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Napirendi javaslat  
 

1. Az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4476. szám)  
(Rogán Antal (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Általános vita, valamint a módosító javaslatok megvitatása) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 41 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, köszöntöm a fogyasztóvédelmi bizottság tagjait, a napirendünkhöz érkezett 
előadókat. A jegyzőkönyv számára is szeretném jelezni, hogy a bizottság határozatképes, 
nincs akadálya annak, hogy a mai második bizottsági ülésünket is érdemben megtartsuk. 
Menet közben a helyettesítéseket a frakciók természetesen megfelelő módon jelezni fogják.  

Az első döntésünk a napirend elfogadása. Reggel még nem voltunk teljesek biztosak 
abban, hogy hogyan alakul ez a mai nap, és menet közben világossá vált, hogy olyan 
előterjesztés került a Ház elé, amelyet a bizottság is saját hatáskörében kikért, és az arról való 
vitát lefolytatja. Tehát a mai napirendünk az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán 
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról 
szóló T/4476. számú törvényjavaslat, mely Rogán Antal képviselő úr önálló indítványa. 
Ennek az általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk, illetve a Házszabálytól való 
eltérésből adódóan mindjárt a módosító javaslatok megvitatására és arról való döntésre is sor 
fog kerülni a napirendi pont keretében. A második napirendi pontunk az egyebek.  

Kérdezem, a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e a napirenddel. Aki a napirendet 
egyetért, azt kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a napirendet, tehát nincs akadálya annak, hogy a napirendnek 
megfelelő munkánkat elvégezzük. 

Az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló T/4476. számú 
törvényjavaslat (Általános vita és módosító javaslatok megvitatása) 

Általános vita 

Az első napirendi ponthoz kezdünk hozzá, az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése 
kapcsán a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
módosításáról szóló T/4476. számú törvényjavaslat vitájához. Az előterjesztőt a bizottság 
alelnöke, Zsigó Róbert képviselő úr fogja képviselni. Őt fogom megkérni az elején, hogy a 
felvezetésben mondja el az előterjesztéssel kapcsolatos vitaindítóját, majd szót fogok adni az 
NGM képviseletében jelen lévő előadónknak, Palotai Dániel úrnak, és azt követően a 
bizottság tagjai az általános vitára való alkalmasság keretében kérdésekkel, véleményekkel 
mondhatják el saját maguk, illetve a frakciójuk álláspontját, a végén pedig dönteni fogunk.  

Először az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni, majd e döntésünket 
követően a napirend keretében a beérkező módosító javaslatokról is kifejtjük a 
véleményünket, és abban is dönteni fogunk. E szerint fogunk eljárni, és most elsőként 
megadom a szót Zsigó Róbert alelnök úrnak.  

Zsigó Róbert (Fidesz) szóbeli kiegészítése, előterjesztőként 

ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Nem szeretem a nagy vitákat, ezért rövid vitaindítót mondok. A 
beterjesztett törvénymódosító javaslat nem hosszú, mindannyiunk rendelkezésére áll, és ebből 
világosan kiderül, sőt a mai ülésen a napirend előtti felszólalásban indokolta is Rogán elnök 
úr az indítványt, hogy az eddigi tapasztalatok okán is egy rövid, fontos módosításról van szó, 
amely egyértelművé teszi az otthonvédelmi intézkedéseket, és bizonyos körre ki is terjeszti 
azok hatályát. Remélem, hogy a bizottság általános vitára alkalmasak tartja az előterjesztést, 
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megvitatja a módosító javaslatokat, és így minden rendelkezésre fog állni ahhoz, hogy ma este 
az Országgyűlés dönthessen ez ügyben.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak mint előterjesztőnek a felvezetést. A 

kormány képviseletében adnám meg akkor Palotai Dániel úrnak a szót, és azt követően a 
bizottság tagjai szólhatnak. Parancsoljon!  

A tárca álláspontjának ismertetése 

PALOTAI DÁNIEL f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Az előttünk lévő törvényjavaslat több célt is szolgál. Egyrészt szeretné 
pontosítani az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben azt, hogy azon deviza alapú kölcsönök esetében, 
ahol a folyósítás több részletben történt, a folyósításoknál alkalmazott árfolyamok súlyozott 
átlagát kell figyelembe venni, amikor arról döntenek, hogy végtörlesztésre kerülhet-e az adott 
kölcsönszerződés. Tehát hogy a 180 forint/svájci frank, 250 forint/euró, illetve 2 forint/japán 
jen alatti árfolyamon került-e fölvételre a kölcsön. Ez esetben, amennyiben a súlyozott átlag 
alatta van, akkor a végtörlesztés ezen kritériumának megfelelőnek kell tekintetni az adott 
kölcsönszerződést.  

