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J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 

2013. október 29-én, kedden 9 óra 07 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 
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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 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

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

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Font Sándor (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

Dr. Pósán László (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

 Balla György (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Bodó Sándor (Fidesz) Seszták Oszkárnak (Fidesz), 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz), 

 Font Sándor (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Magyar Anna (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz), 

 Márton Attila (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

 Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz). 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Fáykiss Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc) 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 

kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel a 
bizottság határozatképes. Ezért a napirend elfogadásáról állást tudunk foglalni. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy az írásban megküldött napirendi javaslattal ki ért egyet. Aki egyetért, 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta a napirend tárgyalását. 

Ennek megfelelően el is kezdjük. Az 1. napirendi pontunk a pénzügyi 
rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtásáról szóló 2009. évi 
LXXXV: törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, az ezzel kapcsolatos módosító 
javaslatokat vitatjuk meg. A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm Fáykiss Péter 
főosztályvezető-helyettes urat a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Ő fogja ismertetni majd a 
kormány álláspontját a módosító javaslatokkal kapcsolatban. 

Képviselőtársaim előtt ott van az ajánlási sor, ennek megfelelően haladunk. Az első 
módosító javaslatot dr. Kiss Sándor jegyzi. Kérdezem először a kormány álláspontját. 

 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani, 

nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor tárcaálláspontot fogunk hallani, és a tárca 

nem támogatja. Kérdezem, kinek van kérdése, véleménye. (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs, 
akkor szavazunk. (Jelzésre.) Bocsánat, itt van az előterjesztő. Ja igen, a törvényjavaslat 
előterjesztőjeként kérdezem Ékes képviselő urat. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Köszönöm szépen. Akkor tehát szavazunk. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy senki sem, tehát a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot. 

A második módosító indítványt Volner János képviselő úr jegyzi. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ékes képviselő úr? (Jelzésre.) Szintén jelzi, hogy nem támogatja. 

Van-e kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyetlen tagja sem támogatta a módosító 
javaslatot. Tehát a bizottság nem támogatta. 

A harmadik, egyben utolsó módosító javaslatról foglalunk állást. Először a tárca 
álláspontját kérdezem. 

 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát Román István képviselő úr módosító javaslatát a 

tárca támogatja. Kérdezem Ékes képviselő urat! (Jelzésre.) Igen, köszönöm szépen. 
Amennyiben nincs kérdés vagy vélemény (Nincs jelentkező.), akkor szavazunk. Ki az, aki 
támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangú igen szavazattal a módosító indítványt támogatta. 

Ennél a napirendi pontnál több dolgunk nincs. Köszönöm szépen. 
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Áttérhetünk az egyebek napirendi pontra, amennyiben itt van hozzászólási szándék. 
(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönöm 
szépen. 

Tisztelt Bizottság! Mai bizottsági ülésünket bezárom. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 13 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


