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Napirend: 
 

1. A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10402. szám -módosító javaslatok megvitatása) 

2. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10328. szám - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első 

helyen kijelölt bizottságként) 

3. Egyebek 



- 4 - 

Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Font Sándor (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Pősze Lajos (független) 

 

 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Balla György (Fidesz) Pősze Lajosnak (független), 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz), 

 Hoffman Pál (KDNP) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

 Seszták Oszkár (KDNP) dr. Puskás Imrének (Fidesz), 

 Boldvai László (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP). 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Szabó Ferenc, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője 

 Tárnoki-Zách Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője 

 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 09 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm meghívott vendégeinket. 
Megállapítom, hogy helyettesítésekkel együtt a bizottság határozatképes. Így megkezdhetjük 
munkánkat. 

A napirend elfogadása 

Az írásban megküldött meghívóban jelzett napirendi pontokról szavazunk. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal 
a bizottság ezt egyhangúlag támogatta. 

A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása 

Az 1. napirendi pontunk a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. A kézhez 
kapott ajánlás szerint haladunk a módosító javaslatok tárgyalásával. 

Az 1. módosító javaslat Habis Lászlóé. Kérdezem először is Szabó Ferenc 
főosztályvezető urat, hogy mi a kormány álláspontja. Tessék! 

 
SZABÓ FERENC (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A kormány 

álláspontját sajnos ilyen rövid idő alatt nem volt lehetőségünk kialakítani. Ezért 
tárcaálláspontot tudok mondani, de az is ideiglenes. A tárca egyelőre nem támogatja. Elnézést 
kérek, tudom, hogy nem szokásos, de kifejteném, hogy miért nem. Ennek a módosító 
javaslatnak van egy olyan költségvetési vonatkozása, amit ennyi idő alatt nem volt 
lehetőségünk felmérni, a későbbiek során megfontoljuk, hogy esetleg támogatjuk-e, de jelen 
pillanatban elutasító álláspontot tudok csak mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs hozzászólási szándék (Nincs jelentkező.), akkor 

szavazunk. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatta. 

A 2. módosító indítvány Talabér Márta képviselő asszonyé. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
SZABÓ FERENC (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, szintén csak 

tárcaálláspontot tudok mondani. Az előbb említett okokból kifolyólag ezt sem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután nincs jelentkező ehhez a ponthoz, szavazunk róla. 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyetlen tagja sem, tehát a bizottság nem 
támogatta. 

A 3. ajánlási pontban szereplő módosító javaslatról tárgyalunk, Göndör István 
képviselő úré. Tárcaálláspont? 

 
SZABÓ FERENC (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs hozzászólási szándék, így szavazunk. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyetlen tagja sem támogatja, tehát a bizottság nem 
támogatta. 
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Az utolsó, 4. ajánlási pontban szintén Göndör István képviselő úr módosító indítványa. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
SZABÓ FERENC (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok, így szavazunk. Ki az, 

aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyetlen tagja sem támogatta, tehát a bizottság nem 
támogatta. Köszönöm szépen. 

A napirendi pont lezárása 

Ezzel ezt a napirendi pontot le is zárhatjuk. Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak 
és kollégájának a segítséget, további jó munkát kívánunk. 

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

Rátérhetünk a 2. napirendi pontunkra, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
tárgyalására. Itt is rendelkezésünkre áll a kiegészítő ajánlás, eszerint haladunk. 

Az 1. ajánlási pont Koszorús László képviselő úr indítványa, amelynek 
házszabályszerűségéről kell először állást foglalnunk. Kérdezem, ki az, aki a 
házszabályszerűséget támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta, tehát érdemben is vizsgálhatjuk a módosító javaslatot. 

Először kérdezem főosztályvezető urat, ha jól gondolom, Tárnoki Pétert. 
 
TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tárnoki-Zách Péter vagyok. Előzetes tárcaálláspontot tudok ismertetni. A tárca Koszorús 
László indítványát jelen pillanatban nem tudja támogatni. Ha megengedik, egy kis körítést 
adnék hozzá. A szándékkal egyet tudunk érteni, viszont sem az 1. pontban, sem a 2. pontban 
lévő változat nem illeszkedik pontosan a Pmt. mostani konstrukciójához. De a tárca nyitott, és 
képviselő úrnak jeleztük is, hogy nyitottak vagyunk egy megfelelő megoldás kialakítására. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Akkor szavazunk. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság egyharmada támogatta ezt a módosító 
javaslatot. 

A 2. ajánlási pont szintén Koszorús László képviselő úr indítványa, amelynek ismét 
csak a házszabályszerűségéről kell először állást foglalnunk. Kérdezem, ki az, aki a 
házszabályszerűséget támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta, tehát érdemben is vizsgálhatjuk. 

Főosztályvezető úr már nyilatkozott erről, így nem kell újra kérdeznem. Hozzászólási 
szándékot a bizottság részéről nem látok. Ki az, aki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy ismét a bizottság egyharmada támogatta a javaslatot. Köszönöm 
szépen. 

A napirendi pont lezárása 

Az ajánlás végére értünk. Ebből következően ezt a napirendi pontot is lezárhatjuk. 
Főosztályvezető úrnak köszönöm szépen, hogy részt vett a bizottsági ülésen, és segítségünkre 
volt. Jó munkát. 
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Az ülés bezárása 

Kérdezem, hogy az egyebek körében kinek van valami mondanivalója. (Nincs 
jelentkező.) Esetleg arról érdemes szót váltanunk, hogy a jövő héten nem lesz bizottsági ülés. 
(Font Sándor: Hiányozni fog.) Igen, feltételezem, hogy ez mindenkiben hiányérzetet támaszt. 

Mindenkinek boldog, nyugodalmas ünnepeket kívánok, jó pihenést erre a néhány 
napra. Jó utat haza. Köszönöm szépen mindenki a munkáját, a bizottsági ülést bezárom. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 16 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


