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Napirendi javaslat  
 

1.  A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/3525. szám)  

(Wintermantel Zsolt, Dr. Kocsis Máté, Kovács Péter, Riz Levente, Németh Szilárd 

István, Dr. Bácskai János, Rogán Antal, Dr. Papcsák Ferenc, Menczer Erzsébet, 

László Tamás, Ughy Attila, Dr. Vas Imre és Csizi Péter (Fidesz) képviselők önálló 

indítványa)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4662. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról 

és a szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslat (T/4663. szám)   

(Módosító javaslatok megvitatása)   

(Első helyen kijelölt bizottságként) 

4. A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható 

árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/4832. szám)   

(A Gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványa)   

(Általános vita) 

5. Egyebek 

 



- 4 - 

 

 

Az ülés résztvevői  
 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sneider Tamás  (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Ágh Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Talabér Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bábiné Szottfried Gabrierlla (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
Boldvai László (MSZP)  
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
Vágó Sebestyén (Jobbik)  
Vágó Gábor (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig Talabér Mártának (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz) távozása után Ágh Péternek (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz) Csizi Péternek (Fidesz)  
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) Prof. Iván Lászlónak (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) megérkezéséig Bábiné Szottfried 
Gabriellának (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) megérkezéséig Kapus Krisztiánnak 
(Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) megérkezéséig Dr. Varga Lászlónak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

 

Hozzászólók  
 
Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Szatmári László közigazgatási főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Lóránt Szabolcs szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Asztalosné Zupcsán Erika főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Dr. Dankó István helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Román István országgyűlési képviselő (Gazdasági és informatikai bizottság) 
 

Megjelentek  
 
Hulák Zsuzsanna nyugdíjbiztosítási főreferens (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium) 
Dr. Pánczél Áron jogi főreferens (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Dr. Bognár László főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
Gordos József főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Kovács Lajos közigazgatási főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Kiss Kornélia referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 38 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Vendégek! Elkezdjük a bizottsági ülést, kérem, foglaljanak helyet.  

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes.  
A helyettesítéseket már tudom is ismertetni, túl is leszünk az elején. Ágh Péter 

képviselő urat Talabér Márta képviselő asszony helyettesíti; Hirt Ferenc képviselő urat Csizi 
Péter képviselő úr helyettesít; Székyné dr. Sztrémi Melinda képviselő asszonyt Kapus 
Krisztián képviselő úr helyettesíti; Rónaszékiné Keresztes Monikát Bábiné Szottfried 
Gabriella képviselő asszony helyettesíti; Vas Imre képviselő urat Tamás Barnabás képviselő 
úr és Lakatosné Sira Magdolna képviselő asszonyt pedig Iván László professzor úr 
helyettesíti.  

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslathoz van-e valakinek hozzáfűznivalója 
vagy valamilyen felvetése. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, ha elfogadjuk a napirendi 
pontot, azt kézfelemeléssel jelezzük. (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottság elfogadta a 
napirendi pontokat. 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3525. szám) (Wintermantel Zsolt, Dr. Kocsis Máté, Kovács Péter, Riz 
Levente, Németh Szilárd István, Dr. Bácskai János, Rogán Antal, Dr. Papcsák Ferenc, 
Menczer Erzsébet, László Tamás, Ughy Attila, Dr. Vas Imre és Csizi Péter (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Soron következik a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról 
szóló T/3525. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
tárgyalása. 

A kormány képviseletében nem tudom, hogy ki van jelen esetleg, megkérdezném. 
(Nincs jelzés.) Jelenleg senki. Az előterjesztő itt található.  

Az ajánlás 1. pontjában Baráth Zsolt és képviselőtársa indítványáról kérdezem 
elsőként az előterjesztőt, Csizi Péter képviselő urat. 

Csizi Péter előterjesztői állásfoglalása 

CSIZI PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előterjesztők támogatják ezt a 
kapcsolódó módosítást, hiszen a vitában is többször hangoztattuk, hogy az 
önkormányzatoknak ez egy plusz lehetőség, és értelemszerűen az önkormányzatok 
bölcsességére van bízva, hogy akkor vezetik be ezt a szigorúbb szankciót, ha közben az 
ellátórendszerük a problémát meg tudja oldani. Úgy gondolom, hogy egy nyelvet beszélünk 
ennél a kapcsolódó módosítónál, úgyhogy a magunk részéről támogatni tudjuk.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni. 
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 

Kérdések, vélemények 

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm a szót. Köszönöm szépen a segítségüket 
ahhoz, hogy elfogadhatóbbá váljon ez a törvény, egyfajta biztosítékot is tartalmazzon, és ne 
csak szankciórendszert, úgyhogy köszönöm a kormánypártiak bizalmát.  
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ELNÖK: Jó. Akkor kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nem, akkor szavazás következik.  

Határozathozatal 

Aki az 1. pontban szereplő, kapcsolódó módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú, de megkérdezem, hogy volt-
e ellenszavazat vagy tartózkodás. (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság elfogadta a 
módosító javaslatot. 

Ezzel az ajánlás végére is értünk. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Következik a 2. napirendi pont: az adótörvények és az azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló T/4662. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok tárgyalása. 

A kormány képviseletében köszöntöm Szatmári László közigazgató főtanácsadó urat, 
Lóránt Szabolcs szakmai tanácsadót és Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

Az ajánlás 1. pontjában Vágó Gábor és képviselőtársai indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja az 

indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni?  
Iván László professzor úré a szó! 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Szeretném megkérdezni, hogy milyen indokkal nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés van-e a bizottság részéről. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor kérünk viszontválaszt.  
 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Ez az indítvány, tehát Vágó képviselő úr és társának indítványa gyakorlatilag a 
személyi jövedelemadóztatásnak a többkulcsos jellegét állítaná vissza, mely gyökeresen 
ellentétes a kormány adópolitikájával, tehát ilyen megfontolásból ezt nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Én még csak annyit tennék hozzá, hogy egyébként ezt a Jobbik 

sem fogja támogatni, de nem azért, mert nem értene egyet egyébként a többkulcsos 
adórendszerrel, csak nem ezekkel az adókulcsokkal, amik itt megjelentek az LMP részéről, 
csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni.  

Kérdezem, hogy valaki kíván-e még hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, 
akkor szavazás következik. 

Aki az 1. pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. 
De megkérdezem, hogy tartózkodott-e valaki. (Nincs jelzés.) Nem tartózkodott. 

A bizottság egyhangúlag nem támogatta a módosító javaslatot.  
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Az ajánlás 2. pontjában Mesterházy Attila és képviselőtársai indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja az 

indítványt, és az azzal összefüggő ajánlási pontokban megfogalmazott javaslatokat. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

Ez gyakorlatilag hasonló az előző indítványhoz, csak másik párt részéről, a Jobbik indoklása 
ugyanaz, mint az előző volt, csak ennyit teszek hozzá.  

Ha nincsen további hozzászólás, akkor szavazzunk. A 2. pontban szereplő módosító 
javaslatot, aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, egyhangúlag nem támogattuk; de kérdezem, hogy volt-e 
tartózkodás. Nem volt. A bizottság a 2. pontban szereplő módosító javaslatot egyhangúlag 
nem támogatta.  

Az ajánlás 5. pontjában Vágó Gábor és képviselőtársa indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, szavazás következik. 
Aki 5. pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A 
módosító javaslat nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.  

Az ajánlás 6. pontjában Bödecs Barna indítványáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az indítványt. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nem, szavazás következik. Aki a 6. pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 10. pontjában Vágó Gábor és képviselőtársa indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Ez az indítvány arról szól, hogy adókedvezményként kétgyerekesek is 
ugyanazt a támogatást kapják, mint a háromgyerekesek.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Aki a 10. pontban szereplő 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 12. pontjában Bödecs Barna indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. (Rónaszékiné Keresztes Monika megérkezett.) 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány az 

indítványt.  
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ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 12. pontban szereplő módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, 
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.  

Az ajánlás 13. pontjában Baráth Zsolt és képviselőtársa indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja az indítványt. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm a szót. Nekem egy hozzászólásom és egy 

kérdésem lenne. (Rónaszékiné Keresztes Monika megérkezett.) 
A hozzászólásom az az, hogy ez kiküszöbölné azt az élet által bizonyított hézagot, 

hogy ha élettársak együtt élnek, és mind a kettőnek egy előző házasságból, kapcsolatból 
származó gyermeke van, akiket közösen nevelnek, hiába haladja meg a három gyermeket az 
utódok száma, nem tudják igénybe venni az összevont adókedvezményt a három gyerek után, 
pedig egy háztartásban közösen nevelik őket. És ezért lenne a kérdésem is, hogy bővebb 
indoklást szeretnék kérni a kormány képviselőjétől, hogy mi az oka ennek, hogy nem 
támogatják.  

