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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntöm önöket a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén. Eme kis színházi pár perc 
elegendő volt ahhoz, hogy rendezzük a sorainkat. 

Szeretném a bizottsági ülés első pontjaként a határozatképességet megállapítani. 
Kormánypárti oldalon is, ellenzéki oldalon is a képviselők részt véve segítik a bizottság 
munkáját. 

A mai első döntésünk a napirend elfogadására fog irányulni. Előzetesen négy napirendi 
pontot küldtünk ki, miszerint a mai munkánkat el tudjuk végezni. 1. napirendi pont keretében 
a polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat, T/7971. szám, ennek az általános vitára való 
alkalmasságát fogjuk megtárgyalni és arról dönteni, 2. pontban a magánnyugdíjpénztárak 
működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jog- és célszerűségéről szóló jelentés, J/8218. 
szám, szintén az általános vitára való alkalmasságról döntünk. A 3. napirendi pontunk az 
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, T/8099. szám, itt a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat fogjuk megtárgyalni és arról fogunk 
dönteni, és a 4. pont az Egyebek napirendi pont. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bárkinek észrevétele a napirenddel 
kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor azt kérem, hogy döntsünk a napirendről. Aki 
egyetért a napirenddel, kérem, azt szavazatával erősítse meg. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
A bizottság egyhangúlag elfogadta a mai napirendünket. Nincs akadálya annak, hogy a 
napirendek tárgyalásával hozzákezdjünk a munkánkhoz. (Földesi Gyula megérkezik az 
ülésre.) 

A polgári törvénykönyvr ől szóló törvényjavaslat (T/7971. szám) (Általános vita) 

Az 1. napirendi pont, ahogy azt az előző döntésünk is megadta, a polgári 
törvénykönyvről szóló törvényjavaslat, T/7971. szám, ennek az általános vitára való 
alkalmasságát fogjuk eldönteni.  

Nagy örömmel köszöntöm a kormány képviselőjeként a kollegákat, és miután látom, 
hogy van itt némi eltérés az én forgatókönyvem és önök között, akkor a jegyzőkönyv kedvéért 
ezt most mindjárt kiigazítjuk, és azt kérem tisztelettel, hogy legyenek szívesek gyorsan 
becsekkolni, hogy azt követően a jegyzőkönyvben is pontosan tudjuk nyomon követni az 
önök megszólalását. Ennek jegyében fogom majd átadni önöknek a szót, és azt kérem, hogy a 
felvezetésben, ha lehet, az általános megjegyzések mellett fókuszáljanak a fogyasztóvédelmet 
érintő kérdéskörökre, a vitát is elsősorban e témakörben fogjuk lefolytatni.  

Mindezek figyelembevételével, ha mindenki készen áll, akkor kormányoldalon az 
előadónak fogom átadni a szót, és kérem, hogy a jegyzőkönyvbe önök is csekkoljanak be. 
Tessék parancsolni! 

 
DR. NYÁRÁDI GABRIELLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Nyárádi Gabriella vagyok, a magánjogi és igazságügyi 
kodifikációs főosztály osztályvezetője, és a kollégáim pedig dr. Parlagi Mátyás és 
dr. Kerepesy Krisztián, a minisztériumba beosztott bírák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Önöké a szó. 
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Dr. Nyárádi Gabriella szóbeli előterjesztése 

DR. NYÁRÁDI GABRIELLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Csak 
röviden szeretném bemutatni az új polgári törvénykönyv kialakulásának folyamatát, ezt 
követően pedig a törvényjavaslat fogyasztóvédelmet érintő kérdéseinek bemutatását a 
kollégáimnak fogom átengedni, amennyiben a bizottság egyetért vele. 

Tehát a kormány 2010-ben kormányhatározatban hatalmazta fel a Vékás Lajos vezette 
polgári jogi kodifikációs szerkesztőbizottságot, hogy a polgári jogi kodifikációs 
főbizottsággal és a polgári jogi operatív szakmai bizottsággal együttműködve készítse elő az 
új polgári törvénykönyv tervezetét. A munka eredményeképpen egy igen nagy terjedelmű, 
1600 paragrafusból álló normaszöveg-tervezet alakult ki, melyet a szerkesztőbizottság 2011 
decemberében nyújtott át a kormánynak. A tervezetet ezt követően széles körű egyeztetésre 
bocsátotta a kormány, mind a közigazgatási egyeztetése megtörtént, mind a társadalmi 
egyeztetése, és ezt követően pedig három, igen terjedelmes tematikus egyeztetésre is sor 
került. Az egyeztetéseket követően a tervezet szövege az indokolt és alapos észrevételek 
alapján módosult, és ezt követően került sor az új polgári törvénykönyv benyújtására az 
Országgyűlés részére. 

Most pedig kérem, engedjék meg, hogy a kollégáimnak adjam át a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljanak! Még egyszer kérem, hogy majd 

mutatkozzon be, legyen szíves. 
 

Dr. Parlagi Mátyás kiegészítése 

DR. PARLAGI MÁTYÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot 
kívánok! Dr. Parlagi Mátyás vagyok, minisztériumba beosztott bíró. A javaslatnak a 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szabályozását szeretném bemutatni nagyon röviden, első 
körben ennek a szabályozásnak az általános jellemzőit, majd második körben a kollégámmal 
együtt az egyes konkrét jogintézményeket szeretném röviden bemutatni. 

A javaslat a magánjog szabályozása alapelvéből kiindulva a mellérendeltség és az 
egyenjogúság elvéből indul ki a szabályozás körében, ezt mindjárt az Első könyv 1. §-ában 
rögzíti alapelvi szinten. Azonban a javaslat több helyen a gyengébb fél érdekének a védelme 
céljából eltér ettől a szabályozástól. Ilyen eltérés tipikusan a fogyasztót védő rendelkezések a 
törvényben. 

A javaslat nagy hangsúlyt fektet rá, hogy az Európai Unió jogával kapcsolatban a 
fogyasztóvédelem körében született irányelvekre is figyelemmel legyen, azonban itt a 
bizottságnak azt a problémát kellett megoldania, hogy ezek az irányelvek sok esetben nem 
igazán a magánjog eszköztárával, fogalomkészletével dolgoznak, hiszen sok esetben nagyon 
kazuisztikusak, széttagoltak. Ezért kellett döntést hozni abban a kérdésben, hogy milyen 
mélységig építsék be az irányelvek szabályozását. A bizottság arra a megoldásra jutott, hogy 
ezeknek az irányelveknek a központi magját, a szabályozás lényegét építette be a javaslatba, 
oly módon, hogy az egyes irányelvek részletes részletszabályait nem építette be a javaslatba, 
hanem azt külön majd speciális törvények fogják beépíteni a jogrendszerbe. 

Egyébként a javaslat a legvégén, tehát a Nyolcadik könyvben, a legvégén felsorolja 
azokat az irányelveket, amelyeket implementált a szabályozásába. 

Ami nagyon érdekes a fogyasztóvédelem körében, és ez is nagyon sok elméleti vitára 
és gondolkodásra adott alapot, az a fogyasztó fogalmának a változása. A Ptk.-tól eltérően a 
fogyasztó fogalmát a javaslat csak a természetes személyekre szűkíti le, ahogy ezt az 
értelmező rendelkezésekben is rögzíti. Ez a megoldása a javaslatnak összhangban áll egyrészt 
az Európai Unió irányelveivel, mivel valamennyi fogyasztóval kapcsolatos irányelv a 
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természetes személyt tekinti fogyasztónak egy kivételével - ez az utazási irányelv -, egyébként 
mindenhol a természetes személy minősül csak fogyasztónak. 

Ez a javaslat eltér a fogyasztóvédelmi törvény fogyasztószabályozásától, viszont csak 
annyiban, hogy a fogyasztóvédelmi törvény is a fogyasztónak fő szabályként a természetes 
személyt tekinti, csak a békéltetőtestületre vonatkozó szabályok körében tekint nem 
természetes személyeket is fogyasztónak a törvényben felsoroltak szerint. (Z. Kárpát Dániel 
megérkezik az ülésre.) 

Egyébként ez a szabályozás megfelel és be tud illeszkedni a jogrendszerbeli 
szabályozásokba, mert ha megvizsgáljuk az egyes törvények fogyasztókkal kapcsolatos 
szabályozását, úgy láthatjuk, hogy nagyon jelentős számú törvény csak és kifejezetten a 
természetes személyt tekinti fogyasztónak. Így például a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény is, illetve példaként lehet 
említeni a hitelintézeti törvényt vagy a Pénzügyi Szervezetek Felügyeletéről szóló törvényt is, 
illetve vannak olyan speciális törvények, ágazati törvények, amelyek hivatkoznak vagy a 
fogyasztóvédelmi törvény fogalomhasználatára, vagy az Fttv.-re, viszont kiszélesítik a 
fogyasztó fogalmát, és azt mondják, hogy a törvény szabályozási körében fogyasztónak kell 
tekinteni a nem természetes személyeket is. Ezek tipikusan a közszolgáltatásokkal kapcsolatos 
törvények, tehát így például a víziközmű-törvény is így szabályoz. 

Tehát az önmagában, hogy a javaslat a természetes személyre szűkíti le a fogyasztó 
fogalmát, nem probléma, tehát más ágazatokban, ha az ágazati törvény úgy gondolja, hogy a 
szabályozás jellege alapján fontos, hogy ne csak természetes személy legyen a fogyasztó, úgy 
ebben az esetben meg tudja határozni ilyen módon a fogyasztó fogalmát. 

Érdekes eltérés még a hatályos Ptk.-val szemben, hogy a hatályos Ptk. szabályozza a 
fogyasztói szerződés fogalmát, a javaslatból pedig eltűnik ez a fogalom. Ennek az az indoka, 
hogy a hatályos Ptk. a fogyasztói szerződést két módon szabályozza, kettős tartalma van. 
Egyrészt fogyasztói szerződés a fogyasztó, illetve a gazdasági, szakmai tevékenysége körében 
szerződést kötő közötti szerződés, valamint a jótállás és kellékszavatosság körében fogyasztói 
szerződés mindazon tárgy, az ingó dolog. 

A Ptk. javaslata nem ezt a metódust követi, hanem mindenhol, ahol a mai értelemben 
véve fogyasztói szerződésről beszélnénk, ott fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésről 
beszél. Tehát minden szerződést „fogyasztói szerződésnek” tekint, amely fogyasztó és 
vállalkozás között jön létre, függetlenül attól, hogy az milyen típusú, illetve tárgyú szerződés. 

Ez tehát az általános jellemzője a fogyasztókkal kapcsolatban a javaslatnak. 
Vannak speciális rendelkezései a javaslatnak, amelyek a fogyasztókra vonatkoznak, 

ezeket tárgykörök szerint lehet csoportosítani. Nem elhúzva az időt, szeretnénk bemutatni pár 
ilyen példát. 

Egyik a fogyasztói zálogszerződés. Az közismert, hogy a javaslat a zálogszerződést 
teljesen új módon szabályozza. Az a célja a javaslatnak, hogy a zálogszerződés legyen az a fő 
biztosítéki szerződés, amelyet alkalmaznak majd a gyakorlatban, és ezért például a Hatodik 
könyv 99. §-ában semmisnek nyilvánítja az egyéb ezzel kapcsolatos szerződéseket, így ez a 
fiduciális szerződések tilalmát mondja ki. (Fejér Andor megérkezik az ülésre.) 