A másik lényeges pont, hogy a törvény alkalmazásában deviza alapú 
kölcsönszerződésnek kell minősíteni azt a kölcsönt is, ahol mind a hitelfelvétel, mind pedig a 
törlesztés devizában történik, tehát ebben az esetben is engedélyezni kell a végtörlesztést a 
fogyasztó számára, amelyet azonban az forintban teljesíthet.  

Ennek megfelelően támogatjuk a törvénymódosítást.  
Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem, hogy majd a pontos titulusát a jegyzőkönyv 

kedvéért legyen szíves a következő körben bemondani.  
Akkor most a lehetőség adott a képviselők számára, hogy kérdéssel, véleménnyel 

megformálják, illetve közreadják a saját maguk, frakciójuk álláspontját; felváltva fogok szót 
adni ellenzéki és kormánypárti képviselőknek. Kérdezem, kíván-e valaki megjegyzéssel, 
szólással élni. Hozzáteszem, hogy a bizottságnak a plenáris ülés vitáján előadót is kell állítani, 
ebből következően nyilvánvalóan az előadó a bizottsági ülésen elhangzottakból tud építkezni, 
így segítünk is a vélemény közreadásával. Tehát van-e jelentkező? (Nincs jelzés.) Áthidalom a 
problémát, magam jelentkezem néhány mondat erejéig.  

 
(Az ülés vezetését Zsigó Róbert, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr! 

Hozzászólások 

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, átadtam az elnöklést alelnök úrnak, aki 
megadta a szót.  

Két-három dolgot szeretnék elmondani, és kérem a kormánypárti képviselőtársaim 
megértését a véleményünk elmondása kapcsán. Már a napirendre vételkor, illetve a 
Házszabálytól való eltérés kapcsán látszódott, hogy van véleményünk arról a folyamatról, 
amelynek keretében ez a módosítás a Ház elé került. A tartalmában akár egyet is érthetnénk, 
az igazi probléma abban áll, hogy egy véleményünk szerint nem kellően átgondolt, kapkodó 
előterjesztésnek, ami az eredendő törvényjavaslat volt, annak egy folyamatos korrekcióját 
látjuk. Mondhatnám azt is, hogy minden héten van egy újabb módosítás. Még nem tudjuk, 
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hogy a jövő héten vagy az azt követő héten nem kell-e egy újabb korrekciót levezetni, mert 
kiderül egy újabb probléma. Ezért helyesebb lett volna, hogyha egy erősebb konzultáció előzi 
meg ezt a törvényt. Ugyanis ezekre a problémákra, amit valószínűleg a kollégák is láttak, és 
talán az előterjesztő Rogán úr is látott, az újságban a devizahiteleseket képviselő szervezetek 
már fölhívták hetekkel ezelőtt a figyelmet. Tehát gyanítom, hogy egy velük történő 
konzultáció ezeket a javaslatokat segítene jobban formába önteni.  

A második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy még mindig ugyanazt az egy 
javaslatot formáljuk, miközben az előzetes napirendre vételi, illetve a Házszabálytól való 
eltérés vitájában is benne volt, hogy a probléma összetettsége, sokrétűsége azt tenné 
szükségessé, hogy nem csak egy szelettel, hanem a devizahitelesek problémájának egy 
szélesebb spektrumával foglalkozzunk. Ugyancsak felvetődik a kérdés, hogy mi van a 
nemzeti eszközkezelővel.  

Magunk benyújtottunk a frakció részéről egy törvénymódosítást, immáron nem első 
alkalommal, a devizahiteles probléma rendezésére, ez a referenciakamatokról szól, ahhoz 
kötődő javaslat. Szerintünk ez megoldás vagy jobb megoldás volna a jelenleginél, 
nyilvánvalóan érdemes volna a parlamenti többségnek és a kormánynak elgondolkodni, hogy 
nem tudja esetleg a nevére venni, és akkor visszahozni ezt a javaslatot. (Z. Kárpát Dániel 
megérkezik.) 

