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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. A tisztelt 
képviselőtársaim írásban megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Egy módosítást 
javasolnék: a 6. napirendi pont keretében tárgyaltuk volna Schmuck Erzsébet képviselő 
asszony önálló indítványának tárgysorozatba vételét, a képviselő asszony azt kérte, 
hogy ezt egy későbbi ülésen tárgyaljuk, ezért a 6. napirendi pontot javasolom levenni. 
(Tóth Csaba megérkezik az ülésre.) Jó reggelt kívánok, alelnök úr! 

Ennek megfelelően az eredeti meghívóban szereplő 7. napirendi pont lesz a 6., a 
8. lesz a 7., a 9. pedig a 8. lesz. Ezenfelül van-e bárkinek még módosító javaslata? (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, ki az, aki ezzel a módosítással a mai ülés napirendjét 
elfogadja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú döntéssel 
a bizottság a mai ülés módosított napirendjét elfogadta.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdi. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes 
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2017. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló T/18539. számú 
törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Első napirendi pontként az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes 
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Köszöntöm 
Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes urat az NGM-től. Viszonylag egyszerű dolgunk 
lesz ezzel a napirendi ponttal, hiszen módosító indítványok nem érkeztek hozzá. 
Javasolom, hogy két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e ez ellen kifogása 
bárkinek? (Nincs jelzés.)  

Amennyiben nincs, javasolom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk 
meg, hogy az előterjesztés, a jogszabálytervezet megfelel a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú döntéssel döntött a bizottság a 
megfelelőségről. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom. 

A részletes vita második szakaszában képviselői módosító indítványokról nem 
kell szavaznunk, hisz ilyen nem érkezett. A bizottság nem kíván megfogalmazni 
módosító indítványt, ezért a részletes vita lezárására teszek javaslatot. Ki az, aki a 
javaslatomat elfogadja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A 
bizottság egyhangú döntéssel lezárta a részletes vitát. 

Kérem a bizottságot, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Aki ezt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangú 
döntéssel fogadta el a jelentést a részletes vitáról. Köszönöm szépen főosztályvezető-
helyettes úrnak, hogy megjelent és rendelkezésünkre állt. 

Az 1. napirendi pontot ezzel lezárjuk. 
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A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 
törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 
T/18564. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, melynek keretében a közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Előterjesztőként Manninger Jenő alelnök 
úr fogja segíteni majd a munkánkat. Javasolom, hogy ebben az esetben is két 
szakaszban tárgyaljuk a vitát. Köszöntöm dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes 
államtitkár asszonyt és kollegáját a Belügyminisztériumból, akik szintén kormányzati 
részről segítik majd a bizottság munkáját. 

Javasolom, hogy ez esetben is két szakaszban folytassuk le a vitát. Van-e ez ellen 
kifogása bárkinek? (Nincs jelzés.) Nincs.  

Javasolom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
jogszabály megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú 
döntéssel a bizottság döntött a megfelelőségről. Ezzel a részletes vita első szakaszát 
lezárom.  

A részletes vita második szakaszában képviselői módosító indítványokról 
kellene döntenünk, de ilyen nem érkezett, a bizottság nem kíván megfogalmazni 
módosító indítványt, ezért javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki a 
javaslatomat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú döntéssel a bizottság lezárta a részletes vitát. 

Javasolom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangú 
döntésével elfogadta a részletes vitáról szóló jelentést.  

Helyettes államtitkár asszonynak és kollegájának köszönöm szépen, hogy a 
bizottság rendelkezésére állt.  

A 2. napirendi pontot ezzel lezárjuk.  

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes 
törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával 
kapcsolatos módosításáról szóló T/18305. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a 3. napirendi pontra, melynek keretében a fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. törvény, valamint egyes törvények szervezett utazási tárgyú 
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját 
kell lefolytatnunk. Köszöntöm Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkár asszonyt a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból. (Keszthelyi Nikoletta: Jó napot kívánok!) 
Javasolom, hogy ebben az esetben is két szakaszban folytassuk le a részletes vitát. 
Kérdezem képviselőtársaim, hogy van-e kifogás ez ellen. (Nincs jelzés.) Ilyen, úgy 
látom, hogy nincs. Köszönöm szépen. (Dr. Szakács László megérkezik az ülésre.)  

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
A bizottság egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről. Ezzel a részletes vita első 
szakaszát lezárom. 
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Áttérünk a részletes vita második szakaszára, melyben képviselői módosító 
indítvány ugyan nem érkezett be, de a bizottságnak van egy módosító indítványa, erről 
kérdezem helyettes államtitkár asszonyt, hogy mi a tárca álláspontja.  

 
KESZTHELYI NIKOLETTA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Tekintettel arra, hogy jogtechnikai, nyelvhelyességi módosítóról van 
szó, ezért támogatjuk a bizottsági módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki egyetért 

ennek a módosító indítványnak a benyújtásával. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Tíz igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Tíz igen szavazattal, két tartózkodás mellett a bizottság a módosító 
indítvány benyújtásáról döntött.  

Javasolom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki a javaslatommal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tíz igen. Ki az, aki nem? (Senki 
sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz igen szavazattal, két 
tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitát lezárta.  

Javaslom, hogy fogadjuk el a részletes vitáról szóló jelentést. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Tíz igen 
szavazattal, két tartózkodás mellett a bizottság döntött a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról.  

Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak és kollegájának, hogy 
rendelkezésünkre állt.  

Ezzel a részletes viták sorát lezárjuk. (Jelzésre:) Bocsánat, a 3. napirendi pontot 
lezárom.  

