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Napirendi javaslat

1. A bírósági eljárások időszerűségének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek

betöltéséről szóló törvényjavaslat (T/4050. szám)

(Dr. Papcsák Ferenc, dr. Vas Imre, dr. Horváth Zsolt, dr. Mátrai Márta, dr. Molnár

Attila, dr. Vitányi István, Kozma Péter, dr. Kovács Ferenc és dr. Zsiga Marcell

(Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/4128. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

3. Innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat

(H/1486. szám)

(Pokorni Zoltán és dr. Pósán László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság által benyújtott módosító javaslat

megvitatása)

4. a) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

törvényjavaslat (T/3927. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi

költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/3927/1. szám)

5. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:

a) A hitelválság által érintett személyek helyzetének rendezése érdekében

szükséges egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/3878. szám)

(Bertha Szilvia, dr. Lenhardt Balázs és Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselők

önálló indítványa)
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b) A végrehajtási eljárás jutalékának csökkentése érdekében a bírósági

végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/3879. szám)

(Bertha Szilvia, dr. Lenhardt Balázs és Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselők

önálló indítványa)

c) Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2603. szám)

(Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

6. Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/4049. szám)

(Zárószavazás előkészítése)

7. A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság tagjainak

megválasztása

8. A 2002-2010 közötti lakossági devizaeladósodás okainak feltárását, valamint az

esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottság létrehozásának

megtárgyalása

(Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) képviselő AIB-127/2011. számon iktatott kérelme

alapján)

9. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke, valamint
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)
Pősze Lajos (független)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) távozása után dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz), illetve dr.
Zsiga Marcellnek (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz) távozása után dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) távozása után dr. Steiner Pálnak (MSZP)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) távolléte idejére dr. Gaudi-Nagy Tamásnak
(Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Windisch László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő (Jobbik)

Megjelent
Halász Róbert igazgató (Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 30 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. A bizottság ülését megnyitom.

A helyettesítés rendjét az alábbiak szerint rögzítem: Harangozó Tamást Bárándy
Gergely, Bohács Zsoltot Vas Imre, Rubovszky Györgyöt Salamon László, Budai Gyulát Cser-
Palkovics András, Gruber Attilát Mátrai Márta, Vitányi Istvánt Szakács Imre, Zsiga Marcellt
pedig Horváth Zsolt helyettesíti a jelenlegi jelzések és igazolások szerint.

Tisztelt Bizottság! A napirendi javaslatot írásban megkapták. Tájékoztatom a bizottság
tagjait, hogy a napirendi javaslat módosítására a Házszabálynak megfelelően Papcsák Ferenc
képviselőtársam írásban tett javaslatot, ez is rendelkezésükre áll. Egyrészt javasolja az
igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló T/4276. számú
törvényjavaslat napirendrevételét ülésünkre, tárgysorozatba-vétel és általános vitára bocsátás
kérdéseiben; továbbá javasolja az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi
LVI. törvény módosításáról szóló T/2603. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételre
megtárgyalásának napirendről történő levételét.

A napirend fölött vita nélkül dönt a bizottság. Először a módosító javaslatokról
döntünk.

Ki támogatja, hogy a T/4276. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és
általános vitára bocsátásáról a bizottság döntsön, tehát ennek megfelelően ezt napirendre
vegye fel? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.
– Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett az alkotmányügyi bizottság
napirendre vette a javaslatot.

Ki támogatja, hogy a T/2603. szám alatti törvényjavaslat tárgysorozatba-vétele
kerüljön le a napirendről? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. Ki van
ellene? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett az
alkotmányügyi bizottság ezt a pontot törölte a napirendről.

Kérdezem, az így módosított napirendet elfogadja-e a bizottság. Jelzem, hogy akkor
tárgysorozatba-vétel és általános vitára bocsátás címén a Papcsák Ferenc-féle indítvány
alapján fölvett javaslat a szintén általa előterjesztett és ezáltal levett javaslat helyére kerülne,
ami a sorrendet illeti.

Ki ért egyet, a most már így módosított napirenddel? Az igenlő szavazatokat
számolom. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. Ellenpróbát tartok. (Szavazás.)
Ellenszavazat, tartózkodás nincs. A bizottság tehát egyhangúlag a mai napirendjét ennek
megfelelően állapította meg.

A bírósági eljárások időszerűségének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek
betöltéséről szóló törvényjavaslat (T/4050. szám); módosító javaslatok megvitatása

Első napirendi pontunk a bírósági eljárások időszerűségének biztosítása érdekében
egyes bírói álláshelyek betöltéséről szóló törvényjavaslat T/4050. szám alatt; dr. Papcsák
Ferenc képviselőtársunk első helyen, és még további fideszes képviselőtársaink által közösen
jegyzett törvényjavaslatról van szó. Papcsák Ferenc képviselő úr az előterjesztők képviselője,
a törvényjavaslat megindoklását a képviselő úrtól hallhatjuk, ugye? (Dr. Papcsák Ferenc:
Igen, de ez már a részletes vita, módosító javaslatok.) Elnézést kérek, igen. Elnéztem, ez a
napirendi pont módosító javaslatok megtárgyalásáról szól, erre nem koncentráltam, úgyhogy
nincs szükség arra, hogy a képviselő úr kapjon előre szót. De az, hogy a képviselő úr képviseli
az előterjesztőket, ez fontos, mert a támogatás tekintetében meg fogom nyilatkoztatni.

Az ajánlástervezet szerint nyolc módosító javaslatot kell megtárgyalnunk.
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Az 1. javaslat Lamperth Mónika és Steiner Pál módosító javaslata a törvény címére
vonatkozóan. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás van-e? Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szeretném az előterjesztőtől megkérdezni
ennek az okát. Hiszen a törvény címében nem mást javasoltunk módosítani Steiner Pál
képviselőtársammal, mint azt, hogy hangsúlyozásra kerüljön, hogy itt csak átmeneti
szabályról van szó.

Szerintünk fontos az, hogy egy törvény a címében is precízen kifejezze már a
szándékot. Ezért kérem a kormánypárti képviselőket, hogy fontolják meg ezt a módosító
javaslatot. (A dr. Papcsák Ferenccel konzultáló dr. Répássy Róbert felé:) Még addig beszélek
egy kicsit, amíg az államtitkár úr az instrukcióit el tudja mondani az előterjesztőnek, és akkor
meghallgatjuk, hogy mi erről a válasz.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: A kormány képviselője, Répássy államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem kell hogy az előterjesztőnek elmondjam, mert a bizottságban a kormány az álláspontját
kifejtheti.

Az a probléma a módosító indítvánnyal, tisztelt képviselő asszony, hogy elmaradna az
a kifejezés is, hogy „egyes” bírói álláshelyek betöltéséről szól. Tehát még nem lenne
probléma az „átmeneti szabályok megállapítása”, hanem az elhagyással van a probléma a mi
értelmezésünkben. Ezért tehát nem támogatja a kormány sem a módosító indítványt.

ELNÖK: Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Feleslegesen nem tornáztatnánk a
számítógépünket, de hogyha az államtitkár úr, illetve az előterjesztő nyitottságot mutat a
kapcsolódó módosító indítványra, akkor szívesen megfogalmazzuk úgy, hogy az átmeneti
szabály jelleg maradjon, és az „egyes” kifejezés is belekerüljön. Tehát ha ez megoldás, és úgy
látom a képviselő úr kommunikációjából, hogy igen, akkor benyújtunk majd ehhez
kapcsolódó módosító indítványt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Mivel lesz részletes vita, ezt még akár realizálni is lehet. Jelen állapotában
teszem fel szavazásra a kérdést, ha nincs további igény – az előterjesztő kíván-e
viszonválasszal élni? Látom, nem.

Akkor tehát ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. Ellene? (Szavazás.) 18
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság nem
támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 2. pont Lamperth Mónika és Steiner Pál javaslata. Az előterjesztőt kérdezem, majd a
kormányt.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Ezt tudjuk támogatni.

ELNÖK: Támogatja. Kormány?
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Abban az esetben támogatható, ha a címben is megjelenik ez a különbség. Mert jelen
pillanatban még a cím úgy szól, hogy a bírósági eljárások időszerűségének biztosítása
érdekében, és ha a normaszövegből kivesszük az „időszerűséget” és felcseréljük az „ésszerű

időn belül való befejezés” kifejezéssel, akkor ehhez a címnek is igazodnia kell. Tehát így,
ebben a formában gondot okozna az elfogadása, ha a cím nem változik.

ELNÖK: Mindenesetre ezt, ha bejön a kapcsolódó, meg végső fokon egy
koherenciazavart kiküszöbölővel meg tudjuk oldani. Elnézést, ez most érdemi hozzászólás
volt; a gyorsaság kedvéért nem adtam át az elnöklést.

Akkor tehát az előterjesztő a kormány javaslatának ismeretében is tudja támogatni,
továbbra is?

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Akkor inkább a kormány javaslatának
megfelelően kapcsolódó módosító javaslatot kérnék a képviselő asszonytól; és akkor így nem
tudjuk most támogatni.

ELNÖK: Tehát együtt rendezzük. (Dr. Papcsák Ferenc: Így van.) Jó.
Gaudi-Nagy Tamás kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Magam is csak azt szerettem volna kifejezni,
hogy az ésszerű időn belül való befejezés a kulcsszó; az európai emberi jogi egyezmény is ezt
a kategóriát használja. Az időszerűség egy teljesen megfoghatatlan dolog, ebben az
értelmezésben teljesen alkalmatlan kifejezés. Pont az a célja ennek a javaslatnak, ami ugyan
az alaptörvénnyel idéződött elő, hogy ne akadjanak el az eljárások, és tudjuk végre teljesíteni,
hogy ne kerüljenek tömegesen az ügyek a strasbourgi emberi jogi bíróságra, és tömegesen
marasztalják el a magyar államot emiatt, kifejezetten az ésszerű időn belül való befejezés
kapcsán. És ha így a címbe ez belekerül egy kapcsolódó módosító javaslattal, akkor ezt mi
támogatni tudjuk természetesen.

ELNÖK: Azt gondolom, hogy mindkét kérdésre várunk egy kapcsolódó módosító
javaslatot. (Dr. Lamperth Mónika jelzésére:) Rendben van.

Akkor kérdezem, a jelen állapotában ki támogatja a 2. pontban foglalt módosító
javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Ki van ellene? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 18 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, így egyharmadot sem kapott.

A 3. pont Lamperth Mónika, Steiner Pál javaslata. Előterjesztő, majd kormány!

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja?
(Szavazás.) 5 igen. Ellene? (Szavazás.) 18 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 4. pont Lamperth Mónika, Steiner Pál javaslata. Az előterjesztőt kérdezem.
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DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatjuk, elnök úr.

ELNÖK: Nem támogatja. Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány sem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal
következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ellene? (Szavazás.) 18 nem. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta, egyharmadot sem
kapott.

Az 5. pont Lamperth Mónika, Steiner Pál javaslata. Az előterjesztőt kérdezem.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatjuk, elnök úr.

ELNÖK: Nem támogatja. Kormány képviselője?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a módosító javaslat, ha jól érzékelem, arra
irányul – és kérem azért majd az előterjesztőt és a kormány képviselőjét is, hogy indokolja
meg az elutasító hozzáállását –, hogy a jelöltek, pályázók rangsorának kialakításánál
figyelembe kelljen venni a pályaalkalmassági vizsgálat eredményét vagy annak hiányát.
Éppen az a jelenlegi bírósági rendszerünk egyik komoly problémája, hogy számos olyan bíró
tevékenykedik a mai napig is, akik egyszerűen nem felelnek meg a bírói alkalmassági
kritériumoknak. Ennek mérésére, ugyan nem teljesen tökéletesen, de mégis működik ez a
pályaalkalmassági rendszer. Különösen utalok a 2006. őszi megtorlásokban részt vevő bírák
tevékenységére, akik nyilvánvalóan nem felelnek meg egy ilyen pályaalkalmassági
vizsgálatnak. De hogy ezt teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a javaslat, az számomra
nem érthető. Úgyhogy kérem, adjanak magyarázatot, miért nem feltétel egy bírói
kinevezésnél az, hogy a pályaalkalmassági követelményeknek feleljen meg.

ELNÖK: Répássy államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Gaudi képviselő urat szeretném megnyugtatni, hogy természetesen a pályaalkalmassági
vizsgálat eredménye köti a kinevezőt. Itt arról van szó, hogy mikor kell ezt figyelembe venni,
és az általános szabályok szerint a bírói tanács amikor véleményezi a pályázatokat, akkor már
ismeri a pályaalkalmassági vizsgálatot. Most annak érdekében, hogy itt egy könnyítés legyen
a pályáztatás során, a pályaalkalmassági vizsgálatnak legkésőbb a kinevezésig kell beérkezni.
Tehát a pozitív pályaalkalmassági vizsgálat nélkül nem lehet továbbra sem bírót kinevezni.

ELNÖK: Lamperth Mónika?

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Én azt
gondolom, pont arra az ellentmondásra próbált meg Gaudi képviselő úr rámutatni, hogy
hogyan lehet rangsort kialakítani úgy, hogy egyébként ez nem áll rendelkezésre. Tehát én azt
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gondolom, és ezért írtuk Steiner Pál képviselőtársammal az indokolásnál, hogy a rangsor
kialakításánál már ennek a pályaalkalmassági vizsgálati eredménynek rendelkezésre kell állni
– hiszen egyébként meg hogyan lehet rangsort fölállítani?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Répássy államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Hát, elnök úr, szerintem olyasmiről beszélünk, amit nem igazán ismerünk részleteiben. Tehát
nem hiszem, hogy Lamperth képviselő asszony tudja, hogy a bírák pályaalkalmassági
vizsgálata mit tartalmaz. Maradjunk annyiban, hogy ha a pályaalkalmassági vizsgálat kiszűri
az alkalmatlan pályázót, akkor azt a kinevezésig figyelembe lehet venni. Ha nem szűrné ki,
márpedig az esetek nagy részében itt bírósági titkárok pályáznak jórészt, illetve már olyan
bírók pályáznak magasabb bírói álláshelyre, akik jelenleg is bírók, ebben tehát annak, hogy a
pályaalkalmassági vizsgálat őket kiszűri, azért elég kicsi a valószínűsége. Abból a
szempontból biztosan nem fogja tudni kiszűrni, amit Gaudi képviselő úr mondott, mert itt egy
pszichológiai vizsgálatról van szó. Pszichológiai vizsgálatról van szó, amelynek egyébként,
fogalmazzunk úgy, hogy a jelölt alkalmasságára vonatkozó megállapításait sokan kétségbe
vonják. De helyes az, hogy van egy pályaalkalmassági vizsgálat; nyilván egy pszichológiai
teszten meg kell felelni egy bírójelöltnek, de ennek az értékét nem kell azért abszolutizálni.
Ha valaki teljesen alkalmatlan ennek az alkalmassági vizsgálatnak a szempontjából, azt nem
fogják kinevezni bírónak, ez a szabály egyértelmű.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Megpróbálom a megoldást elképzelni magam
előtt. Számomra azért aggályos most ez a jelen helyzet, mert igenis, ha azt mondja államtitkár
úr, hogy ez a pályaalkalmassági vizsgálati tesztrendszer egyébként sem alkalmas, mondjuk,
érdemben a bíróvá válás feltételeinek tisztázására, akkor miért nem él most a jogalkotó egy
olyan eszközzel, hogy akkor teremtsünk valami olyan szűrőrendszert, hogy többek között
pont ezek a bizonyos 2006 őszén vagy az egész gyurcsányi elmúlt nyolc évben
megtorlásokban részt vevő, állami megrendeléseket teljesítő bírák most ne léphessenek elő, ne
kerülhessenek még magasabb polcra. Ezek szerint most semmilyen garancia nincs arra, hogy
olyan bírók, akik egyértelműen kiléptek a rájuk vonatkozó szabályok kereteiből, és
tulajdonképpen politikai megrendeléseket teljesítettek, akkor ők most tulajdonképpen gond
nélkül magasabb posztba kerülnek.

Úgyhogy én akkor most valamilyen vészjelzést adok itt a képviselőtársaknak, és
kérem, gondoljuk át, hogy akár egy kapcsolódó módosító javaslattal valamilyen olyan elem
kerüljön be a rendszerbe, ami egyszerűen kiszűri ezeket a bírókat. Hát most van erre alkalom!
Ha ezt nem tesszük meg most, akkor innentől kezdve bebetonozódnak olyan bírák, akikről
tudjuk jól, hogy nem is kevesen, tényleg méltatlanul kiszolgálták a politikai akaratot, és a mai
napig a helyükön vannak. Azok a nyomozóbírók például, akik futószalagon vágták be az
előzetesbe 2006 őszén a fiatalokat; sok ilyenről tudunk. Tehát itt valamit tenni kell!

ELNÖK: Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Ennél a módosító
indítványnál ez lesz az utolsó hozzászólásom, mert nekem régi tapasztalatom az, hogy ha a
kormány kifogy az érvekből, akkor… – azt mondja Pali, talán ez a legjobb kifejezés, hogy
szemtelenkedik. Tehát szerintem nem kell ma megtárgyalni, hogy mi az, amit én tudok, és mi
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az, amit nem. Ha nincs kellő érve a kormányoldalnak, akkor mindig ilyesmivel szokott
előállni.

Én bár más megfontolásból, mint amit Gaudi-Nagy Tamás az érvelésében elmondott,
mégis azt gondolom, hogy ha van értelme a bírói tanácson rangsort kialakítani, akkor ennek
úgy van értelme, hogyha egyébként időben rendelkezésre áll ez a pályaalkalmassági vizsgálati
eredmény.

Nem kívánok e mellett tovább érvelni. Szerintem világosak az érveink. Úgyhogy,
elnök úr, szavazzunk! Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Répássy Róbert államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Csak egy rövid reflexió a Gaudi képviselő úr által elmondottakra, hogy amiről ő beszél, azok
elsősorban egyébként a bíró értékelésének a szempontjai, és azoknál az értékelési
szempontoknál valóban van olyan szempont, amelyik vizsgálja, hogy egy bíró elsőfokú
döntéseit, mondjuk, másodfokon milyen mértékben helyezték hatályon kívül vagy milyen
mértékben változtatták meg. Tehát van ilyen bírói értékelési szempont; nem teljesen válasz
nélküli az a jelenség, amire Gaudi képviselő úr utal, a bírói értékelésnél van egy ilyen
szempont. A bírói értékelésnek pedig az az eredménye, hogy a bíró előmenetelére lehet
kihatással az, hogy hogyan értékelik.

De itt egy kicsit más esetről beszélünk; arról beszélünk, elsősorban arról, hogy kiből
lehet bíró, és még nem arról beszélünk, hogy ki az a bírói pályán, aki előrébb léphet; csak egy
kisebb része tartozik ide a témának. Mert a törvény mellékletében felsorolt bírói álláshelyek
nagy része elsőfokú bíró, tehát kezdő bíróra vonatkozik azoknak az álláshelyeknek a nagy
része.

ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászóló nem lévén határozathozatal következik. Ki ért
egyet a módosító javaslattal? Igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 7 igen. Ellene?
(Szavazás.) 19 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság tehát nem támogatta, és ez sem kapott
egyharmadot.

A 6. pont Lamperth Mónika és Steiner Pál javaslata; a 7. pontot is idevonnám, bár a
kettőt – látom a szándékot – külön fogjuk szavaztatni. A hatályba léptetéssel kapcsolatos
rendelkezések módosítását javasolja. Az előterjesztő nyilatkozatát kérem.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem támogatjuk. A
jogalkotási törvény pontosan szabályozza ezt a kérdést. Október 15-e az az időpont, ameddig
elő kell készíteni; legalább egy hét kell, ameddig felkészülnek a bíróságok erre. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: A kormány képviselője?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Akkor határozathozatal következik.
A 6. pontról szavazunk először. Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ellene? (Szavazás.)