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki kérdést intézni vagy 

hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor megadom viszontválaszra a lehetőséget. 
 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Ezzel a javaslattal nem először találkozunk, hiszen önálló törvénymódosítási 
javaslatként nem olyan régen járt az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága 
előtt ez a javaslat. Akkor az ott jelenlévő dr. Balog Ádám helyettes államtitkár úr kifejtette, 
hogy ebben a formában ez a javaslat igen komoly adókockázatot hordoz magában. Ugyanis 
szemben a házasság intézményével az élettársi együttélésnek a fennállta gyakorlatilag igen-
igen körülményesen bizonyítható. Tulajdonképpen mondhatni, hogy ilyen szabályozási 
megoldás mellett mintegy bemondással helyreállítható az a helyzet, amit képviselő úr éppen 
említ.  

Ebben a pillanatban azon az állásponton vagyunk, hogy a családi pótlék szabályozási 
logikájához tartjuk magunkat, ami azt jelenti, hogy a szülők esetében a jogosultság, tehát 
amikor szülőről van szó, az egyenlő. A házastársak esetében a jogosultság egyenlő, és ahogy a 
családi pótlék logikájában az élettársat ilyen módon családi pótlék jogosultként nem fogadja 
be a szabályozás – hangsúlyozottan elsősorban garanciális megfontolásból – egyelőre úgy 
gondoljuk, hogy ez nem tehető meg. Természetesen tudom azt, hogy ennek a kérdésnek lehet 
egy értékbeli tartalmat hordozó vonulata is, de természetesen erre a kérdésre nyilván egy 
kormánytisztviselő nem térhet ki.  

 
ELNÖK: Vágó Sebestyén képviselő úré a szó! 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm. Én erre csak azt tudom mondani, amit már 

nagyon sokszor mondtam, elképzelhető, hogy adhatna visszaélésekre okot egy ilyen 
módosítás, de elég sok gyermeket élettársi kapcsolatban nevelő szülő találkozik ezzel a 
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problémával. Éppen ezért, mondjuk egy végrehajtási rendeletben lehetne olyan 
szabályrendszert megalkotni, ami kiküszöbölné, vagy amennyire tudja, kiküszöbölné az ilyen 
jellegű visszaéléseket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nekem is lenne ehhez egy kérdésem. Gyakorlatilag a bejegyzett 

élettársakra ez most vonatkozik? Tehát ők sem kapják meg, vagy csak a simán élettársakra. A 
kettő közt van különbség fogalmi, meg jogi szempontból is, hogy akkor a bejegyzett 
élettársakra, tehát nekik jár-e most akkor ez az adókedvezmény, vagy nem, konkrétan.  

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A bejegyzett élettársak 

esetén - itt az azonos neműekről van szó, hogy világos, hogy miről beszéljünk - ott maga ezt a 
jogviszonyt szabályozó törvény mondja ki, hogy bizonyos szűk eltérésektől eltekintve ott a 
házastársakra vonatkozó szabályokat kell, alkalmazni, de egyébként a bejegyzett élettársi 
jogviszonynak a tartalma, többek között a vagyoni tartalma is nagyon sokban hasonlít a 
házasság intézményéhez.  

Tehát, amikor arra utaltam, hogy itt tartalmi összefüggések is lehetnek, azért a 
házasság és az élettárs közötti különbség elég szerteágazó, hogy csak egyet említsek meg. Ha 
egy gyermeknek a szülő házastársa nem szüleje, hanem házastársa, abban az esetben tartási 
kötelezettsége van, ami természetesen kikényszeríthető. Ugyanilyen kötelezettsége az élettárs 
esetében például nincs. Tehát azt gondoljuk, amikor az együtt élők házastársi jogviszonyba 
lépnek, azzal, egymással szemben, és egymás gyerekével szemben fokozott felelősséget 
vállalnak és ez nyilvánvaló, hogy tetten érhető akkor, amikor a családi pótlék szabályozása 
éppen erre épít; és hangsúlyozottan ettől a szabályozási logikától jelen álláspont szerint nem 
kívánunk eltérni a családi kedvezmény szabályozásával. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik.  
Aki a 13. pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 16. pontjában Vágó Gábor és képviselőtársa indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja az 

indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. 
Aki a 16. pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.  

Az ajánlás 21. pontjában Bödecs Barna indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 21. pontban szereplő módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? 
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(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, 
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.  

Az ajánlás 23. pontjában Bödecs Barna indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az indítványt a 

kormány. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki támogatja a módosító javaslatot, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.  

Az ajánlás 25. pontjában Bödecs Barna indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki támogatja a módosító javaslatot, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát.  

Az ajánlás 55. pontjában Rogán Antal indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja az 

indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki az 55. pontban szereplő módosító 
javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 20 igen 
szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt - a bizottság a módosító javaslatot 
egyhangúlag támogatta.  

Az ajánlás 70. pontjában Vágó Gábor és képviselőtársa indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány az 

indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni.  
Vágó Gábor képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Itt a személyi jövedelemadó átrendezési tervünknek azt 

hiszem ez az utolsó pontja, így érdemes megszólalni, hiszen arról van szó, hogy az LMP által 
benyújtott személyi jövedelemadó-rendszer a dolgozók négyötödénél több pénzt hagyna, mint 
a jelenlegi számítások szerinti jövő évi jövedelem, valamint az idei jövedelem. Sőt még mind 
a Bajnai, mind a Gyurcsány-kormány által lévő adótábla szerint is az alsó négyötöde a 
keresőknek jobban járna, és úgy véljük, hogy a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben nem 
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fokozható tovább az a társadalmi olló szétnyílás, amit a Fidesz gazdaság- és 
társadalompolitikája eredményez, ezért kérjük a támogatásukat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni még. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik.  
Aki a 70. pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.  

Áttérünk a papír alapon második kötetre. Az ajánlás 242. pontjában Rogán Antal 
indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.  

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja az 

indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni.  
Vágó Gábor képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Úgy véljük, hogy ez kapcsolódik az úgynevezett szociális 

adónak a bevezetéséhez, és ez a szociális adó eleve egy nagyon rossz ötlet volt, hiszen a 
társadalombiztosítás alapját rengetné meg az, ha a munkáltatók után fizetett járulékok ezentúl 
adóvá minősülnének, hiszen így egy olyan garanciális elem veszik ki a társadalombiztosítás 
finanszírozásából, ami a hosszú távú fenntarthatóságát kérdőjelezi meg. És nagy 
valószínűséggel mindez azért történik, hiszen újabb és újabb forrásokat próbál majd a Fidesz 
kivonni a társadalombiztosításból, így az egészségügyből is, és azt gondoljuk, hogy ez a 
folyamat már tarthatatlan, és ez egy abszurdum az egész európai jogalkotásban, hogy a 
társadalombiztosítást így gyengítik tovább. Ilyenre példa talán már csak akkor volt, amikor itt 
a Gyurcsány-kormány próbálta a magántőkét bevonni az egészségügybe, így gyengítve a 
társadalombiztosítás alapjait. Tudom, hogy nem egy az egyben párhuzam, de az látszik, hogy 
sajnos a Fidesz-kormány a társadalombiztosításra úgy tekint, mint egy egyszerű kasszára, 
amiből bármikor lehet pénzt kivenni azért, hogy az egykulcsos adó által ütött lyukakat 
foldozgatni tudja. Ezért úgy véljük, hogy itt Rogán Antal képviselőtársunknak ezen javaslata 
is, valamint az ehhez kapcsolódó összefüggő javaslatok mind a társadalombiztosítás elleni 
durva támadás, és maximálisan ellenezzük ezt a módosítást. Köszönöm. (Dr. Varga László 
megérkezett.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni a 

szociális adó bevezetésének előkészítéséhez. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás 
következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 
igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot támogatta.  

Az ajánlás 251. pontjában Mesterházy Attila és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az indítvány 

elfogadását a kormány. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy a bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 251. pontban szereplő módosító 
javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Aki nem 
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támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 
tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, és nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát.  

Az ajánlás 252. pontjában Vágó Gábor és képviselőtársa indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az indítvány 

elfogadását a kormány. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.  
Vágó Gábor képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Itt a nyugdíjrendszerhez a Fidesz-kormányzat összesen eddig 

15 törvénymódosítással nyúlt hozzá, itt a jelenlegi salátatörvényben is találhatunk 
nyugdíjrendszert fabrikáló javaslatokat. Mi úgy gondoljuk, hogy itt a nyugdíjrendszer 
átalakításánál biztos lábakon kell, hogy álljon a nyugdíjrendszer, és ezt sajnos az az átalakítási 
forma, amit önök javasolnak, nem teszi lehetővé. Úgy gondoljuk, hogy itt a magán-
nyugdíjpénztári tagok esetén, akik tagok maradtak, azok számára is biztosítani kell valamiféle 
állami nyugdíjat, erre vonatkozott a javaslatunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Nekem egyszerű kérdésem lenne Vágó képviselő 

úrhoz, hogy mit ért ezalatt, hogy fabrikált. Számomra többfélét jelent, de a te számodra mit 
jelent ez?  

