jellegű változások miatt. 
Tehát ebben a tekintetben nem lesz változás. 

A második és harmadik kérdésére válaszolva képviselő úrnak, valóban arról van szó, 
hogy lehetővé válik, hogy a jövőben magyar állampolgárok is részt vehessenek akár az 
Eurólottó nyereményjátékon. Célja egyértelműen a bevételek növelése, ezzel egy új bevételi 
forrást teremtünk. Azt, hogy hiányoznak szabályok, nem gondolnám, teljesen azonos 
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feltételek mellett fognak adózni az e játékban résztvevők, mint a belföldi totalizatőri játékok 
esetében. E tekintetben nincsenek speciális szabályok, és nem is szükségesek. 

 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, a válaszát. További kérdést és 
hozzászólási szándékot nem látok. Ezért most a szavazás következik. Kérdezem, ki az, aki 
támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 14 egyhangú igen szavazattal támogatta. 

Főosztályvezető úrnak köszönjük a közreműködését. 

Az ülés bezárása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy az egyebek között nekem nincs 
mondanivalóm, és úgy látom, másnak sincs, mindenkinek köszönöm szépen a mai napon a 
munkáját és türelmét. Viszontlátásra! 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc.) 
 
 
 

 Dr. Puskás Imre 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