Tehát a zálogszerződések körében szabályozza a törvény a fogyasztói zálogszerződést, 
aminek a körében egyrészt meghatározza, hogy melyik zálogszerződés minősül fogyasztói 
zálogszerződésnek, másrészt pedig két területen is eltérő módon szabályoz, mint az általános 
zálogszerződési szabályok. Egyrészt a zálogjog létrejötte körében a javaslatnak az a célja, 
hogy minél egyszerűbb legyen zálogszerződést kötni, hogy a szerződő felek ezt kifejezetten 
alkalmazzák a gyakorlatban. Ennek körében két lényegi eleme van a zálogszerződésnek: meg 
kell határozni a biztosított követelést és a zálogtárgyat. Ezt az általános szabályok szerint, 
pont azért, hogy a gazdasági életben széles körűen alkalmazzák a zálogszerződést, úgy 
szabályozza a törvény, hogy körülírással is meg lehet határozni. Azonban a fogyasztók 
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védelme érdekében, hogy ne legyen később abból vita, probléma, illetve a fogyasztónak 
hátránya ebből ne származzon, hogy mi volt a biztosított követelés, illetve mi volt a zálog 
tárgya, ezért úgy rendelkezik a törvény, hogy fogyasztói zálogszerződés esetén egyértelműen 
meg kell határozni a zálogtárgyat, illetve összegszerűen meg kell határozni a biztosított 
követelést is. 

A zálogjog érvényesítése körében ez az a másik kör, ahol az adott esetben gyengébb 
fél jelentős sérelmet szenvedhet el. Az általános szabályok szerint, pont azért megint csak, 
hogy széles körűen alkalmazzák a zálogszerződést a gazdasági életben, ezért a javaslat úgy 
szabályoz, hogy a zálogjogosult választhat az érvényesítés körében, hogy bírósági végrehajtás 
útján vagy azon kívül kívánja a zálogjogot érvényesíteni, ennek körében maga is értékesítheti 
a zálogtárgyat, vagy megszerezheti annak a tulajdonjogát. Viszont a fogyasztói 
zálogszerződések körében úgy szabályoz a törvény a fogyasztó védelme érdekében, hogy ott 
csak nyilvánosan lehet értékesíteni a zálogtárgyat, és nem szerezheti meg a zálogjogosult a 
zálogtárgy tulajdonjogát. 

Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos szerződéskötést a hatályos Ptk.-hoz 
viszonyítva kicsit szélesebb körben, alaposan, de annak erényeit megtartva szabályozza a 
törvény, viszont egy irányelvi rendelkezést kifejezetten beültet, vagy kifejezetten kimondja 
azt a javaslat, hogy az a feltétele, amely az általános szerződési feltételek között a vállalkozást 
fő szolgáltatáson kívül egyéb követelésre is feljogosítja, csak akkor válik a szerződés részévé, 
ha külön tájékoztatást követően a fogyasztó azt kifejezetten elfogadta. 

A javaslat körében nagyon érdekes a diszpozitív, illetve kógens szabályozás viszonya. 
Alapvetően azt lehet elmondani, hogy a javaslat diszpozitív szabályozást tartalmaz, bizonyos 
esetekben azonban garanciális indokokból részben vagy teljesen kógenssé nyilvánít egy-egy 
rendelkezést. 

A fogyasztó védelme érdekében találhatók tehát a javaslatban olyan rendelkezések, 
amelyek teljesen kógensek a fogyasztó védelme céljából. Így például a javaslat újdonságként 
szabályozza az elektronikus úton történő szerződéskötést, és ennek körében kimondja, hogy 
fogyasztó és vállalkozás között nem lehet eltérni a javaslat szabályaitól az ilyen módon 
történő szerződéskötés esetében. Ugyanígy a hibás teljesítés körében is kimondja a javaslat, 
hogy nem lehet eltérni a hibás teljesítés körében a fogyasztót védő rendelkezésektől, tehát az 
ilyen eltérés semmis. Ugyanígy biztosítási szerződés esetén is, ha a szerződő fogyasztó, akkor 
a törvény szabályaitól csak a szerződő fél, a biztosított és a kedvezményezett javára lehet 
eltérni, tehát az ő hátrányukra nem. Illetve a szerződés értelmezése körében is található egy 
általános, fogyasztót védő rendelkezés a javaslatban, mely szerint, ha a szerződés bármely 
feltételének tartalma nem állapítható meg egyértelműen, abban az esetben mindig a fogyasztó 
számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. 

A további ilyen példákat pedig a kollégám fogja felsorolni. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 

Dr. Kerepesy Krisztián kiegészítése 

DR. KEREPESY KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm. Tehát én dr. Kerepesy Krisztián vagyok, Kerepesy, mint a temető, csak y-nal a 
végén. Én fogom folytatni… (Derültség.) Így legalább könnyen megjegyzik. Én fogom 
folytatni azt a felsorolást, amit Parlagi kolléga elkezdett. 

Csatlakozom hozzá abban, hogy szükségszerűen ennek az ismertetésnek nem lehet 
nagyobb ívet adni, nem lehet általánosságban foglalkozni a fogyasztóvédelem kérdéskörével, 
ugyanis a polgári törvénykönyvben nincs fogyasztóvédelemmel foglalkozó fejezet. Éppen ez 
a fogyasztó védelmének a lényege, hogy minden egyes esetben, ahol valami eltérés szükséges, 
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ott azt a kis módosítást a törvény végrehajtja, ott megemlékezik a fogyasztókról. Ez 
szükségszerűen széttagolttá teszi a fogyasztókra vonatkozó szabályozás bemutatását, hiszen 
itt is van egy félmondat, ott is van egy rendelkezés, amott egy félig-meddig teljes 
jogintézmény, ami a fogyasztók védelmét szolgálja. Tehát lehet, hogy egy kicsit 
telefonkönyvszerű ez a lista, de megpróbáljuk minél teljes körűbbé tenni. 

Ahol a kolléga abbahagyta, én ott veszem fel a fonalat, és a szerződések 
érvénytelenségi körében irányadó szabályozásról szeretnék elsőnek beszámolni. 

Az érvénytelenség, semmisség, megtámadhatóság. Kis túlzással fogalmazható úgy is, 
hogy ez a terület a kötelmi jog alkotmánya, ebben a részterületben szerepelnek a kötelmi jog 
legfőbb biztosítékai, és a fogyasztók védelmének szükségszerűen és természetesen itt is helyet 
kell kapni. 

A javaslatnak van egy újdonsága a megtámadási joggal kapcsolatban. Általában az 
érvénytelenségre vonatkozó szabályoktól - tehát semmisség, megtámadhatóság - nem 
térhetnek el a felek, hiszen éppen ez az egész lényege, hogy az mindenkire feltétel nélkül és 
kibúvást nem engedően kötelező. Egy kivétel van az új javaslatban, az egyik érvénytelenségi 
oknál a feltűnő értékkülönbség szabályozásánál az új szabályozás megengedi majd a feleknek, 
hogy a megtámadási jogot, a felek megtámadási jogát ezen érvénytelenségi ok tekintetében 
kizárják. Tehát akármilyen szerződéstípus esetén felmerülhet az a kérdés, hogy egy 
szerződéses szolgáltatásért mennyi a pontos ellenszolgáltatás, és adott esetben, adott 
gazdasági körülmények között, adott piaci helyzetben nem mindig határozható meg teljes 
egyértelműséggel, hogy mi az az arányos ellenérték egy adott szerződéses szolgáltatásért, 
amit az egyik fél a másiknak azért a szolgáltatásért nyújtani kíván. 

Bizonytalanságot szüntet meg ez az új jogintézmény akkor, amikor lehetővé teszi a 
feleknek, hogy ezt a megtámadási jogot kizárják egymás között, tehát azt mondják, hogy ha 
később esetleg ki is derülne, hogy ezért a szolgáltatásért nem ekkora ellenszolgáltatás járna, 
mi akkor is így szeretnénk megállapodni, ezt szeretnénk, és utána ezt a megállapodást senki 
érvénytelenné ne tehesse. Ez a könnyebbség, ez a szabadság az, ami a „fogyasztói 
szerződések” körében nem engedhető meg, így tehát a javaslat kifejezetten kinyilvánítja, hogy 
a feltűnő értékaránytalanság miatti megtámadási jogot fogyasztó és vállalkozás közötti 
szerződésben nem lehet kizárni. Tehát a piac egyéb szereplői, a gazdasági élet egyéb szereplői 
dönthetnek úgy, ahogy szeretnének, de fogyasztóval kötött szerződés esetében nem lehet ilyen 
könnyebbséget tenni. 

Egyes részterületeken, egyes szerződéses tartalmak érvénytelensége esetében is van 
különbség a „fogyasztói szerződés” és a más egyéb szerződések között, tehát még mindig az 
érvénytelenség körében mozogva.  

A javaslat minden olyan szerződéses kikötést, szerződéses rendelkezést semmisnek 
nyilvánít, amely a fogyasztó jogait megállapító bármilyen jogszabályi rendelkezéstől a 
fogyasztó hátrányára eltér. Ez egy kicsit öszvér megoldás, itt semmisségről van szó, de csak 
abban az esetben, amikor a fogyasztó hátrányára térnek el, ez az, amit a „kínaiul” 
klaudikálóan kógens rendelkezésnek szoktunk nevezni, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy 
a fogyasztó előnyére természetesen el lehet térni. Tehát bármennyire kógens szabályról van 
szó, a fogyasztó kedvezőbb helyzetbe kerülhet, csak éppen hátrányos helyzetbe nem, 
hátrányosabb helyzetbe. Ezért az ilyen kikötések semmisnek nyilváníttatnak. 

Itt még azt érdemes megjegyezni, hogy itt minden esetben semmisségről, tehát a 
feltétel nélkül, külön kérelem nélkül, bárki által, határidő nélkül figyelembe veendő érvényes 
érvénytelenségről van szó, nem pedig a megtámadásról, a viszonylag gyengébb 
megtámadásról, aminek határideje van és egyéb eljárási feltételei is. Itt tehát ezek mind 
feltétlenül érvénytelen rendelkezések. 

Semmis az a jognyilatkozat is, amellyel a fogyasztó a jogszabályban meghatározott 
jogáról lemond. Meg lehetne kerülni a szerződésben a fogyasztó hátrányára eltérő 
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rendelkezéseket úgy, ha kvázi a fogyasztó önmagától, saját elhatározásából mondana le 
valamilyen jogáról, kikerülve az esetleges visszaéléseket. Ezt a fogyasztó maga sem teheti 
meg, mert hogy ha megteszi, akkor az olyan, mintha nem is lenne a szerződésben, az egy 
semmis rendelkezés. 

Az általános szerződési feltételek körében a javaslat megtartja a hagyományos 
rendelkezéseket, és az a rendelkezés is benne marad, amely szerint az általános szerződési 
feltétel tisztességtelen voltát önmagában az is megalapítja, hogyha a rendelkezés nem 
egyértelműen érthető. A szerződés értelmezésére is külön szabályok vonatkoznak, de hogy ha 
valamelyik rendelkezés nem érthető egyértelműen, akkor nemcsak hogy arra külön hivatkozni 
lehet, hanem az kifejezetten semmis, tisztességtelen voltán keresztül semmis az ilyen 
rendelkezés. 

