
 

Ikt. sz.: TAB/39-2/2015. 

TAB-23/2015. sz. ülés 
(TAB-49/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 
2015. július 2-án, csütörtökön, 11 óra 06 perckor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

Napirendi javaslat 3 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 6 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5128. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 6 

Hozzászólások és határozathozatalok 6 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi 
XX. törvény módosításáról szóló T/4824. számú törvényjavaslat  
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a 
szerint) 8 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 
módosításáról szóló T/5239. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 8 

Hozzászólások és határozathozatalok 9 

Az ülés berekesztése 23 

 

 



3 

 

Napirendi javaslat  

 

1. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/5239. szám)  
(Bánki Erik, dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor, és az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor. Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5128. szám)  
(Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

3. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4824. szám)  
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a szerint) 
(Megjegyzés: Köztársasági elnök megfontolásra visszaküldő levele: T/4824/9.) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Salacz László (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Gőgös Zoltán (MSZP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Kiss László (MSZP) Tukacs Istvánnak (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
Babos Tímea  
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Meghívottak 
 

Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Soltész Miklós államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Németh Lászlóné államtitkár (Miniszterelnökség)  
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
Németh Szilárd István (Fidesz)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a képviselőtársaimat és minden kedves jelenlévőt. Megnyitom az ülést.  

Elsőként a helyettesítési rendet kell ismertetnem: Ágh Péter dr. Mátrai Márta 
képviselő asszonynak, Horváth László dr. Salacz László képviselő úrnak, B. Nagy 
László dr. Vas Imre képviselő úrnak, dr. Selmeczi Gabriella Hadházy Sándor 
képviselő úrnak, Kiss László Tukacs Istvánnak adott megbízást, Gulyás Gergely pedig 
nekem.  

Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt az ülés határozatképes.  
A napirend elfogadására úgy tennék javaslatot, hogy az eredetileg tervezett 1. 

számú napirendi pont, tehát a szerencsejáték szervezéséről szóló legyen a 3., a többi 
változatlan. Kérem, hogy aki így elfogadja a napirendet, az gombnyomással 
szavazzon! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 20 igen szavazattal, 2 nem ellenében a napirendet 
elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5128. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Akkor az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslat vitája következik. Összesen egy 
módosító javaslat kerül benyújtásra, amely a TAB saját módosító javaslata.  

Kérdezem először a képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslatról mi a 
véleményük. Az előterjesztőnek, illetve a kormány képviselőinek, akiket üdvözlök - 
Németh Szilárd urat és Soltész államtitkár urat -, akkor adnék szót, ha kérdésekre kell 
reagálni. (Németh Szilárd István: Köszönöm, elnök úr. Támogatom.) 

Bárándy alelnök úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem szólnék hosszan hozzá a javaslathoz.  

Az az igazság, hogy ez a javaslat tovább ront a helyzeten. Nyilvánvalóan tovább 
javítja az esélyeit Németh Szilárd képviselőtársunknak, hogy végre meg tudja szerezni 
a Munkásotthon Alapítványt, illetve az épületet. Gyakorlatilag arra tesz javaslatot, 
hogy ez a folyamat számára biztonságosabb és könnyebb legyen, mint az eredeti 
előterjesztésben. Éppen ezért, mivel az eredeti előterjesztés motivációját is 
elfogadhatatlannak tartjuk, így értelemszerűen ezt a módosítást is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadom a szót Szilágyi György 

képviselő úrnak, jelezném, hogy nincs olyan előterjesztés előttünk, ami bármilyen 
módon is Németh Szilárd képviselőtársunkhoz kapcsolódna, leszámítva, hogy ő az 
előterjesztő, de tulajdonjogilag biztos, hogy nincs. Szilágyi képviselő úr! 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Úgy 
gondolom, ezek szerint az elnök úr nem volt ott az általános vitán, ahol Németh 
Szilárd is elismerte, hogy miről van szó ebben az ügyben, és hogy miért is került elénk 
ez a törvényjavaslat.  

Nem sokat szeretnék róla beszélni, hiszen teljesen mindegy, hogy milyen 
módosítót nyújtunk be egy ilyen törvényhez, és teljesen mindegy, hogy milyen 
indíttatásból születnek meg azok a törvények - hogy ez személyes ellentét, személyes 
konfliktus, vagy bármi másból adódó.  

A Jobbik Magyarországért Mozgalom eddig is elutasította és ezután is el fogja 
utasítani az olyan törvényeket, amelyek bármilyen önös érdeket próbálnak meg 
előtérbe helyezni, és főleg úgy, hogy véleményünk szerint nagyon súlyos, még ha 
büntetőjogi kategóriába nem is tartozik, de súrolja a hivatali visszaélést, súrolja azt, 
hogy visszaélünk a hatalmunkkal, ha mi bármilyen pozícióba kerülünk. Hiszen ez a 
törvény semmi másról nem szól, mint Németh Szilárd személyes hadjáratáról adott 
esetben egy intézménnyel szemben, és mondom még egyszer: még akkor is így van, 
ha itt ezt megpróbálják teljesen más színben feltüntetni. Úgyhogy a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom a módosítást sem és magát a törvényt sem fogja 
támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések sorát lezárom. Az előterjesztőé a szó.  
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Javasolnám a jobbikos képviselőtársaimnak, hogy egyeztessenek a helyi szervezet 
vezetőjével és képviselőjével, aki egyébként folyamatosan támogatta, hogy az 
önkormányzat tulajdonában vagy az önkormányzat százszázalékos tulajdonában lévő 
gazdasági társasághoz kerüljenek az alapító jogok. Ez nem új keletű történet, nagyon 
régen elindítottuk ezt az ügyet, még akkor, amikor a kerületi elvtársak a Csepel SC 
Alapítványt egy az egyben átjátszották egy offshore cégnek, és akkor kellett észen 
lenni, hogy legalább a munkásotthon ne kerüljön az elvtársi offshore cégekhez.  

Bárándy alelnök úrnak pedig egy könyvet ajánlanék a figyelmébe, egy 1964-
ben kiadott könyvet, amely a csepeli munkásotthonról szól (Felmutatja.), és ebben 
megtalálja a motivációimat. Ez a könyv egyébként a nagy könyvtárakban fellelhető, de 
esetleg otthon, a relikviák között megőrzött párttagkönyvek vagy acélszürke ruhák 
mellett is megtalálható néhány helyen, biztos vagyok benne. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
SOLTÉSZ MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Egyéb hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. A 

határozathozatal következik.  
Egyetlenegy módosító javaslat, a TAB saját módosító javaslata benyújtásáról 

lenne szó, amelyet az előterjesztő is és a kormány is támogat. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 23 igen szavazattal, 11 nem ellenében a bizottság a 
javaslatot támogatta.  

Az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül sor, 
melyek értelemszerűen támogatottak. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 20 igen szavazattal, 11 nem ellenében és tartózkodás 
nélkül a javaslatot a bizottság elfogadta. 
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Bizottsági előadónak Vas Imrét javaslom. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Kisebbségi előadó? (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr és Szilágyi képviselő úr 
megosztva, köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen a jelenlétet az előterjesztőnek, illetve államtitkár úrnak. 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény módosításáról szóló T/4824. számú törvényjavaslat  
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a 
szerint) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra: a T/4824. számú, a Magyar 
Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatra. A kormányt Németh Lászlóné államtitkár asszony képviseli. 

Összesen egy módosító javaslat szerepel tisztelt képviselőtársaim előtt. 
Gondolom, jelentős vitát nem fog kiváltani. Azt természetesen tudjuk, hogy kapkodó, 
egyéb s a többi jogalkotás van, tehát ezt teljesen fölösleges újra elmondaniuk, de 
nyugodtan megtehetik majd természetesen. 

Várom azokat az érveket, hogy a módosító javaslattal mi lesz a probléma. 
Képviselőtársaimé a szó. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Köszönöm szépen államtitkár asszony látogatását. 

Határozathozatal következik. A TAB által benyújtott módosító javaslatról 
szavazunk, amelyet értelemszerűen a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

A bizottság 23 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. 

Most a bizottsági jelentés és módosító javaslat elfogadása következik, amely 
értelemszerűen támogatott. Szavazás következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 23 igen szavazattal, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadta. 

A bizottsági előadónak komoly feladata nem lesz (Derültség.), de Salacz 
képviselő urat javaslom, hogy ő legyen a bizottság előadója, merthogy kötelező. 
Kérem, kézfelemeléssel jelezzék képviselőtársaim, egyetértenek-e ezzel! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Kisebbségi előadó bejelentésére, lévén nem volt kisebbségi vélemény, nem 
kerül sor. 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 
módosításáról szóló T/5239. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra: a T/5239. számú, a szerencsejáték 
szervezéséről szóló 1991. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra. 

A háttéranyagban 11, a Gazdasági bizottság által benyújtott módosító 
javaslatról van szó, illetve a TAB saját módosító javaslatairól, melyek kapcsolódnak a 
Gazdasági bizottság módosító javaslataihoz. Az előterjesztőket Vas Imre képviselő úr 
képviseli. Üdvözlöm a kormány nevében jelen lévő Répássy Róbert és Pankucsi 
Zoltán államtitkár urakat. 

