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Napirendi javaslat

1. Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt

felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1278. szám)

(Kósa Lajos, Rogán Antal (Fidesz), Harrach Péter, dr. Tarnai Richárd (KDNP),

Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(Zárószavazás előkészítése)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. György István (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Murányi Levente (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Salamon László (KDNP) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Rogán Antal országgyűlési képviselő (Fidesz)
Dr. Czomba Sándor államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 21 óra 3 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Ismertetem a helyettesítéseket: Rubovszky képviselő úr helyettesíti Salamon
Lászlót, Gyüre Csaba Gaudi-Nagy Tamást. Minden frakció képviselteti magát. És még a
kormányt is képviselni fogja valaki, ugye? (Jelzésre:) Ide fog érni.

Tisztelt Bizottság! Ahogy hallották, az egyes pénzügyi tárgyú törvények szavazása
kapcsán merült föl koherenciazavar, ezzel kapcsolatban napirendi javaslatot terjesztünk elő.
Kérdezem, ki az, aki a meghívóban írt napirendi javaslatot elfogadja. (Szavazás.)
Egyhangúlag elfogadtuk.

Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő
fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1278. szám); zárószavazás előkészítése

Amíg ideérkezik a kormány képviselője, megkérem az előterjesztők képviselőjét, hogy
a kialakult helyzetet vázolja.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A törvény módosító
javaslatainak szavazása során a parlament a gazdasági bizottság egyik olyan módosító
indítványát, amelyik összefüggött egyébként két másikkal, lévén, hogy hatályba léptető
rendelkezéseket foglalt magába, azt véletlenül leszavazta. Ennek köszönhetően, azt
gondolom, ellentmondó rendelkezések kerültek volna be a törvényjavaslatba, így szükséges
ennek a korrekciója.

Gyakorlatilag a leszavazott ajánlási ponthoz közel hasonló tartalmú, ami azt jelenti,
hogy minimális módosítással, de hasonló tartalmú módosító indítvány került önök elé
bizottsági módosító javaslatként. Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy a koherenciazavar
kiküszöbölése érdekében ezt a módosító javaslatot támogatni szíveskedjen.

Tekintettel arra, hogy a kormány még a gazdasági bizottság ülésén korábban
egyébként egy ezzel gyakorlatilag szinte egyező, azonos tartalmú módosító indítványt
támogatott, ezért gondolom, a koherenciazavart kiküszöbölő módosító indítvány ellen sem
lenne kifogása.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Rubovszky képviselő úr?

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, a kereszténydemokraták
támogatják a módosító indítványt.

ELNÖK: Lamperth Mónika?

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim!
Nem véletlen, hogy a Házszabály előír bizonyos eljárási rendet, és a Házszabálytól való
eltérések gyakorisága és ez a rendkívül zaklatott jogalkotás nagyon nehéz helyzetbe hozza az
előterjesztőket is. Freudi elszólásként a frakcióvezetőjük majdnem azt mondta, hogy ön
okozta koherenciazavart, de erre senki nem gondolt egy percig sem.

Mindenesetre csak azt szeretném elmondani, hogy az ilyen eredmények egyenes
következményei az ilyenfajta jogalkotásnak. Úgyhogy én ezt nem kívánom támogatni.
Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Czomba Sándor belép a tanácsterembe.)
Megérkezett az államtitkár úr is; foglaljon helyet! Ott tartunk, államtitkár úr, hogy a
koherenciazavarral kapcsolatos indokolást az előterjesztő megtette. Előttünk fekszik a
bizottsági módosító javaslat, amely ennek a kiküszöbölése érdekében született.
Tulajdonképpen az az egyetlen hiányzó láncszem, hogy a kormány álláspontját megismerjük.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a
szót. Tisztelt Elnök Úr! A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor határozni fogunk. Arról szavazunk, hogy a
bizottság benyújtja-e ezt a módosító indítványt. Ki az, aki támogatja a benyújtást? (Szavazás.)
23-an támogatják. Aki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Aki tartózkodott?
(Szavazás.) 2-en tartózkodtak.

Tisztelt Bizottság! A bizottság tehát benyújtja a módosító indítványt.
A bizottsági ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 21 óra 10 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