Tisztességtelenségre egyébként a fogyasztó érdekében lehet csak hivatkozni, tehát a 
fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás nem teheti meg azt, hogy egy érvénytelen 
rendelkezést belefoglal a szerződésbe, egy tisztességtelen rendelkezést, majd utána maga 
hivatkozik erre, nyilvánvalóan abban az esetben, amikor ezt saját magára előnyösebbnek érzi. 
Az érvénytelenségre, illetve a tisztességtelenségre csak abban az esetben lehet hivatkozni, 
hogyha az a fogyasztó javát szolgálja. 

A javaslatnak egy technikai újdonsága az, hogy az eddig külön kormányrendeletben, a 
18/1999-es kormányrendeletben foglalt úgynevezett szürkelistát és feketelistát magának a 
törvénynek a szövegébe beépíti. Ez volt az a két felsorolás, amely meghatározta, hogy 
fogyasztói szerződésekben mely kikötések minősülnek minden külön vizsgálat nélkül 
tisztességtelennek - ez volt a feketelista -, és volt egy másik csoport, amelyek az ellenkező 
bizonyításáig minősültek tisztességtelennek, tehát ha csak a fogyasztóval szerződést kötő 
másik fél nem tudta bizonyítani, hogy ezek a feltételek nem tisztességtelenek, abban az 
esetben a vélelem folytán ezeket tisztességtelenként kellett kezelni. Ezt a két listát 
gyakorlatilag módosítás nélkül beemeli a javaslat a saját szövegébe.  

Itt fontos és meglehetősen központi magánjogi szabályokról van szó, amelyeknek a 
kódexben van a helye, nem pedig külön kormányrendeletben, nem is feltétlenül a 
szabályozási szint miatt, hanem a témának köszönhetően, illetve a szabályozási tárgynak 
köszönhetően ennek ott van a helye a többi tisztességtelenségi szabály mellett. 

Egy valamivel speciálisabb, partikulárisabb rendelkezés, de talán nem kevésbé fontos, 
hogy a javaslat semmissé nyilvánítja azt a szerződéses rendelkezést, amellyel a fogyasztó 
pénztartozásának előtörlesztését megtiltja. Fogyasztó tehát minden esetben előzetesen 
törlesztheti a saját pénztartozását, nemcsak esedékességi időben, hanem az előtt is. Általános 
esetben van lehetőség ennek a lehetőségnek a kizárására, fogyasztó esetében viszont ilyen 
lehetőség nem áll a felek rendelkezésére. 

További kiegészítő szabály ebben a körben, hogy a fogyasztóval szerződő másik fél, 
tehát a vállalkozás kizárólag az idő előtti teljesítéshez közvetlenül kapcsolódó költségeit 
számíthatja fel, tehát sem előtörlesztési díjat, sem kamatot, sem kártalanítást, sem kötbért, 
sem bármilyen néven nevezett pénzösszeget nem követelhet, csak azt, ami esetleg kizárólag 
ténylegesen és közvetlenül az előtörlesztéssel kapcsolatos. Természetesen a bírói gyakorlat 
feladata lesz majd eldönteni, hogy mik tartoznak ide, de nyilvánvalóan a jogalkotó kifejezésre 
juttatja azt a szándékát, hogy ezeket a lehető legszűkebb körben lehessen érvényesíteni. 

További részletszabály a szavatossági szabályok között, hogy ha a fogyasztó és 
vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, akkor az általános szabály ebben az 
esetben az, hogy a felek két évnél rövidebb szavatossági határidőben állapodhatnak meg. A 
használt dolog nagyobb eséllyel meghibásodik, a felek dönthetnek úgy, hogy nem kívánják 
két évig a szavatossági jogokat - kicserélés, kijavítás, árleszállítás, elállás - fenntartani, de 
fogyasztói szerződés esetében egy korlátot állít fel a kódex. Lemehetnek a kétéves határidő 



 12 

alá, de az egy évet el kell érnie a szavatossági határidőnek. Tehát sem kizárni, sem egy évnél 
rövidebb határidőben meghatározni a kellékszavatossági határidőt nem lehet. 

Fontos rendelkezés a fogyasztói érdekek érvényesítéséhez a közérdekű kereset, amit a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részévé váló tisztességtelen általános szerződési 
feltétel esetén lehet megindítani. Tehát nemcsak a fogyasztó indíthatja meg ezt a pert, hanem 
akár az ügyész, akár miniszter, kormányhivatal vezetője, gazdasági, szakmai kamara vagy 
érdek-képviseleti szervezet, és az e célra alakított fogyasztói érdek-képviseleti szervezet a 
saját tagjának a jogvitájával összefüggésben szintén felléphet, valamint az Európai Gazdasági 
Térségben megalapított hasonló fogyasztói érdekvédő szervnek is van kereshetőségi joga 
ilyen perben. 

A közérdekű kereseten kívül van még néhány rendelkezés, ahol az általános szabálytól 
ugyan a javaslat nem tér el, de vélelmet állít fel a fogyasztó javára, tehát a bizonyítási terhet 
adott kérdésekben átteszi a fogyasztó válláról a vállalkozás oldalára. A szavatossági jogok 
körében ez két esetben is előfordul. Míg általános esetben a szavatossági jogokat akkor lehet 
érvényesíteni, hogyha a sérelmet szenvedett fél maga bizonyítja, hogy a teljesítés 
időpontjában már hibás volt a szolgáltatás, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben 
vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés 
időpontjában megvolt.  

Tehát nem a fogyasztónak kell azt bebizonyítania, hogy nem csak most, de már a 
teljesítés időpontjában is hibás volt a szolgáltatás - itt akár áruról, akár más szolgáltatásról is 
szó lehet -, hanem neki csak azt kell felmutatni, hogy hat hónapon belül meghibásodott a 
termék. Ebben az esetben a törvény azt mondja, hogy úgy kell tekinteni, hogy ez már 
kellékszavatossági jogot keletkeztet, tehát hogy már megvolt a teljesítés időpontjában, és a 
vállalkozásnak van meg a lehetősége arra, hogy bizonyítsa, hogy ugyan most hibás volt, de 
amikor én szolgáltattam, akkor még nem volt hibás, tehát én nem tartozom ezért a hibáért 
felelősséggel. 

A kellékszavatossági határidőknek további szabálya, hogy a felismert hibát haladék 
nélkül, késedelem nélkül közölni kell. A fogyasztó esetében könnyebbség az, hogy a hiba 
felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát kellő időben, késedelem nélkül 
érvényesítettnek kell tekinteni. Tehát nem a fogyasztónak kell megint csak bizonyítania, hogy 
ezt haladéktalanul közölte, hanem hogy ha két hónapon belül ezt a közlést megteszi, akkor 
már az igényérvényesítéstől ő nem esett el. 

A vélelmeken kívül még bizonyos határidők is meghosszabbodnak a fogyasztó javára. 
Zálogtárgy értékesítése esetén az értékesítésről szóló előzetes értesítés és az értékesítés között 
10 napnak kell eltelni. Minden egyéb esetben, fogyasztói szerződés, tehát fogyasztó és 
vállalkozás közötti szerződés esetében 30 napos határidő áll a fogyasztó rendelkezésére a 10 
nap helyett, hogy az esetlegesen szükséges intézkedéseket maga meg tudja tenni. 

Még egy utolsó jelentős jogintézményt szeretnék ismertetni, ez pedig a 
termékszavatosság intézményének a bevezetése. A fogalmak terén egy kis módosulás történt, 
tehát van külön kellékszavatosság. Most bevezeti a törvény az úgynevezett 
termékszavatosságot, de ez nem érinti a termékfelelősséget, ami külön törvényben 
meghatározott kárfelelősséget keletkeztet. A termékszavatosság azonban teljes újdonság. Itt a 
javaslat a fogyasztónak többletjogokat ad.  

A szavatossági jogok érvényesítése során a fogyasztó a vele közvetlenül szerződő 
vállalkozással szemben érvényesíthette eddig a jogait, de a termékszavatosság jogintézménye 
arra is lehetőséget ad, hogy a gyártóval és a forgalmazóval szemben is felléphessen a 
fogyasztó, tehát nemcsak a saját szerződéses partnerével szemben, hanem meghatározott 
feltételek esetén a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben is. Itt ezt az „is” szócskát 
különösen hangsúlyozni kell, hiszen ez természetesen a fogyasztó választásán múlik, hogy 
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kivel szemben milyen igényt érvényesít. A jogai kevesebbek nem lesznek, nem változnak 
meg, hanem csak kibővülnek ezzel az új lehetőséggel. 

Nagyjából talán ennyi, amit a szerződési jog témaköréből ki tudtunk emelni, 
természetesen ismét kifejezve, hogy ez csak a felszín „simogatása”, hiszen 1600 
paragrafusban vannak olyan rendelkezések is, amik ugyanúgy védik a fogyasztót, csak mi azt 
vagy nem találtuk meg, vagy pedig ezek mellett nem tartottuk olyan központi jelentőségűnek, 
hogy ezt az ismertetést húzzuk vele. De a javaslat egészének az a koncepciója, hogy minden 
félnek egyenrangúnak és mellérendeltnek kell lenni, és ahol a fogyasztónak ehhez segítség 
szükséges, ott ezt a segítséget a javaslat megadja neki az alapelvek szintjén is és az általános, 
illetve különös rendelkezések szintjén is. 

Köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen előadóinknak az igazán részletes, kiváló szakmai 

észrevételeket, meggyőző volt. Ennek jegyében szeretném a vitát megnyitni, és kérni, hogy 
aki szólni kíván, az jelezze. (Jelzésre:) Először alelnök úrnak fogom megadni a szót. Zsigó 
Róbert alelnök úr, parancsoljon! 

 

Hozzászólások, vélemények 

ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A múlt heti ülésből tanulva 
most megpróbálok előbb szót kérni, és kérdést is szeretnék mondani. 

Egy nagyon fontos alapjogszabályról van szó, itt is elhangzott, akik figyelemmel 
kísérték a múltját, azok tudják, hogy alapos előkészítést követően érkezett ez az 
Országgyűlés, illetve a bizottság elé. A hozzászólásommal példát szeretnék mutatni a 
bizottság többi tagjának, mert valóban röviden, a rendkívül alapos előterjesztői kiegészítést 
nem megismételve jelzem, hogy a frakcióink általános vitára alkalmasnak tartják a 
jogszabályt, és támogatni fogják. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr igazán feladta a leckét itt mindenkinek ezzel a 

nagyon flott hozzászólással. Ennek jegyében kérdezem, hogy további hozzászólásra ki tart 
igényt, nem ijesztgetési szándékkal. (Jelzésre:) Ertsey képviselő asszony, aztán pedig az 
elnök maga is szeretne szólni. Úgyhogy először képviselő asszonyt illeti meg a szót. Tessék 
parancsolni! 

 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem ígérhetem, hogy 

ennyire frappáns leszek, azt gondolom, hogy azért egy ekkora jogi munka igényel, illetve 
érdemel érdemi visszajelzést. Azt gondolom, hogy ez egy jó példája annak, amikor alaposan 
előkészített törvényszöveg kerül elénk, úgyhogy talán önök is példát mutatnak a kormányzat 
más részének. 