Kérem képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslatokról fogalmazzák meg 
véleményüket. Szilágyi képviselő úr! 
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Hozzászólások és határozathozatalok 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is, 
annak örülök, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom felhívta a figyelmet arra, sőt 
módosító javaslatot is adott be, hogy ne adjuk már oda ingyen a sportfogadást 
ezeknek az úriembereknek. Tudom, elhangzott az általános vitában, hogy ne nevezzük 
meg őket, hiszen nem tudhatjuk, hogy kik fogják ezt megnyerni; a törvényben viszont 
az van leírva, hogy csak azok nyerhetik meg, akik kaszinójáték-szervezésre való 
koncesszióval rendelkeznek. Ez viszont tudomásom szerint ma Magyarországon két 
ember: úgy hívják őket, hogy Andy Vajna és Szima Gábor.  

Annak örülünk, hogy bár a sportfogadást is - elrejtve ugyan, nem 
sportfogadásként híva, hanem „távszerencsejáték” meghatározásba elrejtve, amiben 
csak a sportfogadás volt benne - oda kívánták adni ezeknek az úriembereknek, ezt 
most kivesszük a törvényből, bár nem a Jobbik módosító javaslatát fogadták el, mégis 
arról szól ez az egész.  

Annak is örülök, hogy az is rögzítésre kerül a Gazdasági bizottság módosító 
javaslatában, miszerint kimondottan a távszerencsejáték szervezését - a 
lóversenyfogadás kivételével - kizárólag a száz százalékban a magyar állam 
tulajdonában álló Szerencsejáték Zrt. végezheti, ez kimondottan pozitív a benyújtott 
törvényjavaslathoz képest. És az is elfogadható, hogy a lóversenyfogadást pedig a száz 
százalékban szintén a magyar állam tulajdonában álló Magyar Lóversenyfogadást 
Szervező Kft. működtesse. Ennyi a pozitívum. Utána a többi módosító javaslat szinte, 
én azt mondom, semmit nem változtatott a törvényen, csak pontosította azt.  

Tehát továbbra is az a helyzet áll fenn, sőt most már a TAB módosítójának 
köszönhetően deklarálva is bekerül a törvénybe majd - amire mi szintén 
benyújtottunk egy módosító javaslatot -, hogy ha van egy kaszinókoncessziós 
szerződés, ezért fizet ez a két úriember, majd csak nekik lehetővé tesszük, hogy online 
kaszinót üzemeltessenek, ahol online kaszinójátékot szervezhetnek, akkor nem értjük, 
hogy ezért miért ne kellene nekik koncessziós díjat fizetni, legalább koncessziós díjat. 
Tehát leszűkítik a versenyt, és a Jobbik javaslatával ellentétesen - hiszen mi azt 
javasoltuk, hogy nyissuk ki a lehetőséget másoknak is, hogy pályázhassanak, nyissuk 
ki a lehetőséget arra, hogy mások is koncessziót szerezhessenek online kaszinójáték 
szervezésére, és ezért fizessenek koncessziós díjat az államnak - ez most jelen 
pillanatban úgy szól, hogy „a kaszinójáték szervezéséért a koncessziós díj teljesítése 
esetén a koncessziós szerződés aláírója, illetve a koncessziós társaság az online 
kaszinójáték szervezéséért egyéb jogcímen koncessziós díjat nem fizet”. 

Tehát önök ebből egyértelműsítették, hogy ingyen adják oda ezeket a jogokat. 
Sőt, még azt is kivették, hogy az állami adóhatóság „…bekezdése szerinti koncessziós 
társaság részére az online kaszinójáték-szervezést a koncessziós időszakban a 
kaszinójáték szervezésére kiadott engedély időtartamára engedélyezheti”, és volt egy 
kisebb korlátozás, ami semmit nem jelentett volna, de még ezt is kivették belőle, hogy 
két online kaszinót üzemeltethessen csak egy koncessziós szerződéssel rendelkező 
társaság. Kivették, hogy kettőt, tehát akármennyit csinálhat. Véleményem szerint ez 
vérlázító. Itt közpénzekről van szó. Hiszen közpénz lesz abból az állami bevételből, 
amit mondjuk, a koncessziós díj után kellene fizetni ezeknek az embereknek. Nem 
kell nekünk. Tehát annyira jól állunk ma Magyarországon, annyira van mindenre 
pénz, hogy teljesen felesleges nekünk egy újabb pénzkereseti lehetőséget adva 
valakinek, attól bármilyen koncessziós díjat beszedni. Persze, gondolom, ha nem a két 
meg nem nevezett úriemberről - akiket nem szabad megnevezni - lenne szó, tehát 
Andy Vajnáról és Szima Gáborról (Derültség.), akkor biztos kérnék a koncessziós 
díjat, sőt megfelelő koncessziós díjat kérnének tőlük, így azonban ezt nem teszik meg. 



10 

És akkor lenne egy kérdésem is. A Gazdasági bizottságnak - mert gondolom, 
támogatni fogja a kormány - van egy olyan módosítási javaslata, amelyben fölsorolja 
azt, hogy „a szerencsejáték-szervező a törvény hatálya alá tartozó tevékenysége során 
a felelős játékszervezés elvének megfelelően köteles ellátni, a felelős játékszervezés 
elvének megfelelő szervezői tevékenységnek minősül különösen”, és itt van egy b) 
pont, hogy a sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének 
korlátozása. Kikről beszélünk? Tehát kiket neveznek önök a szerencsejátékkal 
kapcsolatosan sérülékeny személyeknek, és hogyan kívánják ezt a korlátozást 
végrehajtani? Ez lenne egy nagyon lényeges kérdés, hogy egy online kaszinójáték 
esetében, amikor maximum IP-címeket látnak, és esetleg egy géphez kapcsolódik ez 
az egész rendszer, akkor hogyan kívánnak ennek a korlátozásnak önök egyáltalán 
érvényt szerezni.  

Ettől függetlenül még egyszer elmondom: felháborítónak tartom azt, hogy 
önök a barátaiknak, a haverjaiknak vagy bármilyen érdekből embereknek ilyen 
kedvezményeket, ilyen lehetőségeket, azt mondom, teljes mértékben 
monopolhelyzetet teremtsenek, és még ráadásul ezért a monopolhelyzetért nem is 
kívánnak tőlük semmilyen bevételt szerezni. Nem kívánnak állami bevételeket 
szerezni ezzel kapcsolatban úgy, hogy ez egyébként eddig állami monopólium volt, a 
Szerencsejáték Zrt. monopóliuma volt. Tehát egy száz százalékban állami cégnek a 
monopóliumát adják oda ingyen magánembereknek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak félmondattal hadd jelezzem, hogy az a 

megjegyzés, hogy semmilyen bevételre nem kívánunk szert tenni, alapvetően hamis. 
Adóbevételre szeretnénk szert tenni a jelenlegi helyzettel szemben, ahol külföldi 
tulajdonú szerencsejáték-szervező cégek - amelyeket önök most megvédenek - 
nyújtanak Magyarországon online szerencsejátékot, és egy büdös fillér adót sem 
fizetnek.  

A másik megjegyzésem: úgy látom, hogy a vita során nem miattam, de egy 
körbe kerültek a vélemények és a kérdések, ezt maga Szilágyi képviselő úr jelentette 
be, amikor hosszú hozzászólása végén mondta, hogy egy kérdése is lenne. Ezzel 
semmi probléma, csak akkor kérem, hogy mindenki így tekintse, hogy ez a vitakör a 
kérdésekről és a véleményekről is egyaránt szól. 

(Jelzésre:) Tukacs képviselő úré a szó. 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Idéznék egy módosítást: „A jogorvoslatra tekintet 

nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja a NAV a behajtást.” Jól mondom? Helyébe: 
„Jogorvoslatra, valamint a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül 
végrehajthatóvá nyilváníthatja a NAV a köztartozást.” A kérdésem, hogy előrevegyem 
a kérdést: a „-hatja” című kifejezés mit takarhat? Tehát mire vonatkozik? Mi a 
mérlegelés szempontja? Mi az, amit egy NAV ebben megtehet? Mert úgy első 
szemrevételezéssel ez egy nagyon zseniális javaslat különben, mert vasszigorral csap 
le mindazokra, akik tartoznak. Az én véleményem szerint meg bunkóul szolgálhat 
mindazoknak a piacról való lesöprésére, akik mondjuk, útjában vannak bizonyos 
lobbiszándékoknak vagy üzleti szándékoknak. 