 
ELNÖK: Vágó Gábor képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm, hogy megkérdezte, hiszen ez az egyik 

legnagyobb problémám itt a nyugdíjrendszer átalakításával, hogy nem volt előre átgondolva 
az, hogy milyen szisztéma legyen. Nem volt róla érdemi társadalmi konszenzus, de még 
politikai konszenzus sem, hiszen nem látjuk előre azt, hogy hétről hétre milyen újabb és újabb 
nyugdíjrendszer átalakító javaslatok jönnek a kormányzat részéről. Akkor volna értelme 
ennek a nyugdíjrendszer átalakításnak, ha volna egy kép, hogy mi felé vezet.  

Azért nevezem én ezt fabrikálásnak, mert az a nagy kép hiányzik. Folyamatosan 
lépésről lépésre, először a magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakításával, most pedig itt a 
nyugdíjalap létrehozásával, illetve az egyéb nyugdíjkedvezmények megvonásával nem 
látszik, hogy mi az az út, ami felé elindulnának. Amit mondanak az az, hogy csak a nyugdíj-
jellegű bevételekből lehessen fedezni majd a nyugdíj-jellegű kiadásokat, de ez is sántít, hiszen 
továbbra is szükség lesz majd valamiféle támogatásra az államkasszából, illetve 
valószínűsíthető a társadalom elöregedésével, és a kevés dolgozói, munkavállalói befizetéssel 
felborul az egyenleg is. Ha a jelenlegi rendszer stabilitását nézzük, az egy stacionárius 
helyzetben stabilnak tekinthető, de hosszú távon nem tekinthető szerintem stabilnak, és azért 
gondolom ezt fabrikálásnak, mert nincsen kidolgozva az a rendszer, hogy mi felé tartanánk. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Nagyon köszönöm ezt a választ, mert akkor látom azt, 

hogy a fabrikálásnak van egy teljesen más, tartalmilag másféle jelentése, és úgy látszik, hogy 
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a magyar köznyelvben is, meg a politikai, szakmai nyelvben is érdemes bevezetnünk ezt az új 
fogalmat, hogy fabrikálás. A magam részéről persze nem tudom elfogadni ezt, engedjék meg, 
hogy ezt a megjegyzésemet megtegyem. (Dr. Szanyi Tibor megérkezett.) 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. A szavazás előtt egy helyettesítést mondanék: 
Szanyi Tibor képviselő urat Varga László képviselő úr helyettesíti.  

És akkor szavazás következik, a 252. pontban szereplő módosító javaslatról. Aki 
támogatja a módosító javaslatot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.  

Az ajánlás 258. pontjában Vágó Gábor és képviselőtársa indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az indítvány 

elfogadását a kormány. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni.  
Vágó Gábor képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Úgy gondoljuk, hogy a 

munkahelyteremtés egyik legjobb eszköze a járulékcsökkentés, és erre vonatkozik a 
javaslatunk is. Nem a járulékemelés visz el a magas foglalkoztatási szinthez, mint amit a 
Fidesz is most a járulékemelésével megpróbál elérni, hanem a járulékcsökkentés is. Ezen 
járulékcsökkentésünk egy általános járulékcsökkentés, de majd a későbbiekben - ahol már 
nem is szeretném indokolni, ezért most elmondom - van olyan javaslatunk, amely a 33 
leghátrányosabb térségben egy extra járulékcsökkentést jelentene, valamint a 8 általánost 
végzettek foglalkoztatásánál szintén egy járulékcsökkentési kedvezménnyel próbálnánk ezen 
nagyon rossz sorsú, és alacsonyan foglalkoztatott közegben valamiféle munkahelyteremtést 
elérni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Én szeretnék megjegyzést fűzni ehhez a módosító javaslathoz. 
Mi úgy gondoljuk, a Jobbik részéről, hogy ez egy nem támogatható módosító javaslat 

azért, mert a járulékkedvezményeket ahhoz kötni, hogy valaki csak 8 általánost végzett el, 
vagy éppen még annyit sem, egy rossz megoldásnak tartjuk, gyakorlatilag ösztönözzük adott 
esetben, az ebben a közegben élőket, hogy ne végezzenek el magasabb iskolát, ne kapjanak 
magasabb végzettséget, hiszen akkor ez a juttatás nem fog járni. Szerintünk ez 
társadalompolitikailag nem egy jó módosító javaslat, úgyhogy sokkal inkább nyilvánvaló, ha 
valaki munkanélküli, rászorult, azt kell természetesen figyelembe venni. Csak ennyit 
szerettem volna ehhez a módosító javaslathoz hozzáfűzni. 

Vágó Sebestyén képviselő úré a szó.  
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Még azzal egészíteném ki azt, amit elnök úr mondott, 

hogy egyetlenegy módon lehetne ezt így érdemben tárgyalni és elfogadhatónak tartani, ha 
mondjuk, az szerepelne benne, hogy ebben a helyzetben lévő ember akkor kapja meg ezt a 
kedvezményt, ha emellett oktatási intézményben vagy a 8 általános iskolai tanulmányát 
befejezi, vagy egy szakképzést elkezd. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vágó Gábor képviselő úré a szó. 
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Akkor majd kapcsolódó módosítóval ezen igényeket is 

próbáljuk majd beépítve jobbítani a javaslatunkat. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. 
Aki 258. pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) 1. Aki nem támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 19. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, és nem kapta 
meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 259. pontjában Vágó Gábor és képviselőtársa indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány az 

indítvány elfogadását.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki támogatja a módosító javaslatot, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 19 
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. A bizottság nem támogatta a módosító javaslatot és nem 
kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 262. pontjában Volner János indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja az 

indítványt.  
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 262. pontban szereplő módosító 
javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 20. A bizottság nem támogatta a módosító javaslatot és nem kapta 
meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 265. pontjában Volner János indítványáról kérdezem a kormányt. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány az 

indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki támogatja a módosító javaslatot, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4. A bizottság nem támogatta a módosító javaslatot és nem 
kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 272. pontjában Mesterházy Attila és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját.  

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az indítvány 

elfogadását. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki támogatja a módosító javaslatot, az 
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kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság nem támogatta a módosító javaslatot és nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 273. pontjában Mesterházy Attila és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány az 

indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, szavazás következik. Aki támogatja a módosító javaslatot, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság nem támogatta a módosító javaslatot és nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 277. pontjában Mesterházy Attila és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja az indítvány 

elfogadását a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 277. pontban szereplő módosító 
javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta, és nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 314. pontjában Koszorús László indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja az 

indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni.  
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. Ebben a bizottságban is, illetve az 

albizottságban is már sokszor volt „szerencsém” vitázni erről a témakörről, mégpedig a 
rehabilitációs hozzájárulás kérdéséről. Én az eddigi összeget is magasnak tartottam, ugyanis 
ennek nem ösztönző hatása van, hanem ez inkább szankcionál az előző emeléshez képest. 
Amikor 200 ezer forint alatti összegről 960 ezer forintra emelkedett, az sem érte el szerintem 
a kívánt hatást, nem ösztönözte a vállalkozókat és a munkáltatókat arra, hogy megváltozott 
munkaképességű alkalmazottakat vegyenek fel, így véleményem szerint ez a mostani emelés 
sem fogja ösztönözni erre a munkáltatókat. Az mondjuk örvendetes, hogy felemelték a 
foglalkoztatottak számát 20 főről 25 főre, amikortól szankcionálni lehet, de ez a kedvezmény 
a vállalkozás méretét nézve, egy 5 fővel több foglalkoztatott nem olyan előrelépés, ami a 
másik oldalról egy ilyen szankcióemelést, egy ilyen rehabilitációs hozzájárulás emelést 
szintén támogatna. Köszönöm szépen. (Székyné dr. Sztrémi Melinda megérkezett.) 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Vágó Gábor képviselő úré a szó. 
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Vitatkoznék Vágó képviselő úrral - nem magammal, hanem 
Vágó Sebestyénnel. Először is, véleményünk szerint, ez még nem egy szankcionáló jellegű, 
hanem valóban motiváló jellegű szabályozás lenne, amennyiben a munkaügyi központok, 
illetve az állam sokkal nagyobb figyelmet fordítana arra, hogy a munkáltatóknál ez valóban 
ne annyi legyen, hogy befizetik a közös kasszába, hanem helyette tudjanak rehabilitált 
munkavállalókat alkalmazni. Nagyon sok olyan lehetőség van, amikor vannak olyan 
vállalkozások, akik élnek vele. A Lehet Más a Politika kecskeméti frakciója kezdeményezte, 
hogy az összes városi intézménynél, ahol 20 fő fölött volt eddig, ott legyen ilyen alkalmazás, 
és el is értük azt, hogy a város 76 millió forintot spórolt azáltal, hogy a városi cégeknek ne 
kelljen ezt befizetnie, és így rehabilitált munkavállalókat alkalmaztak. Tehát itt kérem, van az 
államnak is egy felelőssége abban, hogy hogyan tudja motiválni a cégeket arra, hogy valóban 
ezt ne sarcként éljék meg, hanem egy lehetőségként, hogy rehabilitált munkavállalókat szinte 
ingyen tudjanak foglalkoztatni, hiszen akkor nem kell befizetniük ezt a hozzájárulást. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Talabér Márta képviselő asszonyé a szó. 
 
TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Várpalotai példát szeretnék 

hozni, tud ösztönző lenni. Mi a Túri vár esetében, amit felújítottunk és júniustól üzemel, 
gyakorlatilag az összes munkavállaló ilyen munkavállaló, tehát közel 20 embert foglalkoztat a 
város ilyen módon, és nagyon sokan örültek, hogy vissza tudtak kerülni a munka világába. 
Tehát én azt gondolom, hogy van ennek hatása. Önkormányzatonként is végig kell ezt 
gondolni, és van lehetőség arra, hogy ezeket az embertársainkat foglalkoztatni tudjuk.  

 
ELNÖK: Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen, a szót. Csak egy pár dologra 

szeretnék reagálni. Azért az érdekelne engem, hogy a kecskeméti LMP frakció hány főből áll. 
(Vágó Gábor: Kettő.) Óriási frakció, tehát egy nagyon nagy súlyú véleményről van szó.  

Én nem is említem az ottani Jobbik frakciót, az a különbség. Tehát az a lényeg, hogy 
az előző emelés sem hozta meg szerintem, a várt eredményt. Ahol kényszerből felvettek 
megváltozott munkaképességű foglalkoztatottat, munkavállalót, az általában 
megbélyegzettként volt ott a munkahelyén, kényszerből felvett munkavállalóként. Az nagyon 
örvendetes, hogy például Várpalotán van egy ilyen nagyszerű kezdeményezés, de szerintem 
ennek semmi köze nincs a rehabilitációs hozzájárulás mértékéhez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. 
Aki a 314. pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) 15 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2. A bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 322. pontjában Rogán Antal indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja az 

indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. Ez a 

322. a szociális adó bevezetéséről szóló módosító javaslat. 
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Baráth Zsolt képviselő úré a szó.  
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm elnök úr, a szót. Csak röviden összefoglalnám 

egy mondatban talán ezt a Rogán Antal képviselőtársunk által beterjesztett indítványt. Ez egy 
olyan szociális hozzájárulás, amikor ellátási jog nem keletkezik, tehát ezt nem tudjuk 
támogatni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Vágó Gábor képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Az idekapcsolódó javaslatnál már elmondtam én is a 

véleményemet, hogy itt újabb és újabb garanciák kivételéről van szó a szociális szférában. A 
társadalombiztosítás egésze gyengül, hiszen itt az ellátási jogot elveszik, és csupán a befizetés 
marad, ez valóban egy sarc, mivel amikor a munkavállalók, a munkaadók a járulékaikat 
befizetik, akkor van egy olyan tudat bennük, hogy valószínűleg itt a munkavállaló egészsége, 
illetve az egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások állnak majd az ő munkavállalójának a 
munkaképessége mögött. Most ez így kiesik, hiszen itt most a költségvetés nagy fazékjába 
kerül majd be, amiből nem tudjuk, hogy mit főz ki a kormány, és úgy gondoljuk, hogy itt a 
szociális hozzájárulásnak csúfolt adó valójában egy sarc; míg, ha járulék lenne, elvárhatnának 
az emberek érte szolgáltatásokat, volnának garanciái a társadalombiztosítás szolgáltatásainak. 
Így, ebben az esetben, tovább gyengül a magyar szociális állam, nem tudjuk támogatni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni. Akkor még én szeretnék 

néhány gondolatot hozzáfűzni. A Jobbik sem tudja elfogadni a szociális adót, gyakorlatilag 
így leegyszerűsítve. Annyit hozzátennék, hogy önmagában, amikor megjelent a szociális alap 
a költségvetésbe, azt elvileg még akár támogatni is lehetne, hiszen az jó dolog lenne, ha 
tisztábban látnánk, hogy mi az, ami kimondottan szociális területre folyik, egyszerűbb, 
átláthatóbb lenne, és mi az, ami adott esetben nyugdíj területre. Csak már akkor azt láttuk, 
hogy olyan tételek kerültek be a szociális alapba, aminek nem kellett volna adott esetben 
bekerülni, aminek pedig be kellett volna kerülni, az meg nem került be, tehát amikor már a 
kivitelezés zajlott, akkor már problémák voltak.  

Következtetni lehet arra, hogy ez a szociális adó gyakorlatilag a szociális alap 
feltöltésére szolgálna, ez lenne a célja. De innentől kezdve mindjárt feltevődik a kérdés, hogy 
egyáltalán milyen nyugdíjrendszerben gondolkodunk, hiszen, hogy ha a 24 százaléknyi 
járulékot, amit a munkaadó fizet a munkavállaló után betesszük ebbe a szociális adóba a 
nyugdíjjárulékot, akkor gyakorlatilag a mostani nyugdíjbefizetéseknek még az egyharmada 
sem, pontosabban körülbelül 27 százaléka az, ami megjelenhet mindenkinél, mint befizetett 
összeg. 

Na most, ebből arra is lehet következtetni, hogy a mostani nyugdíjaknak a 27 
százaléka járhat majd, hogyha csak ezt nézzük, az elkövetkező időszakban majd nyugdíjként. 
Nyilvánvalóan nem ennyire súlyos a helyzet, legalábbis reméljük, de konkrétan ekkora 
garancia van, ha ezt a törvényt elfogadjuk, erre van garancia elméletileg, hogy a mostani 
nyugdíjak 27 százalékát kaphatják meg az elkövetkező időszakban a nyugdíjasok. Tehát az a 
baj, hogy innentől kezdve teljesen értelmetlenné válik az egyéni számla, amit egyébként maga 
a kormány is hangoztatott. A Jobbik programjában volt, de aztán nagy nehezen sikerült – 
legalábbis kommunikáció szintjén – hangoztatni egy ideig, mostanában mondjuk nem nagyon 
hallom a kormány részéről a nyugdíj megmentések ügyében azt a 10 százalékot, hiszen 10 
százalékot fizet be a munkavállaló a nyugdíjalapba, az olyan kevés, hogy azt már nem is 
érdemes igazából figyelni. 
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Tehát mi azt látjuk, hogy ezzel tényleg katasztrofális helyzet fog kialakulni, és azt, 
amit szeretnénk, hogy mindenki felelősséggel gondolkodjon a saját jövője szempontjából, a 
nyugdíjbefizetései szempontjából, idősebb korára is felelősséggel gondolkodhasson, az 
megszűnik, tehát nem lesz ez soha megvalósítható ebben az országban. Mert ha azt látja a 
lakosság, hogy a befizetéseinek a több mint kétharmada: 73 százaléka befolyik egy adó 
formájában, de hogy abból ő valaha is mit láthat, az nem fogja erősíteni a 
nyugdíjtudatosságot, amit ki kellene alakítani a magyar társadalomban, és tovább fog 
növekedni, úgy gondolom, az a 78 százalékos arány, aki úgy gondolja, hogy nem fog tudni a 
nyugdíjából megélni. Jelen pillanatban a felmérések szerint 78 százalék gondolja így, nem 
csodálkoznék, ha ez 98 százalékra menne fel ezek után a módosító javaslat elfogadásával. 
Nyilván, ezt majd ki fogjuk fejteni részletesen, de számunkra ilyen szempontból valóban a 
garanciákat elveszítve, teljesen elfogadhatatlan.  

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 
Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Átgondolva az előzményeket, meg a jelenlegi 

javaslatot is, számomra is aggályos az, és ezt nagyon komolyan hangsúlyozom, hogy a 27 
százalék ugyan nem változik, de valóban, hová csatlakoznak és milyen ellenőrzés mellett és 
milyen következményekkel, annak nyilvánvalóan a kibontása, lebontása számomra is elég 
nehéz. Ezért meg is kérdezem, hogy van-e erre vonatkozó valamiféle állásfoglalás a kormány 
részéről. Én azt hiszem, hogy ez a 27 az 27 marad, csak éppenséggel valóban nem látjuk, 
vagy legalábbis én nem látom, hogy ennek a leosztásában milyen garanciák hogyan 
következnek, hogy a nyugdíjalapba, az egészségügyi alapba, és a személyi jövedelemadóba 
kerülő pénz-részek azok hogy valósulnak, hogy hasznosulnak, és milyen háttere van most 
jelenleg ennek a lehetőségnek, milyen garanciális háttere van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni 

vagy kérdést intézni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor a viszontválasz lehetőségét 
megadom a kormány részére. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Iván képviselő úr felvetésére azt tudom válaszolni, hogy valóban a 27 százalék 27 
százalék maradt, és nyilvánvaló, hogy ez a 27 százalék a tb-alapokat kell, hogy megillesse, 
tehát az egészségbiztosítási alapot és a nyugdíjbiztosítási alapot, hiszen a költségvetési 
törvény is számol ezzel a nem kevés bevétellel. Valóban van egy bizonytalansági elem a 
módosító javaslatban a tekintetben, hogy ez a százalékos felosztási arány még nem jelenik 
meg a módosító javaslatban, úgy látjuk, hogy ezt mindenképpen pótolni kell, hogy 
egyértelmű legyen, hogy ez a nagy volumenű bevétel egyértelműen az egészségbiztosítási 
alapot, a nyugdíjbiztosítási alapot és a munkaerő-piaci alapot megillesse. Köszönöm szépen. 
(Prof. Iván László: Köszönöm szépen.) 