Én csak három gondolatot emelnék ki. Az EU-s átvételek teljesen világosak a 
fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozó részekben. Egy kicsit ez általános érzésünk a 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatban, hogy nagyon vigyáz minden jogszabály arra - ez volt a 
fogyasztóvédelmi törvénnyel is, és itt is ez van -, hogy ne menjen túl, nehogy, ne adj’ isten, 
többletjogokat és többletvédelmet biztosítson a fogyasztónak, mint ami az EU-ban elvárt. Én 
azt gondolom, hogy a mai magyarországi fogyasztóvédelmi helyzet egy kicsit ennél többet 
érdemelne. Az a fajta egyensúlytalanság, ami ma jelentősen jellemzi ezt a jogviszonyt a 
fogyasztóval és a vele szemben álló vállalkozásokkal kapcsolatban, érdemelne egy kicsit 
mélyebb védelmet. Nyilván ennek millió példáját tudnám mondani, de nem akarom húzni az 
időt. Ez az egyik, nulladik általános megjegyzésem. 
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Csak egy-két példát arra, hogy hol látunk esetleg problémát ebben. 
Azt gondolom, hogy a tisztességtelen szerződésnek csak az ÁSZF-re való korlátozása 

például ilyen probléma lehet. Ha azokat az úgymond egyedileg megtárgyalt szerződéseket, 
amelyeket fogyasztóként kötünk, nem védi egy ilyenfajta intézmény, akkor előkövetkezhet az, 
hogy ezek az egyedileg tárgyalt szerződések ugyanolyan módon tisztességtelenek és a 
fogyasztót kiszolgáltatottá tevők lesznek, hiszen nem vagyunk abban a pozícióban, hogy 
erőből tárgyaljunk a szolgáltatókkal. Ebben az esetben érdemes lenne megfontolni, hogy az 
egyediekre hogyan lehet kiterjeszteni. Itt a feltűnő értékaránytalanság megjelenik, de van-e 
bármilyen más eszközük arra, hogy alapvetően a tisztességtelenséget, itt nemcsak az árra 
vonatkozóan, hanem egyéb feltételeknek a tisztességtelenségét ki tudják zárni az egyedileg 
tárgyalt szerződéseknek. 

A másik pont, amire szeretném fölhívni a figyelmet, illetve kérdezni, a közérdekű 
kereset, amiben a „miniszter” megfogalmazás szerepel minden egyéb más mellett. Azt 
gondolom, hogy ez egy kicsit túlságosan kiterjesztő, bármely miniszter, bármely szektorban, 
bármelyik ügyben indíthat keresetet. Ez elvileg egy helyes dolog lenne, de az eddigi, elmúlt 
kétéves gyakorlatból az következik, mint ahogy a mai napirendi pontunk is egy hasonló esetet 
fog tárgyalni, hogy ez szabad kezet ad annak, hogy gyakorlatilag egy politikai szándékból 
rászálljon egy-egy szektorra egy-egy miniszter vagy megfelelő szakhatóság.  

Tehát valamiféle olyan alátámasztást jó lenne tenni erre, hogy hol indokolja azt, hogy 
az állam beszálljon, nem hatékonyabb-e perköltség és minden egyéb szempontból, hogy a 
civil érdekérvényesítés legyen az erősebb. Az állam akkor szálljon be, hogyha ez tényleg 
olyan, ha a közérdekű kereset valóban közérdekű. Érzékelhettünk itt azért az elmúlt két évben 
egy olyanfajta visszaélést ezzel a közérdekkel, hogy rászállnak bizonyos szektorokra. 
Próbáljunk azzal a fejjel gondolkozni, hogy semmi nem tart örökké, tehát itt azért hosszú 
évtizedekre próbálunk szabályokat alkotni. Ez a fajta politikailag motivált közérdekű 
keresetindítás hogyan előzhető meg, hogyan védhető meg, ha már a jelentősen elterjedt 
mostani gyakorlatot próbáljuk elkerülni a jövőben? 

Nekem ennyi lett volna. Természetesen a vita további részében kifejtjük az összes 
többire vonatkozót, de azt gondolom, hogy tényleg egy jó vitára számíthatunk, és támogatjuk 
az általános vitára való alkalmasságot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. További hozzászólási igény? (Nincs 

jelzés.) Köszönöm szépen. 
Én magam is szeretnék szólni, és megkérem alelnök urat, hogy a Házszabály 

értelmében adjon szót számomra. 
 

(Zsigó Róbert, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 

ELNÖK: Öné a szó, elnök úr. Parancsoljon! 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Hangulatilag valami 

hasonló hullámhosszon tervezem azt a néhány gondolatot elmondani, amit előttem képviselő 
asszony is mondott. 

Hozzáteszem, hogy az igazán példás minőségű előterjesztésnek ezt a minőségét talán 
az is segítette, hogy ez egy hosszas előkészítő munkának az eredménye, amely egyébként az 
előző kormányzati időszakban született, és talán most győzött úgy a józan ész, hogy a 
szakmailag racionális dolgok politikai indokok alapján nem kerültek ki az előterjesztésből. 
Ezt kifejezetten támogatandónak gondolom. Bár többször megéltük volna ezt a pozitív 
megközelítést. 
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Miután mi nem az alkotmányügyi bizottság szemüvegén keresztül nézzük, ezért én 
mindössze annyit tennék csak hozzá, hogy az, hogy a normaalkotást helyezi előtérbe, 
szerintem egy helyes megközelítése az előterjesztésnek, és van az önök által is elmondott több 
olyan, a fogyasztóvédelmet érintő része, amire én csak utalásszerűen szeretnék jelzést tenni, 
amelyet egyébként fontosnak tartjuk. Ilyen értelemben ezt önök is elmondták, és helyes 
mindazon eleme, ami egyébként a fogyasztók helyzetét, jogi státuszát, a fogyasztói jogok 
érvényesítését segíti elő. Ilyen értelemben a kellékszavatosságra vonatkozó megállapításokkal 
egyetértünk. Egyetértünk az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos 
kormányrendeletben szabályozott fekete- és szürkelista kikötéseivel, amiket megtettek. És 
nem megyek végig, mert gyakorlatilag csak ismételni tudnám önöket, mert nagyon precízen 
és részletesen megtették az előterjesztést. 

Egy dilemmát azért megosztok önökkel, bár megválaszolták, de mégis az, hogy a 
fogyasztó fogalmának egy eltérő definiálása van, mint a fogyasztóvédelmi törvényben. Értem, 
hogy európai uniós jogszabályi megfeleltetéssel ez itt helyénvaló, mégis talán szerencsésebb 
volna, hogyha egységes fogalmat, definíciót használnánk a fogyasztót illetően minden egyes 
jogszabályban. 

Az utolsó megjegyzésem pedig arra irányul, miután tényleg nagyon részletesen 
ismertették a ránk vonatkozó elemeket, hogy mi pontosan azért, hogy ez a vita a plenáris 
ülésen is érdemben le tudjon folytatódni, és ahogy azt jeleztem, az indító anyagok 
minőségével egyetértünk, ezért mi az általános vitára való alkalmasságát támogatjuk ennek az 
előterjesztésnek, és módosító indítványokat fogunk készíteni ott, ahol úgy látjuk, hogy 
szükséges még a pontosítás. Ha azokat elfogadják, akkor akár a végszavazásunk is lehet ilyen 
értelemben kedvező. 

Köszönöm szépen. 
 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(Simon Gábor, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Z. Kárpát Dániel képviselő úr. Most nem 
láttam a kormányoldalon kezet, úgy látom, hogy ha képviselő úr is elmondja a gondolatait, 
akkor valószínűleg körbeértünk, és elképzelhető, hogy a reagálásoknak tudok helyt adni. 
Addig is, képviselő úr, parancsoljon, öné a szó. 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Az általános vitára 

tartogatnánk a hosszas jogi okfejtéseket. Én kettő nagyon rövid pontra kérdeznék rá a 
konstruktivitás jegyében. 

Az egyik. Nagyon pozitívnak ítélem, hogy előtörlesztési díjat, kamatot, kötbért, 
egyebeket elvileg nem követelhet bank vagy pénzintézet, tételesen csak azt, ami tényleg az 
előtörlesztéssel kapcsolatos, és majd a bíróság jogkörébe tartozik eldönteni, hogy mi az, ami 
ideköthető, és mi az, ami nem. Adódik a kérdés, hogy miért. Tehát miért nem lehetett a 
törvényalkotás során adott esetben egy tételes, ha nem is felsorolás, de legalább egy 
behatároló jellegű szabályozást alkotni? Én ennek konkrét akadályát nem látom. Nyilvánvaló, 
hogy módosító indítványok kapcsán ez a kérdéskör még felmerülhet, de szeretném, ha erre a 
nagybetűs miértre tudna valaki válaszolni. 

Végül pedig a fogyasztó fogalmának a tisztázása esetén nagyon fontos lenne eldönteni 
a teljes körben vett törvényalkotás során, hogy mit tekintünk fogyasztónak, mert például a 
fogyasztóvédelmi törvényből a pénzügyi fogyasztók nemes egyszerűséggel és bizonyos 
tekintetben hiányoznak. Tehát a fogyasztóvédelmi törvény bizonyos előírásai szerint ez és ez 
és ez mindenre vonatkozik, kivéve a pénzügyi fogyasztókra, aztán a pénzügyi fogyasztók 
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helyzetét 39 - megszámoltam - további jogszabály próbálja rendbe tenni. Ügyvéd legyen a 
talpán, aki le tud ülni, és egy tárgyalás előtt ezen 39 különböző jogforrásból táplálkozik, aztán 
sikeresen megvédi az ügyfelét. Nem életszerű.  

Jelen esetben is adódik a kérdés, hogy mi lesz külön a pénzügyi fogyasztókkal, miért 
nem lehet az ő esetüket külön tisztázni, adott esetben külön kategóriába vonni őket, hiszen 
Magyarországon látható, fogyasztóvédelem tekintetében állítom, hogy 80 százalék fölötti 
arányban a pénzügyi károsultaktól és a pénzügyi fogyasztóktól kerülnek elénk ügyek, az ő 
védelmük kiemelten fontos. Nagyon helyesen hangzott el, hogy európai uniós arányok, 
arányszámok tekintetében is kiemelten károsulti helyzetben vannak Magyarországon ezek a 
fogyasztók, tehát messze az EU által és a Brüsszel által elfogadott normákon túlmenően illene 
őket megvédeni. Nyilvánvaló, hogy ennek a gyakorlati kivitelezése majd a bíróságok, más 
szervek dolga lesz, tehát itt csak egy alapot kaphatnak, egy fegyverzetet, amiből aztán vagy a 
szekercét, vagy a tankot választják ki. Tehát értem én, hogy nem lehet itt azonnal mindent 
megoldani, de legalább a kereteket tegyük számukra lehetővé. 

Köszönöm a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül 

kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Ha ilyet nem látok, akkor én a kormányzati 
előadóinknak adom meg a lehetőséget, hogy ha úgy gondolják, hogy reagálni akarnak, akkor 
ezt tegyék meg, az követően pedig dönteni fogunk az általános vitára való alkalmasságról. 
Tessék parancsolni, önöké a szó. 

 

Dr. Parlagi Mátyás reflexiója 

DR. PARLAGI MÁTYÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, 
elnök úr. Nagyon röviden reagálnék csak.  