Tehát a kérdésre szívesen hallgatom meg a választ, de a véleményem az, hogy e 
mögött a látszólagos szigor mögött, ha összevetem a törvény tartalmával ezt a 
módosító indítványt, a törvény tartalmában pedig Szilágyi képviselőtársammal 
egyetértek, nagy valószínűséggel ez arra utalhat, hogy ezt a szigort egyébként nem a 
két kedves barátjukkal szemben akarják érvényesíteni. Azért is hallgatom érdeklődve 
ezt a választ, mert mindannyian ismerik képviselőtársaim, vagy remélem, ismerik, 
hogy zajlott egy elég áldatlan vita az úgynevezett Flippermúzeum tájékán, hogy az 
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vajon szerencsejáték-e vagy sem. Ezt az egyébként igen-igen érdekes kezdeményezést 
egy brutális mértékű bírsággal tették lehetetlenné, mondván - ha jól idézek valaki 
mást -, hogy a szerencsefaktor ebben a játékban sokkal-sokkal többet számít, mint az 
ügyesség. Ha valaki látott már ilyen játékot, ez minimum megkérdőjelezhető. A 
véleményem továbbá az, hogy ennek a törvényjavaslatnak már egyszer megágyaztak, 
hiszen amikor elénk került egy módosítás egy másik törvény kapcsán, hogy a 
kaszinókoncesszióért nem kell áfát fizetni, már az is elég szembeszökő volt, de amikor 
szinte megnevesítetten lehet megszerezni egy üzletet, az már ebben a 
törvényjavaslatban minimálisan, hogy is mondjam csak, felgerjeszti a képviselői 
szenvedélyeket. 

Ennyit szerettem volna mondani, és előre mondom, hallva itt a 
beszélgetéseket, hogy én támogatom Szilágyi képviselőtársam által a kisebbségi 
vélemény képviseletét ennek a törvénynek az esetében, de nyilvánvalóan, ha ott lesz 
esély még elmondani véleményeket a parlamentben, akkor folytatni is fogom. 
Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak félmondat erejéig annyit hadd jegyezzek meg, 

hogy a képviselő úr által bunkósbottal lesöpörjük a konkurenciát című történetnél 
azért azt mondjuk már meg, hogy arról van szó, hogy külföldi tulajdonban lévő, Bwin, 
PokerStars, hasonlók folytatnak online szerencsejátékot Magyarországon mindenfajta 
engedély nélkül és egyetlenegy adóforint vagy bármilyen forint díj befizetése nélkül. 
Tehát ez a javaslat ennek az áldatlan állapotnak szeretne egyébként véget vetni. Ebből 
a szempontból önnek igaza van, tényleg föllépünk azokkal a csalókkal szemben, akik a 
magyar emberek pénzét elveszik, kihasználva a szerencsejáték iránti szenvedélyt, de 
egy büdös fillért sem hajlandóak fizetni Magyarországnak. 

Elnézést Szilágyi képviselő úrtól, de ön már másodjára kíván szólni, ezért 
Fodor képviselő úrnak adok először szót. 

 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm, elnök úr. Röviden én is szeretném a 

liberálisok álláspontját a törvényjavaslattal kapcsolatban elmondani. Kezdeném azzal, 
amit most elnök úr mondott válaszként Tukacs képviselő úrnak. Szóval, az rendben is 
lenne, hogy valami rendtétel legyen ezen a területen, de az nincs rendben, hogy ezt 
egy cég fogja megkapni. Tehát az, hogy ez csak Andy Vajnához és Szima Gáborhoz 
köthető, nincs rendben. Tehát nekünk, liberálisoknak a legtöbb bajunk pont ez a 
javaslattal. Legyen verseny, mások is pályázhassanak! Akár koncessziós módon is 
elképzelhető verseny egyébként, mert lehet úgy koncessziót teremteni, hogy többek is 
tudnak pályázni, és a koncessziós pályázók között is lehet versenyhelyzetet 
kialakítani. Ez nem elfogadható, hogy csak egyvalaki hivatott arra, feltételezve, 
mondom, jóindulattal az elnök úr megszólalásából is, hogy a szándék az, hogy 
rendteremtés legyen egy kaotikus piacon. Legyen! Ez ellen senki nincs, szerintem. A 
probléma az, hogy akkor egy szereplő lesz. És a monopolhelyzet ellen vagyunk. Tehát 
monopolhelyzet ne legyen, viszont mi határozottan azt gondoljuk, liberálisok, hogy ez 
nem elfogadható a számunkra. 

A másik problémát ott látom, hogy a Fidesz nagyon sokat beszélt annak idején 
az offshore cégek problematikájáról, és itt megint bejön az offshore. Andy Vajna, 
Szima Gábor esetében itt egy olyan luxemburgi cégről van szó, amely offshore 
hátterű. Itt azért finoman szólva is ellentmondás van az elhangzott kormánypárti 
szövegek és a gyakorlat között. Elsősorban önöknek kell elrendezni szerintem 
politikailag meg a saját lelkiismeretükkel ezt a kérdést. Egyébként megjegyzem, ez 
megint nem személyes ügy, tehát félre ne értse senki, én Andy Vajnát számtalan 
ügyben, filmkészítői tevékenysége kapcsán, produceri tevékenysége kapcsán is nagyra 
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becsülöm, de ezt nem tartom elfogadhatónak, ami előttünk van ebben az ügyben. És 
azon technikai részek meg megint, hogy míg mások mit össze küzdenek a NAV-hoz 
bekötött pénztárgépekkel - taxisok, kozmetikusok, egyebek -, ennél a területnél nincs 
szerver vagy nincs olyan szerver alapú összeköttetés, amely világossá tenné azt, hogy 
valójában milyen bevételekről van szó. Ez megint csak egy elfogadhatatlan dolog. 

Tehát úgy, ahogy van, összességében egy monopolhelyzetet hoz létre, egy 
speciálisan már eddig is kedvezett, a kormánypárt hátteréhez tartozó 
érdekcsoportnak. Nem helyes, nem jó. Minden pozitív törekvést elfogadva, az elnök 
úr által elmondottakat is elfogadva, akkor sem ez a megoldás rá. Szóval ezzel nem lesz 
tisztább helyzet. Úgyhogy ezért mi nem támogatjuk sem a módosítót, sem pedig az 
alapjavaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy félmondatos megjegyzésem lenne: offshore-

ról beszélünk akkor, amikor kideríthetetlen tulajdonosi háttérről van szó, ehhez 
képest önök folyamatosan két személyről beszélnek, akiknek a tulajdonában van a 
kaszinóüzemeltetés lehetősége. Ez kicsit zavarosnak tűnik nekem. Bárándy alelnök 
úr! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Anélkül, hogy ismételném azt, amit képviselőtársaim elmondtak, azért 
annyit megjegyeznék én is, hogy ezt a törvényt talán szerencsésebb volna Andy 
Vajnának, a leghíresebb magyar gazdasági bevándorlónak (Derültség az MSZP-s 
képviselők körében.) - vagy esetleg nevezhetjük a nemzet kétkarú rablójának is - a 
további meggazdagodását szolgáló törvényjavaslatnak hívni, mert valójában arról 
szól, hogy ezeket a tevékenységeket senki más nem tudja majd gyakorolni, csak ő.  

Azt a jó néhány milliárd forintot, amely vonatkozásában az áfa kapcsán egy 
könnyítést kapott, még kiegészítjük most online szerencsejáték szervezésével. Csak 
azt tudom e tekintetben mondani, amit Fodor képviselő úr, hogy ha van egy ilyen cél, 
hogy ebben tegyünk rendet, akkor nem az a megfelelő módszer erre, hogy átjátsszuk 
annak az egy embernek, aki eddig is hasonló tevékenységeket már, ami nem online 
volt, szinte kizárólagosan birtokolt.  

Amit viszont szeretnék kiegészítésként az eddig elhangzottakhoz mondani: az a 
módosító javaslat, amely jogorvoslatra tekintet nélkül végrehajtandóvá nyilvánít 
adóhatósági határozatokat, még ehhez képest megfejelve azzal is, hogy nemcsak hogy 
végrehajthatóvá nyilvánít, hanem a jogorvoslatra, valamint - és ez az új kiegészítés is 
most kerülne bele - a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül 
végrehajtandóvá nyilvánít, ez gyakorlatilag egyet fog jelenteni, hogy aki az 
adóhatóságnak nem tetszik, azt egy pillanat alatt tönkre lehessen tenni, érdemi 
jogorvoslati lehetőség nélkül. Ez semmiképpen sem fér össze a jogállami elvekkel az 
Alaptörvénybe foglalt és egyébként minden nemzetközi szervezet és a magyar 
bíróságok által is megkövetelt hatékony jogorvoslatra való jogosultság nélkül. 

Tehát az nem hatékony jogorvoslat, tisztelt képviselőtársaim, hogy behajtják az 
adótartozást a NAV határozata alapján, ezzel, mondjuk, azonnal tönkretesznek egy 
céget, majd utána pereskedhet, hogy esetleg ez a határozat helyes volt vagy nem. 
Noch dazu, hozzátartozik még ehhez, hogy pontosan lehet látni, hogy ennek a 
szabálynak a bevezetése szoros összefüggésben van az úgynevezett 
Flippermúzeumnak az esetével, valószínűleg ezt a céget kívánják önök tönkretenni 
ezzel a rendelkezéssel, ezért kellett most sebtében behozni egy ilyen javaslatot. 