21 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.
A 7. pontról szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 8 igen. Ellene? (Szavazás.) 18 nem.

Tartózkodás nem volt. A bizottság nem támogatta, ez sem kapott egyharmadot.
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A 8. pont Lamperth Mónika és Steiner Pál a törvényjavaslat 9. §-ának elhagyását
javasolja. Előterjesztő?

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, ezt sem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány képviselője?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet a
javaslattal? (Szavazás.) 5 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodás? (Szavazás.)
3 tartózkodás. Ezt sem támogatta a bizottság, és egyharmadot sem kapott.

Kezdeményezem egy bizottsági módosító javaslat benyújtását, képviselőtársaim előtt
megtalálható: a betöltendő bírói álláshelyek területi megoszlásával kapcsolatosan a melléklet
módosítására irányul a javaslat, melyben a Békés Megyei Bíróság illetékességéhez tartozó
helyi bíróságokon három betöltendő bírói álláshely jelenne meg a törvényjavaslatban.

Kérdezem az előterjesztőt.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Támogatjuk az indítványt.

ELNÖK: Kormány képviselője?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatjuk az indítványt.

ELNÖK: Igen?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Indoklásul azt tudnám elmondani, hogy a törvényjavaslat eredeti célja nem az volt, hogy az
összes, nyugdíj miatt megüresedő álláshelyet betöltse, hiszen arra majd 2012 első félévében
kell sort keríteni. Ennek a javaslatnak csak az a célja, hogy az ügyteher, tehát az egyes
bíróságokra jutó ügyteher szempontjából nyújtson segítséget az átmeneti időszerűségi
problémák megoldására. És a minisztérium számára rendelkezésre álló, az OIT Hivatalától
kapott ügyforgalmi adatok, tehát a Békés megyei ügyforgalmi adatok nem támasztják alá,
hogy ott ezt az átmeneti megoldást alkalmazni kell. Ráadásul az e törvény alapján betöltött
bírói álláshelyeknek a végleges sorsa egyébként sem most dől el, hanem majd a következő
félévben, amikor az igazgatási döntéseket meghozzák, hogy a 2012. június 30-án nyugdíjba
vonuló bíráknak a helyét újból megpályáztatják-e vagy sem. Tehát tulajdonképpen ez a
törvény még csak egy lehetőség arra, hogy ezeket az álláshelyeket akár pluszban is megtartsa
egy bíróság, de valójában majd a jövő félévben kell eldőlnie, hogy az ügyteher miatt
maradnak-e ezek az álláshelyek. Tehát ad absurdum elképzelhető, hogy ezt a három bírói
álláshelyet az igazgatási vezetés el fogja venni a Békés Megyei Bíróságtól, amennyiben az
ügyforgalmi adatok nem indokolják.

Pontosan az az értelme a bírósági igazgatás átalakításának, hogy rugalmasabb legyen a
bírói álláshelyek átcsoportosítása. Jelen pillanatban egyfajta szerzett jogként és
hagyománykényt hagyományozódnak a bírói álláshelyek (Dr. Szakács Imre: Bázis alapon.) –
igen bázisalapú tervezés, így is lehet mondani –, miközben valójában a feladatokhoz, tehát az
ügyforgalomhoz kellene a bírói álláshelyeket igazítani. És majd, ha a tisztelt bizottság elé
tudjuk terjeszteni nemsokára a bírósági igazgatásra vonatkozó új törvényjavaslatot, akkor
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abban szerepelnek olyan megoldások, amelyek rugalmasabbá teszik az ilyen, mondjuk, egy
éven belül felmerülő bírói álláshely-átcsoportosítási problémákat, tehát rugalmasabb
megoldásokat találnak erre. Tehát ha egy bíróság tényleg rászorul arra, hogy ott bírói
létszámot növeljünk, akkor az igazgatási vezetés ezt átmenetileg meg fogja tudni oldani az új
törvény alapján.

ELNÖK: Varga István képviselő úr!

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Tisztelettel, államtitkár úr, csak azért kértem szót,
mert lévén Békés megyei képviselő, amikor ez a bizonyos szám elhangzott, akkor engem
felhívtak a megyei bíróságtól, és közölték, hogy bár tudják, hogy én matematikából gyönge
vagyok, és a nullát és a hetet össze szoktam téveszteni, de hát azt mondja a megyei bírói
vezetés, hogy nem nulla a nyugdíjba vonuló bírák száma, hanem hét. Az én ismereteim szerint
a nulla és a hét között van egy kis áthidalhatatlan különbség (Közbeszólás: Hat.) – vagy hat
akkor (Derültség.), igen –, tehát itt valami probléma van. Tehát azt mondják, hogy
nyilvánvaló, hogy ezt akkor valamilyen módon meg kellene oldani.

És annyit bátorkodnék még mondani ezzel kapcsolatosan, hogy az nagyon nagy gond
lesz szerintem, ha megint elkezdődik, hogy mondjuk, Békés megyében időszerűek-e a bírák,
vagy Csongrád megyében vagy Bács megyében, hogy akkor azokat a bírákat elküldjük majd
gyarmati szolgálatra Budapestre, mondjuk. Ha ez így fog működni – nem tudom, államtitkár
úr, csak gondolom, hogy így fog működni –, akkor adtunk egy nagy pofont az
igazságszolgáltatási reformnak. Én azt gondolom, hogy Budapesten és Pest megyében – ezt
elmondtam már sokszor, most is elmondom – akkor oldódik meg a Pest megyei és budapesti
probléma, ha építünk bíróságot, meg lesz még 200-300 státus. Ha ez nem lesz, hanem
fölrendeljük a szegedi táblától, meg nem tudom, honnan, ahol egyébként két hét alatt kitűzik a
tárgyalásokat, Budapesten meg egy évig sem tűznek ki egy tárgyalást, akkor az égadta világon
nem történik semmi. Budapesten akkor lesz rend, ha lesz pénz, paripa, fegyver, és lesznek
bírósági státusok, és azokat a bírákat, akik tisztességesen dolgoznak, akik időszerűek, most
már évek óta, vegyük már ki a sztahanovista mozgalomból! A sztahanovista mozgalom,
tudják, a bírákat úgy értékeljük, hogy hány tárgyalást tartott, meg hány ügy szünetel. Ezeket
vegyük ki, és ne büntessük már, ha időszerűek, és ne vigyük el Budapestre vagy akárhova!

Ezt bátorkodtam elmondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? Répássy államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, azt hiszem, azért ha megnézik azt a törvény mellékletében szereplő táblázatot, akkor
még más bíróság is jelentkezhetne, hogy nála is nulla az ott szereplő bírói álláshely. Például a
Legfelsőbb Bíróságon, ahol 26-27 bíró megy nyugdíjba, ez alapján a rendkívüli törvény
alapján egyetlenegy bírói álláshely sem kerül kiírásra. Ennek nyilván az a magyarázata, hogy
2012-ben az új igazgatási törvények alapján kell még egyszer megvizsgálni azt, meg az új
hatásköri és illetékességi szabályok alapján, hogy például a Legfelsőbb Bíróságon vagy
például a Békés Megyei Bíróságon hány bíróra van szükség.

Úgyhogy természetesen mindannyiunknak rugalmasan kell kezelnünk a helyzetet,
mert abból az igazgatási problémából, ami mondjuk, a fővárosi vagy a Pest megyei
bíróságokat illeti, abból nem lehet úgy kiindulni, hogy vidéken nem hajlandóak többet
dolgozni a bírók, Budapesten meg vegyünk fel 300 új bírót. Ez nem fog menni. Szerintem
rossz hír ebben a vidéki bírók számára: a vidéki bírók többet fognak dolgozni, mint eddig, és
a Pest megyei meg a központi régióban dolgozó bírák pedig elviselhető szinten fognak tudni
dolgozni, és akkor így nagyjából átlagosan az országban az időszerűség biztosítható.
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én csatlakoznék Varga István
képviselőtársam felvetéséhez, mert valóban, olyan kiegyensúlyozatlan és elviselhetetlen
különbség mutatkozik tényleg a bírói teljesítőképességekben vidék és főváros között, hogy ezt
mindenképpen meg kell oldani. Tehát ha már a kormány elénk hozta ezt a törvényjavaslatot,
akkor tényleg adós mindenképpen azzal – és remélem, úton van ennek az előkészítése –, hogy
ezt a tarthatatlan helyzetet a fővárosban, Pest megyében megszüntessük. A múlt héten például
egy olyan vagyonközösség-megosztási perben vettem részt képviselőként, amely nyolc éve
tart, a huszonhatodik tárgyalást tartják, és egyszerűen látható, hogy gyakorlatilag alkalmatlan
mind a feltételrendszer, mind pedig a bíró személyében is adott esetben arra, hogy megoldja
az ügyet. De ez tényleg tarthatatlan, és egyszerűen annyira fenyegeti a jogbiztonságot, hogy
tényleg tömegesen rendül meg az emberekben a jogállamisággal szembeni bizalom, ha
egyáltalán még lehet erről beszélni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, akkor kérdezem,
előterjeszti-e a bizottság ezt a javaslatot. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18
igen. Nemmel ki szavaz? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Senki. Tartózkodás? (Szavazás.) 5
tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot benyújtja.

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk.

Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4128.
szám); általános vita, első helyen kijelölt bizottságként

Következő napirendi pontunk az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló T/4128. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása. A
kormány képviseletében Répássy Róbert államtitkár úr van jelen, és meg is adom a szót az
államtitkár úrnak.

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! A kormány azért nyújtotta be az uzsorával összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslatot, mert úgy ítéltük meg, hogy az uzsora-bűncselekmény,
illetve az uzsorajelenség elleni fellépésben még vannak olyan jogi eszközök, amelyeket nem
használt ki a jogalkotó, nem használt ki a törvényhozás. Ez persze nem azt jelenti, hogy azt
gondoljuk, kizárólag törvényhozási eszközökkel, tehát jogalkotási eszközökkel felszámolható
lenne az uzsorajelenség. Látható, hogy itt végrehajtási eszközökkel is, tehát rendészeti
eszközökkel is nagyon erőteljesen föl kell lépni, de ebben a törvényjavaslatban olyan
megoldások találhatók, amellyel még a törvényhozás segíteni tudja a jogalkalmazó szervek
munkáját. Tehát ez a javaslat összefüggésben kell hogy álljon a végrehajtó hatalom rendészeti
tevékenységével, és csak akkor tudja az elvárt célokat szolgálni.

Ahogy látják, a jogi megoldások egy része büntetőjogi megoldás, más része polgári
jogi megoldás; ez az a két irány, amellyel szerintünk az uzsorával szembeni fellépés jogi
megítélésén még javíthat a tisztelt Országgyűlés.

Kérjük a törvényjavaslat általános vitára alkalmasságát támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A hozzászólások következnek. Bárándy Gergely!
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Hozzászólások, reflexiók

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Főosztályvezető Úr! Két részre bontatnám a megszólalásomat
az uzsora-bűncselekménnyel kapcsolatban, ez a kettő megközelítését tekintve ellentétes
egymással. Ugyanis azok az érvek, amelyek a kormányzati kommunikációban megjelentek,
hogy miért szükséges az uzsora-bűncselekmény törvényi tényállásának módosítása és az
uzsorásokkal szembeni hatékonyabb fellépés, azzal szembe kell hogy menjünk, és nagyon
nem tudok vele egyetérteni.

Azt gondolom, nem kell jobb bizonyíték arra, hogy egyébként egyetértünk az uzsora-
bűncselekmény büntetőjogi szabályozásával, mint hogy 2008-ban mi magunk terjesztettük elő
azt a törvényjavaslatot, amely az addig nem létező uzsora-bűncselekményt a büntető
törvénykönyv rendszerébe emelte. Egyszerűbben fogalmazva: mi tettük bűncselekménnyé az
uzsora-bűncselekményt. Akkor egyébként, megjegyzem, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban még voltak kritikus kormánypárti hozzászólások is.

Az azonban - és erre államtitkár úr is utalt -, hogy az uzsora egy társadalmi jelenség,
és ezt már én teszem hozzá, jól mutatja az ország helyzetét, jól mutatja az ország gazdasági
állapotát. Ha az uzsora mint jelenség tömegesen jelenik meg egy országban, az mindig annak
a jele, hogy óriási tömegek élnek mélyszegénységben, akik nem látnak más kiutat, mint hogy
ezt a szolgáltatást igénybe vegyék. Úgy gondolom, ennek az oka keresendő elsősorban, és
ehhez segítségül lehet hívni természetesen a büntető törvénykönyvet, de azért meg kell
vizsgálni azt, hogy mi lehet ennek valójában az eredője, és milyen, a Btk.-nál hatékonyabb
fellépési módok kínálkoznak.

Egyrészt azt tudom mondani, és ez valóban a politikai érvelésemnek a része, hogy az
önök elhibázott gazdaságpolitikája vezetett többek között idáig, és azt gondolom, az, hogy
ilyen tömegesen jelent meg, ehhez képest például meggondolandó az - és hál’ istennek, most
már önök is meggondolják -, hogy ezt az úgynevezett egykulcsos adórendszert, ami csak a
jobb módúaknak biztosított előnyöket, és még inkább mélyszegénységbe tolta azokat, akik
addig sem éltek jól, ezt érdemes volna felülbírálni. Tehát az a hozzáállás az önök részéről,
hogy ezeket a kormányzati hibákat úgy próbálják palástolni, hogy a társadalomban különböző

bűnbakokat keresnek, akiket felelőssé tesznek azért, hogy ez a helyzet kialakult, azt
gondolom, nem támogatható. Okolják önök az ellenzéket, de okolták már a táppénzcsalókat,
okolták már a naplopó rendőröket, akiknek a nyugdíjrendszerét feltétlenül módosítani kell, a
rokkantnyugdíjasokat - és most jönnek a sorban a többiek, például az uzsorások. Ami
egyébként egy visszataszító magatartás, csak éppen ezt a bűnbakkereső politikát nem tartom
követendőnek. És mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint hogy önök egyszerűen
transzparens módon kívánják az ellenük való fellépést igazolni. Például a Fidesz
médiabirodalma mindennap tudósított az elmúlt időben arról, hogy hány uzsorást vettek
őrizetbe, holott egyébként az eddigi másféléves Fidesz-kormányzás alatt egyetlen esetben
nem olvashattam arról, hogy bizony az uzsorások ellen felléptek volna. Ezek a kampányszerű

megjelenések és kampányszerű intézkedéssorozatok, amelyekkel önök a saját kormányzati
gazdaságpolitikájukról, annak a hibáiról terelik a figyelmet, azt gondolom, ezek legalábbis
említést érdemelnek. S ezért mint motivációt, ezt a fajta motivációt, azt gondolom, támogatni
nem nagyon lehet.

Másik oldalról közelítsük meg a dolgot: ha csak büntetőjogászként és a büntető
jogszabály javítására irányuló szándékokat nézzük, akkor azt viszont én a magam részéről
tudom pártolni és helyeselni.

A 2008-as módosítás egy olyan törvényi tényállást alkotott meg, amely - és
megjegyzem, én ezt akkor is jeleztem, csak kisebbségben maradtam saját frakciómon belül
ezzel - számos olyan szakmai hibában szenved, ami az alkalmazhatóságát megnehezíti. Ilyen
például egyébként - és én nagyon helyesnek tartom azt a szakmai álláspontot -, hogy az
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üzletszerűséget minősítő körülményként kell meghatározni. Ha megnézzük a jogtörténeti
vonatkozásait ennek a bűncselekménynek, volt egy idő, amíg nem volt bűncselekmény az
uzsora-bűncselekmény 2008 előtt, de korábban ez már jelen volt a magyar büntető

törvénykönyvben, és ekkor az üzletszerűség elődje mint büntetőjogi fogalom egyetlen esetben
sem volt része az alaptényállásnak. Tehát például ennek a kiemelését abszolút helyesnek
tartom és támogathatónak; nem is beszélve arról, hogy a bizonyítás lényegesen könnyebb,
hiszen ha megfognak egy uzsorást, akkor a korábbi vagy jelenlegi szabályozásnál az
üzletszerűséget bizonyítani kell, és ez meglehetősen nehéz azokon a területeken, ahol
egyébként az uzsorásra egyáltalán nem mint bűnözőre tekintenek, sajnos, hanem mint -
idézőjelbe teszem - „jótevőre”, és ez egy óriási probléma. Tehát magyarán ennek a kiemelése
helyes.

De azt tudom mondani, hogy ha már hozzányúlunk a tényálláshoz, akkor én
javasolnám, hogy néhány más pontján is módosítsuk ezt. Ilyen például, hogy éppen a
bizonyítás megkönnyítése érdekében az eredmény-bűncselekményből az én meglátásom
szerint helyes, ha alaki bűncselekményt kreálunk. Azaz azt a bizonyítási nehézséget, ami az
eredmény bekövetkezésének a bizonyítását terheli, illetve az okozati összefüggés bizonyítását,
ami egyébként a jelenlegi törvényjavaslatban a meglehetősen nehezen bizonyítható eredményt
érintő törvényi tényállási elem kapcsán mutatkozik, én úgy hiszem, helyes ennek elejét venni,
és a bizonyítást az alaki bűncselekménnyé tétellel megkönnyíteni, mondjuk, a garázdasághoz
hasonlóan, ahol olyan magatartást kell tanúsítani, ami „alkalmas arra, hogy...”. Itt is ezt
javasolnám megfontolni a kormánynak, az előterjesztőnek, hogy ez a fordulat, az „alkalmas
arra, hogy a megélhetését veszélyeztesse” fordulat kerüljön be a jelenlegi eredmény helyett,
ami egyébként egy meglehetősen bizonyítható szófordulat. Hiszen azt, hogy súlyos
nélkülözésnek teszi-e a ki a sértettet az uzsorakölcsön nyújtása, illetve az abból fakadó
következmények, ennek a bizonyítása igen nehéz, mert általában olyan emberek veszik föl,
akik egyébként már addig is súlyosan nélkülöznek. A további veszélyeztetésnek való kitétel
pedig még butább megfogalmazás az én meglátásom szerint, hiszen akkor azt kellene
bizonyítani, hogy az ilyen rossz helyzetben lévő embernek az anyagi helyzete, ha nem veszi
föl az uzsorakölcsönt, akkor lényegesen jobbra fordult volna, ha azt a kölcsönt nem veszi fel.
Na, most bíró legyen, aki ezt bizonyítani tudja. Jelen pillanatban nagyon nehezen
alkalmazható ez a jogszabály, éppen ezért tennék erre javaslatot, és kérem a kormányt, ezt
fontolja meg és fogadja el.

Tehát ha már az én meglátásom szerint nehezen okolható vagy védhető indokok
alapján benyújtják ezt a törvényjavaslatot, akkor legalább ennek a hibáit, ne csak azokat,
amiket önök javasolnak, hanem a további hibáit is javítsuk ki. Én erre benyújtottam egy
módosító indítványt, kérem, hogy abszolút szakmai alapon fontolják meg.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ipkovich képviselő úr!

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. A magam
részéről annyit mondanék el, hogy az egyik leghányatottabb sorsú tényállás az uzsorás
tényállás. Ez valamikor a hatvanas-hetvenes években szerepelt a Btk.-ban, aztán a
rendszerváltozáskor kivették belőle, mondván, hogy majd a piaci viszonyok rendezik ezt a
kérdést. Aztán ahogyan szigorodtak a gazdasági feltételek, hirtelen ismét megjelent, és ismét
él a Btk.-ban a 2008. évi megjelenése óta, most pedig szigorítjuk.