Ugyanilyen javaslatként tettük be korábban a természetes személyek 
adósságrendezéséről, a magáncsődről szóló törvényt is, ugyancsak többször nem került szóba, 
és jelen pillanatban is, ha szükséges, közre tudjuk adni a 9 pontos határozati javaslatunknak 
azon elemeit, amelyek egyébként a devizahitelesek problémáinak a megoldásában meglévő 
eszközöket bővítené. Ezért gondolom azt, hogy a mi alapállásunk világos: az egész helyzethez 
tartózkodóan tudunk viszonyulni. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez a probléma érdemes 
volna arra, hogy szélesebb körben, szakmai szereplőket bevonva érdemi egyeztetés induljon 
el. Úgy tudom, hogy ezen módosítások előtt sem történt a hitelintézetekkel, bankokkal, 
pénzügyi szervezetekkel semmilyen konzultáció, de nem történt semmilyen konzultáció a 
devizahiteleseket képviselő civil szakmai szervezetekkel sem. Ezért mi várjuk, hogy a jövő 
héten melyik lesz az újabb módosítás. 

Köszönöm szépen a megértést.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e valaki szólni. (Jelzésre.) 

Alelnök úr, és egyben visszaadom az elnöklést elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Zsolt alelnök úré a szó. Addig, ha esetleg még 

valaki kíván szólni, az jelezze, és azt követően a döntésre kerül sor. 
 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészről szeretném 

leszögezni, hogy a frakciónk támogatja a pénzintézeti törvény jelen, előttünk lévő 
módosítását.  

Ha megengedik, kedves képviselőtársaim, utalnék az általános indoklásban szereplő 
mondatokra és gondolatokra, és utalnék egy másik dologra is. Ha valamikor minden úgy 
zajlott volna, hogy mindkét fél számára, aki ezeket a deviza- vagy deviza alapú 
hitelszerződéseket aláírta, úgy működött volna, mint egy általános szerződési feltételrendszer, 
ami mindkét fél számára egyformán előnyös és hátrányos helyzetű kistérségek, akkor most 
nem lenne ez a gond itt az asztalunkon, nem kellene erről beszélnünk.  

Most mit teszünk? Megalkottunk egy alapmódosítást, ami azt a célt szolgálja, hogy jót 
tegyünk a lakossággal, jót tegyünk azokkal a polgárokkal, akik a devizaproblémába 
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belekerültek. De ezt a jogszabályt nem egyformán értelmezzük, és nyilván a bankok – miután 
ellenérdekeltek – ki akarnak ez alól bújni. Az, hogy túlszabályozás vagy leszabályozzuk a 
kérdést, csak azon múlik, hogy ha mindenki jó szándékkal állna ezen jogszabály betartásához, 
erre nem lenne szükség. Jelen pillanatban az egyik oldalról elhangzik a vád a frakcióval 
szemben, hogy miért szabályozzuk túl, a másik oldalon meg mást sem hallgatunk, mint hogy 
miért nem szabályozzuk le jobban a bankokat. Hát ezt próbáljuk.  

Ugye, ha visszatérnénk ahhoz a gondolkodásmódhoz, ami mondjuk 100-200 évvel 
ezelőtt volt – és szeretnék utalni egy kézfogás erejére, amikor nem kellett semmilyen 
szerződés, nem kellett semmilyen túlszabályozás –, akkor nem tartanánk itt, ahol tartunk 
most.  

Azt kérem a tisztelt képviselőtársaimtól, hogy támogassák a jelen előterjesztést, mert 
tisztán azt szolgálja, hogy ezzel a jogszabállyal befolyásolni tudjuk a bankokat, amelyek mint 
túlsúlyban vagy túlerőben lévő szerződő partnerek, az erőegyensúly helyett egy erő-
feltételrendszerrel próbálják determinálni ezeket a szerződéseket, a lakosság szempontjából 
nem túl pozitív irányba.  

Azt is elmondanám, hogy azokról a kisemberekről van szó – és nem a gazdagokról, a 
kisemberekről, az átlag kisemberről –, akiknek szeretnénk segíteni ezzel a szabályozással. Azt 
hiszem, bármely pont őket támogatja, őket segíti. Szeretnék utalni a ’90-es évek legelején a 
3 százalékos OTP-s kölcsönök visszafizetésénél a családi összefogásra, amely óriási nagy 
segítség volt. Úgy gondolom, hogy ha csak egy embernek, ha csak egy családnak segítünk a 
sok százezer problémával küzdő családok közül, már előreléptünk.  