 
ELNÖK: Varga László képviselő úré a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Csak a kiegészítés egy picit más 

megvilágításba helyezi a dolgokat. Azt javasolnám a kormánypárti képviselőknek, hogy akkor 
ebben a formában ne támogassák a javaslatot. Más kérdés, hogy én így sem értenék vele egyet 
egyébként, mert nem csak erről szól a történet, hanem arról is, hogy például a jogi alapját a 
magán-nyugdíjpénztárban maradóknak veszik el a későbbi állami nyugdíj-jogosultságuknak. 
Azt tudjuk, hogy az jogilag minimum egy bukfenc, ami a 102 ezer ember kapcsán van ma, 
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nyilván ezt szerintem bármilyen jó érzésű kormány majd később megváltoztatja - mindegy, 
most ne politizáljunk -, de én azt mondom, hogy még az önök által gondolt ügyeknek sem 
felel meg ebben a formában egyébként ez a módosító javaslat, ezt Iván László professzor úr 
elég szépen elmondta. Én az önök helyében csak ennyit mondanék, addig, amíg ez nincs kőbe 
vésve, addig nem szavaznám meg Rogán Antal módosító javaslatát, más kérdés, hogy én a 
kormány által elmondottat sem fogom támogatni, csak ezen gondolkodjanak el, szerintem.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. 
Aki a 322-es pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a módosító javaslatot a bizottság támogatta. 

Az ajánlás 351-es pontjában dr. Aradszki András indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 
Stágel Bence képviselő úré a szó. 
 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Csak egy rövid indoklást szeretnénk kérni, hogy 

miért nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a viszontválaszra a lehetőséget. 
 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tehát a kormánynak ezzel a módosító indítvánnyal nem igazán tartalmi ellenvetése 
van. Tehát a cél, hogy lehessen adómentes támogatást adni, ami jelenleg is lehetséges erre a 
célra, adómentesen munkáltatói támogatást adni. Először munkáltatói kölcsönt kell adni, majd 
azt el kell engedni, és akkor az elengedett rész adómentes.  

Ennek az indítványnak a formai megvalósításával nem ért egyet a kormány, és én úgy 
tudom, hogy hasonló tartalmú módosító indítvány beadása várható. Egyébként itt a részletek 
között vannak olyan részkérdések is, amivel tartalmilag sem értünk egyet. Többek között 
azzal, amely esetében Aradszki úr a méltányolható lakásigényhez úgy kötné ezt a 
kedvezményt, hogy nem feltétlenül a jelzáloggal érintett lakásnak kellett megfelelni a 
méltányolható lakásigénynek, hanem esetleg amit helyette vásárolt. Itt szerintünk két 
következetes megoldás létezhet, vagy nem kötjük hozzá, vagy pedig annak a lakásnak kellett 
volna megfelelni, amit ilyen jelzálog-biztosítással vásárolt, tehát úgy tűnik, hogy azért 
tartalmi ellentmondások is vannak, amit nem tudnánk támogatni, de alapvetően azzal a 
mondandóval, hogy adómentes munkáltatói támogatást lehessen kapni, azzal egyet fogunk 
érteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 351-es pontban szereplő 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 8. A bizottság a módosító javaslatot 
nem támogatja és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 353-as pontjában dr. Aradszki András indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 
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KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány az 

indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 
Stágel Bence képviselő úré a szó. 
 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Egy indoklást kérnék szépen. 
 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez gyakorlatilag 

ugyanannak a módosító indítványnak az egyik részpontja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nem, szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 8 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, és nem kapta 
meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlás 363-as pontjában Mesterházy Attila és képviselőtársa indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány az 

indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 7 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság a módosító javaslatot 
nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

A kijelölt ajánlási pontok végére érkeztünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
esetleg olyan ajánlási pont, amit nem tárgyaltunk meg, és úgy gondolja valaki, hogy meg 
kellene tárgyalni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor ezzel a napirendet lezárom és 
köszönöm a kormány részéről a megjelenést a kormány képviselőinek.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Egy napirendi pont cserét szeretnék kérni. A 4-es napirendi 
pontban szereplő a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az 
átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitáját szeretném, ha napirendre vennénk. Ugyanis most 
érkezett meg Román István képviselő úr, a Gazdasági bizottság tagja és a kormány részéről 
Gordos József főosztályvezető-helyettes is itt található, illetve Kovács Lajos közigazgatási 
főtanácsadó úr és Kiss Kornélia referens asszony. És mivel másik bizottságban is folyik erről 
vita, így célszerűnek tartanánk, hogy ez terítékre kerüljön.  

Ha a bizottság tagjai ezt a javaslatot, napirend módosító javaslatot támogatják, akkor 
kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú, de megkérdezem, hogy 
volt-e tartózkodás vagy nem szavazat. Nem volt, tehát a napirendi cserét egyhangúlag 
támogatta a bizottság.  



- 22 - 

A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható 
árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4832. szám) (A Gazdasági és informatikai bizottság önálló 
indítványa) (Általános vita) 

Az előbb elsorolt törvényjavaslat vitájával kezdünk, ez a T/4832-es számú 
törvényjavaslat, és az előterjesztő képviseletében Román István képviselő úrnak adom meg a 
szót. 

Román István szóbeli kiegészítése 

ROMÁN ISTVÁN előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 
Gazdasági bizottság két körben tárgyalta ezt az előterjesztést. Első alkalommal az irányelvek 
meghatározása történt meg, ahol a Bankszövetség képviselői, valamint a kormány képviselői 
is részt vettek; második alkalommal pedig magának a törvényjavaslatnak a megtárgyalása. 

A bizottsági ülésen, mondhatni hellyel, közzel konszenzuális megállapodás született. 
Igazából olyan jellegű kifogás, amely tartalmilag érintette volna a tervezetet, olyan a 
bizottságunk ülésére nem érkezett. 

A javaslatnak a célja, hogy korlátot állítson a kölcsönök után felszámítható kamatok, 
költségek elé, és a szabályozás lehetővé tegye, hogy a jelzáloghitelek árazása átláthatóbbá 
váljon, mint jelenleg. Mindenki ismeri a gyakorlatot, hogy az árazás, a kamatok változása 
során, felháborító milyen mértékű és milyen módú változások következtek be, közben úgy, 
hogy az állampolgárok követni sem tudták.  

A törvény tartalmilag szabályozza a magánszemélyek egymás közötti 
kölcsönadásának a lehetőségét egy felső kamatplafonnal, amely a mindenkori jegybanki 
alapkamat plusz 24 százalékban kerül a javaslatunkban meghatározása, és az előterjesztés a 
pénzügyi intézmények által a fogyasztók számára nyújtott kölcsönöknek a szabályozását is 
tartalmazza. Itt ez alól a jegybanki alapkamat plusz 24 százalékos felső korlát alól két esetben 
javaslunk kivételt tenni. Az egyik az a bankkártyákhoz, bankszámlákhoz köthető hitelek, 
valamint az áruhitelek, ugyanis ezek azok a hitelformák, amely jóval költségesebben és 
nagyobb kockázattal működnek a többihez képest.  

Mint említettem, a javaslat tartalmazza a kamatoknak az átláthatóvá tételét is. A 
javaslat alapján az új jelzáloghitelek nyújtását a pénzügyi intézménynek a kamatot vagy 
referencia kamatlábhoz kell kötnie, vagy pedig hosszabb időre, minimálisan 30 évre kötötté 
kell tennie, rögzítenie kell. Referenciaárazás esetén a felárat a pénzügyi intézmény csak 
nagyon korlátozott és szabályozott körülmények között tehetné meg, javaslatunk szerint a 
későbbiekben.  

A 2012 januárjától nyújtandó vagy megkötendő hitelszerződések esetében 
szabályoznánk azt, hogy legalább 90 nappal a kamatváltozások előtt, értesíteni kell az 
ügyfelet, akinek ezek után lehetőséget kell arra biztosítani, hogy éljen az egyösszegű 
előtörlesztés lehetőségével. A korábban megköttetett hitelszerződések esetében pedig a 
bizottságunk május 31-ei határidővel kívánja azt meghatározni vagy azt elérni, hogy a 
folyamatban lévő hitelek esetében is megtörténjen a lehetősége annak, hogy az átláthatóvá tett 
hitelszabályozások alapján a folyamatban lévő szerződéseket meg lehessen változtatni. Erre a 
határidőre azért van szükség, mert nyilvánvalóan a bankoknak is meg kell adni a felkészülési 
lehetőséget, hogy mind tartalmilag, mind pedig informatikai háttérből erre felkészüljenek.  