Én is azt mondom, hogy szinte tapintható az a folyamat, hogy bizonyos olyan
kormányzati nyilatkozások, amelyek bizonyos körülményeket problémásként kezelnek, szinte
azonnal vonnak maguk után büntető törvénykönyvi intézkedéseket, módosításokat.
Utalhatnék itt a költségvetés sérelmére elkövetett bűncselekményekre, itt pedig most hirtelen
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az uzsorások lettek a kiemelt célpontok. Amit, megmondom őszintén, hogy ha az (1)
bekezdést megnézem, nehéz elképzelni olyan pénzintézetet, amelyikre ne lehetne mostanában
ráhúzni ezt a bizonyos uzsorásszerződést. És rákfenéje ennek a bűncselekménynek itt is van,
hogy nagyon alkalmas kampányszerű eljárások folytatására, mert nagyon gumi jellegű maga a
megfogalmazott tényállás. Szinte minden tényállási elem bírósági mérlegelésen függ, és ezért
nem is nagyon szeretik használni, hiszen egy védőnek, egy védelmet ellátónak ez nagyon
kellemes egy ilyen tényállás tekintetében. Mi az az „aránytalan mértékű”, hogyan tudjuk
számszerűsíteni az aránytalan mértékű dolgokat? Ez általában bírósági kérdés, valamint hogy
az elkövető tudatának annyi mindent át kellene fogni, hogy ez a szándék megvalósuljon, hogy
azt szinte lehetetlen bizonyítani. Tehát neki tudnia kellene nemcsak azt, hogy kölcsönt ad,
nemcsak azt, hogy aránytalan mértékű terhet ró a kölcsönvevőre, hanem annak még a családi
körülményeivel is tisztában kell lenni, hogy azokra is nagyon nagy terhet ró, meg hogy kivel
van ő különösebben tartási és egyéb viszonyokban - ez rendkívül bonyolult.

Én egy kicsit szigorúbb lennék, ha most újraszabályozzuk ezt a tényállást: én azt
mondanám, hogy mondjuk, aki a banki alapkamat kétszeresét meghaladó kölcsönszerződést
köt. Ez egy viszonylag egzakt és megfogható dolog, és ahhoz párosítanám hozzá; kicsit tehát
konkrétabbá tenném ezt a tényállást. Már csak azért is, hogy egyes bankokat is visszafogjak a
különösebben nagy teher kirovásától.

Amire viszont konkrét javaslatot fogok tenni, az a (4) bekezdésnél a „korlátlanul
enyhíthető annak büntetése, aki uzsora-bűncselekményt, mielőtt a hatóság tudomására tudott
volna, a hatóságnak bejelenti, az elkövetés körülményeit feltárja”, egy apró dolog hiányzik
belőle, márpedig pénzre megy ez a játék: hogy visszaszolgáltassa az egyébként felvett,
különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást. Tehát ha az elmarad, akkor az egész, már
elnézést kérek, egy halottnak adott csókkal egyenértékű. Tehát ha már korlátlan enyhítést
teszek ennél a bűncselekménynél, akkor bizony követeljük meg a feltűnően aránytalan
ellenszolgáltatás visszaszolgáltatását, szerepeltessünk egy ilyen kitételt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Szakács Imre képviselő úr.

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem kívánok ellenzéki
képviselőtársaimmal, Bárándy Gergellyel és Ipkovich Györggyel vitába keveredni, de egy-
egy érvelésük kapcsán egy logikai bukfencre hadd hívjam fel a figyelmet. Bárándy
képviselőtársunk úgy érvelt, hogy a kormány elhibázott gazdaságpolitikájának az
eredményeképpen egyre többen kerülnek olyan kiszolgáltatott helyzetbe, hogy uzsorásokhoz
kényszerülnek; a másik mondatával szerintem ezt logikailag keresztbeverte, amikor azt
mondta, hogy 2008-ban olyan helyzet alakult ki, hogy muszáj volt belevenni a büntető
törvénykönyvbe. Tehát ez azt jelenti, hogy már az előző kormány idején is olyan helyzet
alakult ki, amikor rászorultak emberek. (Dr. Bárándy Gergely: Így van.) Nyilván a másik, a
Gyurcsány-kormány nagyon jó gazdaságpolitikája vezetett oda, hogy ez így működjön. Arról
nem beszélve, hogy mondjuk, az önök kormányzása idején szinte minden magyarországi
tévécsatornának a hirdetésében látható volt az egyik ilyen cégnek a hirdetése, ahol 200-300
százalékos THM-mel ajánlották a kölcsönöket, most pedig a 100 százalékosat már uzsora-
bűncselekménnyé kívánjuk tenni. Tehát önök azért nem tettek meg mindent, maradjunk
annyiban, hogy ezt a bűncselekményfajtát és főleg nem a szervezett keretekben, tehát
pénzintézeti keretek között megakadályozzák.

Ipkovich György képviselőtársamnak csak annyit szeretnék mondani, hogy ez
felmerült az előző ciklusban is, és nekünk is voltak módosító indítványaink, többek közt amit
most itt megemlített, azt jómagam nyújtottam be, és akkor nem tetszettek támogatni. Tehát
hogy van az: amikor kormányon vagyunk, akkor az adott, ilyen jellegű módosító indítvány
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nem támogatható, most pedig, amikor ellenzékben vagyunk, ugyanazt be lehet nyújtani, és
támogatjuk? Szóval, megint csak az érvelésnek a logikai bukfencére kívántam felhívni a
figyelmet, és nem kívánok önökkel vitába keveredni. Egyébként úgy tűnik, hogy szakmailag
elfogadhatónak tekintik nagyjából a javaslatot.

Köszönöm.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az uzsora-bűncselekménnyel kapcsolatos
vészkiáltásokat tekintve az elmúlt években, azt gondolom, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom tette a legtöbbet, amikor áttörte azokat a tabukat, és annak a finomkodó, elkenő

mellébeszélésekkel körített világnak áttörte végül is ezeket a korlátjait. Ennek ékes
példájaként hivatkoznám azt, hogy egyáltalán, hogy most így napirendre került ez a téma az
Országgyűlésben, nagyon sok tekintetben, úgy gondolom, a Jobbik által megjelenített
kiszolgáltatottságra adott válaszként is felfogható.

Egyébként Baráth Zsolt képviselőtársunk július 4-én már konkrétan azt a kérdést tette
föl a belügyminiszternek, hogy kik követik el az uzsora-bűncselekményeket, és ebben
részletesen kifejtette azt, hogy az a bizonyos két hét, amit ígértek, már több mint négyszáz
napja tart. És bizony a legrászorultabb, legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegek nyakán
élősködnek azok, akik ezeket a bűncselekményeket üzletszerűen követik el. Idézte egyébként
Pokol Béla kiváló könyvének egy részét - „Európa végnapja” -, amely szerint „a cigánysággal
együtt élő és mindennapjaiban a cigányok bűncselekményeinek áldozatává váló többségi
társadalmat védtelenné teszi, hogy tiltják a nyilvános beszédet a cigányság soraiban levő

nagyszámú bűnelkövetésről, illetve azt rasszizmusként ítélik meg”. Nagyon reméljük, hogy
most már egyszer s mindenkora túl tudunk jutni ezen a gátláson, ami a politika Jobbikon
kívüli szereplőit jellemzi, és jó lenne szembenézni valóban azzal, hogy ezzel a jelenséggel
szemben sokkal keményebben kell fellépni.

Mi a javaslatot támogatjuk, tehát magát a megoldást, a szigorítást és egyáltalán a
pontosabb tényállásszerű megfogalmazást. Viszont mi sokkal szigorúbban büntetnénk,
alapesetben 5 évig terjedő szabadságvesztést tartunk indokoltnak, a minősített esetekben
pedig 2-8 éves kategóriát. Illetve módosító javaslatot fogunk benyújtani olyan minősített eset
szabályozására, amelyben, mondjuk, az élet vagy testi épség elleni vagy más súlyos
fenyegetéssel elkövetett magatartást még súlyosabban rendelnénk büntetni. S plusz egy olyan
további elkövetési magatartást is büntetni rendelnénk, amely hivatalos személy terhére
feljelentési kötelezettséget nyitna meg és egyben rendelné büntetni. Önkormányzatoknál főleg
tipikus, hogy ott gyakorlatilag tudják lényegében, hogy ki kinek tartozik, és általában még
meg is mutatják a házukat, hogy igen, ott lakik ez az uzsorás, és tudjuk, hogy ő szokta itt
begyűjteni a kiosztott szociális segélyeket. Szerintem itt nagyon fontos lenne, hogy az
önkormányzatok számára, illetve minden hivatalos személy számára kötelezettséggé tegyük a
feljelentést uzsora-bűncselekmény esetén, és ebben az esetben, ha ezt valaki elmulasztja
hivatalos személyként, akkor 3 évig terjedő szabadságvesztéssel legyen sújtható. Ez
keményen hangzik, de úgy gondoljuk, hogy csak és kizárólag ilyen kőkemény eszközökkel
lehet fellépni, nyilván amellett, hogy az egész megoldás, az egész ügynek a megoldása és
ennek a kiszolgáltatottságérzetnek a megoldása elsősorban egy jó gazdaságpolitikával
történhetne meg, amelyet egyelőre még most nem látunk itt magunk előtt. Viszont addig is a
büntetőjog eszközével határozottan és keményen fel kell lépni.

A korlátlan enyhítés témakörében megfontolandó azért az, hogy vajon milyen
mértékig biztosítsuk a korlátlan enyhítést. Hiszen aki, mondjuk, tényleg üzletszerűen ilyen
rendkívül gátlástalan bűncselekmény-sorozatnak aktív részese, mondjuk, bűnszervezeti
formában, ott nyilván értékes, ha ő föltárja az elkövetői hálót, de azért lehet, hogy el kell
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gondolkodni azon, hogy nem túl nagy ár-e a korlátlan enyhítés. Én még itt vívódom ebben
magamban, szerintem ezen érdemes elgondolkodni.

Polgári jogi eszközök tekintetében mindenképpen fontos, hogy az ügyész számára a
közérdekű keresetet az uzsorásszerződés esetén is lehetővé teszi a javaslat; ez már egy régi
adósság volt, és igazából szeretném, ha az ügyészi szervek sokkal aktívabbak lennének ezen a
téren. Mint ahogy a semmis szerződés esetén is igazából szórványos esetekről tudunk, például
a Csongrád Megyei Ügyészséget külön dicsérjük meg, amely szervezet a Partiscum
Takarékszövetkezettel szembeni devizahitel-szerződéseket megtámadta, és ennek nyomán
jogerős ítélet már kimondta, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás, illetve sok más rendkívül
egyoldalú kikötés érvénytelen. És ha ebben a Legfelsőbb Bíróság rövidesen dönt, akkor ez
földcsuszamlásszerű eredményekkel járhat a devizauzsorát működtető bankokkal szemben.
Hiszen gyakorlatilag - ebben egyébként egyetértek, valamelyik képviselőtársunk említette -
tulajdonképpen a bankokra is szinte ugyanígy ráolvashatók az uzsora-bűncselekmény
tényállási elemei, vagy legalábbis ahhoz kísértetiesen hasonló elemek.

Úgyhogy a magunk részéről minden olyan javaslatot, ami az üzletszerű

bűnelkövetéssel szemben és egyáltalán a magyar emberek kiszolgáltatottságának a
megszüntetés érdekében előterjesztésre kerül, azt támogatni fogjuk, és ennek szellemében
fogunk eljárni a vitában is. Köszönöm.

ELNÖK: Schiffer András!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, lenne egy-két megjegyzésem
Szakács képviselőtársamnak. Egyrészt szerintem látszólagos az ellentét Bárándy képviselő úr
és ön között, tudniillik elhibázott gazdaságpolitika van most is, meg volt 2008-ban is; tehát
tulajdonképpen mindkettőjüknek igazuk van.

Azt meg én nem nagyon feszegetném az önök helyében, hogy egyébként a szocialisták
most mit mondanak ahhoz képest, hogy kormányon mit mondtak, mert ennek a fordítottja is
igaz. Mert azt is meg lehetne vizsgálni, hogy önök most mit mondanak, és ahhoz képest
ellenzékben mit mondtak.

Magának a törvényjavaslatnak az általános vitára alkalmasságát én vitatni nem
kívánom. Ami alapvetően társadalompolitikai célú kritika, azt a vitában el fogjuk mondani.
Én egyetlen dologra szeretném államtitkár úr figyelmét fölhívni, hogy lehet itt reszelgetni az
anyagi jogi tényállásokat, de amíg egy ilyen célú törvényjavaslatnál a rendőrségi törvényt
nem nyitjuk meg, és nem nézzük azt meg, hogy maga a rendészeti struktúra alkalmas-e
ezeknek az anyagi jogi jogszabályoknak a bevasalására, az ilyen típusú törvényjavaslatok nem
sokat fognak érni. Tehát magyarra lefordítva: lehet itt meghozni a legjobb anyagi jogi
törvénymódosításokat, ha helyben, Siklóson vagy másutt a rendőrség nem viszi
következetesen keresztül ezeknek a jogszabályoknak az érvényesítését, az egész nem ér egy
fabatkát sem.

ELNÖK: Gruber Attila!

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Érdeklődéssel hallgattam ezt a
vitát, és valóban, a szakmai része izgalmas volt. Bár meg kell mondjam, Bárándy képviselő

úrnál már azon gondolkoztam, mikor kerül szóba a békeharc, a neokolonializmus vagy
különféle imperialista cselszövés e tekintetben. (Dr. Lamperth Mónika: Csak türelem!) Mert
ez politikai volt, de azt hiszem, kevésbé volt szakmai és megalapozott. (Dr. Bárándy Gergely:
Ez politikai volt, nem szakmai.)
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És természetesen örülök, hogy Schiffer képviselő úr jelezte ezt az aggodalmát, hogy
elhibázott gazdaságpolitikák voltak. Én csak abban bízom, hogy ezt nem sikerül majd az ő

fejére a későbbiekben soha ráolvasni.
Azt hiszem, szakmailag nagyon izgalmas volt Ipkovich képviselő úrnak a

hozzászólása, és valóban, van egy olyan élethelyzet, amelyet szabályozni szeretnénk, és ez az
élethelyzet, úgy tűnik, egyfajta hullámmozgást követ. Minél inkább jelentkeznek gazdasági
problémák és a családokat közvetlenül érintő gazdasági problémák, ez a kérdés, a jogi
szabályozásnak ez a kérdése, annak a súlyossága, ereje mindig vissza-visszatérő kívánalom.
És talán nem véletlen, hogy voltak ezek az ívek, hogy szabályozzuk-e vagy ne, és ha már
szabályozzuk, akkor milyen mélységben és milyen erővel próbáljuk visszaszorítani ezt a
társadalmilag nem kívánt jelenséget.

Úgy gondolom, a bizonyítás kérdése valóban izgalmas kérdés, de tudjuk jól, nemcsak
ennél a tényállásnál fordul elő, aminek a bizonyítási eleme sok esetben jóval nehezebb, mint
egy klasszikus, egyszerű törvényi tényállás esetében. Azt hiszem, a kölcsönszerződésnél talán
találkoztunk már ilyen jellegű problémával, de általában nem szokás a valós kölcsönösszeget
beírni ebbe a bizonyos szerződésbe. Tehát igazából a szerződésben szereplő kölcsönösszeg
szerepeltetése, illetve annak a kétszeres banki alapkamathoz való kötése ugyancsak egy
bizonyítási törést adna ebben a kérdésben, és azt hiszem, kicsit el is vinné. Hiszen mi,
törvényalkotók ezzel a módosítással szeretnénk üzenni mind az uzsorások, mind pedig az
uzsoraszerződést igénybe vevők felé, hogy ismerjük ezt a gondot, és minden tőlünk telhető
eszközzel vissza kívánjuk szorítani.

Nagyon örülök annak, hogy mégis, jelentős szakmai ellenérzés egyik frakció
képviselőitől sem érkezett. És valóban elképzelhető még további finomítás, de azt hiszem,
ennek az üzenete elég erős a társadalom számára ahhoz, hogy ezt az egyre inkább elharapózó
jelenséget törvényi eszközökkel, a magunk módján vissza tudjuk szorítani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, és
ha megengedik, a politikai érvrendszert, akár a sajátom, akár az arra való reagálást, amit
mások mondtak, mellőzöm, és maradok a szakmai résznél.

Egyrészt hadd mondjam azt, hogy a bankok az én meglátásom szerint így
semmiképpen nem fognak beleesni a szabályozásba, semmilyen módon sem. Hiszen a banki
tevékenységet jogszabály alapján lehet végezni, azt engedélyeztetni kell, s a többi, ami azt
jelenti, hogy ha egyéb jogszabályok betartásával végzik a hitelezési tevékenységet, akkor az
az én értelmezésem szerint, és ahogy én a büntetőjog dogmatikáját értelmezem, jogszabályi
felhatalmazás miatt büntethetőséget kizáró okot fog képezni. Tehát bárhogyan fogalmazzuk
meg az uzsora-bűncselekmény általános tényállását, az a bankokra nem fog vonatkozni.
Akkor fog vonatkozni, ha megteremtjük a másik lábát is, vagy a harmadikat vagy a
negyediket, ami kifejezetten a banki hitelezésnek a szabályaira vonatkozik. Tehát azt várni az
uzsora-bűncselekménytől mint általános büntetőjogi tényállástól, hogy ez magába foglalja a
banki tevékenységet, én azt gondolom, nem lehet. Erre egy külön jogszabályban kell megadni
a felhatalmazást, illetve kell megteremteni a tiltást a bankok részére. Messzemenőkig
egyetértek vele, hogy ez legyen meg. Hozzátéve azt is, hogy azért nagyon megfontolandó
dolog, hogy a banki kamatokat hol fogom limitálni, hiszen ha túlzottan alacsonyan teszem ezt
meg, alacsony szinten húzom meg, és ilyenformán a banki kockázatviselés megnő, tehát a
bankok kockázata megnő, nehezebben fognak hitelt adni, pont ezeknek a rászorult
embereknek nem fognak hitelt adni, és ez indirekt módon, a szándékainkkal ellentétesen
éppen hogy motiválni fogja az uzsorástevékenységet, hiszen nem lesz hova fordulniuk, nem
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lesz honnan fölvenniük szabályozott keretek között hitelt. Arra szeretnék tehát rávilágítani,
hogy ez egy roppant bonyolult dolog, és néha a jó szándék rossz eredményre tud vezetni.

A másik, hogy szó volt a büntethetőséget kizáró okról vagy a korlátlan enyhítés
lehetőségének a megteremtéséről. Én azon elgondolkodnék, hogy ezt valóban ebben a
jogszabályban kell-e szabályozni, vagy pedig azt tudjuk mondani - és itt kérem a kormányt,
fontolja meg, melyik megoldás a jobb -, hiszen úgy gondolom, a Be.-ben a közvetítői eljárás
gyakorlatilag ennél a bűncselekménynél lehetővé teszi, hiszen 3 évig terjedőnél, ha tevékeny
megbánást tanúsít, akkor kizáró ok, ha 5 évig terjedő, akkor ott korlátlan enyhítést tesz
lehetővé; magyarán az uzsora-bűncselekmény esetén ez egy megoldás tud lenni. Ehhez
azonban, és itt vetném föl annak szükségességét is, és azt gondolom, a kormánynak ezt meg
kellene tennie, hogy megvizsgálja azt, hogy ennek az új, viszonylag új lehetőségnek, ami a
közvetítői eljárást érinti - néhány évre tekint vissza ennek a múltja -, milyen a bírói
gyakorlata. Hiszen hallottam olyan híreket, hogy vannak olyan megyék, ahol gyakorlatilag,
kimondva, kimondatlanul, de soha nem engedélyezi az ügyész és a bíró a közvetítői
eljárásnak az alkalmazását, és ebben az esetben ez nyilván nem jó megoldás az uzsora-
bűncselekmény esetén sem. De én azt gondolom, érdemes volna ezt előbb megvizsgálni.