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a 
turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi 
CLVI. törvény módosításáról szóló T/18537. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a 4. napirendi pontra, amely az utolsó részletes vitánk a mai nap 
folyamán, melynek keretében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, 
valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. Javasolom, 
hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e kifogása ez ellen a 
képviselőtársaimnak? (Nincs jelzés.) Nincs.  

Javasolom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
jogszabály megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 
egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről. Ezzel a részletes vita első szakaszát 
lezárjuk.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, melyben képviselői módosító 
indítvány nem érkezett, viszont van a bizottságnak egy módosító javaslata. Kérdezem 
erről helyettes államtitkár asszonyt, hogy a tárca támogatja-e.  

 
KESZTHELYI NIKOLETTA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): A tárca támogathatónak találja a bizottsági módosítót, viszont a 
részleteket meg kell vizsgálni, és ezt követően a kormány kialakítja az álláspontját.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak a tájékoztatását. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja ennek a módosító indítványnak 



9 

a benyújtását. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz igen szavazattal, két tartózkodás mellett 
a bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött. 

Javasolom, hogy zárjuk le ezek után a részletes vitát. Ki az, aki a javaslatommal 
egyetért? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tíz igen. Ki az, aki 
nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz igen szavazattal, 
két tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról döntött.  

Javaslatot teszek a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására. Ki az, aki a 
javaslatomat támogatja? (Szavazás.) Tíz igen, Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz igen szavazattal, két tartózkodás mellett a 
bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról döntött. 

A helyettes államtitkár asszonynak és a kollegájának köszönöm, hogy ebben a 
napirendi pontban is a rendelkezésünkre állt. További szép és eredményes napot 
kívánok önöknek! 

Ezzel a 4. napirendi pontot befejezzük, és a részletes viták sorának a végére 
értünk.  

Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2015. évi CXVI. törvénynek a Római-part 
védelmében szükséges módosításáról szóló T/17970. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Az 5. napirendi pont keretében az egyes fővárosi fejlesztési beruházások 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi CXVI. törvénynek a Római-part 
védelmében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
kell dönteni, melyet Sallai R. Benedek és Schmuck Erzsébet képviselők nyújtottak be. 
Sallai R. Benedek képviselő úr mint előterjesztő eljött a bizottság ülésére. Meg is adom 
a szót önnek, képviselő úr.  

Sallai R. Benedek hozzászólása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Mint talán legtöbben tapasztalták, Magyarországon számos 
társadalmi, környezeti problémának az elmúlt időszakban a rákfenéje a kiemelt 
kormányzati beruházási minősítés volt, amit annak idején a Gyurcsány-kormány talált 
ki, de míg a Gyurcsány-kormány a törvény hatálybalépése és a kormány távozása között 
mindössze 16-17 ilyen beruházást csinált, addig a Fidesz közel ezer ilyen beruházásnál 
van a csatlakozó fejlesztésekkel. Ezeknél az eseteknél csökken az állampolgári jog, 
csökken a környezetvédelmi intézkedések lehetősége, a hatástanulmányok vizsgálatára 
nincs kellő tér, ebből adódóan jó néhány esetben nagyon komoly társadalmi és 
környezeti érdeksérelmek valósulnak meg.  

Ezeket vizsgálva legelső körben a Római-part védelmében szükséges beruházási 
besorolás megszüntetésére tettünk javaslatot. Ennek egyértelmű célja az lenne, hogy 
érdemben megvizsgálásra kerüljenek azok az alternatív kutatások, amelyek 
megteremtik a lehetőséget nem pusztán a Római-part, hanem a főváros árvízi 
biztonságának a növelésére és mindezek mellett a közjóléti funkció fenntartására. Ezért 
kérem azt, hogy kerüljön ki a kiemelt kormányzati beruházások besorolásból a 
jogszabályi módosító javaslatnak megfelelően. Ehhez kérem a bizottság támogatását. 
Köszönöm a szót, elnök úr.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e a javaslattal kapcsolatban 
bárkinek észrevétele? (Nincs jelzés.) Nincs.  

Ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét? Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Két igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. Tehát 2 igen 
szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba vételt. 
Képviselő úrnak köszönöm szépen, hogy ebben a napirendi pontban a 
rendelkezésünkre állt.  

Az 5. napirendi pontot ezzel lezárjuk. 

Egyes törvényeknek a dolgozói szegénység elleni küzdelem 
érdekében szükséges módosításáról szóló T/18632. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Rátérünk a 6. napirendi pontra, melynek keretében az egyes törvényeknek a 
dolgozói szegénység elleni küzdelem érdekében szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. LMP-s képviselők 
indítványaként került benyújtásra a javaslat. A benyújtók közül Sallai R. Benedek 
képviselő úrnak mint előterjesztőnek megadom a szót. 

Sallai R. Benedek hozzászólása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Mint az 
valamennyiük számára ismert, 2010-et megelőzően a Fidesz egymillió új munkahely 
ígéretével kampányolt és került kormányra, s miután látszódott, hogy ez nem 
megvalósítható, ezt követően a teljes foglalkoztatásról kezdett beszélni, de mindezen 
foglalkoztatási törekvésekből, egyértelműen látszódik, hogy nem a piaci, gazdasági 
szektorból származó munkahelyek lettek, hanem leginkább éhbért biztosító 
közmunka-lehetőségek vagy állami foglalkoztatást biztosító lehetőségek, amelyek 
tömeges elszegényedéshez vezettek.  