Bizottságunk javaslata ezeket a pontokat tartalmazza. Ezzel kapcsolatosan várom a 
véleményeket, észrevételeket. Szeretném hangsúlyozni, hogy korábban tartalmi kifogás nem 
érkezett ezekkel kapcsolatosan, de nyilvánvalóan több szem többet lát, úgyhogy nagy 
tisztelettel várjuk az önök véleményét és javaslatát is. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Főosztályvezető-helyettes úrnak adnám meg a szót. 
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GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A kormány támogatja a törvényjavaslatot. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 
Vágó Gábor képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Egyrészt a javaslat az jó, másrészt késői és kevés. Tehát úgy 

gondolja az LMP, hogy amikor tavasszal benyújtottunk egy hasonló tárgyú törvénymódosítási 
javaslatot, akkor mi vezette arra a kormánytöbbséget, hogy lesöpörje az asztalról; amikor 
augusztus végén szintén hasonló tárgyú határozati javaslatot nyújtottunk be, akkor is 
lesöpörték az asztalról; majd szeptember elején ismét benyújtottunk egy törvényjavaslatot, 
amit szintén lesöpörtek az asztalról hasonló hatállyal, majd utána a szocialisták is benyújtottak 
egy törvényjavaslatot, amit szintén lesöpörtek az asztalról. Tehát úgy gondoljuk, hogy azért 
van értelme az ellenzéki munkának, legalábbis azzal, hogy ötleteket ad a kormányzatnak, de 
ahogy a törvényjavaslataink közül csupán a leggyengébbeket veszik ki, amelyek képesek 
lennének megvédeni a hiteleseket hosszú távon, az kevés. Kevés azért, mert mindemellett van 
egy olyan súlyos és egyre inkább katasztrófába hajló szociális válság Magyarországon, 
amelyre ez nem igazán reflektál.  

Szükség lenne a védett számla intézményének a bevezetésére, mely azt jelenti, hogy a 
bankok ne tehessék rá a rezsi, illetve az élelmezési költségekre a kezüket a családok 
védelmében; másrészt pedig szükség volna a magáncsőd bevezetésére is valamilyen szinten. 
A kormányzat ettől eddig, habár ellenzékben támogatta, de kormányzaton elzárkózott, jó 
volna, ha továbblépnénk ebben a hiteles válságban. És azt pedig teljesen abszurdnak tartom, 
és az eddigi kormányzati kommunikációval szögesen ellentétesnek tartom, hogy a múlt héten 
Matolcsy úr pedig ezt a stafétát úgymond átadta a bankoknak, hogy ezen túl a bankok 
kezeljék a hiteles válságot, mert a kormányzat megtett mindent, amit tudott.  

Szerintem még továbbra is van mit tenni, főként a sanyarú sorsú és a legrosszabb 
helyzetben lévő hitelesek kiáltanak segítségért csupán azért, mert a Fidesz eddigi intézkedései 
a jobb helyzetben lévő hiteleseket hozták helyzetbe. És úgy gondolom, hogy végre 
országgyűlési képviselőként mindannyiunknak felelőssége van abban, hogy itt a hiteles 
helyzetet teljes egészében kezeljük, és ne csupán egy kiválasztott társadalmi rétegnek játsszon 
a kormányzat, hanem az egészet komplexitásában kezeljük, és a szociális dimenzióra is ki 
kellene térnie a törvényalkotási folyamatnak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Sokszor elmondtam már, elmondom még a jövőben 

többször is többször, hogy a közfelelős közkötelesség és a közköteles közfelelősség együtt 
járóan meg kell hogy határozza a képviselők, kormányok tevékenységét, ez azt hiszem 
alapvető igény, sőt szükséglet is. De ezt a módosító törvényjavaslatot, a 4832-es számút 
átgondolva, én nagyon pozitívnak tartom. Volna egy kérdésem, mégpedig az utolsó előtti 
bekezdésben szerepel az a megállapítás, hogy az indítvány szerint a jelzáloghitel-szerződés 
megkötésekor a pénzügyi intézménynek, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a 
kamatváltozását az alábbi módszerek egyikével kell meghatároznia: vagy referencia 
kamatlábhoz kell kötnie, vagy a kamat mértékét a kölcsönszerződésben meghatározott 
legalább 3 éves, 5 éves vagy 10 éves kamatperiódusok alatt rögzítenie kell.  

Az én kérdésem, miután nem értek hozzá, csak szakmailag természetszerűen, hogy a 3 
éves, az 5 éves és a 10 éves kamatperiódus miből alakult ki, mi ennek a háttere, mi ennek az 
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alapja. És ha itt egy alternatív lehetőségről van szó, a referencia kamatláb, vagy ez, akkor 
szeretném tudni, hogy ez a 3, 5 vagy 10 éves kamatperiódus mit jelent. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Tamás Barnabás képviselő úré a szó. 
 
TAMÁS BARNABÁS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nekem 

mindenféleképpen tetszik ez a dolog, és az, hogy bekerül a parlament elé, hiszen a javaslat 
most már foglalkozik nem csak a bankszektorral, hanem a magánszemélyek egymás közötti 
ügyleteiben alkalmazott kamatokkal is, és én bízom abban, hogy ez valami biztonságot fog 
adni azoknak az embereknek, akik ténylegesen nem csak pénzintézettől vesznek fel hitelt, 
hanem magánszemélyektől is. És talán az, hogyha a törvénymódosításban meghatározott 
értéket valaki túllépi, akkor az bűncselekményt követ el, és én biztos vagyok benne, hogy 
felelősségre vonás is következik. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Akkor még én szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni. Vágó Gábor 
képviselőtársam felsorolta az LMP-t és az MSZP-t, azért engedje meg, hogy beálljon a sorba 
a Jobbik is, hiszen mi is beadtunk törvényjavaslatot ezzel kapcsolatban, és gyakorlatilag 
egyébként pontosan 30 százalékos kamatra tettünk javaslatot pár héttel ezelőtt. Jelen 
pillanatban ez is egyébként pont erről szól, tehát mi is egyébként támogatni tudjuk ezt a 
törvényjavaslatot egyértelműen.  

Viszont egy komoly kifogásunk van vele szemben, hogy a már megköttetett 
kölcsönszerződésekre nem vonatkozik, illetve egyetlenegy lehetőség van, hogy jövő év május 
31-éig ki lehet váltani új hitellel adott esetben az eddigi hitelt. Tehát nem nehéz 
kikövetkeztetni, hogy mondjuk egy 37 százalékos autólízing esetében nem nagyon fognak 30 
százalékos hitelt felajánlani május 31-éig a bankok, és talán egyébként ez az a kör, amelyet 
leginkább érintene az, hogy a már megköttetett szerződésekre is szeretné a Jobbik, ha ez a 30 
százalékos, jelen pillanatban konkrétan 30 százalékos plafon kerülne bevezetésre. Mert úgy 
látjuk, úgy gondoljuk, főleg a pénzintézetek ilyen jellegű - mint egyébként ezek az autó 
lízingszerződések típusú - ügyletei nagyon komoly haszonnal jártak a bankoknak, a 
pénzintézeteknek, és erre fogunk majd egyébként módosító javaslatot benyújtani. Egyébként 
is támogatni tudjuk természetesen a törvényjavaslatot. 

Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni.  
Az előterjesztőnek adnám meg a szót. 

Román István viszontválasza 

Román István előterjesztő: Köszönöm szépen a válasz lehetőségét. Azt gondolom, a 
hozzászólások alapján is, illetve a devizahitelesek kérdéskörét tekintve, a parlamenti 
törvényhozást és munkát mindannyiunk számára, sokunk számára egyértelmű, hogy az egyik 
legkomolyabb hordaléka annak az időszaknak, amelyet 2010 májusában sikerült, ha nem is 
lezárni, de másféle felhatalmazás alapján továbbvinni egy kormányváltással. És nyilvánvaló, 
hogy ezek olyan problémák, amelyeket nem lehet egyik pillanatról a másikra megoldani, de 
folyamatosan bizottsági, egyéni képviselői törvénymódosító javaslatokkal kell kezelni.  

Az is nyilvánvaló, hogy ez nem az utolsó lépés, amely után azt mondhatjuk, hogy a 
devizahiteleseknek a kérdése megoldódott, tehát hogyha vannak módosító javaslatok, 
elképzelések, én bíztatnék mindenkit arra, hogy tegye meg a javaslatait. Akár, ha a 
bizottságban sikerül konszenzust teremteni, mint ahogy nekünk sikerült a Gazdasági 
bizottságban, bizottsági szinten, de ha nem, akkor természetesen egyéni képviselői indítvány 
formájában is nagyon szívesen várunk minden javaslatot. Azt hiszem, egy olyan ügyről van 
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szó, amelynél ha nem is mindig ugyanazokkal a megoldási javaslatokkal állunk elő, de 
minden országgyűlési képviselő, minden Országgyűlésben részt vevő frakció számára az 
egyik legkiemeltebb és legfontosabb probléma nyilván azért, mert az országban is az egyik 
legsúlyosabb, legfontosabb probléma a devizahiteleseknek a kérdése.  