Azt tehát, hogy önmagában a törvényjavaslatnak, az Andy Vajna további 
meggazdagodásáról szóló törvénynek a célja egész egyszerűen elfogadhatatlan, 
ráadásul még tetézik ezekkel a módosító javaslatokkal, amik itt előttünk vannak, 
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kifejezetten felháborítónak tartom, és értelemszerűen nem fogjuk támogatni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt továbbadom a szót, meg kell jegyeznem, hogy 

Bárándy alelnök úr a hozzászólása elején bevándorlónak nevezett egy magyar embert 
(Dr. Bárándy Gergely közbeszól.), egy magyar nemzetiségű embert, és ezen a 
komplett szocialista frakció röhögött. (Tukacs István: Van is min! - Tuzson Bence: 
Magyar állampolgár. - Közbeszólások.) Harangozó képviselő úré a szó. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én a 

levezető elnök úr megjegyzésével szeretnék egy picit foglalkozni, mert nagyon 
megütötte a fülemet, ha már Andy Vajnát vette most védelmébe. Bár nyilván nem 
ártana a levezető elnök úrnak is, hogy az alapvető fogalmakkal meg a jogi fogalmakkal 
egy picit behatóbban ismerkedjen meg, és akkor tudni fogja, hogy például a 
„bevándorló” szónak mi a valódi jelentősége, nem a Fidesz-kommunikációban, 
hanem a szakirodalomban, de mindegy.  

Azt mondja ön, hogy a külföldi gazemberekkel - ha jól emlékszem, 
gazembereket vagy valami hasonlót mondott -, akik elveszik a magyar emberek 
pénzét, és nem fizetnek adót, velük szemben lépne fel ez a törvény. Nem tudom 
pontosan, én is azt szeretném öntől kérdezni, hogy miért mond Andy Vajnáról és 
cégtársáról ilyen csúnyákat, elnök úr, mert ha van Magyarországon olyan ember, aki 
elveszi a magyar emberek pénzét, és nem fizet utána adót, az pontosan ő, és pontosan 
önöknek köszönhetően teheti ezt meg. Hiszen nem fizet áfát - vagy legalábbis 
kedvezményt kap -, és ezzel a törvénnyel még a további koncessziós díjat sem fogja 
megfizetni. Akkor mi fog változni? Az, hogy pontosan tudjuk, név szerint, hogy ki 
fogja elvenni az emberek pénzét, és ki nem fog utána adót fizetni? Ez az önök erkölcsi 
pozíciója?  

Azt mondja a levezető elnök úr, hogy az offshore cégnek nem az a lényege, 
mert félreértjük és csúnyákat mondunk, merthogy ismerjük, hogy ki lopja el a pénzt, 
ezért rendben van. Nem az a kérdés, hogy ismerjük-e, hogy ki lopja el a pénzt, elnök 
úr… 

 
ELNÖK: Bocsánat! Ilyet én nem mondtam, ne magából induljon ki, képviselő 

úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Ja, bocsánat! Azt mondta, hogy ismerjük 

a tulajdonosi hátteret, ez számít, és nem az… - akkor folytatni kellett volna a 
gondolatot, levezető elnök úr, hogy az offshore lényege, hogy a Magyarországon 
megszerzett jövedelmet, egyébként a magyar emberektől megszerzett jövedelmet, 
kiviszi külföldre adóparadicsomba, és ott adózza le. És igenis, ilyen szempontból, ha 
az önök egyszerű kommunikációs fordulatait használjuk, ellopja a magyar emberek 
pénzét, mert a magyar költségvetés bevételétől fosztja meg az itt keletkezett 
jövedelmen keresztül a magyar embereket. És itt is arról van szó, hogy nem elég, hogy 
adókedvezmény van, nem elég, hogy nem kell majd koncessziós díjat fizetnie, önök 
szerint még az is rendben van, hogy majd ezt a jövedelmet kiviszi külföldre, ott 
néhányszázalékos offshore-adóval leadózza, és egyébként a magyar költségvetés és a 
magyar emberek előtt, például kórházra vagy bármi másra fordítható költségvetési 
bevételként ez a pénz nem jelenik meg. Önök szerint ez rendben van, mert tudjuk, 
hogy ki csinálja. Szerintünk meg nincsen rendben, elnök úr. És az offshore-nak nem 
az a lényege, amit önök az elmúlt években próbáltak eljátszani, hogy ha tudjuk, ki 
játssza ezt a játékot, akkor az rendben van. Nincsen rendben.  
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És ha még mellétesszük a másik törvénymódosításukat, ami szerint a külföldön 
valahogy megjelent magánvagyonokat itt most már különösebb, többévi várakozás 
nélkül is úgy lehet hazahozni és tisztára mosni, hogy csak államkötvényt vagy nem 
tudom, milyen kötvényt kell rajta venni, és innentől kezdve adózás nélkül az ilyen 
módon egyébként, mondjuk ki őszintén, kilopott jövedelmeket vissza is lehet hozni 
legálisan, akkor a kör bezárult. Önök a parlamenti képviselői mandátumukat, az 
esküjüket arra használják, hogy ilyen törvényeket fogadjanak el, és ilyen helyzetet 
teremtsenek ebben az országban néhány embernek, akik egyébként önöket is 
szerintem teljesen - nem mondok csúnya szót, de azt mondom, és az a véleményem, 
hogy egyébként röhögnek magukon és hülyének nézik, hogy ezeknél a törvényeknél 
maguk megnyomják az igen gombot. Mert meggyőződésem, hogy a szemben ülő 
képviselőtársaim döntő többsége, vagy remélhetőleg egyikük sem részesül ebből a 
pénzből. De akkor miért járulnak ehhez hozzá, mondják? Akkor miért asszisztálnak 
ahhoz, hogy az ország lassan úgy nézzen ki tényleg, mint egy banánköztársaság? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Azon, hogy ki kit néz hülyének, és ki 

kin röhög, nem nyitnék vitát, nézzen magába. (Közbeszólások az MSZP-s képviselők 
soraiban.) Szilágyi képviselő úré a szó. Szilágyi képviselő úr azért kapja meg most a 
szót, mert már a második körben jelentkezett. Mindenki, aki ön előtt szólt, elsőkörös 
felszólaló volt.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megmondom 

őszintén, hogy önnel, a levezető elnökkel kell hogy vitázzunk, hiszen olyan - nem is 
tudom, mi lenne a helyes megfogalmazás, hogy amit ön itt mond, az mennyire fedi 
alapjaiban a valóságot.  

Azt mondja, azzal vádolja az ellenzéket, hogy mi a külföldi online 
szerencsejáték-oldalakat védenénk.  

Elmondom önnek, mert lehet, hogy akkor sem volt benn a parlamentben - 
mint ahogy ennek az általános vitájánál sem -, hogy pár évvel ezelőtt a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom volt az első, aki felemelte a szavát az ellen, hogy miért 
nem tesznek már önök valamit az illegálisan működő online szerencsejáték-oldalak 
ellen, akik nyugodtan hirdethettek az MTVA-tól kezdve mindenhol a magyar 
médiában. Majd hiába mondtuk ezt el többször, hiába vetettük fel ezt a problémát, 
önök a fülük botját nem mozdították mindaddig, amíg nem volt érdek azzal 
kapcsolatosan, hogy ezeket az illegális szerencsejáték-oldalakat megpróbálják kizárni. 
Akkor sem az adóbevétel volt elsődlegesen a cél, most már kiderült, hanem az, hogy 
megágyazzanak ezeknek a törvényeknek, amely törvényeknél Andy Vajna és Szima 
Gábor jó helyzetbe került.  

Aztán hogy önök mennyire küzdenek ez ellen az egész dolog ellen, amikor 
behozták ezt a törvényt, amely ugye tiltaná ezeket az oldalakat, és blokkolni kellene 
ezeknek az oldalaknak az elérhetőségét, akkor is elmondtuk, hogy mondják már meg, 
hogy gyakorlatilag hogyan fognak ez ellen küzdeni. Jelen pillanatban úgy küzdenek 
ellene, hogy a NAV hetente kiírja, hogy mely oldalakat kellene blokkolni. Ennyi. Tehát 
ez a nagy küzdelem önöknek a külföldi online szerencsejáték-oldalakkal szemben. 

A másik, hogy nem arról beszéltem; ön most beszél a külföldi online oldalakkal 
szemben, rendben van, támogatjuk, próbáljuk meg kiszorítani őket teljes mértékben a 
magyar piacról, de amiről ez a törvény szól, az nem az online külföldi szerencsejáték-
szervezők, tehát nem a külföldi szerencsejáték-szervezők, hanem legálisan 
Magyarországon, elvileg Magyarországon bejegyzett cégek és magyar emberek által 
működtetett legális magyarországi online szerencsejáték-szervezésről van szó. És itt 
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ezt a piacot, a legális lehetőséget lekorlátozzák két emberre. Tehát nem engedik meg 
azt, bárki pályázzon erre a koncessziós díjra, nem engedik meg azt, hogy bárki 
legálisan online szerencsejáték-oldalakat működtessen Magyarországon, mert ezt 
önök lekorlátozzák a kaszinókoncesszió-szerződéssel rendelkező két emberre. Ez a 
probléma. Nincs versenyhelyzet, teljes mértékben kizárják a versenyt, ez a két ember, 
ha akar, csinál online oldalt Magyarországon, ha nem akar, akkor nem lesz online 
legális oldal Magyarországon. Erről szól most jelen pillanatban a vita.  