Ma közel 450 ezren vannak, akik havi 77 ezer forintnál kevesebből élnek, és a 
létminimum alatt, tehát a nettó 88 ezer forint alatt keresnek több mint kétszer ennyien, 
bocsánat, háromszor ennyien, mert a létminimum alatt keresők száma 1-1,5 millió 
közötti. S ha azt nézzük, hogy az átlagbér alatt mennyien keresnek, az az ország 
túlnyomó többségét kiteszi, hiszen jelen pillanatban, amíg a Mészáros Lőrincek bére 
befolyásolja az átlagbérek kommunikációs lehetőségeit, addig egy valótlan képet 
kapunk a magyar társadalom jelenlegi állásáról. 

2017-ben történt ugyan egy jelentősebb minimálbér-emelés, de ennek ellenére 
szemlátomást az alapvető élelmiszerek beszerzése, a rezsi kifizetése nem biztosított, 
hiszen a rezsiharc is megbukott, nem véletlen, hogy Németh Szilárd most már lassan 
167 napja nem ejtette ki a száján a rezsicsökkentés szót, és azóta csak sorosozni tud. 
Ezen törekvések együttes jelenlétéből az a társadalmi kép bontakozik ki szerte a magyar 
társadalomban, hogy nagyon-nagyon sokan nagyon-nagyon alapvető szükségleteiket 
és igényeiket nem tudják kielégíteni.  

Ennek megfelelően a Lehet Más a Politika elsődleges céljának az általános 
béremelést tartja Magyarországon. Nyilvánvalóan ez nemcsak választási program, 
hanem a választáson túl szeretnénk még a jogalkotás keretein belül, ha az Országgyűlés 
elfogadná azt a salátatörvény-módosítást, ami jelen pillanatban a bizottság előtt van. 
Ez megteremtené a lehetőségét annak, hogy érdemi béremelkedésekkel Magyarország 
elinduljon abból az irányból, ami most az Unióban a legrosszabb egy főre eső GDP-t 
okozza több magyarországi régióban, egész Észak-Magyarországon, egész Észak-
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Alföldön, egész Dél-Dunántúlon. Ezeket a kedvezőtlen társadalmi és gazdasági 
viszonyokat próbálná ez orvosolni. 

Arra kérem tisztelettel a bizottság tagjait, hogy amennyiben bárki számára is egy 
picit fontos a saját választókerületében az átlagbér alatt keresők sorsa, támogassa a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e a javaslattal kapcsolatban 

észrevétel? (Jelzésre:) Manninger Jenő alelnök úr kért szót. Öné a szó, képviselő úr. 

Hozzászólások 

MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak egy 
pillanat, mert annyit szeretnék leszögezni, hogy az előttem szóló képviselő szerintem 
folyamatosan hazudik, tehát a tényeknek nem megfelelő adatokat mond el. Azon lehet 
vitatkozni, hogy 2010 óta mennyit javult a helyzet, és hogyan, de minden adat azt 
mutatja, hogy 2010 után javult még a szegénységben élők helyzete is. Az OECD-nek 
van egy kimutatása, amely kimutatta, hogy Magyarország azon kevés országok közé 
tartozik, ahol az alsó 10 és a felső 10 százalék közti különbség nem romlott. Persze 
nagyon sok a teendő, ezzel egyetértek, de azok, amiket ön elmondott, én azt gondolom, 
hogy egész egyszerűen kampányszerű hazugságok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Czomba Sándor alelnök úr kért még szót. Öné a 

szó, képviselő úr.  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Képviselő úr egy nagyon fontos témát feszeget, és ez az előterjesztés is számos 
nagyon fontos pontot deklarál, amivel érdemes a politikának foglalkozni, azonban 
látjuk azt, hogy az LMP által javasolt gazdaságpolitika és társadalompolitika merőben 
más álláspontot képvisel, mint amit a Fidesz-kormány 2010 óta képvisel. Csak néhány 
dologra szeretném a képviselő úr figyelmét fölhívni. 2018 lesz az az év 25 év után - ugye, 
azt mondta, hogy a bér a legfontosabb zászlóshajó projekt az LMP számára -, amikor a 
létminimumot eléri a minimálbér nettó értéke, 92 ezer forint lesz, erre azért szeretném 
fölhívni a figyelmet. Lehet a béreket emelni, szükséges is emelni, de olyan mértékben 
szükséges, amely a gazdaság teljesítőképességét nem haladja meg, hiszen láttunk már 
példát arra, hogy hitelből növekedtünk, és annak súlyos, igen súlyos eredménye, 
kockázata volt. 

A foglalkoztatással kapcsolatban rengeteg vita volt már, én nem szeretnék ebben 
számsorokat végigsorolni. Az állításom a következő: a KSH statisztikai 
adatfelmérésének elve semmit sem változott 1992 óta, amióta a KSH mér, és a KSH 
mérése alapján több mint 700 ezerrel dolgoznak többen, mint 2010-ben, és a 700 ezer 
fő döntő többsége, közel 500 ezer ember az elsődleges munkaerőpiacon találta meg a 
munkalehetőségét. Ha 2010-ben valaki azt mondja, hogy 2017-ben azon vitatkozunk, 
hogy időarányosan az egymillióhoz képest pár tízezres elmaradás van vagy nincs, akkor 
nagyon sokan megmosolyogták volna ezt a történetet, most pedig az a helyzet, hogy 
ezek tények, amikkel lehet vitatkozni, csak szerintem a tények makacs számok, nem 
érdemes vele foglalkozni. Azzal már érdemes, hogy az ország régióiban vannak olyan 
területek, ahol 1,2 százalékos a munkanélküliségi ráta, és van, ahol még most is 11. 
Tehát teendő van, ez arra hívja fel a figyelmet, de általánosságban, én azt gondolom, 
hogy amit az LMP lerakott ide javaslatként, az ezeket a problémákat semmiképpen sem 
tudná orvosolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Szakács László képviselő úr kért szót. Öné a szó. 