Ami konkrét kérdésként elhangzott, arra csak nagyon röviden. Ha megengedik, Iván 
professzor úrnak volt konkrét kérdése, a választható 3, 5 és 10 évvel kapcsolatosan. Korábban 
nem volt ilyen megkötés, hogy hány évente lehet ezt megtenni, tulajdonképpen ez az a 
szabály, amivel kordában kívánjuk tartani a későbbiekben az árazásnak az egyoldalú 
változtatását, amit a bankok eddig megtehettek. A 3, 5 és 10 év az pedig a Bankszövetséggel a 
bizottsági ülésen történt egyeztetésen merült fel, ez a három időszak lehetőséget biztosít arra, 
hogy piaci verseny is legyen a bankok között a későbbiekben, mert nyilván annak se biztos, 
hogy értelme lenne, hogy a piaci versenyt teljesen megszüntessük ezen a területen; másrészről 
pedig a korábbi lehetetlen helyzetet kezeli, még egyszer mondanám: kordába szorítja. 

A kamatplafon visszamenőleges megállapításában én azt gondolom, hogy ezt 
komolyabban meg kell vizsgálni talán a bizottságnak is, meg a szakértőknek is, nyilván a 
kormányzatnak is, mert az ő véleménye is számít ebben a tekintetben. Ez több kérdést is 
felvet. Én azt gondolom, ha a Gazdasági bizottságban odáig eljutunk, hogy ezeket a 
módosítókat tárgyaljuk, addigra ezek az álláspontok meg fognak születni ott a mi részünkről 
is, úgyhogy ezzel kapcsolatosan türelmet kérnék, mert erre jelen pillanatban olyan választ 
nem tudok adni, ami mindenféleképpen megalapozottnak mondható lenne. Köszönöm szépen 
a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Majd délután még folytatjuk ezt a vitát bizottsági szinten is.  
Ha nincs további hozzászólás a képviselők részéről, akkor a vitát lezárom és szavazás 

következik. 

Határozathozatal 

Aki a T/4832-es számú törvényjavaslatot általános vitára való alkalmasságát 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 22 igen. Kérdezem, hogy volt-e, aki 
nemmel szavazott. (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással a 
bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja. 

Köszönjük szépen a megjelenést képviselő úrnak és a minisztérium részéről.  
A napirendet lezárom. A bizottság többségi és kisebbségi előadót jelölhet, igen itt már 

csak többségi előadóról lehet szó. (Vágó Gábor elhagyja az üléstermet.) Kérdezem Talabér 
Márta képviselő asszonyt.  

 
TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Tamás Barnabást szeretném javasolni többségi 

előadónak.  
 
ELNÖK: Tamás Barnabás elfogadta a felkérést, úgy látom. A napirendi pontot ezzel 

lezárom.  
 
Soron következik a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár 

előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663-as törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok tárgyalása. 
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A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról 
és a szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslat (T/4663. szám) (Módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

A kormány képviseletében köszöntöm Asztalosné Zupcsán Erika főosztályvezető 
asszonyt és Hulák Zsuzsanna nyugdíjbiztosítási főreferens asszonyokat, dr. Pánczél Áron jogi 
főreferens urat, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről, dr. Dankó István helyettes 
államtitkár urat a Honvédelmi Minisztérium részéről és dr. Bognár László főosztályvezető-
helyettes urat a Belügyminisztérium részéről.  

Az ajánlástervezet 1-es pontjában Gúr Nándor és képviselőtársai indítványa található. 
A módosító javaslathoz fűzött megjegyzésben az Országgyűlés Jogi főosztálya arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a módosító javaslat nem feltétlenül felel meg a jogszabályszerkesztés 
követelményének, ami a törvényjavaslat címének elhagyására irányul. A hivatkozott IRM 
rendelet alapján a jogszabálynak értelemszerűen kell hogy legyen címe.  

A kijelölt bizottság a Házszabály alapján a részletes vitát előkészítő bizottságban a 
jogszabály-szerkesztési követelmények érvényesülését is kell hogy vizsgálja. 

Mindezek után az 1-es ajánlási pontban szereplő módosító javaslatról kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 
Varga László képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Csak az MSZP-s módosítókhoz 

úgy általában, és utána többet, ha nagyon nem alakul ki polémia, akkor nem szólnék. 
Nyilván lefolytattuk az általános vitát, ismert minden frakciónak a véleménye ebben a 

tekintetben. Nemcsak a cím elhagyására adtunk be módosítót, hanem gyakorlatilag mondjuk 
úgy, hogy a tartalom elhagyására is, nyilván ez a politikai véleményünknek megfelel. Ennek 
megfelelően ezeket a módosítókat támogatni fogjuk, a többi módosítóról pedig nem kívánunk 
nagyon vitázni és vitát nyitni, merthogy azt gondoljuk, hogy nem szükséges ebben a 
formában ez a javaslat, mindegy ezt inkább ide tettem a margóra itt a szavazások előtt. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a módosító javaslatot a bizottság nem támogatta, és 
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 2. pontjában Gúr Nándor és képviselőtársai indítványáról kérdezem 
a kormány álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 6 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 
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Az ajánlástervezet 3-as pontjában dr. Dorosz Dávid és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a 3-as pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, és nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 5-ös pontjában Talabér Márta és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki az 5-ös pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki 
tartózkodott? Nincs. A módosító javaslatot a bizottság támogatta. 

Az ajánlástervezet 6-os pontjában dr. Dorosz Dávid és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Aki a 6-os pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 7-es pontjában Czunyiné dr. Bertalan Judit és képviselőtársai 
indítványáról kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a 7-es pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen. Aki nem támogatja? Ilyen nem volt. 
Tartózkodás? Ilyen nem volt. A módosító javaslatot a bizottság támogatta. 

Az ajánlástervezet 8-as pontjában dr. Dorosz Dávid és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a 8-as pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
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kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 9-es pontjában dr. Szili Katalin indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a 9-es pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 12-es pontjában dr. Dorosz Dávid és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 12-es pontban szereplő 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 14-es pontjában Bertha Szilvia álláspontjáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a 14-es pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 18-as pontjában dr. Dorosz Dávid és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a 18-as pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 20-as pontjában dr. Szili Katalin indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 
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DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a 20-as pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 22-es pontjában Bertha Szilvia indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a 9-es pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 23-as pontjában Bertha Szilvia indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a 23-as pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 26-os pontjában szintén Bertha Szilvia indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 27-es pontjában a Honvédelmi bizottság indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A kormány 

nem támogatja, de csak jogtechnikai okok miatt, ehhez a módosítóhoz egy kapcsolódó 
módosító indítvány benyújtására kerül majd sor, azt támogatni fogjuk. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni.  
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
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VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen, a szót. Természetesen mi nem 

értünk egyet ezzel a módosító indítvánnyal, mert egy szerzett jogot nem befolyásolhat egy 
később elkövetett bűncselekmény. Éppen ezért mondjuk örültem, amikor a kormány 
képviselője azzal kezdte, hogy nem ért egyet vele, nem gondoltam, hogy technikai, arra 
gondoltam, hogy a tartalmi mondanivalójával nem ért egyet. Én szeretnék egy bővebb 
magyarázatot arra, hogy miért tartja ezt a minisztérium elfogadhatónak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Én is csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy számomra is azért eléggé 
megdöbbentő, hogy valaki mondjuk, leszolgál adott esetben 3-4 évtizedet, és elkövet egy nem 
is biztos, hogy túl komoly bűncselekményt, de 3 vagy 5 évig eltiltás alá kerül, a közügyektől 
való eltiltás, ha a pontos fogalmat akarom használni, ha jól emlékszem. És ebben az 
időszakban akkor ő már nem is fog kapni semmilyen nyugdíjat, tehát 3-5 évig, akkor 
magyarul, az értelmezésünk szerint, a javaslat szerint nem tudom, hogy miből fog megélni. 
Tehát nyilvánvaló, már itt el lett mondva, hogy szerzett jogról van szó egyrészről, másrésztől 
nem tudjuk, hogy ezt hogyan gondolják kivitelezni, én is szeretném, ha ezt egy kicsit jobban 
megvilágítanák. Köszönöm.  

Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
akkor megadom a viszontválaszra a lehetőséget. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. Ez egy bizottsági módosító javaslat, ezt a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
nyújtotta be. De tudomásunk szerint a módosítás célja kifejezetten az, ha valaki aktív 
szolgálati ideje alatt követ el olyan cselekményt, amit a bíróság, vagy a bírósági eljárás végén 
akkor ítélnek meg, és akkor zárnak le jogerősen, amikor ő már szolgálati járandóságot kap, 
tehát nem szolgálati nyugdíjat, hanem szolgálati járandóságot, akkor bizonyos szankcióval 
legyen sújtható. Ez a szankció pedig gyakorlatilag a büntetéséhez kötődik, a büntetésének 
időtartamára, illetve amíg a bűncselekmény hatásai alól nem mentesül, tehát mondjuk a 
közügyektől eltiltásra vonatkozó időszak le nem telik, addig kerül felfüggesztésre a szolgálati 
járandóság fizetése.  