Tehát ne mondja nekem azt, hogy a külföldiekről szól. Nem! Arról a magyar, 
legális magyar piacról szól, amit önök most meg kívánnak teremteni.  

Azt mondja, hogy a bevételeknél az adóbevétel jelen van. Az is bevétel lenne 
ám, ha egy koncessziós díjat is kérnének érte. Mert akkor a kettőnek az összeadott 
értéke lenne a bevétel, így meg önök most elengednek egy nagyon jelentős részt, a 
koncessziós díj részét. Hát persze, van adóbevétel is, de ahogy itt elhangzott már, ez 
az adóbevétel sem annyi például a kaszinókoncessziónál, akik ezzel rendelkeznek, 
nem annyi, mint amennyi lehetne. Miért nem annyi? Két okból. Az egyik, mert ön 
helytelenül értelmezi véleményem szerint is az offshore cégekkel lévő legnagyobb 
problémát, hiszen nem az a legnagyobb probléma, hogy látjuk-e vagy nem látjuk, az is 
nagyon fontos egyébként, hogy lássuk, hogy ki a tulajdonos, de az a legnagyobb 
probléma, hogy hol adózik és mennyit, és ebből a bevételből mennyi jut a magyar 
államnak.  

Aztán ugye, a kaszinókoncessziónál az is kiderült, amit elmondott Fodor 
képviselő úr, hogy a legutolsó és a legkisebb élelmiszerboltban, ami, mondjuk, egy 
lakótelepen van, kötelező olyan pénztárgépet használni, amely be van kötve a NAV-
hoz, érdekes módon a kaszinóknak nem kötelező, hogy olyan elszámolásuk legyen, 
ami közvetlenül be van kötve a NAV-hoz. Biztos azért - egyébként önök használták, 
vagy önök tették bele a köztudatba elvileg ezt a megfogalmazást -, mert ők 
megbízható szerencsejáték-szervezők. A lakótelepen lévő kisboltban áruló magyar 
magánvállalkozás pedig biztos nem megbízható élelmiszert áruló kisvállalkozás, ezért 
kell neki közvetlenül bekötve lennie a NAV-hoz.  

Tehát ez, még egyszer mondom, nem arról szól, amit itt elnök úr megpróbál 
elvileg elmagyarázni. És ha ennyire úgy gondolják, hogy az offshore cégeknél csak az 
számítana, hogy kik a tulajdonosok, akkor mondják már meg nekem, hogy elvileg - 
hozzáteszem megint azt, hogy elvileg - miért is zárták ki önök az offshore cégeket, 
mondjuk, az EU-s pályázatok lehetőségéből. Mert 2012. január 1-jétől elvileg önök 
kizárták ezeket a cégeket. Igaz, hogy gyakorlatilag fél év után, mikor megnéztük, 
akkor több mint 30 milliárd forintot juttattak ezeknek a cégeknek, de ez már egy 
másik kérdés.  

Elmondtam az általános vitában is, most is egyértelműen az a véleményem, 
hogy ez, amit itt elénk raktak, ez az állami banditizmus. És ez, ha tetszik önnek, ha 
nem, ez akkor is az. Főleg úgy, hogy még egy dolgot azért megkérdeznék: ha ennyire 
kényesek arra, hogy itt minden normálisan menjen, akkor mondják már meg nekem, 
hogy miért nem léptek föl azzal kapcsolatban, hogy - most a kaszinókoncessziókról 
beszélek - a kaszinókoncessziókat csak olyan társaságok végezhetik, akiknek nincs 
semmiféle adótartozásuk, akiknél semmit nem állapít meg az adóhatóság 
tartozásban? És véleményem szerint - és erről írtak az újságok is - az egyik 
kaszinókoncesszióval rendelkező úriembernek pedig van. Akkor ez ellen miért nem 
léptek fel olyan nagy vehemenciával? Miért nem léptek fel ezzel kapcsolatban akkor 
önök ugyanolyan nagy vehemenciával? Azért, mert önök kialakítottak egy olyan 
állami működést, amelyben abszolút kettős mércét alkalmaznak, abszolút kettős 
mérce szerint hoznak törvényeket, és abszolút kettős mérce szerint adnak az 
embereknek lehetőségeket.  
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Továbbra is azt követeljük, hogy ha önök létre akarnak hozni egy legális 
magyar online kaszinójáték-piacot, akkor ezt a kaszinójáték-piacot mindenki számára 
tegyék nyílttá, és ne két emberre korlátozzák le, és ne hozzák őket monopolhelyzetbe 
úgy, hogy ezek az emberek még ráadásul nem is Magyarországon fognak - ahogy a 
példák mutatják - adózni ebből a bevételből, és még koncessziós díjat sem kérnek 
tőlük. Tehát még egyszer mondom: állami banditizmus.  

 
ELNÖK: Bravó, képviselő úr, szép kifejezéseket használ. Mit szólna ahhoz, 

hogyha én meg arról beszélnék, hogy képviselői primitivizmus? Szerintem nem lenne 
jó, ha ebbe a stílusba mennénk el. Állami banditizmus vagy képviselői primitivizmus. 
Melyik a szebb? (Dr. Staudt Gábor: Levezető elnökként? - Hiszékeny Dezső: Levezető 
elnökként funkcionáljon! - Gőgös Zoltán közbeszól.) Szeretném jelezni, hogy az 
ügyrend alapján felváltva kell szót adnom a kormánypárti és az ellenzéki 
képviselőknek. Nem kell az ügyrend értelmében átadnom az ülés vezetését másnak, 
ha képviselőként hozzá kívánok szólni. Minden egyes megjegyzésem értelemszerűen 
képviselői megjegyzés volt, mert kormányoldalról más nem szólt. Mielőtt 
helyreutasítanak, legyenek szívesek, ismerkedjenek meg a saját szabályainkkal, a saját 
ügyrendünkkel, aminek én mindenben megfelelek, önök ellenben nem. Továbbra is 
fenntartom, hogy helytelennek tartom az ilyen kifejezéseket, amelyeket egyébként 
képviselő úr az előbb mondott, és megkérdeztem, hogy helyes lenne-e az, ha én 
ilyeneket mondanék. Szerintem nem lenne helyes, ezért nem is mondom.  

(Jelzésre:) Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Ellenzéki képviselőtársaimmal ellentétben örülök 

neki, hogy elnök úr permanensen részt vesz ebben a vitában, mert alkalmat ad arra, 
hogy az ellenzéki oldal folyamatosan kifejtse a véleményét, és folyamatosan 
bemutassa azt, hogy elnök úr, ön, mikor a vitában részt vesz, megállapításaiban téved, 
vagy legalábbis torzít, vagy legalábbis tudatosan torzít.  

Szóval, elnök úr, erre a bunkósbot-szabályra, hogy itt jogorvoslati lehetőség 
nélkül azonnal végrehajt a NAV, azt mondja, hogy kétségbe vonjuk azt a nemes célt, 
hogy a külföldi nem adózó vállalkozás az most adózzon. Hát ne vicceljen már azért 
mégis! Külföldön bejegyzett vállalkozásnak a NAV-nál hogyan fog keletkezni 
bármiféle köztartozása? Nulla köztartozása fog keletkezni. Tudja, kinek keletkezhet? 
A Magyarországon lévő, itt bejegyzett magyar vállalkozásnak.  

Ön azt állította, hogy meg akarjuk akadályozni ezzel a szabállyal, hogy ők pénzt 
mentsenek ki. Na, ezzel nem fognak. Ezzel nagyon nem fognak. És tényleg, örömöm 
szinte teljes, elnök úr, egyfelől azért, mert vitázhatunk erről, másfelől azért, mert 
ugye, a 20 percesnek induló bizottsági ülésnek legalább kellő komolyságot adunk 
időben, ha a vita stílusában nem is. Ezért igyekszem én a lehető legkorrektebben, de 
megkérdőjelezni ezt a szándékot. Megkérdőjelezni a tisztességes szándékot, hiszen itt 
két vállalkozást önök előnyben akarnak részesíteni, szembetűnően előnyben akarnak 
részesíteni. Már eddig is előnyben részesítették őket.  

Szabályokat alkotnak, amelyek személyre vannak szabva. És utána itt elnök úr 
gondolja, hogy még helyes kioktatni mindazokat, akik ennek eléggé vehemens módon 
adnak hangot? Nem kellene, tényleg nem kellene. 