12 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Az indított szólásra, hogy Manninger képviselőtársam nagyon sommásan foglalta össze 
a véleményét, hogy egész egyszerűen hazudik az előterjesztő. Az OECD-re hivatkozott. 
Az OECD-jelentésekből és nagyon sok, egyébként az ország állapotát mutató 
jelentésből kiderül, hogy 2010 óta ezek a számok nem lettek jobbak, a jövedelmi 
különbségek hatszorosról kilencszeresre nőttek az alsó és a felső, ahogy a szakma 
mondja, decilis között, tehát nem közeledtek egymáshoz. A közszférában önök 8 éve 
nem emelték meg a béreket. Most a központi hivatal dolgozóinak meg fogják emelni, 
de az önkormányzati dolgozóknak 2009 óta ugyanaz az illetményalapjuk.  

A létminimum eléri a minimálbért, ahogyan azt Czomba alelnök úr is mondta; 
igen, sokkal többen fognak akkor a létminimumon élni, és sokkal többen fognak 
minimálbéren élni, hiszen senki nem fizet többet, mint amennyit minimálisan elvár a 
kormány, így egyébként mi azt látjuk, hogy összecsúsznak akár a közfoglalkoztatotti, 
akár a minimálbéres, akár a közszférában lévő besorolások közötti bérkategóriák. Ez 
egyébként feszültségeket szül az intézményekben. 700 ezer munkahely, ebből 
nagyjában-egészében olyan 500 ezer közfoglalkoztatottról beszélünk, amelyre 
folyamatosan beállít 230-250 milliárd forint környéki pénzt a kormány a bérükre a 
költségvetésben, s mindezzel együtt a képzésük esetében, azért, hogy ők vissza is 
tudjanak menni a munkaerőpiacra, ennek a töredékéről, 30-35 milliárd forintról 
beszélünk, magyarán mondva a status quójukat önök meg fogják őrizni, aki egyszer 
közmunkás lesz, az is marad. Varga Mihály mondta, hogy 8-9 százalék az, aki fog majd 
magának helyet találni az elsődleges munkaerőpiacon.  

A régiónkénti különbség alapvetően egy igazságtalanság, én azt gondolom. Én 
nem gondolom, hogy a régiók versenyképességében akkora különbség van, mint 
amekkorát most látunk. A központi régiót persze mindenki ismeri, mindenki tudja, 
hogy miért úgy van, de nálunk, mondjuk, Dél-Magyarországon vagy éppen Északkelet-
Magyarországon ezt teljesen másképpen élik meg az emberek. Éppen tegnap volt a 
megemlékezés az Országházban Borbála napjára, kérem szépen, önök Borbála napon 
sem mondák azt el, hogy hogyan hagyják önök abba az ipari szerkezetátalakítást, hogy 
ott, ahol beszakadt a gazdaság közepe, ahol megszűnt maga a nehézipar, azt mi, amikor 
elkezdtük a könnyűiparral pótolni, önök miért nem folytatták. S most már nem az 
adóerő-képességről beszélünk ezeken a településeken meg ezekben a régiókban, 
hanem a lakosságmegtartó képességről. 15-20 százaléka tűnik el a városok 
lakosságának, nyilvánvalóan nem valahová a világűrbe, hanem nagyjában-egészében 
Északnyugat-Magyarországra vagy éppen külföldre tűnnek el ezek az emberek, oda 
mennek el, és ott egy jobb élet reményében keresnek maguknak másfajta boldogulást. 
Ezt onnan közelről, otthonról végignézni, higgye el, rosszabb feladat, mint a KSH 
statisztikáit olvasni. Köszönöm a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további hozzászólási igény? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, visszaadom a szót előterjesztőként Sallai R. Benedek 
képviselő úrnak.  

Sallai R. Benedek válasza 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Elsőként 
reagálnék Czomba államtitkár úr felvetéseire. Valóban lehet nézni a számokat 
pozitívan, tehát, ha pozitív a világszemléletünk, és azt mondjuk, hogy nyolc év alatt 
milyen eredményt értünk el, akkor azt lehet mondani, hogy előrelépések történtek a 
bérek vonatkozásában, emelkedtek valamilyen szinten a bérek, ugyanakkor, ha azt nézi 
meg államtitkár úr, hogy a második világháborút követően a német gazdaság vagy a 
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japán gazdaság négy-öt év alatt hogyan alakult és hogyan változott, akkor nagyjából a 
szégyen és gyalázat kategória az, amit nyolc év alatt, békeidőben, támogatások mellett 
a Fidesz el tudott érni.  

Egyszerű ténykérdés, hogy uniós vonatkozásban leszakadtunk teljes mértékben 
a béremelkedés és a bérkülönbségek versenyében az Uniótól, és lassan Románia és 
Bulgária is elhagyott bennünket ebben a kérdésben. Nem az a kérdés, hogy 
emelkedtek-e a bérek meg növekedett-e a foglalkoztatás, hanem az a kérdés, hogy 
milyen lehetőségei lettek volna, és élt-e ezzel a Fidesz. Nem élt. Gyakorlatilag nyolc év 
alatt egy kiszolgáltatott rendszert hoztak létre, ahol egyszerre jelentkezik - de azt 
hiszem, ezt saját választókerületéből nagyjából tudja képviselőtársam - a közmunka 
iránti igény és a munkaerőpiaci hiány, párhuzamosan. Hát milyen rendszer az, ahol 
egyszerre jelentkezik ugyanazon a településen a közmunkások iránti igény és 
ugyanakkor bejelenti a település, hogy nem tudja feltölteni a munkahelyeket? Ez rossz 
munkaerőpiaci intézkedéseket jelent. S akkor még nem tértünk ki arra, hogy ennek 
nagyjából milyen hatása van a bérekre és a fizetőképességre szerte a társadalomban.  