És végül egy mondat még az itt elhangzott szakmai érvekhez. A bizonyítás persze
nagyon sok bűncselekmény esetén nehézségbe ütközik, különböző okokból; nehéz egy
tényállást úgy megfogalmazni, mit tudom én, a bűnszervezet esetén, mindig a ló egyik
oldaláról a másikra esünk, amikor a bűnszervezetnek a fogalmát meghatározzuk: vagy nagyon
nehezen alkalmazható, vagy szinte mindenre alkalmazható, vagy pedig, mondjuk, a magas
látencia miatt nehéz a büntethetősége. Csak itt, azt gondolom, az a különbség, hogy az uzsora-
bűncselekmény esetén tudunk most olyan módot mondani és olyan módszert és olyan
megoldást, ami a bizonyítási nehézségeket általános értelemben kizárja, tehát sokkal
könnyebbé teszi a bizonyítást. Ezért gondolom azt, hogy ezt érdemes lenne mégis
megfontolni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nem lévén a vitát lezártam.
Megkérdezem az államtitkár urat, kíván-e előterjesztőként válaszolni.

Dr. Répássy Róbert reflexiói

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Konkrétan a jogszabálytervezethez való
hozzászólásaikat köszönjük; nyilván a vita ennél szélesebb körű volt.

A törvényjavaslattal kapcsolatosan már láttuk, hogy módosító indítványokban
megfogalmazódott néhány irány, ezek közül van olyan, amellyel egyet tudunk érteni. Tehát
azok a módosító javaslatok, amelyek a törvényjavaslat koncepcióját nem érintik, hanem ezen
belül szeretnék javítani a tényállást, azok megfontolandóak.

Egyelőre csak ennyit tudok mondani, és majd nyilván a részletes vitában többet is
tudok erről mondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal előtt jelzem, hogy Varga István képviselő urat
Papcsák Ferenc, Turi-Kovács Béla képviselő urat Kozma Péter, Staudt Gábor képviselő urat
Gaudi-Nagy Tamás helyettesíti.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Határozathozatal következik. Ki ért egyet az általános vitára alkalmasság
kimondásával? (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú? (Jelzésre:) Nem. Ellenszavazat? (Szavazás.
- Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ezek szerint Steiner képviselő úr nem
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vett részt a szavazásban. Akkor kimondom a határozatot: a bizottság 22 igen szavazattal - egy
részt nem vétel mellett - általános vitára alkalmasnak mondta ki a javaslatot.

Előadót kíván-e a bizottság állítani? (Jelzésre:) Vas Imre képviselő úr vállalja ezt a
többségi oldalon. Kisebbségi oldalon van-e előadó? (Nincs jelentkező.) Kisebbségi előadót
nem állít a bizottság. Akkor a többségi álláspont interpretációja mellett képviselő úr - a vitát
úgyis előadja - röviden utaljon a kisebbségi véleményekre is. Köszönöm szépen.

Innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/1486.
szám); az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság által benyújtott módosító javaslat
megvitatása

Áttérünk a 3. napirendi pontra: az innovációs és fejlesztési eseti bizottság
létrehozásáról szóló H/1486. számú országgyűlési határozati javaslatra, melynek kapcsán egy
módosító javaslat, az oktatási bizottság módosító javaslata, amelyik a bizottságunk
kompetenciájába tartozik.

Előterjesztőt nem látok, ez nem akadálya a tárgyalásnak a Házszabály szerint, mivel
hogy képviselői önálló indítványról van szó; az oktatási bizottságnak nem látom képviselőjét;
a kormány sem vesz részt ebben a napirendi pontban, ezt rögzítem.

Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ha senki, határozathozatal
következik.

Ki támogatja a bizottság javaslatát? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19
igen szavazat. Ellene? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás.
Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot támogatta.

Áttérnénk a 4. napirendi pontra: a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat T/3927. szám alatt. Jelzem, hogy én ezt napirendre
javasoltam, a bizottság meg is szavazta a napirendet, de én személy szerint nem látok olyan
módosító javaslatot, amelyik a bizottság kompetenciájába tartozik. Ha van bárki részéről
felvetés, hogy valamelyik módosító javaslatot tárgyaljuk meg, kérem, jelezze. Ennek
hiányában a napirendet lezártnak tekintem. Van-e ilyen jelzés? (Nincs.) Nincs.

Köszönöm, hogy a kormány képviselője itt megjelent, de dolga ezúttal nem akadt. A
4. napirendi pontot ezzel lezárom.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről

a) A hitelválság által érintett személyek helyzetének rendezése érdekében szükséges
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3878. szám)

Tárgysorozatba-vételi döntésekről szóló 5. napirendi pontunkra térünk át. Először
Bertha Szilvia és két másik, a Jobbik-frakcióhoz tartozó képviselőtársa által T/3878. szám
alatt előterjesztett, a hitelválság által érintett személyek helyzetének rendezése érdekében
szükséges egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
tárgysorozatba-vételét tárgyaljuk.

Kérem az előterjesztők képviseletében megjelent képviselő urat, foglaljon helyet.
Lenhardt Balázs képviselő úr, megadom a szót.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm szépen. Köszöntöm a bizottság
tagjait és a vendégeket.

Két olyan javaslatot terjesztett elő a Jobbik augusztus folyamán, amelyhez hasonlóakat
már korábban is tettünk, és érdemben tudna ezzel a kormányzat végre tenni valamit a
devizahitelesek érdekében. Mert sajnos az elmúlt időszakban több, nagy dérrel-dúrral
beharangozott csomag is volt, amivel majd megoldja a devizahiteles-válságot és a bajba jutott
emberek problémáit, de ezek legtöbbször olyan javaslatok voltak, amelyek semmilyen érdemi
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segítséget nem nyújtottak, illetve nagyon kevés ember számára, vagy nagyon kicsi volt az a
hozadék, amit eredményezhettek.

Ne felejtsük el, hogy 2001-ben sajnos az első Orbán-kormány volt az, amely
törvényben tette lehetővé azt, hogy a szerződéseket a bankok egyoldalúan módosítsák. A most
napirenden fekvő két javaslat közül az első a korábban még Rogán Antal által is felvetett
javaslat lenne, hogy az a kiszolgáltatott ember, akinek a jelzáloggal terhelt ingatlana már
árverésre kerül, ezt követően legalább ne követelhessen tőle a pénzintézet további terheket,
tehát szabaduljon a jelzáloggal terhelt ingatlan elvesztése árán a hitelétől. Mert itt sajnos a
joggyakorlatban az az eset fordul elő az ilyen árverezéseknél, hogy a bank egy menekülési
értéken értékesíti ezt az ingatlant, ami töredéke a valós piaci árnak, majd utána követeli
továbbra is a szerencsétlen adóstól a szerinte még jogosan járó díjakat. Ez teljesen nonszensz.
Ez érdemben segített volna, csak hát úgy tűnik, a bankügyi lobbi nyomására ezt a kormányzat
még tavaly nyáron nagyon gyorsan levette a napirendről, mert akkor volt ez az utolsó
úgynevezett nyolcpontos javaslatcsomag, amelynek ez is egy része lett volna. Most kérjük a
kormányzati többséget, hogy tegye lehetővé, hogy egy tényleg kiszolgáltatott rétegen legalább
ennyiben tudjunk segíteni.

A második javaslat pedig a végrehajtási jutalék…

ELNÖK: Az egy külön napirendi pont. (Dr. Lenhardt Balázs: Az külön napirendi
pont?)

Megkérdezem a kormány képviselőjét, Répássy Róbert államtitkár urat, tud-e
kormányálláspontot közölni.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, a tárgysorozatba-vételnél még nem foglal állást a kormány. Amennyiben a bizottság
úgy dönt, hogy tárgysorozatba veszi, akkor az általános vitára alkalmasság esetén majd állást
foglalunk.

ELNÖK: Most csak a tárgysorozatba-vétel a téma. A kormány nem nyilatkozik ebben
a pillanatban; nem is köteles természetesen, erről ügyrendi állásfoglalás van.

Érdemben hozzászólásra Ipkovich György képviselő úr jelentkezett. Tessék!

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Időről időre a
devizaválságot követően – amit mostanában érdekes módon euróválságnak beszélnek, de hát
nem igazán az euró válságáról van szó, hanem világgazdasági válságról – kialakult helyzet
rendezéséről időről időre tervek kerülnek elénk. Amiről a múltkor döntöttünk, szintén a
probléma kezelését szolgálta, azoknak a problémáját kezelte a múltkori döntés, amit a
parlament meghozott, akik tudják vagy alkalmasak egy összegben kifizetni 180 forinton a
svájcifrank-hitelüket. Úgy látszik, ez a probléma kezelhető volt.

Érdekes dolog a felelősség feszegetésénél, hogy egy kormány, amely 175 forintos
franknál átveszi az országot, 250-nél kezd gondolkodni, hogy ki a felelős a kialakult
helyzetért. De hát ez most nem ide tartozik.

Ami miatt szimpatikus a most előterjesztett javaslat – bármilyen furcsának is tűnik
képviselőtársamnak –, az az, hogy azokon próbál segíteni, akik nem tudnak ezzel a múltkor
felajánlott lehetőséggel élni. Jogvégzett társaim bizonyára emlékeznek római jogi
tanulmányaikból az úgynevezett societas leonina tilalmára; ez az oroszlántársaság tilalmát
jelentette a római jogban, ami arról szólt, hogy tilos olyan társaságot létrehozni, ahol az egyik
felet csak a kötelezettségek, a másik felet meg csak a jogok illetik meg. Ha megnézzük ezeket
a szerződéseket, engem erősen emlékeztetnek az úgynevezett societas leoninára ezek a fajta
hitelszerződések.
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A másik dolog, amit végig kellene gondolni általános érvénnyel a szabályozásnál,
hogy az úgynevezett árfolyamkockázat meddig tart, és mikor lép be egy úgynevezett vis
maior helyzet, ami már nem a kockázat körébe tartozik, hanem ellenállhatatlan erő által
kialakított helyzet áll elő.

A mostani jobbikos előterjesztés tulajdonképpen az igazságérzetét javítja az embernek,
mert az a pénzintézet, amelynek a hitel kibocsátásakor alkalma volt környezettanulmányt,
vagyonértékelést, minden kutyafülét megtenni annak érdekében, hogy a kihelyezett tőkéje
biztonságban legyen, hát valami kockázatot vállaljon a kialakult gazdasági helyzetben!
Nevezetesen azt a kockázatot, hogy amikor két nem várt dolog áll elő, egy árfolyam-
különbözet drasztikus változása és egy ingatlanpiaci helyzetnek a szintén drasztikus változása,
hát valamelyikből részesedjen!

Én hajlok afelé, hogy meg kellene tárgyalni, elnök úr, azt a helyzetet, amikor azt
kellene kimondania a parlamentnek, hogy nem adunk állami kényszert olyan követelés mögé,
amely részben egyoldalú szerződésmódosításból, ráadásul a felek együttesen vállalt piaci
kockázatából fakad, és ez körülbelül így kellene hogy kinézzen. Nem mondom, hogy szó
szerint ezt az előterjesztést támogatnám, de bizonyára megtalálnánk azt a közös hangot,
amellyel tudnánk szabályozni ezt a problémakört.

Úgyhogy a magam részéről a tárgysorozatba-vételt – nem tudom, frakciótársaim mit
szólnak ehhez – támogatnám. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gyüre Csaba képviselő úr!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mindenképpen
egy jó javaslat fekszik az asztalunkon, én úgy látom, és tényleg sok minden elhangzott itt már
ezzel kapcsolatban, miért is jó ez a törvényjavaslat. Ami a legfontosabb, hogy valóban,
kitűnik az eddigi gyakorlatból, hogy nagyon egyoldalú volt a kockázatvállalás, és
gyakorlatilag minden kockázatot a hitelt felvevők vállaltak magukra, ez pedig egy közös
kockázatvállalást jelent mindenképpen, és nagyon fontos az, hogy felelős döntést kell hoznia
innentől kezdve a banknak. Tehát megszűnik az, hogy úgy ad 90 százalékos hitelt, hogy
gyakorlatilag nem is jól lett felértékelve adott esetben, mert ez volt a banknak a célja, hogy
minél több deviza alapú hitelt kihelyezzen, és minél többet vegyenek föl, mert ő annál jobban
jár. Nyilván itt erőteljesen bejön a bank felelőssége, és valóban, a bank olyan felelős
magatartást tanúsítson, hogy ebbe a keretbe férjen bele mind a hitel összege, mind a kamatok,
mind a kezelési költségek, valamint az esetleges végrehajtási költségek. Tehát a bank is
vállalja be ezt a kockázatot, nem beszélve arról, hogy igazából itt a szaktudás, hogy körülbelül
milyen a kockázata egy hitelnek, hogy körülbelül milyen pénzért lehet értékesíteni azt az
ingatlant, ebben a banknak van meg a szaktudása, csak ő tudja, hogy mikor lehet és mikor
nem lehet. Tehát felelősebb lesz a döntés a bank részéről, és nagyon sok olyan esetben,
amikor egyébként már a bank is jól látja, hogy valószínűleg nem fogják tudni ezt a hitelt
kifizetni, de neki azért ez megéri, hát, ilyen esetekben nem fog a bank a jövőben hitelezni.

Mindenképpen fontosnak tartom, amire Lenhardt Balázs képviselőtársam felhívta a
figyelmünket, hogy megszünteti a visszaéléseket, legalábbis nagymértékben csökkenti.
Hiszen valamennyien, akik gyakorló jogászok vagyunk, látjuk azt a tapasztalatot, hogy az
árverések során az ingatlanokat, ingóságokat mennyire áron alul, milyen mértékben levive az
árukat, adják el, nagyon sok esetben bizonyíthatatlan bűncselekmények elkövetésével, amikor
összejátszik az árverező azzal, aki az árverezést végrehajtja, és gyakorlatilag 50 százalékos
áron vagy sokszor még az alatt tudják értékesíteni, még ha jogszabály erre nem is ad
lehetőséget, de mindenféle alulértékeléssel és egyebekkel. Tehát ez a jogszabály
mindenféleképpen, azt gondolom, a törvények jobb érvényesülése, illetve a jobban történő
betartása irányába viszi el a joggyakorlatot, és a felelősséget most már picit az eddig
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igazságtalan előnyt élvező bankok javára is súlyosbítja, tehát ők is viselnek felelősséget,
sokkal nagyobb mértékben, mint eddig.

Mindenféleképpen támogatandónak tartjuk ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én arra szeretném buzdítani kormánypárti
képviselőtársaimat, hogy mindenképpen osszák meg a véleményüket velünk meg az összes
polgárral, akik most itt nagyon kíváncsian várják, hogy ez a javaslat tárgysorozatba kerül-e,
hiszen nagyon sokan valóban olyan nehéz egzisztenciális helyzetbe kerültek, a
kiszolgáltatottságuk végletekig fokozódott, akiknek valóban a fedezetül szolgáló ingatlan
elvesztése után is még éveken át fizetésükből, nyugdíjukból, bármilyen bevételükből kell még
hosszú éveken át ezt az irreálisra duzzadt tartozást megfizetni. Most már gyakorlatilag három-
négyszeres terheket kell megfizetni az eredetileg felvett összeghez képest.

A legfontosabb eleme a javaslatnak az, amire felhívnám a figyelmet, hogy a bank
elméletileg és gyakorlatilag sem veszíthet igazából ezen nagyot, hiszen ha annak idején
gondosan járt el az ingatlanfedezet felmérésénél, és ezt az ingatlant, amelynek értékesítésére
sor kerül, megfelelő fedezetként elfogadta annak idején a hitelkihelyezéskor, akkor a
kockázatát valóban neki kell viselni, ha ez ma nem nyújt elég fedezetet a tartozás rendezésére.
De hogy egy életen át adósrabszolgaként éljenek polgárok a lakásuk elárverezése után is, ezt a
helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni. A javaslat ezt célozza.

Még van egy nagyon fontos eleme, erre is felhívom a figyelmet. A nép ügyvédje
rendszerben azok is vehessenek részt jogi tanácsadás kérésével, akik devizaadósként
belekerültek most a rendszerbe. Nagyon nehéz a sorsuk, az életük, hiszen ha úgymond a
rendes piacról kell beszerezni a jogi segítséget, azt nem tudják megtenni, legalábbis nagyon
nehezen, ugyanakkor pedig ezt a rendszert ezért találták ki, hogy kiszolgáltatott, nehéz
helyzetben levő emberek az állam által fizetett ügyvédek segítségével segítséget kaphassanak.
Szerintem ezt kötelességünk támogatni.

Erre kérem és buzdítom a kormánypárti képviselőket is, és örömmel hallom, hogy az
MSZP részéről támogatják a javaslatot, dacára annak, hogy az elmúlt évek
devizahitelezésének gyakorlatáért a legnagyobb felelősséget ők viselik.

ELNÖK: Nincs további hozzászóló. Az előterjesztőnek megadom a szót, bár jelzem,
hogy csak támogató hozzászólás volt. Kíván-e ezekre válaszolni?

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm szépen. Mivel érdemi vita nem
alakult ki, úgy vettem, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja ezt a javaslatot.

ELNÖK: Hát, ezt mindjárt meglátjuk. (Derültség.) Határozathozatal következik.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Ki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) 11 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.)
2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. Megállapítom, hogy az igen szavazatok
kisebbségben maradtak, a bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot.

A másik javaslatra tessék áttérni, a T/3879.szám alattira. Lenhardt képviselő úré a szó.

b) A végrehajtási eljárás jutalékának csökkentése érdekében a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3879. szám)

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm. Hát, csökkent reményekkel
terjesztem elő az amúgy sem túlzott elvárásokhoz képest. Pősze Lajos képviselőtársam
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tartózkodását nem tudom mire vélni, aki igazán megtehette volna, hogy a devizahitelesek
érdekében és nem a kormányzati álláspontot követve szavaz; de valamiért nem tartotta ezt
fontosnak most sem.

A második javaslat pedig… (Közbeszólások.) Jó, igen.

ELNÖK: Képviselő úr, tessék!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Igen, igen. A második javaslat pedig arról szól,
hogy a végrehajtási jutalékot, amely jelenleg 10 százalék körül van, maximalizálni kellene a
végrehajtási törvény keretein belül 2 százalékos összegben. Itt szintén a legnehezebb
helyzetbe került adósokról van szó, akiknek viszik már az ingatlanát, vagyonát, és ekkor még
ez a maffiaszerűen működő végrehajtási csoport még egy újabb bőrt húz le róla, és tényleg
hihetetlen sarccal, megengedően és összejátszva a különböző ingatlanmaffiákkal, fosztják ki
ezeket az embereket. Ezért lenne elodázhatatlan és rendkívül sürgős ennek a változásnak a
hatálybalépése, ezért is indítványozzuk, hogy a törvény kihirdetését követő ötödik napon
lépjen hatályba a törvény, és limitáljuk ezt a végrehajtási jutalékot 2 százalékra.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely és Schiffer András jelentkezett. Bárándy
Gergelyé a szó.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Nagyjából kiegészítve azt, ami eddig elhangzott…

ELNÖK: Bocsánat, ne haragudjon, képviselő úr, de elkövettem egy hibát. A kormányt
kérdezem, és utána visszaadom a szót. (Dr. Bárándy Gergely: Persze, értem.)