Tehát én, mondom, mindenféle vitában örömmel fogok részt venni, és tényleg 
örülök neki, ha ilyen vitára alkalom nyílik, de ebben a dologban, elnök úr, 
véleményem szerint, önök erkölcsileg nem tudnak győzni. Tehát ezt elbukták. 
Innentől kezdve már bármiféle, „lebevándorlózza az Andy Vajnát” meg nem tudom, 
miféle álnemzeties pátosza teljesen hiteltelen, totálisan hiteltelen. Úgy gondolom, 
hogy azzal kellene foglalkozni, hogy ennek a törvénynek mi a valóságos tartalma. És 
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ha mégis úgy gondolják, hogy ez helyes, akkor legalább hallgatni kellene erről. (Gőgös 
Zoltán: Mélyen.) Csendben maradni. (Gőgös Zoltán: Mélyen.) Oké, akarják, meg 
tudják csinálni, mi ennyit tudunk tenni, hogy elmondjuk, mi ezzel a problémánk, 
aztán lássuk! Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, nem mindenben értünk egyet. Ha 

önnek az a stílus tetszett, amit egyébként Szilágyi képviselő úr folytatott, meg az a 
mondatösszetétel, az a szíve joga. Örülök… - pontosabban nem örülök, nem örülök 
neki, hogy egy szinten vannak. 

A másik pedig: már elnézést, de egy magyar nemzetiségű embert 
lebevándorlózni, és utána ezt valaki szóvá teszi, és erre azt mondja, hogy ugyan már, 
ez a nemzetieskedő pátosz, ez mindent elmond önökről. (Tukacs István: Az Andy 
Vajnát kell megvédeni?)  

Révész… Ja, bocsánat, én voltam képviselőként, akkor Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem az ön 

minősítgetése alkalmas lenne arra, hogy az Ügyrendi bizottság elé vigyük. Azért nem 
visszük, mert minden valószínűség szerint úgysem állapítanák meg - ugyanúgy a 
kettős mérce jegyében -, hogy igazunk van vagy nincs igazunk.  

Én csak annyit szeretnék önnek elmondani - ugye primitivizmus vagy valami 
hasonló primitívséget mondott -, hogy mi annyira vagyunk primitívek, hogy nekem 
soha nem fordulna meg a fejemben, de tényleg, soha nem fordulna meg a fejemben, 
hogy az ön felszólalásait idiotizmusnak nevezzem. Tehát, még egyszer mondom, nem 
nevezem annak, soha nem fordulna meg a fejemben, hogy ilyet elkövessek, hogy amit 
ön mond, azt én idiotizmusnak hívjam. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. 

Államtitkár uraké a szó.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Először is szeretném megjegyezni, mert lehet, hogy önök nem tudják, hogy 
mi nem tudunk ugyanúgy hozzászólásra jelentkezni, mert nem alkalmas erre a 
gépünk. Ezt csak megjegyzem… 

 
ELNÖK: Ez nem véletlen. (Derültség.)  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, én is azt 

gondoltam, hogy nem véletlen, hogy az előterjesztő vagy a kormány képviselője nem 
tud jelentkezni hozzászólásra. 

Elnök úr, én először elvégzem a feladatomat, mert a feladatom az, hogy 
nyilatkozzak a módosító javaslatokról, hiszen nekem úgy tűnt, hogy a módosító 
javaslatok csak részben kerültek érintésre, leginkább egy általános vita folyt.  

A Gazdasági bizottság módosító javaslatai közül a kormány nevében az 1., 2., a 
3., a 4., a 7. és a 11. pontban foglalt módosító indítványokat támogatjuk, és 
támogatjuk a Törvényalkotási bizottság tervezett módosító javaslatait, amelyek 
kiváltják egyébként a Gazdasági bizottság most általam nem támogatott pontjait. 
Egyrészt ezt szeretném elmondani. 

Másrészt felmerültek bizonyos kérdések a módosító javaslatokkal 
kapcsolatban, ezekre szeretnék válaszolni.  

Szilágyi képviselő úr megkérdezte, hogy hol van definiálva a módosító 
javaslatokban a sérülékeny személy mint kategória. A Gazdasági bizottság 7. pontban 
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foglalt módosító javaslata tartalmazza a sérülékeny személy definícióját: „18 év alatti 
személy” vagy, ugye, visszautal az 1. § (6) bekezdésére, ami meg a Gazdasági bizottság 
módosító javaslatai között az 1. pontban szerepel, ott egy hosszú definíció található: 
„A játékkaszinóban és kártyateremben szervezett szerencsejátékban, valamint online 
kaszinójátékban és távszerencsejátékban nem vehet részt az a személy”, és akkor 
utána sorolja ez a módosító. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy a Gazdasági 
bizottság módosító javaslata tartalmazza a sérülékeny személy definícióját.  

Na most, az önök között lefolyt vitához én csak három dolgot szeretnék 
hozzátenni. Az egyik az, hogy jelenleg az online szerencsejáték-piac Magyarországon 
legálisan nem létezik, tehát ez egy illegális piac pillanatnyilag. Ezt elmondta 
egyébként Balla képviselő úr is. Tehát abból a megfogalmazásból vagy 
megközelítésből, hogy a piacról valakit kiszorítani, most azt kell feltételeznünk, hogy 
egy illegális tevékenységet végző szervezet vagy személy kiszorítása történik. Ugye 
meg is nevezte Bárándy képviselő úr, ha jól emlékszem, a Flippermúzeum nevű 
szervezetet, amit én nem ismerek, de ha ilyen tevékenységet végez (Dr. Bárándy 
Gergely: Nem ezt végzi.), azt - szögezzük le - illegálisan végzi. Ez az egyik 
megjegyzésem. Tehát szerintem bármilyen piac illegális résztvevőit kiszorítani lehet 
egy kormányzati cél vagy egy államcél, ettől még az úgynevezett állami banditizmus 
nem igazolható, tehát kifejezetten, azt gondolom, a rend irányába mutató javaslatról 
van szó. 

A másik megjegyzésem az, hogy a szerencsejáték szervezői 30 százalékos 
szerencsejáték-adót fizetnek. Tehát minden olyan állítás, ami abból indult ki, hogy 
nem hagynak itt az állam számára bevételt, nem fizetnek a magyar állam számára, 
téves, súlyosan téves, 30 százalékos szerencsejáték-adót fizet mindegyik, a földi vagy 
a jövőben megteremtendő online szerencsejáték-szervező is. 

A harmadik megjegyzésem, hogy 11 koncesszió adható Magyarországon, ebből 
8 foglalt, 3 pedig szabad. Tehát az is egy téves állítás, hogy bezárulna a piac, és a 
szerencsejáték szervezésére ne lehetne jelentkezni. Lehet jelentkezni, még 3 
koncesszió szabad a törvény szerint.  

Én ezeket akartam megjegyezni. Az Andy Vajnára vonatkozó megjegyzéseket 
pedig, azt gondolom, kellőképpen kezelte az elnöklő képviselőtársam. Semmiképpen 
sem szerencsés összekeverni a gazdasági bevándorlókat a magyar állampolgárokkal. 
Ez egy, ha úgy tetszik, jogi szakmai megjegyzés volt a részemről. 

Elnök úr, ha még szükséges és lehetséges, akkor én javasolnám, hogy Pankucsi 
államtitkár úrnak adják meg a szót, mert ő számos részletkérdésben még 
felvilágosítást tudna adni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár uraké a szó - így fogalmaztam, 

úgyhogy értelemszerűen Pankucsi államtitkár úr is elmondhatja a gondolatait.  
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Én alapvetően két 
dologra szeretnék rávilágítani a benyújtott módosító javaslatok alapján. Kapott egy 
nagyon komoly kritikát a NAV azzal kapcsolatban, hogy miért merül ki az online 
piacon szereplőkkel kapcsolatos fellépése annyiban, hogy közzéteszi a honlapján, 
hogy kit kellene blokkolni. Jelentem, hogy nem merül ki ennyiben, valójában minden 
egyes ilyen közzétett honlap mögött van egy olyan határozat, amely blokkolja ennek a 
weboldalnak az elérhetőségét, e mögött van egy tényleges, fizikai e-mail-blokkolás.  

És amivel mi most küzdünk, és amit egyébként próbál kezelni ez a benyújtott 
törvényjavaslat, az pontosan az, hogy amikor bírósági jogorvoslatért fordulnak az 
egyébként teljesen illegális módon Magyarországon online szerencsejátékot nyújtó 
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külföldi szervezők, akkor ne lehessen vagy ne kelljen ezt az internetes blokkolást 
felfüggeszteni. Ma az a sajátos jogi helyzet alakult ki, hogy jogbizonytalanság van a 
tekintetben, hogy ha az egyébként teljesen illegálisan működő külföldi szolgáltató 
bíróságra megy a blokkolás ellen, akkor vajon fönn lehet-e tartani a bírósági eljárás 
alatt a blokkolást vagy sem. Ez a módosítás azt próbálja elérni és előidézni, hogy 
minden esetben, még akkor is, ha a külföldi szervező elment bíróságra, a NAV 
fenntarthassa a blokkolást. Ebből a szempontból nagyon fontosnak tartom 
kihangsúlyozni, hogy itt szó sincs arról, hogy egyébként legálisan működő internetes 
szolgáltatókat próbálnánk blokkolni, kizárólag arra jogosult a NAV a jelenlegi 
jogszabályi keretek között, hogy az illegálisan Magyarországon online 
szerencsejátékot nyújtó szolgáltatókat blokkolja le. Ezt tette a múltban is, és ezt fogja 
tenni a jövőben is. Ezzel kapcsolatban a módosítás nem jelent elmozdulást, tehát 
senkit nem lehet a legális piacról ezen az ágon kiszorítani.  