Alapvetően azt, hogy most közeledik a kampány, és Manninger képviselőtársam 
elkezd itt hazugozni, ezt tökre elfogadom, bár azt nem értem, hogy itt most nincs 
kamera, nincs rádió, ilyenkor miért kell hazudni. Miért nem néznek legalább ilyenkor 
szembe a tényekkel, amikor így magunk között vagyunk?  

Ha beütöm ezt a szót a Google-ba, hogy bérkülönbségek, szakadéknyi 
bérkülönbségek vannak Magyarországon - mondja a Portfolio október 31-én; ugyanezt 
mondják máshol, hogy hatalmas bérkülönbségek vannak Magyarországon. Arról van 
szó, hogy Mészáros Lőrinc kicsivel több nyereséget vesz ki, és másnap megugrik az 
átlagbér Magyarországon, és nincs arról szó, hogy érdemben növekedtek volna.  

Ez a javaslat, ami önök előtt van, lehetőséget teremtene arra, hogy a 
legkevesebbet kereső minimálbéres, egygyermekes dolgozóknak 40 ezer forintos 
bérnövekedés keletkezzen. A gyermekét egyedül nevelő szakmunkásoknál akár 45 ezer 
forinttal nőne a jövedelem. Ez az önök számára nem nagy pénz, de annak, aki 100 és 
120 ezer forintot visz haza, és lehetne 30-40-50-60 ezer forinttal növelni a bérét, ez egy 
érdemi életminőség-különbséget teremthetne. Ez a javaslat ezt segíti elő.  

Mondta Manninger képviselőtársam, hogy merőben más szemléletet 
képviselünk. Abszolút egyetértek, végre valamiben egyetértünk. Addig, amíg önöknek 
semmi más nem számít, csak a statisztika meg a PR, addig nekünk az emberek 
számítanak, és ebből adódóan nekünk az emberek bére és megélhetése lényegesen 
fontosabb, ez a minőségbeli különbség aközött, amit képviselünk. Ennek megfelelően 
a benyújtott javaslat pont annak a lehetőségét teremtené meg, hogy nyolc év nagyon 
gyenge képességű kormányzás után, mielőtt távoznak, legalább tegyenek valami jót is, 
és ennek a javaslatnak az elfogadásával meglenne a lehetőség, hogy az emberek béréért 
az Országgyűlésben a tárgysorozatba vételt követően olyan jogszabályjavaslatról 
beszéljünk, ami az emberek életére közvetlen hatással lehet.  

Nagyon kérem, nézzék meg az elmúlt hetek napirendjeit, hogy miről beszéltünk 
a magyar parlamentben. Melyik az, amelyik a magyar emberek életén javít? 
Folyamatosan jönnek szimbolikus meg politikai ügyekkel, politikai érdekharcokkal, 
miközben az emberek életét alapvetően befolyásoló szempontok nem jelennek meg a 
parlament előtt. Nem kell hogy támogassák! Vegyék tárgysorozatba, és vitassuk meg a 
parlament előtt! Teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy önöknél az a pár ember, aki 
ért ehhez vagy foglalkozott ezzel a területtel az elmúlt időszakban, tegyen hozzá javító 
javaslatokat. Ez kell a tárgysorozatba vételhez. Most mindössze erről beszélünk.  

S nyilvánvalóan, ha Manninger képviselőtársam szerint bármelyik állításom 
esetleg valótlan, nagyon egyszerű, akkor nem engem hazugoz, hanem a saját KSH-
jukat, ahonnan az adatot kiszedjük és kigyűjtjük ahhoz, hogy a felkészülési anyagokból 
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nagyjából tényszerűen tudjunk beszámolni, hogy mi történik az országban. Ha egyszer 
foglalkoznának azokkal az emberekkel is, akik önöket megválasztják, és azoknak a 
bérével és mindennapi élethelyzetével, akkor ezekkel a problémákkal kellene hogy napi 
szinten szembesüljenek, és azokkal a teljesen jogos elvárásokkal, amik megjelennek, 
kellene hogy foglalkozzanak.  

Jelen pillanatban, mondjuk, a Magyar Postán hússzoros bérkülönbség van egy 
postai kihordó és a Posta vezérigazgatója között. Az állami erdészetekben, akik az 
államnak dolgoznak, jelen pillanatban minden további nélkül 4-5 milliós fizetésekkel 
vannak a vezérigazgatók, szerte az országban 22 úgy, hogy közben állami 
támogatásokból tartják fenn az állami erdészeteket.  