Elnök úr és képviselő úr felvetése bizonyos módon összeér a fogyasztó fogalmával 
kapcsolatban. Ez az egész kodifikáció kérdéskörében elég nehéz és eldöntendő kérdés volt, 
mert fogalmazhatunk úgy is, hogy a Ptk. a magánjog alkotmánya, tehát kihat ténylegesen az 
egész jogrendszerre, formálisan viszont nem más, mint egy törvény, egy egyszerű törvény, 
semmivel sem magasabb rendű törvény, mint bármilyen más törvény. Ebből kifolyólag a 
kodifikációs főbizottságnak - és ezt Vékás professzor úr nagyon sokszor kifejtette - az volt a 
célja, pont azért nem tartalmaz a törvény szövege ilyen, a hatályos Ptk.-ban benne lévő 
„kikacsintásokat”, hogy ezt jogszabály meghatározza, amazt jogszabály meghatározhatja, 
mert ez egy törvény, szabályozza a tárgykörébe tartozó életviszonyokat, és minden más 
jogszabály a jogszabályi hierarchiára figyelemmel pedig úgy szabályoz, ahogy az adott 
tárgykörben szükséges. 

Tehát ezért nagyon érdekes, nemcsak a fogyasztó fogalma ilyen a Ptk.-ban, a 
Nyolcadik könyvben található összes fogalommeghatározással ez a nagyon érdekes probléma, 
mert a mostani hatályos Ptk. 685. § fölsorol egy csomó fogalmat, és ha a jogrendszert 
vizsgáljuk, a jogrendszernek rengeteg rendelkezése utal a Ptk. 685. §-ára. Minden esetben ez 
lesz egy nagyon hatalmas feladat, amikor az új Ptk.-t be kell illeszteni majd a jogrendszerbe, 
el kell dönteni, hogy ez az utalás megmaradjon-e vagy sem.  

A válasznak tehát az a lényege, hogy a Ptk. abból indul ki, hogy a saját szabályozási 
tárgykörében és a saját kiindulópontjában meghatározza például a fogyasztó fogalmát, olyan 
módon, ahogy benne van, aztán speciális ágazati jogszabályok is, és ha az adott terület 
szabályozása ezt megkívánja, ettől nyugodtan el lehet térni. Tehát az csak egy lehetőség, hogy 
egy ágazati törvény utal a Ptk.-ra, egyáltalán nem muszáj utalnia, hanem maga 
meghatározhatja. Mondom, például ugyanígy a hozzátartozó fogalma is ilyen. 
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A másik az előtörlesztéssel kapcsolatos, a tételes felsorolás. Ez is egy nagyon nagy és 
nehéz probléma volt. A főbizottság szintén nagyon sokat gondolkodott azon, hogy a törvény 
absztrakciós szintjét hova lője be, tehát mi legyen az a szabályozási szint, ami szükséges. Ezt 
végül is abban állapították meg, hogy egy viszonylag magas absztrakciós szintje van a 
törvénynek, pont azért, hogy elkerülje, még véletlenül se legyen kazuisztikus a szabályozás, 
hogy időtálló legyen, ne kelljen hozzá sokat módosítani, mert az életviszonyok, főleg a mai 
világban, nagyon gyorsan váltakoznak, és ha egy törvény szabályozása kellően absztrakt, 
akkor ott van a bírói gyakorlat lehetősége, hogy az absztrakt szabályokat mindig alkalmazza 
az igen gyorsan változó életviszonyokhoz. 

Tehát a tételes felsorolásokkal azért kell nagyon óvatosan bánni, mert ha tételes 
felsorolást tartalmaz valami, és ha a való életben rengeteg konkrét probléma felmerül, és az 
nem tartozik oda, akkor máris nem tartozik a tárgykörébe, míg ha van egy nagyobb 
absztrakciós szintű szabály, akkor a bíró mindig a konkrét ügy mérlegelése kapcsán eldöntheti 
azt, hogy ez beletartozik-e vagy sem. Tehát ez az indoka, hogy a javaslat egyébként 
kifejezetten kerüli az ilyen felsorolásokat, csak ott tartalmaz felsorolást, ahol az 
elengedhetetlen, egyébként magas absztrakciós szintű szabályokat alkot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, még egy gyors reagálás. 
 

Dr. Kerepesy Krisztián reflexiója 

DR. KEREPESY KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Én a képviselő asszony felvetéseire szeretnék egy lehetséges választ adni.  

Nem ismertettem, és ezért valóban igazuk lehet, ez kimaradt a felsorolásból, de az 
általános szerződési feltételek fogalmi köre egyrészt nemcsak fogyasztó és vállalkozó közötti 
szerződésben, hanem általában is kiterjed minden egyes olyan feltételre, amit a felek 
egyedileg meg nem tárgyaltak, akármilyen formát is öltsön. Tehát lehet az a szerződésnek a fő 
szövegében benne, lehet külön lapon, lehet külön füzetkében, az mind általános szerződési 
feltételnek minősül, tehát a tisztességtelenségét akkor is meg lehet állapítani, ha az nem az 
„apró betűs” részben van. 

De fogyasztók esetén tartalmaz egy külön szabályt a javaslat. Ez a 6:103. §-ban 
található. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a tisztességtelen általános szerződési 
feltételekre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell a vállalkozás által előre meghatározott 
és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételre is, és itt jön a lényeg, hogy a vállalkozást 
terheli annak a bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. Tehát 
a fogyasztó az utolsó írásjelet is megtámadhatja tisztességtelenség címén, és azonnal a 
vállalkozó oldalán van a labda, hogy bebizonyítsa azt, hogy ők ezt egyedileg megtárgyalták, 
és kifejezetten az volt az ő közös akaratuk, hogy ez így legyen, és ne pedig másképpen. Talán 
ez az, ami meglehetősen általánossá, univerzálissá teszi a tisztességtelenségi szabályokat 
kifejezetten fogyasztó és vállalkozó közötti szerződésben, de tulajdonképpen minden más 
szerződéstípus esetén is. 

Köszönöm szépen a szót. 
 

Szavazás 

ELNÖK: Én köszönöm szépen. Ezekkel a kiegészítésekkel egyetemben szeretném 
akkor a bizottság tagjai számára feltenni a kérdést, hogy ki az, aki általános vitára 
alkalmasnak tartja az előterjesztést. Aki igen, az kérem, most tegye föl a kezét. (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta. 
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Előadót kell állítanunk. Előzetes tájékozódás alapján, ha jól vélem, Spaller Endre 
képviselő úr vállalkozik a bizottsági álláspont ismertetésére. Azt kérem, hogy annak a 
sokszínűségét is próbálja meg átadni, ami itt a vita során felvetődött. Ezek jegyében, aki 
egyetért azzal, hogy Spaller képviselő úr legyen a bizottsági előadó, kérem, bólintson. (A 
bizottsági tagok egyetértenek.) Igen, nincs kifogás. Képviselő úr, parancsoljon, öné a teendő! 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárom. Köszönöm szépen az 
előadóinknak. 

A magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jog- és 
célszerűségéről szóló jelentés (J/8218. szám) (Általános vita) 

Kis helycserét közbeiktatva jelzem, hogy hozzákezdünk a 2. napirendi pontunk 
megtárgyalásához, amely a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, 
gazdálkodásuk jog- és célszerűségéről szóló jelentés, T/8218. szám, ennek az általános vitára 
való alkalmasságát fogjuk megtárgyalni. 

Különös örömmel köszöntjük dr. Budai Gyula államtitkár urat a Vidékfejlesztési 
Minisztérium részéről. Látom, hogy a teremben több, a téma iránt érzékeny képviselőtársunk 
is jelen van. Államtitkár urat és kollegáit kérem, hogy foglaljanak helyet, és amennyiben 
mindenki készen áll, akkor a megszokott módon kezdjük. Államtitkár úrtól azt kérem, hogy a 
legfontosabb észrevételeit, megjegyzéseit tegye meg, majd azt követően meg fogom nyitni a 
vitát a jelentéssel kapcsolatban. Államtitkár úr, parancsoljon! Öné a szó. 

 

Dr. Budai Gyula szóbeli kiegészítése 

DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igyekszem rövidre fogni a mondandómat, tekintettel 
arra, hogy a jelentés mindenki számára olvasható volt, és azt gondolom, hogy az elmúlt 
időszakban mind a parlamentben, mind pedig a parlamenten kívül mindenki igyekezett 
elmondani a magáét ezen témával kapcsolatban. 

Két nagyon lényeges dolgot szeretnék mondani, hogy tehát végül is mi vezetett arra, 
hogy ez a jelentés elkészüljön, mi vezetett arra, hogy a magánnyugdíjpénztárak működését, 
illetve gazdálkodásuk hátterét föltárjuk, és ide a bizottság elé hozzuk. 

Az egyik nagyon lényeges dolog az emberek nyugdíjbiztonságának a kérdése. A másik 
nagyon lényeges szempont, hogy mekkora veszteség, illetve mekkora kár érte a 
magánnyugdíjpénztárak tagjait. 

Engedjék meg, hogy csak néhány dolgot emeljek ki így szemezgetve a jelentésből, 
mert azt gondolom, hogy ennek a jelentésnek a valóságos vitája majd a parlamentben fog 
lezajlódni. Itt a bizottságban szerintem ezt a közel 60 oldalas jelentést nagyon nehéz lenne 
megvitatni, mert biztos vagyok benne, hogy minden oldalon mindenki találna olyan dolgot, 
amihez valamilyen hozzáfűznivalója volna. 

Nagyon lényeges dolog, hogy a pénztárak garanciaalapjába a kezelt vagyonnak csak 
az elhanyagolható része került, és a több mint 3 millió tagból csupán 12 ezer tag befizetését 
fedezte volna egy esetleges pénztári összeomlás, tehát körülbelül ennyire volt fedezet a 
garanciaalapban. 

Nagyon lényeges dolog, hogy a magánnyugdíjpénztárak ugyan a tagok tulajdonában 
voltak, de ténylegesen javarészt multinacionális bankok és biztosítók üzemeltették 
profitszerzés céljából. 

Az is nagyon lényeges dolog, hogy ezt a vagyont miként kezelték, illetőleg a befolyt 
pénzösszegeket mire használták, illetve miként fektették be. Egy tényként állapítható meg, 
hogy a szocialista kormányok alatt kiépített magán-nyugdíjpénztári rendszer átlagosan évente 
1 százalékkal emelte az államadósságot. Ez 2009-ig 2043 milliárd forint többletkiadást 
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jelentett. Egyébként a szocialista kormányzás ideje alatt, 2003-tól vált kötelezővé a 
pályakezdők számára a magánnyugdíjtagság. 

És hogy ne érjen bennünket vád azzal kapcsolatban, hogy ez egy egyoldalú jelentés, 
azért igyekeztünk minden olyan hatóságot, minisztériumot megkeresni, illetőleg bevonni a 
jelentés elkészítése során, amelyek érdemi információval rendelkeztek. 

A jelentéshez jelentős számban makro-közgazdasági adatokat szolgáltatott a 
Nemzetgazdasági Minisztérium, jelentős tevékenységet folytatott a KEHI, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, a PSZÁF, az ÁSZ, illetőleg az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság. 

Engedjék meg, hogy az imént felsorolt hatóságok, illetve szervezetek közül én a 
KEHI-jelentésre támaszkodjak. Azt gondolom, hogy abból látjuk igazán ennek az egész 
rendszernek a lényegét. 

A KEHI a vizsgálatát kettős irányban folytatta le: az egyik irány a működésre 
fordítandó pénzeszközök felhasználása, a másik pedig a befektetési tevékenységek vizsgálata. 
Én azt gondolom, hogy mind a két fogalomkör köré számos olyan érv csoportosítható, amely 
egyértelműen rávilágít a magánnyugdíjpénztárak elhibázott konstrukciójára.  

