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Napirendi javaslat  

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6597. szám)  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés 
alapján)  
(Házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel)  
(Megjegyzés: Az elfogadott határozati házszabálytól való eltérésre irányuló javaslat 
száma: T/6597/2.)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Az ülést megnyitom. 
Tájékoztatom önöket, hogy a mai ülésünkön Molnár Gyulát Hiszékeny Dezső, Vejkey 
Imrét Mátrai Márta (Dr. Vejkey Imre: Itt vagyok.), elnézést, akkor őt senki, Bajkai 
Istvánt Balla György, Bartos Mónikát Farkas Flórián, Kerényi Jánost B. Nagy László és 
Aradszki Andrást Tapolczai Gergely helyettesíti. Megállapítom a helyettesítésekre is 
tekintettel, hogy a bizottság határozatképes. 

Írásban kiküldtük a napirendi javaslatot. Kérem, szavazzanak a napirendi 
javaslat elfogadásáról! (A szavazatjelző tábla nem működik.) Mindenekelőtt kérem a 
rendszert bekapcsolni. (Néhány másodperc szünet.) Akkor talán szavazzunk kézzel, és 
megszámoljuk! (Szavazás.) Ellenpróbát kérek. Ki van ellene? (Senki sem jelentkezik.) 
Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Egyhangúlag fogadtuk el a napirendi 
javaslatunkat. 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról 
szóló T/6597. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján) 

Soron következik a T/6597. számú, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A bizottság eljárása a határozati házszabálytól való eltérés alapján 
történik. Az elfogadott határozati házszabálytól való eltérésre irányuló javaslat száma: 
T/6597/2. Az összevont vitára az Országgyűlés mai ülésnapján utolsó napirendi 
pontként, a zárószavazásra pedig az Országgyűlés holnapi ülésnapján kerül sor.  

A javaslat előterjesztője a Pénzügyminisztérium, képviseletében köszöntöm 
Gion Gábor államtitkár urat.  

A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, ugyanakkor a 
Törvényalkotási bizottság kormánypárti képviselőinek szándékára 1. hivatkozási 
számon itt az ülésen került kiosztásra a 3 pont terjedelmű, érdemi és technikai jellegű 
módosító javaslat. Kérem az előterjesztőt, hogy nyilatkozzon a TAB saját módosítási 
szándékáról. Államtitkár úr! 

 
GION GÁBOR államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

A kormány támogatja a módosító javaslatot. (A szavazatjelző tábla működik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizonyára mindenkinek sikerült tanulmányoznia a 

kiosztott módosító javaslatot. A javaslat lényege az, hogy a szeptember 30-ai 
határidőről október 31-re tolódik ki az eljárás véghatárideje. 

Ezek után megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) 
Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most a szavazás következik. Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosítási 
javaslatról szavazunk, amelyet a kormány - mint hallották - támogat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  
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A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 egyhangú 
igen szavazattal elfogadta.  

Bizottsági előadónak javasolom B. Nagy László képviselőtársunkat 
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Kisebbségi vélemény értelemszerűen nincs. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! A mai napirendünk végére értünk. Köszönöm szépen az 
együttműködésüket. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 40 perc) 

 

 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