Nagy különbség van a szolgálati járandóság jogi jellege és megítélése, és a szolgálati 
nyugdíj, illetve a nyugdíj megítélése között. A szolgálati járandóság nem nyugdíj. Tehát a 
szerzett jog elvételére vonatkozó esetleges elgondolások azok itt nem feltétlenül állnak meg. 
A nyugdíj az nyilván egy szerzett jognak minősül, mindenki fizeti élete során a 
nyugdíjjárulékot, és természetesen, amikor eléri a nyugdíjkorhatárt, vagyis gyakorlatilag már 
a 65 éves öregségi korhatárt, akkor onnantól kezdve jogosult nyugdíj kifizetésre. Tehát, ha 
egy börtönben ülő bűnöző fizeti saját maga után a nyugdíjjárulékot, akkor, amikor betölti azt 
a bizonyos életkort, akkor neki nyilván az állam részéről megfelelő nyugdíjellátásban kell 
részesülnie. A szolgálati járandóság az egy olyan fajta juttatás, ami nem nyugdíj módjára 
viselkedik, hanem gyakorlatilag az eddigi szolgálati nyugdíj ellátás helyébe lépő más típusú, 
új típusú állami ellátási forma. És ez a módosító javaslat az itt felsorolt bűncselekmények 
esetében kívánja ezt a speciális szankciót alkalmazni, ismétlem, nem véglegesen, hanem 
kifejezetten a büntetés alóli mentesülés korlátozott időszakára csak.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Először én szeretnék reflektálni ezzel kapcsolatban. Eddig arról 

szólt a kommunikáció a kormányzat részéről, hogy a szolgálati járadék az gyakorlatilag 
ugyanaz lesz, mint a nyugdíj, csak egy átnevezésről szól, igazán technikai jellegű dologról 
van szó. Azért, hogy nem technikai jellegű dologról van szó, itt mutatja meg, hogy innentől 
kezdve akkor igazából ez nem egy szerzett jognak számít, és el lehet venni bármelyik 
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pillanatban. Azzal egyébként egyetértek elviekben - főleg, ha valaki rendvédelmi területen 
dolgozik, de akár közhivatalnok is -, hogy ha valamilyen bűncselekményt követ el, akár még 
súlyosabban is lehessen büntetni, mint egy átlag magyar állampolgárt, aki nem ilyen 
pozícióba került, mert hiszen tőlük várjuk azt, hogy a rendet, a fegyelmet és a törvényességet 
fenntartsák az országban. De azért ez szerintünk túlzás, ami most előttünk fekszik, ez a 
módosító javaslat, és rámutat arra, hogy nem ok nélkül mondta az ellenzék, hogy 
gyakorlatilag ez a járadék - mivel már nem nyugdíjnak fogják nevezni - bármikor bármilyen 
jogcímen elvehető, ez a módosító javaslat erről szól tulajdonképpen, miközben a törvény 
gyakorlatilag meg sem született és máris ilyen kitétel kerül bele.  

Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni, hogy a 

társadalombiztosítási jogviszonnyal összefüggésben ez hogy minősül, van-e itt valami 
ellentmondás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is a válaszra szeretnék egy pár 

dologban reagálni. Először inkább a tágabb részével kezdem. Én úgy látom, hogy ezzel a 
javaslattal kezd beigazolódni az, amit mi a nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatban 
mondtunk, hogy ha már nem nyugdíj, akkor igen, onnantól jogilag értelmezetten nem szerzett 
jog, tehát bármikor, bármilyen címen hozzá lehet ehhez nyúlni. És nem kell nagy 
összeesküvés-gyárosnak lenni ahhoz, hogy borítékolhassuk, hogy mondjuk a rendvédelem 
területén dolgozó emberek bármelyikénél részben koholt vádak alapján egy ilyen eljárást ne 
lehetne lefolytatni, mert hivatása ellátása során a rossz technikai, illetve egyéb körülmények 
következtében belefuthat egy-egy ilyen tételbe bármelyik rendvédelmi dolgozó – ez az egyik.  

A másik pedig az, hogy én erre azt mondanám inkább, ha a hivatal körében elkövetett 
bűncselekményről, szándékos bűncselekményről van szó, ezek között egyébként egy pár meg 
is található itt, ha tág értelemben vesszük a hivatal körében elkövetett szándékos 
bűncselekményt. Tehát, ha pusztán arról van szó, akkor érthető ennek a juttatásnak az 
elvétele, és nemcsak a felfüggesztése, hanem az elvétele is, de hogy ezt kiterjesszék minden 
egyes bűncselekményre, vagy minden egyes felsorolt szándékos bűncselekményre, amit nem 
is a hivatalában vagy a hivatalához kapcsolódóan követett el, ezzel én egyetérteni nem tudok. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor még újból megadom a válaszadás lehetőségét. 
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. A professzor úr kérdésére válaszolva, szeretném elmondani, hogy nyugdíj 
szakmai szempontból a nyugdíjak fedezetét általában azt szoktuk mondani, hogy egyharmad 
szolgáltatási, illetve járadék időszakot kellene megalapozni kétharmad járulékfizetési 
időszakkal. Tekintettel arra, hogy a szolgálati járandóság esetében az átlagéletkor jóval alatta 
van a kétharmad járulékfizetési időszaknak, és ez a szolidaritási elem egy részét tartalmazza, 
amikor itt nyugdíjkifizetésre került sor eddig is.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Amennyiben nincs további hozzászólás, észrevétel, szavazás 

következik. Előtte egy újabb helyettesítést ismertetek: Csizi Péter képviselő urat Ágh Péter 
képviselő úr helyettesíti. 
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Aki az ajánlástervezet 27-es pontjában a Honvédelmi bizottság módosító javaslatát 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 19 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot 
nem támogatta, nem kapta meg a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 28-as pontjában Czunyiné dr. Bertalan Judit és képviselőtársa 
indítványáról kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a 9-es pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3. A bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

Az ajánlástervezet 30-as pontjában Bertha Szilvia indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a 30-as pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 31-es pontjában dr. Dorosz Dávid és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a 31-es pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 33-as pontjában dr. Dorosz Dávid és képviselőtársai indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelzés.) Szavazás következik. Aki a 33-as pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg a 
szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 34-es pontjában dr. Harangozó Tamás indítványa található. A 
módosító javaslathoz fűzött megjegyzés ugyancsak jogszabályszerkesztés követelményére 
hívja a figyelmet. Itt arról van szó, hogy az említett IRM rendelet alapján a jogszabálynak 
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rendelkeznie kell a hatálybalépésről, ez a módosító javaslat viszont számos más rendelkezés 
mellett a hatályba léptető szakaszok elhagyását indítványozza. 

Mindezek után a 34-es ajánlási pontról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 
nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta, nem kapta meg 
a szavazatok egyharmadát. 

Az ajánlástervezet 36-os pontjában Czunyiné dr. Bertalan Judit és képviselőtársai 
indítványáról kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 36-os pontban szereplő módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen. A bizottság a módosító 
javaslatot támogatta. 

Az ajánlástervezet 38-as pontjában Czunyiné dr. Bertalan Judit és képviselőtársai 
indítványáról kérdezem a kormányt. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 38-as pontban szereplő módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Nem szavazat nem volt. A bizottság a módosító javaslatot 
támogatta.  

Az ajánlástervezet 39-es pontjában Talabér Márta és képviselőtársa indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, szavazás következik. Aki a 39-es pontban szereplő módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen. Aki nem támogatja? Ilyen 
nincs. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot támogatta.  

Ezzel az ajánlási pontok végére értünk. Amennyiben nincs több hozzászólás, a 
napirendi pont tárgyalását ezzel lezárom. Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a 
részvételt. 

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az „Egyebek” napirendi pont. Én az 
egyebekben csak két dolgot szeretnék elmondani. Várhatóan délután, az interpelláció után egy 
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negyedórával tartunk bizottsági ülést abban az esetben, ha a Gazdasági bizottság addig a 
módosító javaslatokat megtárgyalta. És még azt is szeretném jelezni, hogy csütörtökön 
várhatóan kiegészül majd a napirendi pontunk az eszközkezelővel kapcsolatos 
törvényjavaslattal, úgyhogy kérem ezeket figyelembe venni. 

Vágó Sebestyén képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen, a szót. Én csak jótékonysági 

rendezvényre szeretném felhívni a bizottsági tagok figyelmét. Minden évben megrendezi a 
Nem Adom Fel Alapítvány a Jobb velünk a világ koncertet. Idén is nagyon színes programok 
lesznek, ez vasárnap lesz 5 órától a Sportarénában: Ismerős arcok zenekarral, Hobo és 
bandájával, a Misztrál zenekarral. Maga a program is olyan, hogy érdemes elmenni. Ráadásul 
a jegyvásárlással is - háromféle jegyárat tüntettek fel, mivel ez adományjegynek számít - 
fogyatékossággal élő embereket tudnak a résztvevők, illetve a koncerten szórakozók 
támogatni. Nekem nagyon jó a kapcsolatom a zenekarral is, mert már rendezvényeken 
találkoztunk, meg az alapítvány körül lévő emberekkel is, tehát tiszta szívből tudom 
mindenkinek ajánlani a részvételt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, azt hiszem, hogy ez kiküldésre is került, úgyhogy mindenki 

megtalálhatja az e-mail rendszerében, támogatható dolog, és ráadásul élvezhető zenekarok is 
fellépnek.  

Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nem, akkor ezzel lezárom a mai ülésünket, köszönöm szépen a részvételt és 
további jó munkát kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 23 perc) 

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