Nagyon lényeges az, hogy a hozamokat, amik elvileg a tagok befizetéseiből 
keletkeztek, mire fordították, illetőleg mire használták fel. Itt korábban ezeket 
állampapírokban tarthatták, majd részvényekre kellett lecserélni, illetőleg a befektetésekkor 
elvégezték-e a pénztárak azokat a kockázati elemzéseket, amelyek arra adtak volna 
iránymutatást, hogy az adott befektetés valóban biztosítja a tagság által befizetett pénz helyes 
kezelését és felhasználását. Ugyanez mondható el, amikor nem pénzalapú befektetéseket 
hajtottak végre a magánnyugdíjpénztárak, hanem úgynevezett ingatlanbefektetési jegyeket 
vásároltak, amelyeket jelzáloggal terheltek. A kockázat óriási ebben az esetben. Amennyiben 
az ingatlanalap fizetésképtelenné válik, úgy a bank az ingatlanokat piaci érték alatt 
értékesítette volna. Egyébként ezekben az ingatlanbefektetésekben jelen pillanatban is folyik 
vizsgálat, a KEHI elnöke erről tud tájékoztatást adni, hogy ezek a vizsgálatok hol tartanak. 

A KEHI kifejezetten öt pénztárt vizsgált részletesen, ez a jelentés tartalmazza az erre 
vonatkozó vizsgálatot, illetőleg nagyon lényeges szempont volt itt a pénztárak által megkötött 
vagyonkezelői szerződések vizsgálata. A lefolytatott vizsgálat alapján megállapítható, hogy itt 
történtek pályáztatás nélkül megkötött vagyonkezelői szerződések. 

Nagyon lényeges volt, hogy a pénztárak a tagok befizetéséből működési költségre 
milyen összeget használtak föl. 2000-2010 között 137 milliárd forintot tett ki ez a működési 
költségek vonatkozásában. 

Nagyon lényeges, hogy a pénztárak az átláthatóság szemszögéből hogyan használták 
föl a működésre ezeket a költségeket. Itt azért felvetődik az a kérdés, hogy lényegében itt a 
működtetés egy részét kiszervezték, és úgynevezett pénztárszolgáltatókhoz telepítették ezeket 
a működtetési forrásokat. 

A KEHI-vizsgálat alapján egyértelműen meghatározható, hogy a pénztárak 
felelőtlenül és jogszabálysértő módon bántak a tagok által befizetett pénzzel. 

A feljelentés végül is abba az irányba kellett hogy kifusson, ami szerint az általam itt a 
korábban fölsoroltak bizonyítják, hogy valóban olyan büntetőjogi kategóriákat valósítottak 
meg a pénztárak a működésük során, amelynek az eredménye kilenc büntetőfeljelentés lett 
hűtlen kezelés és sikkasztás vonatkozásában. 

Tehát én azt gondolom, hogy ezek a tények egyértelműen azt igazolják, hogy a 
magánnyugdíjpénztárak a tagok befizetéseivel, a tagok által - hogy úgy mondjam - a 
pénztárakra bízott vagyonnal nem a jogszabályi előírásnak megfelelően gazdálkodtak, és ez a 
nem jogszerű gazdálkodás mind a befektetési, mind pedig a vagyonkezelői - hogy így 
mondjam - jogcím alapján erősen kifogásolható. Persze nem kívánunk prejudikálni, egy 
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folyamatban lévő büntetőeljárást nem kívánok kommentálni, de valóban megindultak ezek az 
eljárások. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én azt gondolom, hogy mind a PSZÁF, mind 
pedig az Állami Számvevőszék vizsgálata egy-egy célterületre irányult. Az Állami 
Számvevőszék a pénztárak garanciaalapjának működését vizsgálta, a PSZÁF szerint pedig a 
magánnyugdíjpénztárak esetén nem eléggé erős a verseny a befektetők között, és drágának 
tekinthető a vagyonkezelés. Tehát ebben a körben folytatott cél- és átfogó vizsgálatot a 
PSZÁF tizenegy nyugdíjpénztárnál és vagyonkezelést ellátó szervezetnél. 

Tehát ahogy korábban mondtam, azt gondolom, hogy ennek a jelentésnek a vitáját 
nem a bizottságban kell lefolytatni. Én azt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy a jelentést 
minősítsék akként, hogy általános vitára alkalmas, és a parlamentben ezt a vitát le tudjuk 
folytatni. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Államtitkár úr többször jelzést tett, hogy a vitát 

nem a bizottságban kell lefolytatni. Azért én mégiscsak megnyitnám az általános 
alkalmassághoz kapcsolódó vitát. Teszünk rá kísérletet, hogy néhány véleménnyel, 
megjegyzéssel segítsük a parlamentben majdan a plenáris ülésen kibontakozódó diskurzust. 

Aki hozzá kíván szólni, kérem, jelezze, és annak szót fogok adni kormánypárti-
ellenzéki oldalon. (Nincs jelzés.) Amíg itt rákészülnek a képviselők, akkor én magamra 
vállalom az indítás terhét, és akkor kérem alelnök urat, hogy adjon szót. 

 
(Zsigó Róbert, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
ELNÖK: Öné a szó, elnök úr. 
 

Vélemények, hozzászólások 

SIMON GÁBOR (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Államtitkár úr 
azt a költői kérdést tette fel, hogy mi vezetett arra, hogy ez a jelentés elkészüljön, és annak 
egyfajta következtetését vonta meg. Én azért látom egy másik következtetését is ennek, 
államtitkár úr. Mondhatnám azt is, hogy ez a jelentés hozzájárult ahhoz, hogy utólagosan 
alátámasztást nyerjen az a történés, amely 3 millió ember megtakarítását államosította, 
3 millió magánnyugdíjpénztár-tag magánmegtakarítását vonta állami tulajdonba. Ez is egy 
megfejtése az ön által feltett kérdésnek, mondhatnám azt, ilyen szempontból ez egy igazoló 
anyag volt. Azt az is tükrözi, hogy összességében, ahogy én láttam itt, nem elsősorban a 
konstrukcióval volt probléma, hanem sokkal inkább a konstrukció működésével és azon belül 
azzal a szándékkal, hogy ez a 3000 milliárd forint azért mégiscsak a költségvetés különböző 
feladataihoz szükséges volt. 

Ezt azért is gondolom, államtitkár úr, mert felügyeleti és ellenőrzési oldalon volt 
mozgástér. Tehát ha önök azt a szándékot fogalmazták volna meg, hogy a konstrukció nem jó, 
nem precízen működik, ellenőrzéssel javítható, akkor erre volt intézményi, jogi és egyéb 
oldalon eszközük, hogy ez a kívánatos helyzet előálljon. Helyette gyakorlatilag azt a 
következtetést vonták le, hogy államosítani kell ezt az összeget. (Balla Gergő megérkezik az 
ülésre.) 

Három csomóban fogok néhány megjegyzést tenni, az általános megjegyzéseket 
követően néhány kérdést, aztán pedig észrevételeket teszek, és a legvégén az álláspontunkat is 
röviden ismertetni fogom. Mindezt természetesen nem a plenáris vita helyett, hanem annak 
egyfajta elősegítése végett, hogy ilyen értelemben támogassam államtitkár úr felvetését is. 
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Erősen célzatosnak látom azt, hogy a 2008-as, 2009-es adatok dominálnak, hiszen 
önök pontosan tudják, hogy ez egy hosszú távú befektetés, és abból kiragadni azt a két évet és 
középpontba helyezni, ahol egyébként egy világgazdasági válság volt, én azt gondolom, hogy 
egy célzatos megoldás. Ezt főleg azért gondolom, mert hogy később, ahogy ezt látom, 2010-
ben már infláció fölött teljesítettek a pénztárak, és egy 20-40 éves hosszú távú befektetésről 
beszélve, abból két évet kiragadva, és annál a két évnél bebizonyítva, hogy ott veszteséges 
volt, az egész precizitását kérdőjelezzük meg. 

Aztán hogy mégse vitatkozzak államtitkár úrral, nem önmagában az adatokkal van baj, 
hanem az adatokból levont következtetésekkel. Ott jelentősen eltér a véleményünk, és azt 
gondolom, hogy ezek a következtetések már kínálják azt a lehetőséget, hogy ezek politikai 
természetű intézkedéseket tudnak jelenteni. 

Néhány kérdést szeretnék feltenni. Tudom, költőinek tűnik, de miért a Vidékfejlesztési 
Minisztérium gesztorálja ezt az ügyet, és miért nem a Nemzetgazdasági Minisztérium? 
Államtitkár úr szakmai felkészültségét nem kérdőjelezem meg, hiszen ezt megismertük már 
sokszor a parlamentben. De mégis, miért nem az NGM, miért ön a felelőse ennek a területnek, 
ennek a témának? 

Aztán az anyagból nem derült ki, és azért ez erősen megkérdőjelezhető, hogy mi a 
pénztárak véleménye azokról, amikről szól az anyag, tehát azoknak egyébként ebben az 
anyagban gyakorlatilag nem hallgattatott meg a véleménye, nem tudnak reagálni rá. Itt a 
bizottsági ülésen sem tudnak reagálni. Elkövettük azt a hibát, hogy nem hívtuk ide a 
pénztárakat, tehát nem ül itt az az x darab pénztár, és nem tudja szembesíteni államtitkár urat 
azzal a felvetéssel. Nyilvánvaló, ez azt is szolgálta, hogy ez nem egy politikai vitafórummá 
vált, de jelzem, erre lesz javaslatom, hogy a későbbiek során ezt a nem egyensúlyos helyzetet 
hogyan lehet javítani. 

Aztán mintha úgy olvastam volna az anyagot, és kiigazít államtitkár úr, ha nem jól 
láttam, hogy elsősorban a biztosítói háttérrel rendelkező nyugdíjpénztárakat vizsgálták, és ha 
jól látom, akkor az Országos Takarékpénztár által vitt és legnagyobb létszámú 
magánnyugdíjpénztár pedig nincs a vizsgálandó pénztárak között. Mi ennek az oka? Hogy 
sikerült ezt így kialakítani, hogy mondjuk pont az OTP maradt ki ebből a csomagból? 

Aztán ez költői kérdés, és szerintem államtitkár úr erre nem fog tudni válaszolni, de 
azért fölteszem. Hogyan tovább? Mi lesz a továbbiakban a sorsa? Ma még a 
magánnyugdíjpénztárakban vannak tagok. Mi lesz az ő sorsuk? Hogy fog ez az egész helyzet 
továbbfolytatódni? 

Végül utolsóként ebben a körben, aztán utána észrevételeket teszek. Az anyag 19. 
oldalán a 1281/2010-es kormányhatározat idecitálása van. Az 1. pontjának a d) pontja úgy 
szól, hogy „törvényben rögzített módon biztosítja, hogy nyugdíjat csak a nyugdíj céljára 
befizetett összegekből lehet finanszírozni, a költségvetés egyéb bevételei terhére nyugdíj nem 
fizethető, egyúttal a társadalombiztosítási nyugdíjalapba befizetett járulékokat kizárólag 
nyugdíjkifizetésekre lehet fordítani”. Ugye tudjuk mindannyian, hogy ez mit jelent? Azt 
jelenti, hogy az ígértekkel szemben nincs még egyéni számla, nincs még az értékállóság 
biztosítva. A pénz nagy része a 3000 milliárd forintnak el lett költve, ugyanakkor nyugdíjat 
pedig csak a járulékokból lehet majd finanszírozni.  