Amit lehet, az az, hogy hatékonyabban fel tudunk lépni az illegálisan 
szolgáltatókkal szemben, hiszen azt tudom mondani, hogy még ha egyébként meg is 
támadják a NAV blokkoló határozatát, ez semmit nem változtat azon, hogy továbbra 
sem lehet elérhetővé tenni az ő weboldalukat.  

Azt gondolom, ez közös érdeke mind a társadalomnak játékosvédelmi 
szempontból, mind pedig a legálisan működő gazdálkodóknak, akik, jelzem, csak 
magyar cégek lehetnek.  

Itt is volt egy kis félreértés a vitában, hogy mindenféle külföldi cégek hogyan 
tudnak majd bekapcsolódni. Jelzem, aki engedélyt kap, az egyébként mindig magyar 
cég lehet, tehát így magyar felügyelet alá tudjuk vonni nemcsak szerencsejáték-
felügyeleti szempontból, hanem adózási szempontból is. Tehát akinek van 
Magyarországon szerencsejáték-engedélye, az biztos, hogy magyar cég, és ilyen 
értelemben biztos, hogy a magyar adórendszer alá tartozik. És arról is biztosíthatom a 
tisztelt képviselő urakat és hölgyeket, hogy nagyon szigorú szemmel nézzük ennek az 
adókötelezettségnek a betartását.  

Az is felmerült, hogy miért nem lépünk már fel az illegális tevékenység 
reklámozása ellen. Jelentem, ezzel kapcsolatban kifejezett rendelkezést tartalmaz a 
Gazdasági bizottságban benyújtott módosító javaslat, amelyik a korábbiaknál is 
sokkal határozottabb elmozdulást és fellépési lehetőséget teremt az illegális 
tevékenység reklámozásával kapcsolatban. Jelzem, ma sem lehetne tulajdonképpen 
ezt a tevékenységet folytatni, de kétségtelen, hogy nehéz volt a mai jogszabályi 
környezetben hatékonyan fellépni ezen szolgáltatókkal szemben. 

Az új szabály, amit mi javaslunk, arról szól, hogy bárki, akinek az érdekében áll 
egy ilyen illegális szolgáltatót reklámozni Magyarországon, büntethető, és ha nem 
tudjuk megfogni, mondjuk, a külföldi szervezőt, mert az éppen egy egzotikus külföldi 
szigeten van, akkor meg tudjuk fogni azt, aki a reklámot közzétette, meg tudjuk fogni 
azt, aki a reklámot készítette, és ha bármelyiküket elérjük - és egyébként erre az 
adóhatóságnak nagyon komoly eszközei vannak -, akkor őt már bírságolni tudjuk. 

Azt is leírtuk, hogy ez a bírság alaphangon egymillió forint, és ha ennél 
egyébként jobban meg tudjuk azt határozni, hogy mennyi volt a reklámnak betudható 
gazdasági érdek vagy bevételnövekmény, akkor pedig azzal arányosan állapítjuk meg 
egymillió forint fölött ezt a bírságot. Mi azt gondoljuk, hogy ennek nagyon komoly 
elrettentő ereje van, és ami ennél is fontosabb: sokkal egyszerűbbé teszi a 
reklámozással kapcsolatos fellépést. A Fogyasztóvédelmi Hatóságnak lesz ez a 
feladata, aki bárkit, aki ebben a körben elérhető, azonnal szankcióval tud sújtani, és 
ilyen értelemben a reklámoknak gyakorlatilag az azonnali kiszorítását és megszűnését 
várjuk. 
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Azt gondolom, azok a szabályok, amelyeket a gazdasági bizottsági módosító 
tartalmazott, kifejezetten a legálisan működő szerencsejáték-szervezők érdekét védik, 
kifejezetten segítenek abban, hogy mindenki szabályozott és jól működő 
szerencsejátékot tudjon csak elérni Magyarországon. A fogyasztóvédelemtől kezdve 
akár tényleg a játékosvédelemig bezárólag, akár az adózásig bezárólag, mert az is 
szóba került, minden egyes szempontból tudjuk felügyelni az itt működő szervezőket. 
Ehhez nyújt ez a fajta módosítás hathatós segítséget.  

Tehát azt gondolom, és a kormány is úgy gondolja, hogy csak ezekkel a 
kiegészítésekkel lehet az eredetileg benyújtott törvénymódosítást támogatni. Mi azt 
gondoljuk, jó szívvel e mögé lehet állni, és minden eszközt megad az állam kezébe 
ahhoz, hogy semmiféle visszaélés ne lehessen ezen a szerencsejáték-piacon a jövőben. 
Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi és Harangozó képviselő urak kicsit nehéz 

helyzetbe hoznak, mert jeleztem, hogy a vitát lezártam, ettől függetlenül szót fogok 
adni mind a két képviselőtársamnak. Pusztán annyi a kérésem, hogy aki még szeretne 
hozzászólni, az most jelezze. (Jelzésre:) Szilágyi György, Harangozó Tamás, Fodor 
képviselő úr, más nem jelzi hozzászólási szándékát. A három képviselő úr szót kap. 
Ha a kormány képviselői szeretnének reagálni, akkor értelemszerűen megtehetik, de 
így a vitát lezárom, és utána határozathozatal következik. (Dr. Harangozó Tamás: 
Ügyrendi kérdés!)  

Harangozó képviselő úr ügyrendben kér szót. Tessék! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nem kell külön kérdést feltenni vagy 

véleményt nyilvánítani, csak azt szeretném kérni a szavazás előtt, hogy az előterjesztő 
véleményét tudhassa meg a bizottság, hogy melyik módosító javaslatot támogatja az 
előterjesztő és melyiket nem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő nem nyilatkozik a módosító javaslatokról, de a 

kormány képviselője nyilatkozni fog, és az ugyanazt jelenti szerintem. Az 
előterjesztőnek joga és bizonyos esetben kötelessége, hogy ne nyilatkozzon, melyik 
módosító javaslatokat támogatja és melyiket nem, ezzel az előterjesztő most 
kénytelen élni. A kormány képviselői nyilatkozni fognak.  

Szilágyi képviselő úr visszalépett? (Szilágyi György jelzésére:) Akkor a 
képviselő úré a szó. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésre nem 

kaptam választ. Tisztázzunk valamit! Azzal, hogy illegálisan működő külföldi 
oldalakat kizárjunk, mondjuk, Magyarországról, mi is egyetértünk. Amikor ezt a 
törvényt tárgyaltuk, akkor is az volt a kérdésünk - és itt összekapcsolódik a kettő 
egymással, azzal is egyet lehet érteni valóban, és igaza van Répássy képviselő úrnak, 
hogy definiálva van az, hogy kiket nevezünk sérülékeny személyeknek -, hogy a 
sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása… És itt 
megint ezzel is egyet lehet érteni, hogy valóban korlátozzuk, főleg olyanokat 
korlátozzunk, ami itt definiálva van: aki önkorlátozó vagy önkizáró intézkedést kér 
magával szemben.  

A kérdésem csak az, ugyanúgy, mint ahogy az illegális oldalak korlátozásánál 
is, hogy hogyan fogják tudni ezt elérni. Hiszen az a baj, hogy mind a kettő 
ugyanabban a rendszerben működik, tehát most mindegy, hogy online oldalról 
beszélünk vagy valakiről, aki önkorlátozza magát. Abban persze önnek igaza van, 
hogy lehet blokkolni ezeket az oldalakat, de ha most felmegy az internetre, és 
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utánanéz ennek, akkor körülbelül egy perc alatt tíz olyan módszert fognak önnek 
leírni, ahogy ezt a blokkolást kikerülheti. Na most, ha van egy sérülékeny ember, aki 
még esetleg annak is tudatában van, hogy ez neki ártalmas, de szerencsejáték-
függőségben vagy bármiben szenved, és még önmagára vonatkozóan kér valamikor 
kitiltást, de amikor nem tud ezzel megküzdeni, akkor könnyedén ki fogja játszani ezt 
a korlátozást, sőt egy kiskorú is könnyedén ki fogja játszani ezt a korlátozást, hiszen 
nem fogják tudni ellenőrizni azt, hogy 18 éven aluli személy azt fogja beírni, hogy ő 21 
éves. Tehát nekem csak erre vonatkozott a kérdésem, hogy hogyan tudják a 
gyakorlatban is ezt a korlátozást megvalósítani, hiszen ezzel egyet lehet érteni, csak 
én ezt nehéznek tartom. Tehát hozunk megint egy olyan törvényt, amely törvényt 
majd könnyű lesz kijátszani bárkinek. 