A 30 000 milliárdos GDP felét az állam teszi ki, és ennek ellenére azokat az 
embereket, akik leginkább megtermelik az ehhez szükséges forrásokat, a legkisebb 
mértékben sem áll szándékukban megfizetni. Ezzel a javaslattal legalább a lehetőség 
megnyílna arra, hogy ezzel foglalkozzanak, és ezzel az Országgyűlés is foglalkozzon. 
Erre kérem hát tisztelettel önöket, hogy lehetőség szerint a tárgysorozatba vételt 
támogatni szíveskedjenek, és az Országgyűlésben folytassuk ezt a vitát, mert azt 
hiszem, ennyi maragyar ember sorsáról való döntés többet igényel némileg, mint az, 
hogy egy bizottságban lehazugozzuk egymást, és utána eldobjuk ennek a lehetőségét, 
hogy segítsünk az embereknek. Köszönöm a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Látom, a werberi gépezet működik az 

LMP-nél, de ettől még nem gondolom, hogy hatékonyabb és eredményesebb lesz a 
parlamenti munkájuk, mint ami eddig volt. Ahogy önt hallgattam, Zsolnay Miklós 
egyik kedvenc mondása jutott az eszembe, miszerint szélcsendben a szélkakas is erős 
jellemnek látszik. Ültünk már ott olyan parlamenti vitán, amit az LMP kezdeményezett, 
majd elsőként hagyta ott, éppen a következő napirendi pontot érintő, 
devizahitelesekről szóló problémánál, tehát pontosan tudjuk azt - ahogy azt 
képviselőtársaim, alelnökkollegáim is elmondták -, hogy túlságosan kampányszagú ez 
a javaslat ebben az időszakban.  

Azt gondolom, hogy a magyar kormány eredményei, amit a munkabérek 
emelésében elértünk, és amelyek egyébként abszolút illeszkednek a gazdaság 
teljesítőképességéhez is, így nem veszélyeztetik a kiszámítható és biztonságos 
gazdasági növekedés megtörését, mint azt a Medgyessy Péter-féle béremelésnél 
láthattuk. Én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. A tények makacs számok, 
tudom, hogy ezt nehéz elviselni, és ezzel nehéz is vitatkozni.  

Határozathozatal 

Ezek után szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki támogatja Sallai R. Benedek 
és képviselőtársai javaslatának tárgysorozatba vételét? Kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság 2 
igen szavazattal, 10 nem ellenében nem vette tárgysorozatba a javaslatot.  

Köszönöm képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére.  
A 6. napirendi pontot lezárom. 

Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került devizaadósok számára 
valódi segítséget jelentő halaszthatatlan intézkedések megtételéről 
szóló H/18383. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 7. napirendi pontunkra, amely keretében az önhibájukon kívül nehéz 
helyzetbe került devizaadósok számára valódi segítséget jelentő halaszthatatlan 
intézkedések megtételéről szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről döntünk, 
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melyet Szakács László, Tóth Bertalan és Mesterházy Attila képviselők nyújtottak be. 
Szakács Lászlónak mint előterjesztőnek megadom a szót.  

Dr. Szakács László hozzászólása 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Túl vagyunk már a jegybankelnöki meghallgatáson, illetve túl vagyunk már 
Varga miniszter úr meghallgatásán is. Varga miniszter úr azt mondta, hogy ezt a 
problémát már megoldották, maximum még egyszázaléknyi probléma van a korábban 
felmerült devizahiteles-problémákból, devizahiteles-ügyekből, ami még megoldatlan. 
Matolcsy jegybankelnök ennél egy kicsit sarkosabban fogalmazott, ő azt mondta, hogy 
az úgynevezett károsultaknak márpedig a jegybanknál az árfolyam-különbözetből saját 
bevallása szerint is felhalmozódott 136 milliárd forintból egészen biztosan nem fog 
támogatni semmilyen olyan kezdeményezést, ami az általa úgynevezett károsultaknak 
nevezett emberek megsegítésére vonatkozna.  

Mindannyian ismerjük a problémát, és én most arra teszek kísérletet, hogy 
meggyőzzem a bizottságot arról, hogy nem egyszázaléknyi probléma maradt. Matolcsy 
jegybankelnök hál’ istennek nincs itt most a bizottsági ülésen, meg nem szavaz a 
parlamentben, úgyhogy nem nagyon baj az, ha most ő nem támogatja, ha önök 
támogatják ezt a javaslatot. Nem egyszázaléknyi probléma van, 900 ezer ember 
problémájáról beszélünk, évente nagyjából tízezer végrehajtás indulhat meg ebben az 
ügyben, a devizahitelek bedőlésének ügyében. Mi egyébként úgy gondoltuk, hogy nem 
meddő vitákon kell részt venni, hanem el kell menni és beszélni kell azokkal az 
emberekkel, és segíteni kell azoknak az embereknek, akiknek a devizahitellel a mai 
napig problémájuk van. Nem hiszem, hogy egyszázaléknyi embernél nem többel 
találkoztunk, akik egyébként csak eljöttek a fogadóóráinkra, és ott egészen elképesztő 
történteket meséltek, illetve szerződéseket mutattak nekünk, illetve élethelyzetekkel 
találkoztunk.  

Ha úgy gondolják, hogy ennek az egyszázaléknyi embernek - akik nem 
egyszázaléknyian vannak, még egyszer mondom, hanem 900 ezer ember, akiről Varga 
Mihály beszél -, mondjuk, rokkantnyugdíjból most kellene kifizetni a jenes hitelét vagy 
bármi mást, az euró- vagy a svájcifrank-alapú hitelét, csak azért, hogy meggyőzzem 
önöket, szerintem, ha van épeszű bankár, jogász vagy politikus, aki úgy gondolja, hogy 
valaha ő ki fogja fizetni 53 ezer forintos rokkantnyugdíjból azt, amivel annak a banknak 
tartozik, azon túl, amennyit eddig már kifizetett, szerintem álmokat kerget meg 
légbuborékban él, vagy éppen az elefántcsonttoronyban él, viszont borzalmas 
életkörülmények között marad az, akinek a devizahitel így a nyakán maradt. Nem egy 
ilyen van. Most, ami őrá vár, az nem a segítség, ha Matolcsyt és Vargát végighallgatjuk, 
hanem végül is egy vállrándítással lerázza magáról a kormány ezt a problémát, hadd 
ne mondjam, mint a mi a micsodát.  