Mi lesz 2013 után? Ez a kérdés. Mi lesz 2013 után? Illetve ha mélyében nézzük, csak 
felidézem a kollégák számára is, hogy a munkáltatói járulék helyett most szociális 
hozzájárulási adó van, ez pedig azt jelenti, hogy a költségvetésbe folyik be, és ez már nem 
biztosítotti jogállási minőséget jelent. Most már csak a munkavállaló által befizetett járulék 
az, ami effektíve ezt a célt fogalmazza. Mindenki tudja a teremben, ez azt jelenti, hogy 
jelentős mértékben csökkenhetnek a nyugdíjak, illetve egyénileg nehéz nyomon követni, hogy 
az én átvezetett összegem a már nem létező egyéni számlán most hogyan jelenik meg.  
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Miután a nyugdíjvédelmi biztos asszony is a teremben van, ha hozzá kíván szólni, én 
biztos vagyok benne, hogy a bizottság megadja erre a lehetőséget, bár kormánypárti 
szavazatok döntik ezt el, de őszintén gondoljanak ebbe bele. Gondoljanak ebbe bele. Én 
visszaléptem, államtitkár úr, nagyon megijedtem a javaslatok és az egyéb fenyegetés hatására, 
de most szeretném tudni, hogy hol az én egyéni számlám, amin egyébként nyomon tudom 
követni, hogy a befizetésem majd hogy fogja fedezni az időskori nyugellátásom összegét. 

Ezek kemény kérdések ám, államtitkár úr, és ez túlmegy azon a papíron, amit ön a 
nevére vett és idehozott a bizottsági ülés elé. 

Néhány észrevételt szeretnék tenni, és igyekszem nem az ön haragját kivívni. 
Azért a jelentés nem szól arról, hogy 2,5 millióan kaptak reálhozamot. Ahogy 

említettem, 2010-ben már reálhozam fölött teljesítettek a pénztárak, pontosabban infláció 
fölött teljesítettek a pénztárak.  

Aztán nem szól az anyag arról, hogy 2010 novemberében a nemzetgazdasági tárca 
honlapjára felkerült egy olyan dokumentum, amely az alábbiakat tartalmazta. „A pénztári 
tagdíjak nem tűntek el, a kasszák befektetési politikája szigorúan szabályozott volt, a válság 
miatti veszteségeket 2010-ben ledolgozták a pénztárak.” Mondom még egyszer. Ha a 
konstrukcióval minden rendben volt, csak a működést kellett becélozni, akkor azt jogszabályi 
és hatósági oldalon meg lehetett volna tenni. Ezért gondolom azt, államtitkár úr, hogy az ön 
költői kérdésére egyértelmű a válasz, nem az, amit ön tett, hanem a másik oldal, hogy erre az 
összegre szükség volt, és nyilvánvalóan ennek a hátterét is pontosan tudjuk, hogy miért volt rá 
szükség. 

Az utolsó megjegyzésemként pedig - pontosan ezért, mert hogy ezeket és az ehhez 
hasonló megjegyzéseket az anyag nem vette figyelembe - azt kell hogy mondjam önnek, hogy 
a következtetések alapvetően nem helytállók, amik az anyagban vannak.  

Végül szeretnék összegzően még két megjegyzést tenni. Az egyik, hogy érdemes 
volna, ma már nem fogjuk tudni ezt megtenni, de érdemes volna ezt a vitát, ezt a konzultációt 
olyan módon is lefolytatni, hogy az érintettek is jelen tudnak lenni, benne részt venni. Tehát 
ha továbbgondolom, akkor az ellenőrző bizottság alkalmas terepe lehet például annak - 
nyilvánvalóan nem kérem ezt a döntést, ezt most felvetem -, hogy akár ennek a 
továbbvitelével, akár a pénztárak képviselőinek a részvételével egy konzultációt lefolytasson, 
ami egyébként segít abban, hogy tisztábban lássunk ebben a helyzetben. 

Még egy dolog. Államtitkár úr többször hivatkozott a KEHI-jelentésre. Én magam is 
szívesen megismerném, és lehet, hogy ez segít majdan a véleményem ennél pontosabb 
megtételére. Ezért tisztelettel azt kérem államtitkár úrtól, hogy ezeket a hivatkozott 
feljelentéseket, a KEHI magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos feljelentéseit legyen kedves a 
bizottsághoz eljuttatni, és én megígérem önnek, hogy amennyiben ez eljut, akkor a bizottság 
tagjait, kormánypárti és ellenzéki képviselőit megismertetem a jelentéssel, úgy, ahogy ez 
lenni szokott. A bizottság elnöke mindig minden beérkező információt azonnal továbbad a 
bizottság tagjainak, hogy az ő szakmai felkészültségüket és vitára alkalmas álláspontjukat 
tudjuk precízebbé tenni. 

Nem folytatom tovább. Lenne még megjegyzésem, de úgy gondolom, igaza van 
államtitkár úrnak, hogy a megjegyzések zömét majd nem itt, hanem a plenáris ülésen kell 
megtenni. Ezzel mintegy jelezni szerettem volna, hogy minden dolognak többfajta olvasata 
van. Néhány szakmai észrevétellel azt is jeleztem, hogy nem politizálni akartam én ebben a 
kérdésben, nem abba az irányba vittem el, hanem szakmai típusú felvetéseket tettem.  

Ennek jegyében jelzem, államtitkár úr, hogy a mi frakciónk általános vitára nem tartja 
alkalmasnak ezt az előterjesztést. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
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(Simon Gábor, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és most már könnyedebb hangvételben. Kíván-e még 

valaki hozzászólni ehhez a nagyszerű vitához? (Jelzésre:) Ertsey Katalin képviselő asszony, 
parancsoljon! 

 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt mint megszólított. 

Az ellenőrző albizottság munkatervében ez nem szerepel, de átgondolhatjuk.  
Én eredetileg nem is akartam hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz, mert azt 

gondolom, hogy teljesen reménytelen szakmai vitát folytatni egy olyan kérdésről, amelyben 
teljesen nyilvánvalóan egy politikai motiváció van.  

Az LMP-nek ismert az álláspontja arról, hogy egyáltalán nem tartotta jó megoldásnak 
a kötelező magánnyugdíjpénztárba való beléptetést, de valahányszor kifejtjük azt, hogy azok, 
amit önök műveltek ezután az állami rendszerbe való betereléssel, a pénz ellopásával, és 
utána, az eredmények szintjén önmagukért beszélnek. Semmi értelme olyanfajta szakmai vitát 
próbálni folytatni, amiben esetleg meghallgatásra találnának a kérdéseink. Ezért nekem 
egyetlen kérdésem van a mai bizottsági üléshez. Mit keres Budai Gyula az előterjesztő 
székében? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiegyensúlyozott, nyugodt szakmai vita elé nézünk. Ki 

kíván még hozzászólni? (Zsigó Róbert jelentkezik.) Alelnök úr, tessék parancsolni! 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni, 

leginkább azért, mert nehezen tudok beszélni megfázásom okán. 
Sokszor nehéz eligazodni, hogy akkor kell-e a parlamentben vitázni bizonyos 

kérdésekről vagy nem. Egyszer kell, egyszer meg nem kell. Elég nehéz, ha bizonyos ellenzéki 
politikai szervezeteknek vagy képviselőknek tetszik az ügy, akkor mindenképpen kell róla 
parlamenti vitát folytatni, ha pedig nem tetszik, akkor pedig nem. 

Mindenesetre az utóbbi megjegyzésére képviselő asszonynak annyit szeretnék 
mondani, arra, hogy teljesen felesleges szakmai vitát folytatni, mert hogy egyébként politikai 
motiváció áll mögötte. Csak halkan jegyezném meg, hogy mi a csuda politikai motiváció áll a 
mögött, vagy politikai motivációnak lehet-e nevezni azt, hogy azokat, amiket egyébként a 
jelentésből is kiolvashatunk, amiket államtitkár úr is elmondott, amik nyilvánosságra kerültek 
e jelentésen keresztül vagy a vizsgálaton keresztül, amelyek arról szóltak, hogy az emberek 
befizetéseinek a kockázata messze meghaladja - bocsánat a kifejezésért - az épeszű módot, 
amelybe ember önként egyébként a pénzét betenné, hogy ebben a mérséklése ennek a 
kockázatnak vagy talán a megszüntetése milyen politikai motivációt rejt maga mögött. 

De ha már csak ennél az egy kérdésnél maradunk, akkor egyáltalán nem felesleges 
vitát folytatni az Országgyűlésben erről, nem felesleges arra - elnézést a kifejezésért - az időt 
fordítani, hogy az országgyűlési vitán keresztül, illetve az előterjesztett jelentésen keresztül 
minél több ember ismerhesse meg ennek az ügynek a részleteit. Nem felesleges vitát folytatni 
a tekintetben sem, hogy az elkövetkező időszakban mondjuk ezen jelentések, illetve a 
vizsgálatok eredményeképpen a reményeink szerinti kicsit - hogy is mondjam - felelősebb 
döntéseket fognak hozni majd azok, akik ez ügyben döntenek. 

Elhangzott a fenyegetés szó. Talán abban a tekintetben sem felesleges ezt a vitát 
lefolytatni, így aztán mindenkitől azt kérem, hogy amikor a bizottsági ülésen szavazunk, 
akkor általános vitára tartsa alkalmasnak ezt az előterjesztést, mert valóban az elmúlt 
időszakban, mondhatom, az elmúlt évtizedek nagy részében sokszor riogatták, fenyegették 
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bizonyos politikai erők a nyugdíjasokat azzal, hogy nem fognak nyugdíjat kapni, csökkentik, 
elveszik, és még mondhatnám. A jelenleg hatályban lévő kormányprogram azt vállalta, hogy a 
nyugdíjak reálértékét megőrzi, ellentétben egyébként azzal, ami a 2010 előtti időszakban 
történt, és ez az elmúlt két esztendőben meg is valósult. Azt gondolom, hogy erről a kérdésről 
nem felesleges a parlamentben vitát folytatni. Valóban érdemes, hogy minél többen 
elmondhassák erről a véleményüket, érdemes, hogy a jelentés, illetve a jelentés mögött lévő 
vizsgálati anyagok nyilván minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak, és ezután valóban 
mindenki eldöntheti, hogy politikai motiváció vagy az állam felelősséggel történt döntése áll-
e a mögött, ami történt. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak. Kíván-e még valaki hozzászólni a vitában? 

(Nincs jelzés.) Úgy hallom, hogy rezignáltan mondták többen, hogy nem.  
Nagy tisztelettel, államtitkár úr, akkor legyen szíves reagálni. 
 

Dr. Budai Gyula reflexiója 

DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy a két kérdésre gyorsan válaszoljak. 

Elnök úrnak szeretném mondani, hogy nem haragszom. (Elnök: Köszönöm szépen.) Én 
ugyanolyan meghívott vagyok itt, mint bárki más, tehát szerintem nem nekem kellett volna 
gondoskodni arról, hogy a nyugdíjpénztárak képviselői itt legyenek az ülésen. Engem 
meghívtak, én jöttem nagy örömmel. 