Egyébként a legjobb az lenne - és ezt mondtuk, ezért lehetne támogatni ezt a 
törvényt -, ha nem személyre szabott lenne. Hiszen a legjobban úgy lehetne küzdeni 
az illegális oldalak ellen, hogy azt mondjuk, létrehozunk legális oldalakat 
Magyarországon, és aki ezeken a legális oldalakon játszani akar, annak ilyen és ilyen 
előnyei vannak, hiszen például jogi szempontból biztos, hogy sokkal 
biztonságosabban tudsz játszani, ha bármilyen nyereményed van, akkor biztos, hogy 
azt ki fogják fizetni, bírósági felülvizsgálatokat és mindent. Ha a játékosoknak, akik 
felmennek erre az oldalra, olyan kedvezményeket jelent - és magában a legnagyobb 
kedvezmény az, hogy legálisan játszod ezt a játékot, és nem egy illegális 
tevékenységben veszel részt -, ezzel lehet a legjobban küzdeni az online oldalak ellen, 
tehát ezzel abszolút egyet tudnánk érteni. 

Amivel nem értünk egyet, az a korlátozás, az, hogy két embernek adjuk ezt oda, 
és ne nyissuk ki a lehetőséget arra, hogy mások is forduljanak a Szerencsejáték Zrt.-
hez, fizessenek koncessziós díjat, és ez után a koncessziós díj után, amikor kötnek egy 
szerződést, tartsák be azokat, amiket előírnak nekik, és onnantól kezdve 
működtessenek egy oldalt.  

Még egy dolog, még egy megjegyzés. Megint szóba került, hogy van itt bevétel. 
Államtitkár úr, persze, fizetnek 30 százalékos szerencsejáték-adót, oké, az a 
bevételnek az egyik része, de az a cég, amelyik fizet 30 százalékos szerencsejáték-adót, 
meg utána lesznek különböző költségei üzemeltetésre, bérekre, minden egyéb másra, 
utána ez a cég év végén rendelkezni fog egy bevétellel és egy nyereséggel. És azt 
elengedjük, mert akkor offshore cégként azután máshol fog adózni? Ez egy 
pluszbevétel lehetne! Nem azt mondjuk, hogy nincs egyáltalán bevétel ebből, hanem 
azt mondjuk, hogy azokat a bevételeket, amelyek lehetnének, önök nem próbálják 
meg maximalizálni; például a koncessziós díjból is lehetne bevétel. Attól, hogy önök 
most elengedik, persze még lesz más bevétel, de a koncessziós díj bevétele nem 
jelenik meg a költségvetésben, nem jelenik meg az államháztartásban.  

Tehát nekünk ezek a legnagyobb problémáink. És ha kaphatok rá választ, 
akkor szeretném kérdezni, hogy ezt a blokkolást vagy egyáltalán ezt a kizárását a 
sérülékeny embereknek a gyakorlatban hogyan lehetne önök szerint megvalósítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor képviselő úr! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök Úr! Én egy 

ügyrendi észrevételt, illetve egy javaslatot akartam tenni, visszakanyarodva még az 
elnök úr és Szilágyi képviselő úr vitájához.  

Nekem az lenne a javaslatom, hogy - itt a vita hevében sok minden 
előfordulhat és megtörténhet. Azt gondolom, nyilván az elnök urat felszólalásra az 
késztette, amikor Szilágyi képviselő úr azt mondta, hogy „állami banditizmus”, majd 
az elnök úr erre mondta, hogy „képviselői primitivizmus”. 
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Szerintem a két dolog között az a különbség, hogy Szilágyi képviselő úr egy 
politikai véleményt fogalmazott meg; amit elnök úr mond, az pedig a személyes sértés 
kategóriájába tartozik, mert az egy személyes észrevétel. Szerintem 
mindannyiunknak arra kellene törekedni - ez egy általános javaslat, és 
mindannyiunkra áll, mert biztosan én sem és mások sem mentesek attól, hogy egy 
vitában akár erőteljes kifejezéseket használjanak, és elnök úrral is ismerjük egymást 
régről, úgyhogy elnök úrról sem feltételezem ezt, de előfordulhat ilyen -, szóval, 
szerintem arra törekedjünk, hogy ezt a határvonalat ne lépjük át. Tehát a személyes 
sértés más, mint a politikai vélemény. A politikai véleményről mondhatom, hogy 
elfogadhatatlan, felháborító, nem értek vele egyet; sok mindent mondhatok. De 
szerintem egy bizottsági ülésen mindannyiunknak törekedni kell arra, hogy személyes 
sértést senkivel szemben nem lehet megfogalmazni. Úgyhogy én mindannyiunknak 
tanulságként ezt fogalmaznám meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én egyetértek képviselő úrral, ezért nem is 

mondtam, hanem azt kérdeztem, hogy helyes lenne-e, ha én meg ezt a kérdést 
tenném föl. Mert pontosan azon elgondolás alapján tettem a dolgom, amit képviselő 
úr is mondott. De azért olyan nagy különbség nincs! Ezt jól meg lehet énekelni, hogy 
amit képviselő úr mondott, az egy politikai vélemény, a másik meg egy sértés; 
gyakorlatilag bűncselekménnyel vádoltak itt meg mindannyiunkat a vita alatt - 
loptok, izé, s a többi, mindannyiunkra terítve. (Közbeszólások ellenzéki képviselők 
részéről.) Ez zajlott az egész vita alatt a túloldalról; öntől nem, képviselő úr. Én azt 
gondolom, hogy ahhoz képest egészen jól tűrtük; ahhoz képest egészen jól tűrtük. 
Egyébként tényleg helyes lenne, ha az adott tárgykörben, az adott tárgykörhöz 
kapcsolódó - én nem várom el a szakmait - politikai vélemények, de megfelelő 
stílusban hangoznának el; higgye el, akkor soha életemben nem tennék föl még 
képletesen sem ilyen kérdést, mint amit itt képletesen föl kellett tennem. Köszönöm 
szépen. 

Egyéb hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) Nincs. A vitát lezártam. 
Határozathozatal következik. 

Egyetlen pontosítást szeretnék még a tisztelt képviselőtársaim figyelmébe 
ajánlani. A javaslat 4. pontjában a törvényjavaslat 6. § új c) pontjában szereplő 
„szövegrészek” kifejezés helyett a „szövegrész” kifejezés a megfelelő.  

Ennek a változtatásnak a tudatában először a háttéranyagról döntünk. Egyben 
teszem föl szavazásra az 1-4., 7. és 11. pontokat a Gazdasági bizottság 
háttéranyagából. Közben Tóth Bertalan képviselő úr megbízta dr. Harangozó Tamást 
képviselettel; ezt a jegyzőkönyv kedvéért be kellett mondanom. 

Tehát a kormány által támogatott, gazdasági bizottsági háttéranyag 1-4., 7. és 
11. pontjáról szavazunk most. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

22 igen szavazattal, 10 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot 
elfogadtuk. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatai következnek az 1-5. 
pontban. A kormány mindegyiket támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 20 igen szavazattal, 10 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
javaslatot támogatta. 

S bár a Törvényalkotási bizottság javaslatai ki is zárnák a nem támogatott 
gazdasági bizottsági javaslatokat, ettől függetlenül azt javaslom, hogy a biztonság 
kedvéért azokról is döntsünk. Ezek tehát a nem támogatott módosító javaslatok, 
amelyeket a TAB módosítói fölülírtak, a Gazdasági bizottságnak a háttéranyagban 
szereplő 5., 6., 8., 9., 10. pontban lévő javaslatai, amelyeket senki sem támogat. 
Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.)  
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Igen szavazat nélkül, 32 nem szavazattal a bizottság egyhangúlag elutasította a 
javaslatot. Csak tudunk mi együtt gondolkozni… (Derültség.) 

Az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadása következik, 
amit értelemszerűen a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 21 igen szavazattal, 10 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 
Bizottsági előadónak Salacz képviselő urat javaslom; most nehezebb dolga lesz, 

mint az előző napirendi pontnál. Kérem a bizottság egyetértését! (Szavazás.) 
Láthatóan egyhangúlag egyetértett a bizottság. 

Kisebbségi vélemény? (Jelzésre:) Tukacs képviselő úr; ennyi? És Szilágyi 
képviselő úr nem? (Jelzésre:) Értem, tehát a kisebbségi véleményt egyedül Tukacs 
képviselő úr fogja mondani. (Tukacs István, Szilágyi György: Így van.) Köszönöm 
szépen. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel a mai ülésünknek vége. Talán nem tökéletesen jó hír képviselőtársaim 
számára, hogy a holnapi parlamenti döntés függvényében, de igen nagy 
valószínűséggel holnap 13 óra 45 perckor vélhetően az idény utolsó törvényalkotási 
bizottsági ülését meg kell tartanunk. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc)  

 

 

Balla György 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira, Prin Andrea, Podmaniczki Ildikó, Baloghné 
Hegedűs Éva, Horváth Éva Szilvia, Lajtai Szilvia, Szűcs 
Dóra 