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, itt is az a helyzet, hogy a tárgysorozatba-vételről még nem foglal állást a kormány.

Azért azt hadd jegyezzem meg, csak hogy kicsit élénkítsem a vitájukat, hogy a
végrehajtási díj jelen pillanatban – ezt lehet másként is szabályozni, de jelen pillanatban –
miniszteri rendelet hatáskörébe tartozik. Tehát most olyasmiről beszélünk, ami nem
törvényhozási tárgy. De mondom, ez lehet másként is; ha az Országgyűlés úgy dönt, hogy
törvényben akarja szabályozni a díjat, akkor ennek nincs akadálya.

Köszönöm.

ELNÖK: Igen. Bárándy Gergely!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Valószínűleg
mégis hasznos volt, hogy államtitkár úr előttem szólt, hiszen azt gondolom, jelen helyzetben
bizony indokolt lehet ennek a területnek a törvényben való szabályozása. Azokra az érvekre
hivatkozom én is, ahogy ismétlem az előző fölszólaláskezdeményem bevezetőjét, ami
elhangzott az előző napirendi pont kapcsán. Látjuk azt, és gondolom, nem csak én vagyok az
a képviselő, aki ilyen bajba jutott emberektől kapok levelet, hogy mit tegyenek, és egyes
levelekben pontosan levezetik azt, hogy mondjuk, egy 10 milliós tartozásból hogyan lesz 40
milliós tartozás, amiből körülbelül 10-15 millió forint a végrehajtásnak a költsége. Úgyhogy
én azt gondolom, ezt nagyon is indokolt napirendre venni, nagyon is indokolt erről beszélni.

El tudom azt képzelni, hogy ha a parlamenti vita úgy alakul, hogy a kormány,
mondjuk, a vita során azt jelenti be, hogy kérem szépen, a vitát nem érdemes tovább folytatni,
és nemmel kell szavazni az előterjesztésre, mert én már miniszteri rendeletben megoldottam
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azt, hogy ezt a százalékos összeget csökkentettem, akkor lehet utána ezt a javaslatot
visszavonni vagy erre nemmel szavazni. Azonban az Országgyűlésnek, tekintettel arra, hogy a
kormányhatározatok mikénti alakulására semmiféle befolyása nincs, indokolt ezzel a témával
foglalkozni, és ha másra nem is jó egy ilyen előterjesztés, mint hogy a plenáris ülés keretében
megvitassuk egy ilyen tárgyú jogszabály módosításának a szükségességét, az biztos, hogy ez
indokolt.

Éppen ezért a magam részéről támogatni fogom a tárgysorozatba-vételt. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Schiffer András!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Csak annyit mondanék, hogy itt eltelt 15 hónap
úgy, hogy a kormány rendszerszintű ajánlattal a devizahiteladós-krízissel kapcsolatban nem
jelentkezett. Ami itt a múlt héten történt, ott körülbelül annyi szólt a devizahitel-adósok nagy
tömegeinek, hogy Lázár János rendkívül demagóg szónoklatban ostorozta a bankokat.
Ténylegesen a Fidesz minden olyan javaslatot eddig lesöpört az asztalról, ami a bankok
megrendszabályozásáról szólt, és ténylegesen a múlt heti elfogadott törvényjavaslat kizárólag
egy szűk réteg számára dob mentőövet.

Innentől kezdve én azt gondolom, a parlamentnek kutya kötelessége, hogy minden
olyan javaslatot, ami egyébként a devizahitel-adósok nagy része számára valamiféle
rendszerszintű megoldást kínál, támogasson vagy legalább vitatkozzon róla. Én azt gondolom,
szégyenletes volt az imént is az, hogy önök egész egyszerűen lesöprik az asztalról,
tárgysorozatba se veszik azokat a javaslatokat, ami nem egy szűk rétegnek, nem a parlamenti
képviselőknek nyújt mentőövet, hanem a devizahitel-adósok többségének. Ezt a javaslatot
annál is inkább támogatnám, mert az LMP egyébként egy nagyon hasonló tartalmú
törvényjavaslatot szintén előterjesztett.

ELNÖK: Köszönöm. Pősze Lajos!

PŐSZE LAJOS (független): Csak röviden. Nem kívánok Lenhardt képviselőtársam
személyeskedő megjegyzésére reagálni, egy-egy mondatot azonban a két előterjesztéshez
mondanék, hogy nekem mi volt a dilemmám.

Az előzőnél is az volt a dilemmám, hogy ezek nagyon sommásan, egyben kezelik a
problémákat, és nem beszéltünk még az elmúlt hónapokban itt erről, sem a bizottságban, sem
a parlamentben, de azért, kérem szépen, rengeteg visszaélés, rengeteg csalás, rengeteg
sikkasztás történt a devizahitelek felvétele kapcsán. Nagyon sokan vettek fel úgy sok száz
millió forintot, és ezek még most fognak előjönni, higgyék el, vagy milliárdokat a bankoktól,
összejátszva a bankokkal, amelyeknek a pénze a spekuláció irányába ment. És az ilyen
leegyszerűsített benyújtások, mint ami az előző is volt, ezek gyakorlatilag mindenkinek
egyfajta menlevelet, segítséget adnának, anélkül, hogy differenciálnák, hogy mi történt.

Ugyanígy ez a második, a végrehajtások. Kérem szépen, lehet azt mondani, hogy egy
végrehajtónak vannak dologi kiadásai, van sikerdíja, jutaléka, különböző tételek, azt mondjuk,
hogy egy 10 milliós hitel behajtásánál össze tud szedni, mondjuk, 1-1,5 millió forintot.
(Közbeszólásra:) Lehet, hogy kevesebbet; én elég sok végrehajtást indítottam az elmúlt két-
három évben, úgy nagyjából azért tudom, hogy ez hogy megy. De ne felejtsük el azt sem,
kérem, hogy rengetegen visszaélnek a végrehajthatósággal, és ne felejtsük el, hogy nagyon
sokan éppenséggel, ha nagyon levisszük a végrehajtási díjat, differenciálás nélkül minden
esetben, akkor egyszerűen olyan helyzetbe hozzuk a végrehajtókat, hogy most nem akarok
ilyen élesen fogalmazni, de fillérekért korrumpálhatóak lesznek. Tehát itt van egy olyan
dolog, hogy a végrehajthatóság intézményét magában az országban fent kell tartani. Nem
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lehet megint egyetlenegy rendelkezéssel mindenkinek, akinek a lakásán hitel van,
végrehajtással kapcsolatban egy ilyen könnyítést adni.

Mind a két előterjesztésben ezeket a sommás leegyszerűsítéseket tartom problémának,
ezért tartózkodtam és fogok most is tartózkodni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az előttünk fekvő javaslat álláspontom
szerint, ugyanúgy, mint az előző, kifejezetten egy célzott és a konkrét a problémára reagáló
javaslat, tehát nem értem Pősze Lajos képviselőtársam felvetését, mert ezek kifejezetten a
devizaadósokra szabott tényállások. Ha egyébként pedig a kormányoldalon megvan a
jogszabály-alkotási akarat, akkor ezt módosító javaslatokkal majd a tárgysorozatba-vétel után
meg lehet tenni még. Tehát lehet itt ezen csemegézni, mondjuk, a Ptk.-ban sem biztos, hogy
jó, ha mondjuk, a jelzálog teljes körű mentesítést jelent, tehát hogy a fedezetül szolgáló
ingatlan értékesítése után már minden jogviszonyra kiterjedjen-e vagy sem, de szerintem ezt
meg lehet csinálni majd a tárgysorozatba-vételt követően.

Arra viszont hadd emlékeztessek, hogy valóban, ahogy államtitkár úr mondta
egyébként, a 14/1994-es IM-rendelet szabályozza a végrehajtót megillető díjakat és
költségtérítéseket, de valóban több tételből áll. Úgyhogy itt azért mondjuk el, hogy a
munkadíj képezi az egyik részt, amely mondjuk, 100 ezer forint meg nem haladása esetén
4 ezer forint, illetve 10 millió forint fölött már 0,5 százalék, tehát egy degresszív kulcs alapján
alakul, és a jutalék valóban egy extraordinálisan magas összeg. Tehát 5 milliót meg nem
haladó összegnél 10 százalék, 10 millió fölött pedig 5 százalék, 90 ezer forint plusz a fölötte
levő rész 5 százaléka. Tehát ez egyszerűen tényleg olyan léptékeket jelent, ami valóban
értékaránytalan juttatást biztosít a végrehajtónak. A másik oldalon pedig megint csak
csökkentik. Tehát ha itt van egy kormányzati szándék arra, és van egy közös képviselői akarat
bennünk arra, hogy ezeknek a szerencsétlen megszorult devizaadósoknak, akik döntő
többségben önhibájukon kívül kerültek ebbe az áldatlan helyzetbe, igenis, most tegyünk
kivételt, és rájuk tekintettel, tehát csak rájuk fókuszálva, tehát ha a javaslatnak ez a része ilyen
szempontból nem kellően konkrét, akkor tegyük meg együtt, és mondjuk azt, hogy akkor ez
csak a devizaadósokra vonatkozó jutalék szabályozása. Hiszen miért ne tehetné meg a
törvényhozás, hogy egy egyébként miniszteri hatáskörben levő díjrendeletet vagy díjszabályt
módosítson? Ennek a súlya, jelentősége már csak azért is indokolt, mert miniszterelnök úr is
az országmentő csomagjában határozott lépéseket helyezett kilátásba a devizaadósok
megmentése érdekében. Persze ezt nem nagyon látjuk, de a végtörlesztésnek persze örülünk,
ami szintén egy jobbikos előterjesztésre vagy javaslatra került beépítésre. De az igazi, a nagy
megoldások hiányoznak. Viszont ha most ég a ház, akkor legalább már addig is kezdjük meg
a tűz oltását kisebb vödrökkel, amíg a nagy vízsugár meg nem érkezik, hogy az egész tüzet
eloltsuk. De addig meg nem tenni ezeket a lépéseket, ez egy súlyos, kirívó felelőtlenség, és
ezért, azt gondolom, nagyon keserű árat fog mindenki fizetni, aki nem támogatja ezt az
előterjesztést.

ELNÖK: Staudt Gábor!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Gaudi képviselőtársam
nagyon sok mindent elmondott itt előttem. Viszont a jegyzőkönyv kedvéért, hogy tisztán
lássunk: azzal vádolni az ellenzéket, hogy egy törvényjavaslatot nyújt be, illetve egy
törvénymódosítást, amelyben esetleg miniszteri rendelettel is el lehetne járni, azt hiszem,
abszurd. Akkor miért nem tették meg eddig? Jó, hogy ilyen magas jutalékokkal dolgoznak a
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végrehajtók? Szerintem nem. És ha az embereket megkérdeznénk, nyilván erre a válaszra
jutnánk. Akkor miért nem történt semmi?

Most úgy érzem magam, mintha valahol lenne egy kormány, amelyben a jelen lévő
államtitkár úr meg senki nem lenne érintett, és akkor azon polemizálunk, hogy akkor hát ezt
kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meg lehetne oldani. Ezt nagyon várnánk, és
az emberek is nagyon várnák, hogy ebben előrelépés legyen.

Arra meg nem nagyon reagálnék Pősze képviselőtársam felvetésére, hogy itt a
végrehajtókat félti. Amíg egy orvosrezidens 80 ezer forint nettót keres, addig én nem a több
milliós jutalékoknak a lecsökkentésén vagy normálisabb szintre való visszavételén aggódnék
a végrehajtók esetében, és ugyanígy a bankoknál is. Amerikában napi szinten mennek csődbe
bankok. Ha nem megfelelő gyakorlattal hiteleznek, ha nem megfelelően mérik fel a
kockázatot, véleményem szerint, ha egy-két bank Magyarországon ugyanerre a sorsra jut,
lévén, hogy a betétek biztosítva vannak tudtommal, tehát az egyszerű, hétköznapi embereknek
a befektetései nem vesznek el egy bank csődje esetén, az egyéb spekuláns tőkével meg nem
tudunk és nem is nagyon akarunk foglalkozni.

Köszönöm.

ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó.

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az előterjesztés jogszabály-
szerkesztésileg igen sok kívánnivalót hagy maga után. Itt már szóba került, hogy a végrehajtó
díjazása több tételből áll össze, és ebből a sok tételből kiemel egyet, amit a miniszteri rendelet
helyett majd törvényben kíván szabályozni. Vagy az összes díjazást törvényben szabályozzuk,
vagy mindegyiket hagyjuk miniszteri rendeletben. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Így van. Írja ezt
elő!) És egyébként meg nem helyezi hatályon kívül a miniszteri rendelet kiadására vonatkozó
felhatalmazó rendelkezést a törvényben. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Javítani kell!) Szerintem
javíthatatlan módon… (Dr. Staudt Gábor: A lényegéről beszéljünk! – Dr. Gaudi-Nagy
Tamás: Akarjuk vagy nem akarjuk a csökkentést?) Elnézést, én meghallgattam
képviselőtársamat…

ELNÖK: Képviselő urak, mindenki szót kap, ne szóljunk bele!

DR. VAS IMRE (Fidesz): A másik pedig, hogy itt horribilis összegű díjazásról
beszélünk. Azért arra mindenkinek fölhívnám a figyelmét, anélkül, hogy én védeném a
végrehajtókat, de körülbelül az ügyeknek a 98 százaléka, mondjuk, 5-10-15 ezer forintos
követelés behajtására vonatkozik, ahol ugyanúgy egyébként nyolc-tíz tértivevényes levelet
kell feladni, és ott is hasonló százalékban van a díjazás. És ha mondjuk, egy 15 ezer forintos
követelésnek a jutalékát 2 százalékban határozzuk meg, akkor az, ha jól számolom, 300 forint
maximum, amiből egy darab tértivevényes levelet nem lehet feladni. (Dr. Gaudi-Nagy
Tamás: De itt nem erről van szó!) Tehát a maximálásnál nem mindegy, hogy milyen összegű.
Mert mondjuk, egy 10 millió forintos követelésbehajtásnál a 2 százalék nem kevés, de egy
15 ezer forintos összeg esetén már igencsak megkérdőjelezheti az eredményességet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Muszáj ismételt hozzászólás, képviselő úr?

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem ismételek, reagálok erre. (Derültség.)

ELNÖK: Tessék, képviselő úr, tessék reagálni!
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Először is szeretném
megköszönni egyáltalán a kormánypárti képviselőtársak közül Vas Imrének, hogy ő
hozzászólt, de abszolút elfogadhatatlan, amit mond, mert gyakorlatilag miért ne dönthetne
úgy az Országgyűlés, hogy egy végrehajtási díjcsomagból, mondjuk, kiemel egy elemet, és
arra törvényi szintű szabályozást ad, a többire meg meghagyja a miniszteri hatáskört. És
mindazok a hibák, úgymond, amelyekre felhívta a figyelmet, ezek mind orvosolhatók, egy
módosító javaslattal ez bármikor megtehető. Szerintem nekünk azon kell dolgozni, hogy
hogyan lehet egy olyan állapotba hozni ezt a javaslatot, hogy ez minél hamarabb elfogadásra
kerüljön, és minél hamarabb kézzelfogható módon enyhítse a végső elkeseredésbe került
devizaadósok helyzetét, akik közül egyre többen öngyilkosok lesznek – úgyhogy itt egyéni
drámák zajlanak! Azért ne tegyünk úgy, minthogyha itt valami bankok és végrehajtók zsebét
érintő szörnyű javaslatokról lenne szó! Itt egyszerűen életmentésről van szó!

A másik pedig, hogy a végrehajtó a végrehajtási eljárás megindításakor megkapja a
költségelőleget, ami elég jelentős összeg. Tehát gyakorlatilag a kis, bagatell végrehajtási
ügyekben a végrehajtók cselekménye általában abból áll, hogy lehívják a nyilvántartásokat,
mondjuk, ismeretlen helyen tartózkodik az adós, és onnantól kezdve nem tud tovább mit
csinálni, szünetel az eljárás. Tehát a végrehajtók az ügyek döntő többségében, a kis ügyek
döntő többségében amúgy is jól járnak, a nagy ügyekben pedig arról van szó, hogy ne
terhelődjön rá az adósokra. Tehát nem úgy kell nézni ezt, hogy elveszünk valakitől valamit,
hanem hogy ne terheljük rá az adósokra az egyébként is már őket tönkretevő
devizaadósságból – ugye, fiktív devizaadósságból – fakadó további terheket.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Répássy államtitkár úré a szó.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Azért szeretnék, elnök úr, hozzászólni, mert az, hogy nem foglalt állást a kormány, nem azt
jelenti, hogy szakmailag alkalmas ez a törvényjavaslat a céljainak a kiváltására. Bocsánat,
azért van szakmai véleményünk, csak nem szerettem volna rontani a tárgysorozatba-vétel
esélyeit azzal, hogy felsorolom, milyen alkalmatlan ez a javaslat. (Dr. Staudt Gábor: Óóó!)

Csak egyetlen apróságot mondanék, hogy a törvényjavaslatban egyetlenegy szó nincs
arról, hogy ezt a szabályt a hiteladósok ügyeiben kellene alkalmazni. Tehát nincs benne erről
szó! Ez így az összes végrehajtásra vonatkozna, tehát a leggazdagabbak végrehajtására is
vonatkozna. Vagyis amit itt a jobbikos képviselők állítanak, az nem olvasható ki a
törvényjavaslatból.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászóló hiányában a vitát lezárom. Az
előterjesztőnek adom meg a szót viszonválaszra.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Schiffer Andrással teljesen egyetértve, lesújtva
és megdöbbenve ülök attól a tehertől, amit az a vérlázító cinizmus jelent, ami a nemzeti
együttműködés rendszerét átitatja, és amivel itt önök megnyilvánulnak a valóban
kiszolgáltatott és olyan gondokkal küzdő emberek problémái iránt, akin nem segít más; ahogy
visszamenőlegesen most próbálják a büntetőjogi felelősség útját megtalálni az ország
eladósodásáért, és a korábbi miniszterek és miniszterelnökök akkori magatartásában
megtalálni, hogy miben volt ez jogellenes. Igazság szerint majd később azoknak a tönkrement
embereknek a tíz- és százezrei, akik az önök nem cselekvése miatt jutnak olyan körülmények
közé, ami már nem visszafordítható, majd önök álljanak oda az ítélőszékük elé, és akkor
adjanak magyarázatot, hogy jogszabály-szerkesztési indokokra hivatkozással önök miért nem
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tesznek semmit, és mi akadályozza önöket abban, hogy benyújtsanak, mondjuk, egy másik
hasonló javaslatot, ami akár a kormány álláspontját maximálisan tükrözi, és megfelel ezeknek
a hihetetlen magas jogi standardoknak, amiben itt Répássy képviselőtársam hisz. Egészen
elképesztő ez a fajta hozzáállás! És remélem, önök fognak majd azokkal az emberekkel
szembenézni, akik tényleg elveszítik mindenüket, és reményük sincs, hogy újrakezdjenek,
vagy akár az életükkel is fizetnek azért az igazságtalan rendszerért, ami itt kialakult az elmúlt
időszakban.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslat
tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 7 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nincs.
Tartózkodás? (Szavazás.) 18 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba a
javaslatot.

c) Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/4276. szám)

Harmadik tárgysorozatba-vételi témánk a T/4276. szám alatti, az igazságszolgáltatást
érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat; Papcsák Ferenc és Vas Imre
képviselő urak együttes indítványa.