Tehát kérem, hogy támogassák a képviselőtársaim ezt a módosítást. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Z. Kárpát Dániel képviselő úr jelentkezett 

szólásra, és megnézzük, még másvalaki kíván-e élni a szólás lehetőségével. (Nincs jelzés.) Ha 
nem, akkor dönteni fogunk. Tessék, képviselő úr! 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen, és elnézést kérek a késésért, az 

azonnali kérdések órájával való átfedés miatt ez kisebb kalamajkát okozott. Annyiban viszont 
megkönnyíti a dolgomat, hogy az előterjesztőnek vagy a kormányzati képviselőnek 
lényegében ugyanazt kell feltennem és elmondanom, amit ott is megtettem.  

Nem értem, hogy miért nehezítjük a saját dolgunkat, amellett, hogy kifejezném azt, 
hogy természetesen én is támogatom ezt az előterjesztést, egy fontos korrekciós lépésről van 
szó, amire egyszerűen sort kell keríteni, nincs ezzel probléma. De miért nehezítjük meg a saját 
dolgunkat a tekintetben, hogy javasoltuk már majdnem egy évvel ezelőtt a hitelek 
forintosítását a felvételkori árfolyamon? Akkor harsány kacaj fogadta ezt, miszerint bedőlne a 
forint, a forint árfolyama ezt nem viselné el. Aztán érdekes módon egy részleges forintosítás 
bekövetkezett a végtörlesztés esetében, ami – akár tetszik, akár nem – forintosításnak 
tekinthető, bár részleges lépés.  

Azóta száz- és ezermilliárdok fordultak meg forintban és devizában csak kormányzati 
döntéseknek köszönhetően. Mi kiszámoltuk azt is a szakértői csoportunkban, hogy a teljes 
forintosítás sem mozgatna meg mintegy 2000 milliárdnál nagyobb tőkeösszeget. Tehát 
elmondható az, hogy nagyságrendekkel nem mozdulna meg nagyobb pénz, mint amennyi 
mondjuk a magán-nyugdíjpénztári vagyonok ide-odajátszadozásából és egyéb tőzsdei 
manipulációk során megmozdult az utóbbi időben. Tehát érdemes lenne végiggondolni, hogy 
ez a forint bedőlésének a mantrája honnan ered vagy honnan származik. Hiszen ha így marad 
a dolog, tehát, hogy toldozgatunk-foldozgatunk kéthetente, én élből mondok három olyan 
esetet, amiből kifolyólag mi ugyanígy itt fogunk ülni a bizottsági ülésen, és vitatkozni fogunk. 
Az egyik mondjuk az lesz, hogy illetékkötelezettség keletkezik akkor, amikor önök azt 
mondják, hogy a családtagok segítsék meg egymást, csak érdekes módon a családon belüli 
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ajándékozás során is vannak olyan esetek – nem mindegyik, de vannak olyan esetek –, amikor 
illetékkötelezettség keletkezik. Biztos vagyok benne, hogy ezzel kapcsolatban lesz olyan 
módosítás, amely ezt fogja kiküszöbölni. Megint itt fogunk ülni, és megint fontos hetek 
múlnak el.  

A vállalkozások esetében megint csak elmondható az, hogy valamit majd ki kell 
találni azokra az esetekre vonatkozóan, amikor az amúgy munkahelyet biztosító kisvállalkozó 
a saját lakóingatlanát vonta be fedezetül, nyilvánvaló, hogy erre is megoldást kell majd 
találnunk. Vagy mondjuk az önkormányzatok azon problémájára, hogy az ő esetükben szintén 
nagy a devizában mért eladósodottság, de hát végtörlesztési lehetőségeik effektíve nincsenek 
vagy korlátozottan vannak. Tehát itt megint csak olyan áttételes szereplők lépnek be ebbe a 
képletbe, akiken segíteni kell.  