Mi ezért tettünk javaslatot - korábban is tettünk erre javaslatot, mielőtt majd 
megkapjuk, hogy miért most ébredtünk -, korábban is arra tettünk javaslatot, még a 
banki elszámoltatási törvénykor is, hogy vagy a felvételkori, vagy legkésőbb a 2010. évi 
átlagárfolyamon váltsák át a devizahiteleket forintra. Erre többféle választ kaptunk, 
hogy ezt miért nem lehet. A kormány mindig a hátával állt hozzá ezekhez a 
megkeresésekhez, először azt mondták, hogy azért, mert az Európai Unió ezért 
nyilvánvalóan egy kötelezettségszegési eljárást indítana velünk szemben, majd később 
kiderült, hogy a szomszédos Románia így váltotta át a nemzeti valutájára a 
devizahiteleket, és nem támadta meg őket az Európai Unió. Gondolom, nincsen kettős 
mérce az Unióban, akkor minket sem támadna meg ezért, mert az embereken segíteni 
szeretnénk, úgyhogy ezt javasoljuk továbbra is. Majd amikor megdőlt ez az érvelésük, 
ahol az Unióra mutogattak - nyitok egy zárójelet, amikor ez a kormány az Unióra 
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mutogat, amellyel állandó harcban áll, legalábbis Janus-arcú érvelés, legalább ez az ügy 
azért megért volna egy ajtócsapkodást Brüsszellel -, tehát amikor ez az érv megdőlt, 
akkor önök azt mondták, hogy a költségvetés nem bírja ki, majd Matolcsy 
jegybankelnök ideült ennek az asztalnak a túloldalára, és azt mondta, hogy van nála 
136 milliárd forint a devizahitelek leváltásából, az ott van bent a jegybankban, ő úgy 
gondolja, hogy ő mindig az ellen lesz, hogy ezt az emberek megkaphassák. 

A másik javaslatunk az úgynevezett elsétálás joga, ami azt jelenti, hogy ha valaki 
nem tudja fizetni a devizahitelét, bár fizette, mondjuk, 8-10 éven keresztül, és 
végrehajtás alá kerül az ingatlana, azt végrehajtják, elveszíti az ingatlant és még mindig 
tartozik a banknak, hogy ezt a helyzetet el lehessen kerülni, tehát hogy a kötelemből 
legkésőbb az ingatlan árverésével sikerüljön neki szabadulnia. Ott is egyébként azt 
mondom, hogy akiknek elvesszük az ingatlanát, már 8-10 éve fizetett, sokan az 
erejükön felül próbálnak teljesíteni, ha van épeszű bankár, politikus, jogász meg 
közgazdász, akkor láthatja, hogy valószínűleg az életben nem fog a bank hozzájutni 
ehhez a pénzhez, tehát ez egy méltányos javaslat, nem utolsósorban, ha a felvételkor 
elegendő fedezetet nyújtott a bank számára az az ingatlan, amelyikre nyújtotta a hitelt, 
akkor tételezzük föl, hogy most is fedezetet nyújt a bank számára, méghozzá elegendő 
fedezetet nyújt a bank számára ez az ingatlan. 

A harmadik, amiről már többször is beszéltem, hogy a devizahitelek kötelező 
leváltásából, forintosításából jelentős árfolyamnyereség keletkezett a Magyar Nemzeti 
Banknál, azt pedig természetesen az új elszámoltatásnak, az új banki 
elszámoltatásának a költségeire kell fordítani, így igaz, hogy a jegybank alapítványai 
kerülnek majd olyan helyzetbe, hogy őtőlük vagyont kell elvonni, de mi úgy gondoljuk, 
hogy 900 ezer ember lakhatása egy sokkal fontosabb kérdés ma Magyarországon, mint 
mondjuk, hogy földtani - ha jól emlékszem, földtani - tudományokat tanítsanak vagy 
éppen az unortodoxiát tanítsák ezek az alapítványok, vagy éppen ingatlanokat 
vegyenek meg, amelyekre másképpen nincsen lehetőség, meg hát akkor mégse veszítse 
el ez a közpénz a közpénzjellegét, kerüljön vissza valamilyen szinten az emberekhez. 
Erről szól ez a javaslat.  

Mi úgy gondoljuk, hogy eddig nagyon jó volt ez a parlament 2014 óta a bűnösök 
keresésében, abban fantasztikusan teljesített, a megoldások keresésében nem 
teljesített jól ez a parlament, ezért mi úgy gondoljuk, hogy érdemes újra ezt a témát 
elővenni és felhívni erre a figyelmet. Bízom benne, hogy érdemi vitát lehet folytatni 
ebben a kérdésben, és ha érdemi vitát lefolytattunk ebben a kérdésben, és jobbító 
javaslatok is érkeznek a kormányzó frakció oldaláról, akkor biztos vagyok benne, hogy 
még jobbá lehet tenni ezt a javaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet, és kérem a 
bizottság támogatását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e további hozzászólási igény 

képviselőtársaim részéről? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a bizottság tagjait 
szeretném tájékoztatni arról, hogy Szabó József, a Hiteles Mozgalom ügyvezetője 
előzetesen jelezte, hogy öt perc időkeretben szeretne felszólalni a bizottság ülésén. 
Szabó József úr írásban eljuttatta az általa képviselt szervezet véleményét az 
előterjesztéssel kapcsolatban, ezt képviselőtársaim valamennyien megkapták. 
Szabályszerűen úgy tudunk szót adni Szabó úrnak, ha a bizottság tagjai ezt támogatják. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy Szabó József, a Hiteles Mozgalom ügyvezetője és 
képviselője a bizottsági ülésen felszólaljon. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. A bizottság megadja a szót Szabó úrnak. Kérem, fáradjon egy 
mikrofonhoz (Megtörténik.), és megadom a szót öt perc időkeretben önnek. 
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Szabó József hozzászólása 