Melyikük kívánja indokolni? Vas Imre képviselő úré a szó mint előterjesztőé.

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Nincs kiegészítésem. Kérem a
bizottságot, vegye tárgysorozatba. Köszönöm szépen.

ELNÖK: A kormány képviselőjét kérdezem.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Itt most szokásomtól eltérően lenne mondanivalóm, merthogy általános vitára
alkalmasságáról is véleményt kell nyilvánítania a bizottságnak.

A törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét, illetőleg általános vitára bocsátását
támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergelyé a szó.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Kérdésem lenne az
előterjesztőkhöz, hogy a kiemelt jelentőségű ügyekben mi indokolja azt, hogy a Be. 314. §-a
szerinti megszólalási jog a sértettek esetében másként alakuljon. Mert őszintén szólva én
ennek elvi alapján nem nagyon látom, ott ugyanúgy tudja képviselni az ügyész – gondolom,
ebben a testületben önök azért bíznak – a vádat a vádbeszéde során. Én igazából nem nagyon
értem, hogy a sértettnek itt a többi ügyhöz képest miért kellene egy kiemelt hozzászólási jogot
biztosítani.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) A viszonválaszra az
előterjesztőnek megadom a szót.

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. A nagy vagyoni érték az oka, merthogy
itt 400 millió forint feletti perekről beszélünk. Köszönöm. (Dr. Bárándy Gergely: Elnézést…!)



- 34 -

ELNÖK: Nincs, lezártuk, képviselő úr, nem volt hozzászólás. (Dr. Bárándy Gergely:
De nem ez a kérdés! Ez a Pp.-re vonatkozik, összekeveri a Btk.-val!) Képviselő úr, elnézést
kérek, van egy eljárási rend. Hozzászólás nem volt, a vitát lezártam, képviselő úr, az
előterjesztő válaszolt a vitában elhangzottakra, mindenki mérlegeli a választ és dönt.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Két határozathozatal következik. Az első: tárgysorozatba veszi-e a bizottság a
javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.)
2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás volt. Megállapítom, hogy a bizottság
tárgysorozatba vette a javaslatot.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Az általános vitára alkalmasságról foglalunk állást. Ki ért egyet a törvényjavaslat
általános vitára alkalmasságával? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen.
Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Megállapítom,
hogy a bizottság az általános vitára bocsátást támogatja.

Előadót kíván-e a bizottság állítani? (Nincs ilyen jelzés.) Nem. Akkor ezzel ezt
lezártuk.

A 6. napirendi pontra térünk át, és átadom az ülés vezetését Cser-Palkovics
Andrásnak. (Dr. Salamon László kimegy a teremből.)

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A jegyzőkönyv kedvéért: Steiner Pál helyettesíti
Lamperth Mónikát. Köszönöm szépen.

Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/4049. szám); zárószavazás előkészítése I.

Rátérünk tehát a 6. napirendi pont tárgyalására. Számos zárószavazás előtti módosító
indítvány érkezett, ezekről fogunk dönteni.

Az 1. módosító indítvány dr. Kupcsok Lajos módosító indítványa. Kérdezem a
kormány álláspontját, és kérem a nevét és a beosztását is a jegyzőkönyv kedvéért.

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Kanyó
Lóránt vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese.

A Kupcsok Lajos képviselő úr által javasolt indítványt támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait. Schiffer András képviselő úré a szó.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Nekem csak annyi megjegyzésem lenne, hogy
azért nagyon célszerű lenne, ha nem zárószavazás előtti módosító javaslatokban jönnének be
koncepcionális módosítók. Én azt gondolom, a zárószavazás előtti módosítás és a záróvita
nem erre van. Ez egyszerűen a parlamentet is, de a kormányzást is teljesen komolytalanná
teszi. Függetlenül attól, hogy egyébként adott esetben a zárószavazás előtti módosító
irányával egyet lehet-e érteni vagy sem, lehetőség sincs arra, hogy a képviselők erről
megalapozott álláspontot alakítsanak ki.

ELNÖK: Mielőtt megadnám Bárándy Gergely képviselő úrnak a szót, szeretném a
jegyzőkönyv kedvéért mondani, és köszöntöm is Halász Róbert urat, a Magyar Szeszipari
Szövetség részéről.
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Bárándy képviselő úré a szó.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
A megjegyzésem nagyjából annyi és hasonló, mint Schiffer képviselőtársamé. Az elmúlt
parlamenti ülésszak végén kaptunk házelnök úrtól egy olyan biztató megjegyzéssorozatot,
mely szerint nem olyan módon fog az Országgyűlés működni, ahogy működött addig. Ehhez
képest nem ismételném a Schiffer képviselőtársam által elmondottakat, de ez az idő, ami
rendelkezésre áll arra, hogy egyébként érdemben át tudjunk tanulmányozni valóban – ahogy
beletekintettem – koncepcionális változásokat is eredményező javaslatokat, anélkül, hogy
természetesen az Országgyűlés illetékes bizottsága erről tárgyalni tudna, arra volt nagyjából
idő és lehetőség még emellett, hogy megszámoljam, hány oldal, ami zárószavazás előtti
módosítóként előttünk fekszik. A jegyzőkönyv számára mondanám: 36 oldalnyi zárószavazás
előtti módosítót kíván most elfogadtatni velünk ez a bizottság.

Én azt gondolom, ez nem az a mód, ami tolerálható és elfogadható. Úgyhogy
érdemben mi ezzel kapcsolatban nem is fogunk tudni véleményt nyilvánítani. Felháborítónak
tartjuk továbbra is az eljárás ezen módját. Köszönöm.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e más kérdés, észrevétel. (Nincs
jelentkező.) Nem látok.

A kormány tehát támogatta a módosító indítványt. Kérdezem a bizottságot, támogatja-
e a módosító indítványt. (Szavazás.) 15 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. (Dr. Bárándy Gergely: Mi nem veszünk részt a
szavazásban.) Köszönöm szépen, nem vettek részt. A bizottság támogatta a javaslatot.

A 13-17-ig terjedő módosító indítványokról tárgyalunk, Font Sándor, Hörcsik Richárd,
Lázár János, Bánki Erik képviselő urak által benyújtott módosító indítvány. Kérdezem a
kormány álláspontját.

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Azt
javasolnám, hogy külön-külön tárgyaljuk az egyes pontokat. És pontosítanám, amit korábban
említettem: értelemszerűen a kormány erről az álláspontját még nem tudta kialakítani, ami
álláspontot tudok mondani, az a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai álláspontja.

Ha a 13. számú indítványnál maradunk, a Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja
szerint ez nem támogatható indítvány.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel a javaslathoz. (Dr.
Salamon László visszatér a terembe.) Nincs.

Tehát a 13-asról fogunk dönteni először, ez Font Sándor képviselő úr javaslata,
amelyről a kormány nem tudott nyilatkozni, a minisztérium képviselői nem támogatják.
Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e. (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatta?
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás; és ha jól értem,
képviselő urak nem vettek részt a szavazásban. (Dr. Bárándy Gergely: Így van.) Köszönöm.
A bizottság tehát támogatta a javaslatot.

A 14. javaslatra fogunk áttérni, és közben az ülésvezetést visszaadom elnök úr
számára.

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt.
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KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 14. számú indítvány kapcsán
a szakmai álláspontunk az, hogy támogatható.

ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Határozathozatal következik. Ki
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. Ellene? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás?
(Szavazás. – Nincs ilyen.) A bizottság támogatja a javaslatot 17 igen szavazattal.

A 15. indítvány Lázár János javaslata. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem előterjesztőként,
hanem a kormány, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében nyilatkoznék, dr.
Windisch László vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője.

A kormány nem tárgyalta. A minisztérium álláspontja az, hogy az indítvány nem
támogatható.

ELNÖK: A kormány tehát nem támogatja. Hozzászólás van-e? (Nincs.)
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat?
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem volt. 17 igen
szavazattal a bizottság támogatta.

A 16. indítványban Bánki Erik javaslata következik. Kérdezem a kormány
képviselőjét.

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatható az indítvány.

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja?
(Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás. –
Nincs ilyen.) Nincs. 17 igen szavazattal a bizottság támogatta.

A 17. indítvány szintén Bánki Erik javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét.

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatható az indítvány.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.)
17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.)
Nincs. A bizottság 17 szavazattal támogatta.

A 18. javaslat Rogán Antal képviselő úr indítványa, 21 pontból áll.

DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot a
Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja.

ELNÖK: Ezt a 21 pontra általánosságban érti?

DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Igen, tehát valamennyi pontot támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Bárándy Gergelyé a szó.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság!
Kérdezem a kormány képviselőjét is és azokat, akik várhatóan támogatni fogják ezt a
javaslatot, hogy milyen koherenciazavart küszöböl ki, és hogyan gondolják az érdemi
módosításokat, amelyek itt benne vannak, összeegyeztethetőnek a Házszabállyal.

Köszönöm.
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ELNÖK: Igen, tessék!

DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Annyit pontosítanék,
hogy 9 pontról van szó, az általunk ismert javaslat 9 pontból áll.

A javaslat házszabályszerűségéről pedig a kormánynak nem tiszte véleményt alkotni.

ELNÖK: Igen, az indoklás 21 pontos, jelzem; valóban 9 pontból áll a javaslat, csak az
indoklás 21 pontba tagoltan került megfogalmazásra.

Bárándy Gergelyé a szó.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy megjegyzés
és egy ismételt kérdés.

A megjegyzés annyi, hogy úgy tűnik, ez is tendenciózus már a bizottsági üléseken,
hogy fölvették vagy meghonosították ezt a rendszert a kormány igen tisztelt, változó
összetételben jelen lévő képviselői és a bizottsági tagok, hogy aki a javaslatot benyújtja, az
nincs itt, tehát tőle nem lehet megkérdezni a házszabályszerűséget; a képviselők nem
reagálnak rá, amit mi kérdezünk, hogy őszerintük miért házszabályszerű; a kormány pedig
egész egyszerűen azt mondja, hogy nem válaszol erre. Én meg úgy gondolom, hogy a
kormánynak igenis azt azért tudnia kell, hogy őszerinte házszabályszerű-e vagy sem, hiszen
úgy gondolom, a Magyar Köztársaság kormánya elég nehezen támogathat olyan javaslatot a
bizottság ülésén, ami nem házszabályszerű. Márpedig én állítom, hogy ez a javaslat nem
házszabályszerű. Ezért még egyszer megkérdezem a kormánytól, hogy annak fényében
támogat-e egy javaslatot, hogy őszerinte sem házszabályszerű, vagy egész egyszerűen
kimenekül a kérdés megválaszolása elől.

Köszönöm.

DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A támogathatóság
kérdése kapcsán tartalmi kérdéseket vizsgáltunk, és nem a Házszabály szabályozási kérdéseit.

ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Nincs.) Képviselő úr terjeszt-e elő javaslatot a
házszabályszerűség kérdésében külön?

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Igen, tisztelt elnök úr, kérek szavazást a
házszabályszerűségről.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, én magam is ezt kezdeményeztem
volna, mert valóban, ahogy most áttekintettem, nem vagyok gazdasági szakértő, tehát lehet,
hogy egy óra után sem biztos, hogy sokkal világosabb lenne a kép, de az biztos, hogy most
ebből így képtelenek vagyunk megítélni azt, hogy most egyáltalán javul-e a helyzet, tehát az
adóterhelést valóban azokra viszik, akiknek a teherbíró képessége nagyobb, megregulázzák-e
a szerencsejáték-szervezőket vagy sem, a dohánygyárakat… Egyszerűen nem tudjuk
megítélni ez alapján, tehát képtelenség így törvényalkotásban részt venni. Úgyhogy én is
kérem a házszabályszerűségről való döntést, mert nem tartom házszabályszerűnek én sem,
hogy érdemi számok változzanak koherenciazavar címén előterjesztett javaslatokban.

ELNÖK: Akkor először erről szavazunk. Cser-Palkovics képviselő urat Gruber Attila
helyettesíti, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr pedig Gyüre Csabát.
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Kérdezem, ki ért azzal egyet, hogy a javaslat házszabályszerű. Az igenlő szavazatokat
számolom. (Szavazás.) 16 igen. Ellene? (Szavazás.) 8 nem, és 2 tartózkodás volt. A bizottság
tehát házszabályszerűnek nyilvánította a javaslatot.

Ezek után fölteszem szavazásra, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 16 igen.
Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem volt. Tehát
16 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal szemben a bizottság támogatja a javaslatot. Ez azt
jelenti egyébként, hogy egyben szavaztunk erről a 9 pontról.

Következik a T/4049/19. irományszám alatt Rogán Antal képviselő úr 7 pontból álló
javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét.

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Nemzetgazdasági
Minisztérium szerint támogatható az indítvány.

ELNÖK: Hozzászólás? Schiffer András képviselő úr!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Csak arra szeretném fölhívni a kormánypárti
képviselők figyelmét, hogy egy olyan, semmiképpen sem koherenciazavar elhárítására
irányuló csomagnál, ahol komolyan fölvetődik az, hogy ilyen vagy olyan irányban – hiszen
ezt látjuk itt a teremben is – különböző lobbicsoportok próbálnak a kormányzatra vagy
képviselőkre nyomást gyakorolni, különös jelentősége van annak, hogy alaposan
megtárgyaljuk azt, hogy egy ilyen törvényjavaslat valójában milyen célból, kinek az
érdekében születik. Na most ehhez képest ilyen jelentőségű és ilyen terjedelmű javaslatokat
átpréselni a parlamenten, miközben jó okuk van azt gondolni a választóknak, hogy adott
esetben lobbicsoportok is keringenek egy-egy módosító javaslat fölött, ez szerintem tényleg
vérlázító.

ELNÖK: Más hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én is abbéli aggályomat fejezem ki, hogy ez
tényleg megdöbbentő, hogy tulajdonképpen nem tudjuk megítélni, és igazából a kormánypárti
képviselőtársakkal is együtt érzek, meg sajnálom is őket, hogy ilyen helyzetbe hozzák őket,
hogy lehet, hogy olyan módosítókhoz adják majd szavazatukat, amelyek kapcsán valóban át
nem látható lobbikörök sikeres munkája révén most olyan módosítók kerültek elénk,
amelyekkel ezek számára adott esetben, akár a dohányjövedék, akár az alkoholjövedék terén,
bármilyen más adóterhelésben kedvezőbb eredményeket csikar ki egy adott javaslat. Nem
tudjuk megítélni, hogy ez így hogyan áll.

Én most valószínűleg amiatt fogok erre igennel szavazni mégiscsak, mert az
otthonvédelmi koncepció szerint itt az szja-mentességet kiterjesztik a deviza alapú hitelesek
végtörlesztése esetére, ami, ha jól emlékszem, az egyik fő iránya ennek a javaslatnak. (Kanyó
Lóránt bólogat.) Tehát emiatt, mivel minden javaslatot támogatunk, amelyik ezt szolgálja,
ezért most megszavazom. Ennyit azért ki tudtam bogarászni az iratból ennyi idő alatt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, ugye nincs
akadálya, hogy itt is egyben szavazzunk? (Nincs ellenvetés.) Igen. Szavazás előtt még jelzem,
hogy Budai Gyulát Zsiga Marcell helyettesíti.

Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a módosítójavaslat-csomagot?
(Szavazás.) 19 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás. –
Nincs ilyen.) Nem volt, tehát 19 igen szavazattal a bizottság ezt támogatta.

Következik a 4049/20. számú módosító javaslat, Rogán Antal javaslata. Ez két pontból
áll. Kérdezem a kormány képviselőjét.
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KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az indítvány támogatható.

ELNÖK: Mindkét pontja tekintetében?

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van.

ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nincs hozzászóló. Látja-e
akadályát a bizottság, hogy a két pontról együtt szavazzunk, vagy külön szavazást kér bárki
is? (Nincs ilyen jelzés.) Senki nem kér, akkor együtt szavazunk.

Kérdezem, támogatja-e a bizottság ezt a két pontból álló javaslatot. (Szavazás.) 17
igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem
volt, tehát a bizottság támogatja a kétpontos módosító javaslatot.

Ennek a napirendi pontnak a végére értünk. Köszönöm szépen.

A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság tagjainak
megválasztása

A 7. napirendi pont alatt következik a 2002-2010 közötti államadósság-növekedés
okait vizsgáló albizottság tagjainak megválasztása.

A múlt heti döntésünknek megfelelően a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség jelölést tett
a bizottság összetételére a Fidesz-béli tagok tekintetében: elnökként dr. Cser-Palkovics
Andrást, alelnökként dr. Mátrai Mártát, további tagokként dr. Budai Gyulát, dr. Gruber Attilát
és dr. Varga Istvánt jelöli.

A Szocialista Párt a bizottságba Steiner Pál urat jelöli, egyben alelnökként is, hiszen
egy alelnököt a Magyar Szocialista Párt ad.

A Jobbik képviselőcsoportját kérdezem, hogy kit jelölnek a bizottságba.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Gyüre Csaba képviselőtársunkat jelöljük.

ELNÖK: Gyüre Csaba képviselő urat jelölik.
És Schiffer András képviselő úr jelezte, hogy nyilatkozatot kíván tenni a jelöléssel

kapcsolatban.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Az LMP ebben a cirkuszban nem fog részt venni,
nem kívánunk jelölni. Nem feladata a jogi felelősség vizsgálata a parlamentnek és egyetlen
bizottságának sem. Ha a politikai döntésért viselt felelősség kivizsgálásáról van szó, annak
nem ebben a bizottságban lenne a helye.

Szeretném jelezni azt, hogy az államadósság növekedése 2002 után nem volt független
attól a lakáshitel-politikától, amelyet az első Orbán-kormány folytatott. Egyebekben pedig ez
az egész színjáték valójában arról szól, hogy eltakarja azt, hogy megbukott ennek a
kormánynak a gazdaságpolitikája. Politikai döntésekért jogi felelősséget megállapítani meg
nonszensz. Ha ezt így folytatjuk tovább, akkor nyugodtan föl lehet tenni a kérdést, hogy egyes
fideszes irányítású nagyvárosoknak az adósságállománya, illetve kötvénykibocsátása miért
szaladt el a megelőző négy évben. (Dr. Szakács Imre: Mint Szombathelyé, igaz, Gyuri? –
Derültség.)

ELNÖK: Bocsánatot kérek, ez egy bejelentés, erről nem nyitunk vitát.
Még egy jelölést kötelességszerűen megteszek, mivel a bizottság úgy döntött a múlt

héten, hogy a független tag is része az albizottságnak, tehát jelölöm Pősze Lajost, egyébként
egyetlen független tagját az alkotmányügyi bizottságnak ebbe az albizottságba.
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A Házszabály értelmében a jelöltekről és a tisztségviselőkről egy nyílt szavazást
ejtünk meg. Tehát még egyszer a neveket: Cser-Palkovics András elnök, Mátrai Márta
alelnök, Budai Gyula, Varga István és Gruber Attila tagok a Fidesz részéről; Steiner Pál a
Szocialista Párt részéről, egyszersmind alelnök; Gyüre Csaba a Jobbik részéről; a Lehet Más a
Politika nem él a részvétel jogával; valamint Pősze Lajos független. Ez az albizottság
összetételére a javaslat.

Szavazás az albizottság összetételéről

Kérdezem, megválasztjuk-e ebben az összetételben az albizottságot. Az igenlő
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 20 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nincs.
Tartózkodás? (Szavazás.) 2. Megállapítom, hogy 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
bizottság ezt az albizottságot megválasztotta.