Mi a forintosítást nem azért mantrázzuk folyamatosan, mert nincs jobb ötletünk vagy 
ez a mániánk, hanem úgy véljük, hogy az összes problémakört ez tudná elfogadható mértékre 
csillapítani, bizonyos esetekben pedig meg is szüntetni, és van egy elvi, világnézetbeli alapja 
ennek az egésznek, miszerint itt a károkat – véleményünk szerint – legalább 95 százalékban 
azok a bankok és pénzintézetek okozták, amelyek túlkapásokat követtek el, tisztelet a 
kivételnek. Még egyszer elmondom: szükség van tisztességes bankokra, tőkére is, és 
tisztességes profitra is. De az tökéletesen elfogadhatatlan megoldás, hogy helybenhagyjuk az 
amúgy bűnelkövető bankok kártételeit. Senki nem számoltatja el őket, azt mondjuk, hogy ez 
így OK, és végtörlesszen a magyar ember egy kedvezményesnek mondott árfolyamon, de ez 
még mindig sokkal magasabb a felvételkori árfolyamnál. Tehát a kettő különbözetéből eredő 
és abból kisajtolható profitot lényegében meghagyjuk a bankoknál, ez pedig morálisan 
tökéletesen elfogadhatatlan számunkra. Nem kötözködni szeretnék, csak az a kérdésem 
lényege, hogy hányszor fogunk még így egymással szemben ülni, és mikor fogjuk ezt a 
problémakört véglegesen megoldani és lezárni. Hiszen eltelt egy és negyed év, lassan másfél 
év telik el, és azt látjuk, hogy a ciklus végéig kitarthat ez a probléma, hogyha két-
háromhetente fogjuk meg egy-egy szeletét.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igény van-e? (Nincs jelzés.) 

Ha nincs, az előterjesztőnek fogom megadni a szót, és ha kíván a kormány képviseletében a 
kolléga szólni, akkor neki.  

Az előterjesztő képviseletében Zsigó Róbert alelnök úr.  

Reflexiók 

ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen, elnök úr. Z. Kárpát 
Dániel képviselő úrnak mondom, hogy remélem, még sokszor fogunk azért itt egymással 
szemben ülni, ha nem is ezzel az egy problémával. 

Viszont, amit elmondott, hogy illetékmentes, és hogy egyszer majd ide fogunk jönni, 
hogy a családtagok közötti ajándékozás illetékmentességét próbáljuk megoldani, itt van már 
az asztalunk egy módosító javaslat ehhez, amiről fog szavazni a bizottság hamarosan, amikor 
döntött az általános vitára való alkalmasságról. Csak előre jelzem, az előterjesztést, a 
módosító javaslatot támogatni fogjuk.  

Egyebek mellett pedig mindannyiuknak köszönöm a hozzászólást, és kérem még 
egyszer, hogy általános vitára alkalmasnak tartsa az előterjesztést a bizottság.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm az előterjesztőnek. A kormány képviseletében kíván-e szólni? 

(Jelzésre.) Igen. 
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PALOTAI DÁNIEL f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak nagyon 
röviden. Palotai Dániel vagyok, az NGM makrogazdasági főosztályának a vezetője.  

Elnök úr hozzászólásában említette, hogy a probléma teljes spektrumát kellene 
tekinteni, és itt az eszközkezelőről tett fel kérdést, hogy mikor fogja megkezdeni a működését, 
valamint a referenciakamatra utalt, mint pozitív megoldásra. Mindkettőben pozitív választ 
tudok adni, hogy igenis, az eszközkezelő megkezdi a működését, a háztartások, családok 
fordulhatnak az eszközkezelőhöz, akik megfelelnek a felállított kritériumoknak, azokat igenis 
meg fogja segíteni az eszközkezelő. A referenciakamat pedig egy olyan szakmai javaslat, amit 
az NGM támogat, és jelenleg ennek a kidolgozása folyamatban van. 

Z. Kárpát Dániel képviselő úr felvetette, hogy a károk nagy részét a bankok okozták, 
és akkor a terhek egy részét is nekik kellene viselniük. Igen, a végtörlesztés konstrukciója 
önmagában pont egy olyan pillér, amely a terhek egy jó részét a bankokra teszi. A kormányzat 
átfogó konstrukciót dolgozott ki a devizahitelesek megsegítésére, amelyben minden érintett, 
tehát az eredeti adósok, a kormányzat, valamint a bankok is vállalnak szerepet, és pont a 
végtörlesztés egy olyan pillére ennek az átfogó otthonvédelmi programnak, amely a bankokra 
rója a legnagyobb terhet. Úgy vélem, hogy ez maximálisan szolgálja ezt a célt.  