SZABÓ JÓZSEF ügyvezető (Hiteles Mozgalom): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget. Három dologra szeretném felhívni a 
figyelmet. Az eddig meghozott törvények és intézkedések, lépések mind azon alapultak, 
hogy a devizaárfolyam várható iránya és mértéke nem határozható meg. Az elmúlt 
években végzett munkáink és a többi devizahiteles-szervezet munkája során most már 
egyértelművé vált, hogy ez az állítás nem tartható fenn, a bankok alappal számíthattak 
arra, hogy az árfolyam, a svájci frank árfolyama a futamidő alatt folyamatosan erősödni 
fog. Ennek következtében már eleve olyanok kaptak kölcsönöket, akikről előre lehetett 
tudni, hogy nem fogják tudni fizetni a törlesztőrészleteket, hogy nem fogják tudni 
visszafizetni a kölcsönöket.  

A meghozott lépések több pontban is igazságtalanok voltak, például az, hogy az 
adósok viselték az árfolyamváltozás hatását, viszont, amikor a svájci franknak, illetve 
az eurónak a kamata csökkent, ezt a bankok nem érvényesítették, a meghozott 
törvények ezt a torz állapotot szintén rögzítették.  

A második pont, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyre 
határozottabban észleljük, hogy befolyásolni kívánják a bíróságok döntését, és a 
megkárosított adósok érdekeivel ellentétesen olyan döntéseket várnak el a 
bíróságoktól, melyek kimondottan hátrányosak az adósoknak. 

A harmadik: az Európai Unió Bíróságán jelenleg 9 devizahiteles-ügy van, olyan 
ügy, amelyben a magyar bíróságok, magyar bírók fordultak az Európai Unió 
Bíróságához, ezek olyan problémák, amelyek elhangzottak a devizahiteles-vitanapon, 
alaposan áttanulmányoztam a jegyzőkönyvet, és gyakorlatilag nem találtam benne 
olyan pontot, amelyet saját magunk ne hoztunk volna elő, hogy ez probléma, meg kell 
hogy beszéljük.  

A javaslatunk már régóta az, hogy újra egy devizahiteles parlamenti 
bizottságnak kell ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, azokat a problémákat, amelyeket mi 
és a parlamenti képviselők egy része is ismer, meg kell hogy fejtsük. Az teljesen 
elképesztő, elképzelhetetlen megoldás, hogy akkor fogunk foglalkozni majd a 
problémákkal, amikor az Európai Unió Bírósága majd dönt 2-3 vagy 4 év múlva, addig 
pedig folynak, mondjuk, a kilakoltatások. Ennek a devizahiteles parlamenti 
bizottságnak a felállításával vagy előkészítésével kapcsolatban kezdeményeztem azt, 
hogy a Gazdasági bizottságon belül működő Fogyasztóvédelmi albizottság kezdje el az 
előkészítő munkálatokat, és szeretném, ha ebben a kérdésben döntene a Gazdasági 
bizottság.  

Végül pedig: a javaslatokat már nagyon régóta támogatjuk, kezdeményezzük a 
végrehajtások azonnali felfüggesztését, az elsétálási jogot, és mindenképpen szükség 
lesz új elszámolásra. 

Azért, hogy önök is képben legyenek, még a nyáron készítettünk egy kicsikét 
tartalmasabb kiadványt, egy összesítést, mint amit e-mailben átküldtem, ezt szeretném 
majd átadni a jelen lévő képviselőknek. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, Szabó úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
Szakács László, Tóth Bertalan és Mesterházy Attila önálló indítványának 
tárgysorozatba vételét támogatják-e. Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő igen szavazattal, 
tíz nem ellenében a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba vételt.  

Ezzel a 7. napirendi pont végére értünk. 
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Egyebek 

A 8. napirendi pont, az egyebek keretében, kérdezem képviselőtársaimat, van-e 
véleményük, megjegyzésük. (Nincs jelzés.)  

Amennyiben nincs, szeretném megköszönni mindenkinek az őszi ülésszakban 
elvégzett munkáját. Köszönöm azt, hogy a bizottság tagjai minden alkalommal 
biztosították a bizottság ülésének határozatképességét, és ezzel azt, hogy nemcsak 
számos előterjesztést, tárgysorozatba vételt, illetve részletes vitát tudtunk lefolytatni, 
hanem meg tudtuk hallgatni rendszeresen a parlament alá rendelt, független 
szervezetek vezetőit, az ő beszámolóit. 

A parlament jövő héten fejezi be az őszi ülésszakot. Az elképzelhető, hogy a 
hétfői napon, amennyiben valamelyik párt rendkívüli eljárás keretében 
törvényjavaslatot fog előterjeszteni, akkor még a bizottságunknak ülésezni kell, ez a 
héten ki fog derülni, és akkor erről mindenkit tájékoztatok, de a normál ülésmenet 
szerint a mai volt az utolsó ülésünk ebben az időszakban. Mindenkinek áldott, békés 
karácsonyt és jó pihenést kívánok a következő időszakra.  

Az ülés berekesztése 

A mai ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 45 perc) 
  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit 