A 2002-2010 közötti lakossági devizaeladósodás okainak feltárását, valamint az esetleges
kormányzati felelősséget vizsgáló albizottság létrehozásának megtárgyalása

Végezetül 8. napirendi pontunkra térünk rá: a 2002-2010 közötti lakossági
devizaeladósodás okainak feltárását, valamint az esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló
albizottság létrehozásának megtárgyalása; dr. Papcsák Ferenc képviselő úrnak az AIB-
127/2011. számon iktatott kérelme alapján került napirendünkre ez a kezdeményezés.

Megadom a szót Papcsák Ferenc képviselő úrnak.

Dr. Papcsák Ferenc szóbeli kiegészítése

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A Fidesz
képviselőcsoportja nevében az alkotmányügyi bizottság tagjaként kezdeményeztem néhány
kérdésnek a tisztázását. Ezek a következők: a kormánynak milyen szabályozásai eszközei
voltak, miért nem védte meg a bankoktól, illetőleg a bankároktól az embereket? Hogyan
hagyhatta figyelmen kívül az akkori kormányzat a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének, a Magyar Nemzeti Banknak, az IMF-nek, az Európai Központi Banknak és a
Világbanknak a figyelmeztetését?

A személyi struktúrára az államadósság vizsgálatával összefüggő albizottság személyi
összetételére vonatkozó struktúrát javaslom az elnök úrnak majd elfogadtatni.

Sajnálom, a sajtóból értesültem, hogy Schiffer András képviselőtársam a Lehet Más a
Politika frakcióvezetőjeként úgy nyilatkozott, hogy nem kívánnak részt venni... (Dr. Schiffer
András: Nem volt ilyen!) Akkor nagyon örülök neki, ha az ellenkező érvelést fogadja majd el;
akkor nagyon örülnék neki, hogy a Lehet Más a Politika is részt venne ennek az
albizottságnak a munkájában. Annál is inkább, mert a mai napon kaptuk azt az információ,
hogy Magyarország példája nyomán egy spanyol szocialista európai parlamenti képviselő,
bizonyos Antolín Sánchez Presedo az egész EU-ban a szabad devizaváltást és a büntetés
nélküli végtörlesztést javasolta a lakáshitelesek kérdésében, illetőleg egy európai uniós
irányelvnek az elfogadtatását.

Azt gondolom, ez nem csupán Magyarországot, hanem az egész Európai Uniót érintő
kérdésnek a megtárgyalásáról van szó. Itt nekünk a magyarországi kérdéseket kell tisztázni.
Arra teszek javaslatot elnök úrnak, hogy akkor tegyük fel szavazásra ezt a kérdést. Köszönöm
szépen.

Kérdések, hozzászólások, reflexiók

ELNÖK: Még egy kiegészítő kérdésem van a képviselő úrhoz. Az előterjesztés nem
tartalmaz javaslatot az albizottság összetételére. Nyilván a személyek megválasztására később
kerül sor; ha jól tudom, a képviselő úr azt szeretné, hogy a holnapi napra tűzzük ki a



- 41 -

személyek megválasztását. De ahhoz, hogy a frakciók jelölni tudjanak, abban ma ki kellene
alakítanunk egy álláspontot, hogy legalábbis a kormányoldal és az egyes ellenzéki frakciók
milyen számaránnyal vesznek részt majd ebben az albizottságban.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): A kormányzati oldal oldaláról 5 főben határoznám
meg a maximumot, az ellenzéki oldalról pedig 4 főben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: És milyen megoszlásban az ellenzéki oldalon?

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): 2-1-1.

ELNÖK: Kettő a Szocialista Párt, egy a Jobbik és egy a Lehet Más a Politika.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Így van. Egy alelnököt adna a szocialista frakció,
egy alelnököt pedig a kormányzati oldal.

ELNÖK: Az elnököt pedig?

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): A Fidesz adná.

ELNÖK: A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség. És ugyanúgy javasolja képviselő úr,
hogy mondjuk ki, hogy a helyek be nem töltése az albizottság működését nem akadályozza?

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem akadályozza, így van. És a holnapi ülésre
terjesztjük elő a mi személyi javaslatunkat ezzel kapcsolatban.

ELNÖK: Tehát akkor képviselő úr kéri, hogy ha ma pozitív döntés születik a bizottság
létrehozásáról, akkor a holnapi napon történjék meg a választás, vagyis az írásban megküldött
napirend tekintetében ez egészüljön ki ezzel a napirendi ponttal. Ezt tudni kell a többi
képviselőcsoportnak is, hogy a személyi döntéseket saját házuk táján meghozzák.

Megadom a szót Schiffer Andrásnak.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Egyrészt ilyen a sajtóban sem jelent meg;
szerintem Papcsák képviselő úr összekeveri azzal, hogy mi az államadósságért való jogi
felelősséget vizsgáló albizottságnál jelentettük be, hogy nem veszünk részt. Már csak azért
sem jelenhetett ilyen meg a sajtóban, mert viszont a sajtóban megjelent az, hogy az LMP is és
a Jobbik is egyébként már korábban vizsgálóbizottságot kezdeményezett; számunkra rejtélyes
okból ezeket nem támogatta a Fidesz.

Külön kérdés, miért nem vizsgálóbizottságot hozunk létre, miért egy bizottsági
albizottságot. Ez csak eljárási, házszabályi kérdés; és kérdés az, hogy ha az ellenzék oldaláról
érkezik ilyen javaslat, akkor a Fidesz miért nem áll mögé, hogy a nemzeti együttműködés
jegyében adott esetben miért nem tudnak támogatni ellenzéki kezdeményezéseket.

Ami Papcsák képviselőtársamnak az indítványával összefügg, az első kérdése, hogy a
kormánynak milyen szabályozási eszközei voltak, miért nem védte meg a bankároktól és a
bankoktól az embereket. Helyes, ezt a kérdést föl kell tenni. De nem 2002 és 2010 között,
hanem akkor vagyunk korrektek és akkor kerek a történet, ha 2011, egészen pontosan jelöljük
ki, mondjuk, a múlt hét hétfőt, amikor a végtörlesztési törvényjavaslatot - most függetlenül
attól, hogy mi ennek ellene szavaztunk - meghozta a parlament. Szerintem ebben az
időszakban vizsgáljuk meg. Vizsgáljuk meg, hogy a megelőző 15 hónapban miért nem védte



- 42 -

meg a bankoktól az embereket ez a kormány. Így kerek egész a történet. Ne 2002-2010-et,
hanem 2002-2011-et vizsgáljunk! Ez az egyik észrevételem.

A másik pedig, hogy egy ilyen albizottság, főként, ha az alkotmányügyi bizottság
kebelén belül születik, akkor tölti be a rendeltetését, hogy túl azon, hogy kivizsgálja a
politikai felelősséget, különböző szabályozási irányokra viszont javaslatot is tesz az
Országgyűlésnek, a kormányzatnak. Tehát én javasolnám - egyébként nem igazán érteném,
mit keres itt ebben a bizottságban ez az albizottság -, hogy egészüljön ki a feladatkör, túl
azon, hogy az elmúlt 15 hónapot is vizsgálja, azzal, hogy javaslatokat is tegyen le a
parlament, illetve a kormányzat asztalára, hogy a jövőben milyen rendszerszintű szabályozási
irányok kellenek, hogyan lehet például az egyoldalú szerződésmódosításoknak elejét venni,
hogyan lehet a pénzügyi fogyasztóvédelmet erősíteni. Tehát pontosan azokat a lépéseket a
bankok megregulázása érdekében megtenni, amit ez a kormány elmulasztott az elmúlt 15
hónapban.

ELNÖK: Csak itt hadd pontosítsam, bár nem pontosíthatom természetesen, amit
képviselő úr mond, félreértés ne essék, de azt a megjegyzést fűzném hozzá, hogy az
albizottság az alkotmányügyi bizottságnak fog tudni bármiféle anyagot adni, és javaslatot a
továbbiakban nyilván az alkotmányügyi bizottság tud tenni. Tehát az albizottságnak nincs
önálló kapcsolata a Magyar Országgyűléssel. Gondolom, így érti a képviselő úr is. Tehát ez
egy kiegészítő javaslat a feladatkört illetően. (Dr. Schiffer András: És az időpontot illetően,
hogy 2011-ig.) És az időpontot illetően, igen.

Én még szeretnék egyet hozzátenni, amit, úgy gondolom, nem ártana meghatároznunk,
hogy mi legyen az albizottság feladatelvégzésére megszabott határidő. Kérdezem a
javaslattevőt.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Ennek az évnek a december
31-ei időpontját jelölném meg.

ELNÖK: Tehát december 31-éig végezze el az albizottság a feladatot. (Dr. Papcsák
Ferenc: Így van.)

Amit Schiffer úr javasolt, azt sikerült jegyzőkönyvben rögzíteni, mert szavazásra
fogom feltenni majd Schiffer úr javaslatát. Ez a jegyzőkönyvben rögzített, csak nem kívánom
részletesen a szavazásnál majd megismételni; úgy fogom bevezetni, hogy a Schiffer-féle
javaslatot ki támogatja.

Hozzászólásra jelentkezett még Gaudi-Nagy Tamás, Ipkovich György és Bárándy
Gergely. Tessék, Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Messzemenően támogatjuk azt, hogy vizsgálja
meg az Országgyűlés, milyen módon kerülhettek magyar állampolgárok tízezrei, milliói ebbe
a gyalázatos devizacsapdába. Ezt Vona Gábor frakcióvezető úr már a múlt heti napirend előtti
felszólalásában szorgalmazta, hogy egy önálló bizottság jöjjön létre, egy vizsgálóbizottság
vagy eseti bizottság. Úgyhogy itt én is azt a kritikámat kell elmondjam, hogy úgy érzem, nem
ad kellő súlyt az egész ügynek, ha az alkotmányügyi bizottság egyik albizottságaként történik
ez a vizsgálati munka. Egyébként az az igazság, hogy ezt tapasztaltam az elmúlt nyolc év
jogsértéseit vizsgáló albizottság alelnökeként is, amelyben ott voltam, nagyon sok
meghallgatást végeztünk, és jelentést tettünk le az asztalra, azt az emberi jogi bizottság
elfogadta, és onnantól kezdve megállt az élet, nem folytatódott, nem váltódott aprópénzre
mindaz a vizsgálat, amit elvégeztünk. Én attól tartok, hogy ugyanez a sors vár erre az
albizottsági jelentésre is, pedig nagyon fontos megtudni, hogy valóban kik, milyen formában
felelősek, mely kormányzatok. Ahhoz meg szintén, szeretném hangsúlyozni, ragaszkodnánk,
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hogy a 2011-ig, tehát a mai napig terjedő felelősséget vizsgáljuk meg, tehát ne álljon meg a
vizsgálat a kormányváltás időpontjánál, hanem ha már az elmúlt időszak kormányzati
felelősségét vizsgáljuk és az eladósodás okait, akkor ebből nem zárhatjuk ki az elmúlt
időszakot sem.

Végül, de nem utolsósorban szeretném jelezni, ezt mi kifejezetten sérelmezzük, és
reméljük, meg tudjuk győzni a kormányoldal képviselőit, hogy ebben az albizottságban sem
adhatna alelnököt a Jobbik, hiszen az államadósságot vizsgáló albizottságban MSZP-s alelnök
lenne vagy lett a mostani szavazás szerint, illetve most itt eszerint sem adhatna a Jobbik
alelnököt. Márpedig úgy gondolom, hogy éppen a vizsgálat tárgyszerűségét nagyon erősítené
az, hogy a Jobbik, amely semmilyen formában nem vett részt a kormányzati munkában az
elmúlt időszakokban, olyan súlyt kaphatna, hogy ezáltal alelnökként tudna a munkában részt
venni.

S plusz ahhoz is csatlakozom, amit Schiffer András vetett föl, hogy ne csak a múltat
vizsgáljuk, hanem tulajdonképpen terápiás javaslatokat is tegyen; tehát ne csak diagnózist
állítson fel az albizottság, hanem konkrét javaslatokat tegyen arra, hogy hogyan lehet ezt a
devizacsapdát megoldani.

Utolsóként abszolút csak egy észrevétel: ugyanakkor meg annak fényében, hogy most
előterjesztést tett egy kormánypárti képviselőtársunk ennek az albizottságnak a felállítására,
még kevésbé tudom megérteni és elfogadni azt, hogy ma két fontos javaslatot leszavazott ez a
bizottság, mind a kettő jobbikos javaslat volt, és mind a kettő azt szolgálta volna, hogy a
jelzáloghitel-teher alatt nyögő devizaadósok, másik oldalon pedig a végrehajtás alatt nyögő
devizaadósok terhei csökkenjenek. Tehát itt a tettek is kellenek, nemcsak a szavak.

Köszönöm.

ELNÖK: Képviselő úr, szeretném tisztázni, hogy egy albizottsági helyre való igényét
jelentette be a Jobbik most az ön felszólalásában. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Alelnöki helyre.)
Mit mondtam? Albizottsági alelnöki helyre, igen.

A kérdésem az, hogy az MSZP alelnöksége helyett vagy mellett.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szívem szerint helyett (Derültség.), de ha ez
elfogadhatóbb megoldás...

ELNÖK: Én nem tudom, mert szavazásra fogom föltenni, hogy három alelnök legyen,
és akkor van egy jobbikos, egy MSZP-s és egy fideszes alelnök, vagy pedig két alelnök
legyen, és akkor dönteni kell a bizottságnak, hogy jobbikos vagy MSZP-s legyen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én akkor az utóbbi javaslatot kérem föltenni
szavazásra.

ELNÖK: Az utóbbi javaslatot; illetve a bizottság azt is eldöntheti, hogy mégis három
alelnök legyen. Tehát ez is alternatíva, csak az önök álláspontját akartam tudni. Egy helyet
mindenképpen igényelnek; az alapjavaslatuk az, hogy az MSZP-s alelnöki megbízatás helyett.

Bárándy Gergely kért szót, Ipkovich György és Schiffer András, valamint Papcsák
Ferenc. Ez a sorrend. Bárándy képviselő úr, tessék!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Azt látjuk az elmúlt időszak eseményeit vizsgálva, hogy önök rettenetesen félnek a
vizsgálóbizottságok felállításától, és ezt mindig albizottságokkal kívánják kiváltani. Annak
ellenére egyébként, hogy még arra sem veszik a fáradságot, hogy legalább a bizottság címéből
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a „vizsgáló” jelzőt kihagyják. Tehát magyarán itt egy vizsgáló albizottságot kívánnak
felállítani - ilyet nem nagyon ismer a Házszabály.

Hogy mindenki értse, és az a helyzet, hogy mi is értjük, mi ennek az oka: a
vizsgálóbizottságok paritásos bizottságok, ahol önöknek nincs meg az egyedüli többsége
ezeken a vizsgálóbizottságokban, míg az albizottságokban önök kényelmes kormányzati
túlsúlyt tudnak teremteni.

Nem tudom egyébként, jelen esetben miért félnek annyira a vizsgálóbizottság
felállításától, hiszen egy paritásos kormánypárti, illetve ellenzéki vizsgálóbizottság esetén sem
valószínű, hogy az önök, valószínűleg egyébként már jó előre meghatározott koncepciójában,
amelyben az elmúlt két ciklus szocialista kormányait kívánják majd elmarasztalni és
mindenért felelőssé tenni, a Jobbik, mondjuk, ne lenne ebben partner. Tehát azt gondolom,
jelen esetben talán ennél kicsit nagyobb bátorság is elvárható lenne önöktől. Nyugodtan
javasolhatták volna a vizsgálóbizottság felállítását.

Úgy gondolom, a házszabályi rendelkezéseknek ez a fajta megkerülése, kikerülése és
ezáltal az önök által előre felvázolt koncepciónak az eljárásban való véghezvitele, amit nem
hívnak másként, mint koncepciós eljárás, ami nemcsak a bíróságon lehetséges, hanem a
parlamentben is lehetséges, ezen kívül egyébként más magyarázatot nem tudok rá találni,
hogy miért nem vizsgálóbizottságot kívánnak önök felállítani.

Úgyhogy én a magam részéről egészen bizonyosan nem fogom ezt támogatni. No,
hangsúlyozom, el sem jutottunk még addig, hogy érdemben egyáltalán érdemes lenne
megvitatni azt, hogy szükség van-e egy ilyen bizottságra vagy nem. Önök a Házszabály
megkerülésével, kijátszásával kívánják ezt a kérdést föltenni az Országgyűlés megalakítandó
bizottságának.

Köszönöm.

ELNÖK: Képviselő úr, csak a történeti hűség kedvéért, arra volt már példa, hogy a
parlament vizsgálóbizottság mellett és még mielőtt a vizsgálóbizottságot a parlament
létrehozta, azt megelőzően vizsgálatot folytasson le; a Tocsik-ügyre hivatkozom, amit az
alkotmányügyi bizottság vizsgált.

Itt az albizottság mellett szerintem az szól - személyes véleményemet mondom - a
többi albizottsághoz hasonlóan, hogy az alkotmányügyi bizottságnak olyan különleges
munkaterhe van, hogy ezeknek az ügyeknek az előkészítése a bizottság számára ésszerűen és
okszerűen albizottsági formát tesz indokolttá. Ilyen a választójogi kérdés, ami egy
törvényalkotási feladat; ilyen a múlt héten eldöntött, államadósság következményeit vizsgáló
bizottság. Hadd tegyem hozzá, a megkeresés világossá teszi, hogy a feladat egyik része az,
milyen törvényi, jogi helyzet vonatkozik azokra a magatartásokra, amelyet az államadósságot
vizsgáló albizottság ott magatartásként érzékelt, de, mint azt hallottuk különböző
megnyilatkozásokban, esetlegesen a jövőre nézve milyen jogi szabályozás szükséges, a jövőre
nézve. Tehát egy de lege ferenda jogalkotási feladatra is vonatkozik az a megbízatás. Ez a
kezdeményezés akár szerintem, az én olvasatom szerint hasonló keretek között mozoghat.

Lényegében tehát a képviselő úr felvetésére azt tudom mondani, hogy lehetséges,
hogy itt vannak párhuzamosságok, de ezek a párhuzamosságok nem idegenek a magyar
parlament gyakorlatától. És önmagában nézve az, hogy itt albizottság foglalkozik ezzel a
kérdéssel, amely majd az alkotmányügyi bizottságnak anyagot ad, ebben én nem látok
házszabály-ellenességet. Elnézést, ezt elnöki minőségemben hozzá kellett tenni, meg egy
kicsit tényleg a történeti hűség kedvéért.

Most Ipkovich György következik, aztán Schiffer András, a másik oldalról pedig
Papcsák Ferenc. Tessék, Ipkovich képviselő úr!
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DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A magam részéről Schiffer András javaslataival egyetértve és
támogatva, további javaslattal élnék a témát illetően.

Az imént döntöttünk az államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottságról, most
döntünk a lakossági devizaeladósodás okainak vizsgálóbizottságáról, egy maradt ki: az
önkormányzati adósságállomány kialakulásának vizsgálata. Hogy eleget tegyek Szakács
képviselőtársam felszólításának, a magam részéről javasolnám, hogy ide vegyük be az
önkormányzati adósságállomány kialakulásának a vizsgálatát. Magam is ebben az időszakban
polgármester voltam, tudom, hogy egyébként mitől döglik a légy ebben a témában. Nagyon
szívesen javasolnám, nagyon érdekes megállapításokat lehetne tenni, előrebocsátva, hogy
valószínűleg kielégítjük Szakács képviselőtársunk kíváncsiságát is. Tehát mindenképpen
javasolnám azt a témát az albizottság munkájához.

ELNÖK: Előjegyzésbe vettük ezt is. (Dr. Ipkovich György: Köszönöm szépen.) Majd
szavazásra bocsátjuk.