A forintosítással kapcsolatban csak nagyon röviden. Nyilvánvalóan visszamenőleg 
mindenki meg tudja mondani, hogy mikor kellett volna adni vagy eladni. Előretekintve sokkal 
nehezebb árfolyamot előre jelezni, erre nem is vállalkozunk. Éppen ezért olyan prudens 
gazdaságpolitikai koncepciót tudunk előterjeszteni, amely a jövőbeli árfolyamok ismerete 
nélkül is felelős döntésként vállalható. Ily módon jelenleg a teljes devizahiteles 
adósságállomány egy része kerül forintosításra a végtörlesztés által, ami bizonyára egy 
elmozdulás a kisebb árfolyamkockázat irányába. 

Éppen ezért kérem a képviselő urakat, hogy vitára alkalmasnak találják az indítványt. 
Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános vitára való alkalmasságról kell dönteni. Aki 
az indítványt általános vitára alkalmasnak találja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat. Aki nem általános vitára alkalmasnak? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a döntést meghoztuk.  

A bizottságnak többségi és kisebbségi vélemény képviseletében előadót kell állítania. 
A többségi vélemény képviseletében Fejér Andor képviselő úr, a kisebbségi álláspontot 
magamra vállalom, így lesz módunk a Ház előtt is az itt folyó vitának néhány gondolatát 
interpretálni. 

Módosító javaslatok megvitatása 

Most a bizottság a módosító javaslatokat fogja megvitatni, és arról fogunk dönteni. A 
bizottsági titkárságon keresztül a Háztól kettő módosító javaslatot kaptunk, ami a bizottság 
hatáskörébe tartozó, és az előterjesztést érinti. Az előterjesztőnek kérdezem először az 
álláspontját, majd megkérdezem, hogy ha kormányzati álláspont van, akkor az mi a javaslattal 
kapcsolatban.  

Kezdjük a KDNP javaslatával, mely Seszták Miklós javaslata. Kérdezem, hogy az 
összes érintett ismeri-e a módosító javaslatot, ott van-e a kormány képviselőjénél is. 
(Jelzésre.) Igen. Tehát Seszták Miklós képviselő úr módosító javaslata a címet és a 4. §-t 
érinti. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.  

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem.  
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PALOTAI DÁNIEL f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A T/4476/3. 

számú javaslat… 
 
ELNÖK: Bocsánat, a jegyzőkönyv kedvéért: a T/4476/3. számú dokumentumról 

beszélünk.  
 
PALOTAI DÁNIEL f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, tehát a 

T/4476/3. számú módosító javaslatot támogatjuk, ugyanis indokoltnak tartjuk azt, hogy a 
törvényben rögzítésre kerüljön, hogy nem vélelmezhető és nem is lehet megállapítani olyan 
vagyongyarapítást abban az esetben, hogyha egy magánszemély saját, meglévő pénzeszközeit 
használja föl a végtörlesztésre, vagy pedig családon belül, tehát egyenes ági 
hozzátartozójának ajándékba adja. Ezzel kívánjuk elősegíteni, hogy a törvényalkotó szándéka 
teljesülhessen. 

 
ELNÖK: Megértettem. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) 13 igen szavazat. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás, nem szavazat nem 
volt ebben az esetben, az ajánlásban foglalt módosítót a bizottság elfogadta.  

Még egy módosító javaslatunk van, mégpedig az LMP képviselőcsoportja részéről 
Ertsey Katalin és több képviselőtársának a módosító javaslata, a T/4476/4. ajánlási számon. 
Először az előterjesztő álláspontját kérdezem.  

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérem.  
 
PALOTAI DÁNIEL f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

sem támogatja a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Aki 

nem támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 11 nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett az egyharmadot sem kapta meg a módosító.  

Úgy vélem, mindkét előttünk álló módosítóról érdemben állást foglaltunk. Van-e 
olyan, amiről még kellene döntenünk? (Nincs jelzés.) Nincs.  

Tisztelt Bizottság! Kedves képviselő asszony és urak, köszönöm szépen, további jó 
munkát a parlament plenáris ülésén, befejeztük a mai bizottsági ülésünket.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 7 perc)  
  

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

  

Zsigó Róbert 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