Schiffer András képviselő úré a szó.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Bocsánat, nem tudtam előre készülni én sem, mert
csak most láttam meg a javaslatot. Még két kiegészítő javaslatom lenne.

Az egyik arra vonatkozik, tulajdonképpen az utolsó francia bekezdés vagy fekete pont
- nem tudom, minek nevezzem - kiegészítése. Azzal én egyetértek, hogy a lakosság
devizahitel-állományának a növekedését vizsgáljuk meg, de ezt azért ki kellene azzal is
egészíteni, hogy egy ilyen bizottság azt is vizsgálja, hogy a tárgyidőszakban a kkv-szektor és
az önkormányzatok devizahitel-állománya egyébként hogyan növekedett. Mert ne legyen
illúziónk, az, hogy a kkv-szektor és az önkormányzatok milyen adósságcsapdában vannak, az
is egyrészt a munkahelyteremtésre kőkeményen kihat, másrészt pedig a közszolgáltatások
helyzetére. Tehát létérdek, hogy ebben is világosan lásson a jogalkotó.

A másik javaslatom - valahogy az első francia bekezdés alá -, hogy miközben Papcsák
úr javaslatai természetesen és helyesen a rendszer egészére vonatkoznak, azért nem lehet
amellett elmenni szó nélkül, hogy a magyar forint/svájci frank árfolyam tavaly június és idén
augusztus között járt be egy eléggé izgalmas pályát. Tehát azt is föl kellene tárni, hogy
konkrétan 2010 júniusa és 2011 augusztusa között a magyar forint/svájci frank árfolyam
alakulásában milyen tényezők játszottak közre. Mondom ezt azzal együtt, hogy nyilván
prioritást élveznek a rendszerszintű kérdések, de ami itt most az embereket páni félelemmel
tölti el az elmúlt hetekben, az a svájcifrank-árfolyam elszabadulása.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Papcsák képviselő úrnak megadom a szót. Külön kérem,
képviselő úr, hogy az egyes javaslatokra reagáljon, tehát hogy ne maradjon ki semmi. Két
Schiffer-javaslat van, van egy Ipkovich-javaslat, és Gaudi képviselő úrnak az a javaslata,
amelynek kapcsán szeretném a képviselő úr véleményét arról kérdezni, hogy három alelnök
legyen vagy kettő, és ha kettő, akkor melyik ellenzéki párttól. Ha három, akkor ez a kérdés,
hogy melyik ellenzéki, nyilván nem merül fel.

Papcsák képviselő úré a szó.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Igen, megértettem. Köszönöm szépen, elnök úr,
akkor nagyon gyorsan.

Mindenképpen arra szorítkoznék, hogy 2002 és 2010 között, tehát a kormányváltásig
terjedő időszakra vonatkozzon, annál is inkább, mert 2010 nyarától számítottan a devizahitel-
adósság a lakosság tekintetében jelentősen csökkent már. Ebből a szempontból a kormány
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megtette a szükséges lépéseket. Tehát ragaszkodnék a 2002-2010-es időszakra. (Dr. Bárándy
Gergely: Azt majd megvizsgáljuk mi, később! - Derültség.)

A 15 hónapot tehát ilyenformán nem javaslom, ez Schiffer András javaslata volt, tehát
hogy az elmúlt 15 hónapot is vizsgáljuk. (Folyamatos zaj, közbeszólások.)

A szabályozást a jövőre nézve...

ELNÖK: Bocsánat, képviselőtársaim, ne kiabáljunk, mert nem értem Papcsák úr
válaszát!

Tessék!

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Tehát mindenképpen ragaszkodnék a 2002-2010
közötti időszakhoz. Ennek az oka az, hogy a devizahitel-adósság mértéke csökkent az elmúlt
15 hónapban; a lakossági devizahitel-adósság mennyiségére gondolok.

A szabályozást a jövőre nézve be tudom fogadni, tehát arról nem kell szavazni. Tehát
hogy dolgozzuk ki a jövőre nézve, hogy a kormánynak esetlegesen jogi szempontból milyen
intézkedéseket kell megtenni annak érdekében, hogy soha ne fordulhasson elő ilyen eset. Ezt
az indítványt tehát elfogadom.

Az alelnökök tekintetében azt gondolom, mivel az adósság, államadósság tekintetében,
két közel azonos nagyságú frakcióról beszélünk a szocialisták és a Jobbik esetében, itt azt
javasolnám, hogy két alelnök legyen, és az ellenzékit a Jobbik adja, és azt kérem a
szocialistáktól, hogy ezt méltányolják. Tehát egy Fidesz-KDNP-s alelnök lenne, illetőleg egy
jobbikos alelnök.

Házszabályszerűnek tartom ezt a kérdést, tehát ezzel nem kívánnék foglalkozni. Nincs
semmilyen jogi akadálya annak, hogy a parlament bármely bizottsága albizottságot rendeljen
ki egy kérdés tisztázására.

Az önkormányzatok vizsgálatát azért nem támogatom, egyébként érdemes ezzel a
kérdéssel foglalkozni, megfelelő súlyán kell kezelni, de ennek van egy külön bizottsága, az
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, foglalkozzanak ők vele. Mi ezt most ne húzzuk
magunkra. Ugyanígy a kkv-szektorral összefüggésben is, nagyon fajsúlyos kérdésről van szó,
de a gazdasági bizottság felkészült arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Van külön kkv-
albizottsága egyébként a Gazdasági és informatikai bizottságnak; ugyanúgy az
önkormányzatok itt is fölmerültek.

Schiffer András első indítványát tehát nem tudnám támogatni. Az árfolyammal
összefüggő kérdéseket csak arra értette, hogy az elmúlt év nyarától a mai napig számítottan?
Ez összefügg lényegében az 1. ponttal, a 15 hónappal. Ezt tehát nem tudom támogatni.
Nyilvánvalóan a bizottság az összefoglaló jelentésében erre is ki fog majd térni, hiszen az első

meghallgatottak között a munkaterv tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium lesz
megkeresve, hogy adjon egy összefoglaló táblázatot, illetve a Központi Statisztikai Hivatalt
fogjuk megkeresni. Erre tehát óhatatlanul választ fog majd kapni a képviselő úr. De a
vizsgálat terminusa mindenképpen 2002-2010-re vonatkozik az én indítványom szerint.

Röviden tehát összefoglaltam. Köszönöm szépen, és kérem a támogatásukat.

ELNÖK: Köszönöm. Még Gaudi-Nagy Tamás kíván hozzászólni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egyrészt köszönöm Papcsák
képviselőtársamnak, hogy támogatta a felvetésemet a bizottsági alelnökséggel kapcsolatban.
Egyébként megnyugtatom az MSZP-s képviselőtársaimat, hogy egyáltalán nincs döntő

szerepe egy albizottság alelnökének egy ügyben; de mindegy, ezt nem részletezem. Tehát
nem meghatározó, de azért mégiscsak ki kell egyensúlyozni a dolgokat.
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A másik a feladatterv. A de lege ferenda szabályozással kapcsolatban azért jó lenne,
ha a szövegezés úgy kerülne bele a feladattervbe, hogy azért nem egy jövőre szóló más eset
elkerülését célozza a vizsgálódás, hanem a mostani devizaadós-válság törvényi szabályozással
történő megoldásának a javaslattétele is szerepeljen az albizottság munkájában. Tehát az is
lehet, hogy a jövőben ne legyen ilyen több, de most van itt a probléma - ég a ház!

ELNÖK: Akkor, ha jól értem, most szavazástechnikai szempontból: a Schiffer
képviselő úr által előadott javaslatok közül egy elemet támogat Papcsák képviselő úr. Tehát
azt az elemet tesszük fel külön szavazásra, a többi Schiffer-javaslattal.

Ipkovich képviselő úrnak az önkormányzatokra való kiterjesztő javaslatát nem
támogatja.

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak az egyik javaslata egybevág azzal, amit a tervezet
is tartalmaz, tehát ez így nem kíván külön szavazást.

Egyetlen kérdést kell nekem szavazástechnikailag tisztáznom. Mert most akkor az a
javaslat végül is - mondhatjuk így - módosult, hogy két alelnök legyen: egy fideszes, egy
jobbikos. Kérdezem, hogy a Szocialista Párt kér-e alelnöki helyet, azaz nyitott-e ez a kérdés,
vagy pedig egyszerre fel tudom tenni szavazásra.

Bárándy képviselő úré a szó.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Elég érdekes
hozzáállás az, hogy nincs különbség a frakciók között. Egyértelműen a Szocialista Párt
frakciója, amelyik nagyobb a Jobbik frakciójához képest. De mivel nagyjából látjuk azt, hogy
itt mire megy ki a kezdeményezés, ezért egyébként a magam részéről - természetesen a
cinizmust értsék bele - úgy gondolom, indokolt az, hogy legalábbis a főbírálók között, a fő
ítélkezők között ne kapjon helyet az, akiről a koncepciós eljárásban majd véleményt kívánnak
mondani. Úgyhogy a gondolatmenetét az előterjesztőnek e vonatkozásban megértem,
nyilvánvalóan elfogadni nem tudom.

ELNÖK: Képviselő úr, ne előlegezzük meg a minősítést; biztosan lesz vita, meg a
parlamentben is (Dr. Bárándy Gergely: Ja, persze!), meg a nyilvánosság előtt is ezekről a
kérdésekről. Még meg sem alakult az albizottság, már... (Dr. Bárándy Gergely: ...már tudjuk
az eredményt. - Derültség.) - képviselő úr már tudja az eredményt. Jó.

Akkor jól értem, a Szocialista Párt nem kér albizottsági helyet (Dr. Bárándy Gergely:
Nem jól értette.), tehát ilyen értelemben nincs alternatívája a Jobbik-javaslatnak. (Dr. Bárándy
Gergely: Én nem ezt mondtam.) Vagy Steiner úr máshogy látja? (Közbeszólások.) Most már
megszoktuk, hogy a Szocialista Pártnak nincs mindig homogén álláspontja. (Dr. Bárándy
Gergely: Én nem ezt mondtam, elnök úr!) Nem, nem! Én tudom, mit mondott képviselő úr.
Bocsánat, képviselő úr, azt kérdeztem, hogy szavazásra bocsássam-e az önök igényét vagy
nem. Ha önök igénylik a helyet, szavazásra bocsátom, ha nem igénylik a helyet, nem
bocsátom szavazásra. Én ezt az ülést így tudom vezetni. Nekem az a dolgom az ülés vezetése
kapcsán, hogy tisztázzam a tisztázandó kérdéseket. Ehhez képest másodlagos, hogy érdemben
én miket gondolok az ügyről, az majd az én szavazatomban megnyilvánul. De nekem az a
feladatom, hogy ezeket a kérdéseket, például hogy milyen versengés folyik az alelnöki
helyekért, ezt tisztázzam, mert akkor vagyok korrekt, ha minden igényt fölmérek és
szavazásra bocsátok. Tehát tessék erre tisztán válaszolni!

DR. STEINER PÁL (MSZP): Elnök úr, akkor most tisztázzuk, hogy kaptam-e szót...

ELNÖK: Steiner úrnak megadom a szót.
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DR. STEINER PÁL (MSZP): Örülök, hogy tisztáztuk, hogy én kaptam szót, és az
elnök úr vezeti az ülést.

Nem tudom, elnök úr figyelmét elkerülte-e, hogy végig nem vettünk részt a
szavazásban. Ezzel jeleztük, hogy ezt az egész albizottságosdit, ahogy ezt a technikát önök itt
megvalósítják, nevetségesnek tartjuk. Itt nyilvánvalóan prekoncepcionált eljárásokról van szó.
Papcsák képviselő úr saját magával került ellentmondásba, amikor azt mondta, hogy
egyébként az önkormányzati ügyekkel azért nem kell a tárgykört bővíteni, mert azt az
önkormányzati bizottság vizsgálja vagy vizsgálhatja. Minden egyes témának, amit itt
fölvetettek, annak megvan az illetékes parlamenti szakbizottsága, tehát ezen a logikán
keresztül lehetne másképp is kezelni az ügyeket. Tehát nem arról van szó, hogy mi itt
versengünk bármiféle alelnöki posztért, egyáltalán nem érdekel bennünket semmiféle alelnöki
poszt. A magatartásunkkal azt jeleztük, hogy ez egy politikai cirkusz, amit önök csinálnak.

Az természetes, hogy ha önök veszik azt a bátorságot - csak van ennyi felelősség és
bátorság önökben -, hogy el tudják dönteni, hogy ha már létrehoznak egy ilyen „megmondó”
bizottságot, akkor ott hogyan osztják el a bizottsági tisztségeket; ha ezt eldöntötték, akkor
majd értékeljük, és megtesszük a jelölést vagy nem tesszük meg a jelölést. És addig az elnök
úr se minősítse a mi magatartásunkat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én nem minősítettem senki magatartását. Én csak arra voltam kíváncsi, hogy
van-e igény, javaslat az MSZP részéről albizottsági helyre. (Sic!) Egyelőre úgy tudom
értelmezni ezeket a nyilatkozatokat, hogy ilyen igény nincs. Határozathozatal következik...
(Közbeszólások.) A magyar nyelv értelmezése szerint az önök mondatait nem tudom úgy
értelmezni, hogy de igenis, igénylünk egy helyet, szemben a Jobbikkal. (Dr. Steiner Pál:
Elnök úr, én semmi ilyet nem mondtam, csak nincs viszonyunk a Jobbik javaslatához!) Jó, hát
értem - nincs viszonyuk. Még jó, hogy viszonyról nem beszélünk, már ne haragudjon!

Képviselő úr, valami indítványa van? Mert már a határozathozatalnál lennénk. Tessék,
halljuk az indítványát képviselő úrnak!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én is osztom elnök úr azon értelmezését, hogy
itt akkor alelnöki tisztségre nem jelentett be igényt az MSZP. Illetve azt még a jegyzőkönyvbe
mindenképpen szeretném elmondani, hogy ugyanez a szocialista hozzáállás volt a 2002 és
2010 közötti állami szabadságjogi jogsértésekkel kapcsolatos bizottság létrehozatala kapcsán.
Ott is koncepciós eljárást emlegettek (Dr. Bárándy Gergely: Mert az volt.), aztán lefolyt
szépen az eljárás, és mégiscsak elég komoly eredmények születtek. Mi is azt várjuk, hogy itt
is hasonlóan történjenek a dolgok.

Köszönöm.

Szavazás a módosító javaslatokról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor először Schiffer Andrásnak azt a javaslatát teszem
fel szavazásra, amelyet Papcsák Ferenc képviselőtársunk, a napirendi pont javaslattevője
támogat; nem ismétlem meg. Ki ért azzal egyet, hogy kiegészüljön ezzel az albizottság
mandátuma? (Szavazás.) 21 szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Nincs.
Tartózkodás? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Nincs. (Az ellenzéki oldalon többen nem vettek részt a
szavazásban.) Tehát 21 szavazattal ez a Schiffer-féle fölvetés mint feladat megjelenik az
albizottság feladatkörében; a jegyzőkönyv pontosan tartalmazza.

Schiffer András további, Papcsák Ferenc által nem támogatott javaslatait teszem fel
szavazásra. Ki támogatja, hogy azzal kiegészüljön? (Dr. Schiffer András: Melyikkel, elnök
úr?) Külön szavazzunk mind a háromról? Ha a képviselő úr kéri, akkor kérem, mondja
jegyzőkönyvbe az elsőt.
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Akkor tehát jegyzőkönyvbe mondanám az elsőt: a
bizottságnál az alapul fekvő időszak hosszabbodjon meg 2011 szeptemberével, tehát a
végtörlesztési törvényjavaslat elfogadásával. Tehát a 2002 és 2011 szeptembere közötti
időszakot vizsgálja a bizottság. Erre vonatkozik az első, nem támogatott javaslatom.

ELNÖK: A javaslatot nem támogatja Papcsák Ferenc. Határozathozatal következik. Ki
ért egyet ezzel a kiegészítéssel? (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ellene? (Szavazás.) 17 nem.
Tartózkodás? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Nem volt.

Kérem Schiffer képviselő urat a következő megfogalmazására.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): A következő szerint egy önálló ponttal egészülne
ki a javaslat, hogy a bizottság külön vizsgálja a magyar forint/svájci frank árfolyam
alakulására ható tényezőket, illetve a devizaárfolyam elszabadulásának az okait a 2010. június
és 2011 augusztusa közötti időszakra.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Határozathozatal következik. Ki ért azzal egyet, hogy erre is kiterjedjen az
albizottság feladata? (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) 17 nem. Nem
egészül ki ezzel a feladattal.

A harmadikat kérem jegyzőkönyvbe mondani.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Az a javaslatom, hogy az utolsó kérdés egészüljön
ki azzal, hogy a bizottság vizsgálja meg a tárgyidőszakban a kkv-szektor, illetve az
önkormányzatok devizahitel-állományának alakulását is.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Határozathozatal következik. Ki ért egyet ezzel a feladatbővítéssel?
(Szavazás.) 4 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 17 nem szavazat.

Schiffer képviselő úr javaslatai fölött tehát döntöttünk.
Ipkovich György képviselő úr önkormányzatokra vonatkozó javaslata csak egy, nem

kell tisztáznom semmit. Fölteszem szavazásra, ki támogatja, hogy az albizottság feladata erre
is kiterjedjék. (Szavazás.) 3 igen szavazat van. Ellenszavazat? (Szavazás.) 17 nem.
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Nem terjed ki erre az albizottság feladata.

Gaudi képviselő úr javaslatát pedig befogadta a javaslattevő. A feladat meghatározását
pedig tisztáztuk, hogy az benne van a javaslatban, tehát ezt nem kell külön szavazásra
föltennem, mert benne van az alapjavaslatban. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Én ezt nem látom. -
Többek: Ez a Schiffer-javaslat! - Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ja, az volt!) Egy pillanat, képviselő
urak! Az, hogy az alelnököt a Jobbik adja, erre módosította Papcsák Ferenc képviselő úr a
javaslatát, tehát Gaudi-Nagy Tamás felvetéseiből nincs mit szavazásra bocsátanom.

Szavazás az albizottság felállításáról

Erre tekintettel most megkérdezem, hogy a jegyzőkönyvben rögzített és ott pontosan
meghatározott feladatokkal, feltételekkel, határidővel és összetétellel az alkotmányügyi
bizottság felállítja-e ezt az albizottságot. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19
igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy.
Megállapítom, hogy a bizottság ezt a döntést meghozta.
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Papcsák képviselő úr javaslatára tekintettel az albizottság tagjainak megválasztását
holnapra fogom kitűzni. Erre tekintettel a holnapi napirendi javaslatban új változatot
terjesztek a bizottság tagjai elé; a jelen nem levőknek pedig kérem e-mailben kiküldeni az új
változatot.

Köszönöm szépen.

Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/4049. szám); zárószavazás előkészítése II.

Még vissza kell térnünk egy napirendi pontra, jelezte a munkatársunk, mégpedig az
államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosítása kapcsán.

Állást kell foglalnunk arról, hogy Rogán Antalnak a 4049/18. szám alatti módosító
javaslatai közül a 6. és a 7. módosító javaslat a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazatát igényli, mert olyan természetű a tárgya. Kérem a bizottság
állásfoglalását. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19 igen. Ellenszavazat?
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem volt. Tehát ezeket a
pontokat kétharmadosként jelölte meg a bizottság.

Köszönöm a munkát. Holnap találkozunk az Alkotmánybíróságról szóló törvény
megvitatásával, melynek keretében Paczolay Péter elnök urat is vendégül látjuk, és kikérjük a
véleményét.

Köszönöm részvételüket, az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 17 perc)

Dr. Salamon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