Ertsey képviselőtársamnak csak annyit szeretnék mondani, hogy egy legitim kormány 
tagjaként ülök itt. Tudom, hogy az LMP-nél ez egy furcsa kifejezés (Ertsey Katalin nevet.), de 
higgye el, hogy azért ülök itt… Örülök, hogy ilyen jól szórakozik ezen a dolgon egyébként. 
Azt, amit mondott ön, hogy mi elloptuk a pénzt, visszautasítom a kormány nevében. Ez egy 
remek kommunikációs dolog, hogy önök folyamatosan azt mondják, hogy mi ezt a pénzt 
elloptuk. Képviselő asszony, én azt gondolom, hogy ha egy képviselő valamit megfogalmaz, 
akkor azt támassza alá. Önöknél ez a legnagyobb probléma, folyamatosan állítanak valamit, 
de soha nem tudják alátámasztani. Elmondanak valamit, aztán úgy hagyják, ahogy van, aztán 
mennek tovább. De egyébként minden témában ezt csinálják. 

Tehát hogy mit keresek itt, képviselő asszony? Ismertettem a jelentést önökkel. 
Szerintem én ebben a székben, még egyszer mondom, országgyűlési képviselőként és 
kormánytagként, legitim személyként ülök itt. Ha önnek nem tetszik, akkor elnök úrnak 
javasoljon ezzel kapcsolatban más dolgot. (Elnök: Nekem nem!) 

Elnök úr, a KEHI elnöke itt ül mellettem, és azokra a költői kérdésekre, amiket ön 
föltett, majd szerintem ő fog válaszolni.  

A feljelentéseket a KEHI tette. Én azt gondolom, hogy ön mint a bizottság elnöke 
forduljon a nyomozó hatósághoz, a Be. szerint önnek ezeket a feljelentéseket ki fogják adni, 
mert jár önnek. (Elnök: Köszönöm szépen.) 

Képviselő asszony, én tisztelettel végighallgattam önt, tudom, hogy az ön pártjában ez 
nem megszokott, de kérem, hogy hallgasson is végig engem. És egyébként nem azért jöttem 
ide, hogy állandóan önt kioktassam, hogy hogy kell viselkedni. 

Elnök úr, az ön egyik kérdésére azért szeretnék válaszolni. Tehát a pénz nem a 
biztosítóké volt, hanem azoké, akik befizették, a tagoké. Tehát az, hogy a pénztárak milyen - 
hogy így mondjam - befektetéseket hajtottak végre, azért a tagoknak valamilyen köze kellett 
volna hogy legyen, és nagyon kevés köze volt a tagságnak ehhez. 

Mint ahogy ismertettem a jelentésben, inkább multinacionális bankok és biztosító 
szervezetek folytatták ezeket a tevékenységeket, de azért szerintem az egy elég árulkodó 
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szám, hogy mennyiben léptek át az állami nyugdíjba és mennyien maradtak a 
magánnyugdíjban. Tudom, ismerem az MSZP-nek az ezzel kapcsolatos paneljét, de én egyet 
tudok mondani. Én nem akartam politizálni ezen a bizottsági ülésen, és igyekeztem 
megmaradni a jelentés szakmai szövege mellett, de, képviselő úr, vagy elnök úr, elnézést 
kérek, ha a szocialistáknak nincs félnivalójuk, akkor szavazzák meg azt, hogy ez a jelentés 
általános vitára alkalmas, és akkor szerintem ott ezt a remek vitát meg tudjuk vívni a 
parlamentben. 

Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy átadjam a szót a KEHI elnökének. 
 

Dr. Gaál Szabolcs Barna kiegészítése 

DR. GAÁL SZABOLCS BARNA elnök (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Én néhány dologra szeretnék csak 
reflektálni, ami szerintem a mi ellenőrzési jelentésünkhöz kapcsolódó kérdés volt. 

Azt mindjárt talán leszögezném, hogy én magam kormánytisztviselő vagyok, soha 
semmilyen pártnak nem voltam tagja, és azok az ellenőrök sem, akik ebben a munkában részt 
vettek, hiszen van, aki már 16 éve mondjuk a KEHI-ben dolgozik. Nyilván az a KEHI sajátja, 
hogy a kormány adja a feladatot, tehát én ezen változtatni nem tudok. Ezt csak a tisztesség 
kedvéért mondanám. Illetve ugyanezt gondolom a PSZÁF, illetve az Állami Számvevőszék 
munkatársairól is, hogy ők is kormánytisztviselők, köztisztviselők vagy számvevők, tehát 
nem hiszem, hogy bármilyen politikai elfogultsággal lehetne őket vádolni. 

Az egyik ilyen elnök úr által feltett kérdés, és szerintem én nyilván csak a KEHI-
jelentés részére tudok reagálni, hogy a 2008-as évet kiemeltük vagy azt különösen kezeltük. 
Nem, ezt határozottan mondom, hogy ezzel éppen ellentétesen, ha megnézzük a 19. ábrát, ott 
10 év befektetési tevékenységét vizsgáltuk és néztük, és azt mutatta az ábra, és a 10 év átlaga 
marad el a referenciaindexhez képest is vagy éppen az inflációhoz képest. 

Felhívnám a figyelmet, hogy tényleg a kollégák ügyeltek erre, nehogy támadható 
legyen bármilyen oldalról is, hogy megfelelően objektív legyen, tehát tényleg az RMAX-hoz 
viszonyítottunk, ami abszolút objektív, és azt gondolom, hogy a szakértőink is ezt elfogadták 
- mert hozzáteszem, külső szakértők is részt vettek a munkában -, és ezt gyakorlatilag a 
szakma szabályainak megfelelőnek tartották, tehát hogy az RMAX-hoz viszonyítsunk. 

Kérdés volt még, és ezt megint csak a KEHI-re tudom értelmezni, hogy az öt pénztár 
hogyan került kiválasztásra. Első körben mind a 18 pénztártól, tehát az egész szektortól 
kértünk be adatokat, majd a beérkező adatok alapján készítettünk egy átfogó jelentést, ami 
szinte az egész szektort érinti, és ezt követően a szakma szabályai szerint kockázatkezeléssel 
kiválasztottuk különböző mutatók, súlyszámok alapján azt az ötöt, amelyet a 
legkockázatosabbnak tartottuk.  

Nyilván ebben egy súlyszám vagy egy ilyen mérési pont volt az, hogy milyen 
létszámú, mekkora vagyontömeg van, de ugyanakkor az is, hogy esetleg kockázatosabb az, 
ahol van banki vagy biztosítói háttér, azzal szemben, ahol mondjuk nincs. Sőt ilyen kockázat 
akár lehet az is, hogyha külföldi háttér van, mert azt is láthattuk, főleg a befektetési 
tevékenység elemzésénél, hogy mondjuk a külföldi anyavállalat gyakorlatilag a saját 
befektetési jegyeit vásároltatta meg mindenféle előzetes hatástanulmány nélkül, vagy döntötte 
el, hogy gyakorlatilag ezt kell megvásárolni a magyar polgárok pénzéből. Tehát én ilyen 
dolgokat láttam.  

Nyilvánvaló, hogy a KEHI feljelentést tett, hiszen nekem feljelentési kötelezettségem 
van abban az esetben, hogyha az ellenőreim alapos gyanút látnak bűncselekmény 
elkövetésére. Ezekben az ügyekben egyébként büntetőeljárás van folyamatban. Ezzel 
kapcsolatban a Be. 71. §-a iránymutatást ad, hogy ki kaphatja meg ezeket a nyomozó 
hatóságtól, hogy kell kérni. Én most azt így nem tudom eldönteni, de valószínű, mivel más 
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hatóság is megkaphatja, úgy ez a bizottság is hozzáférhet, de az lenne a tiszteletteljes 
kérésem, hogy az ügyészségtől, illetve a nyomozó rendőrségtől kérjék ezt meg. 

Nagyjából ennyi lett volna. Egyébként a befektetési tevékenységek kapcsán sajnos 
olyan szövevényes ügyeket látunk, amiben még további vizsgálatok folynak, illetve felhívnám 
arra is a figyelmet, azért ez sem talán köztudomású, hogy a KEHI-nek is lehetősége volt arra, 
hogy gyakorlatilag az egész folyamatot vizsgálja, azzal szemben, mint mondjuk a Állami 
Számvevőszék vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, amely egy-egy 
momentumot tudott ebből az egészből vizsgálni.  

Hogy érthető legyen a képlet, és akkor ezt egy konkrét példán mutatom be, van egy 
önkormányzati ingatlan, amely kikerül az önkormányzati vagyonkörből, ezt ellenőrizheti 
magában az Állami Számvevőszék. De azt követően, hogy ez egy off-shore cégtől valamelyik 
ingatlanalapba bekerül, ezt már az ÁSZ nem tudta ellenőrizni, itt esetleg bejöhetett jó esetben 
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, ha és amennyiben olyan mélységben 
ellenőrizhette volna az a húsz ember, akinek egyébként, nem tudom, 63 pénztárat volt feladata 
ellenőrizni. Tehát azt gondolom, hogy itt kifejezetten a KEHI volt az egyetlen, amely olyan 
hatáskörű, és a folyamatot végigkövette, a szükséges törvénymódosításuk után le tudta ezt 
ellenőrizni. Úgyhogy ezért vannak olyan ügyek, amelyeket egy-egy ellenőrző szervezet akár 
nem látott annak előtte önmagában, de így most összességében viszont végig tudtuk követni. 

Nagyjából ezeket szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két megjegyzést engedjenek meg, mielőtt szavazásra 

felteszem, nem vitát indítva, csak az értelmezést segítve. 
Az én részemről semmiképpen sem legitimizációs vitát indokolandó felvetés volt az 

államtitkár úrra, pontosabban itt a Vidékfejlesztési Minisztériumra való rákérdezés, hanem 
egy szakmai természetű kérdés volt az én részemről, hogy a kormányzati munkamegosztásban 
inkább egy másik tárcánál tudtam volna elképzelni, de távol álljon tőlem, hogy bárminemű 
egyéb mögöttes gondolat lett volna. Nem személyes volt, hanem szakmai természetű. 

A másik ugyancsak ilyen megjegyzés pedig, az általános vitára való nem alkalmasság 
ebben az esetben szakmai alapú, mert hogy az adatokra én szó szerint azt mondtam, vissza is 
keresem, hogy nem önmagában az adatokkal van gond, hanem a következtetésekkel. Tehát én 
nem vitatom, hogy amit oda leírtak, az valószínűleg úgy van; a következtetésekkel nem értek 
egyet, és emiatt nem tartom általános vitára alkalmasnak, és nem azért, mert egyébként ilyen 
vagy olyan félelem kapcsolódik hozzá. Ezt azért tettem, hogy ne legyen esetleg félreértés az 
álláspontok tekintetében, és miután itt most nem annyira szakmai vitát folytattunk le, ezért azt 
gondolom, majd a plenáris ülésen a magunk részéről ezt megtesszük. 

Szavazás 

Úgy vélem, nincs akadálya annak, hogy döntsünk az általános vitára való 
alkalmasságról. Alelnök úrnak is jelzem, most mindjárt szavazni fogunk általános vitára való 
alkalmasság tekintetében. Aki általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, az most jelezzen. 
(Szavazás.) 14. Aki nem tartja általános vitára alkalmasnak, az kérem, most jelezzen. 
(Szavazás.) 3. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság meghozta a 
döntését. 

Kell többségi-kisebbségi véleményt mondót is jelölnünk. Én vállalom a kisebbségi 
véleményt, a többségi véleményről pedig szól alelnök úr a kormányoldal képviseletében, 
amikor napirendre tűzték. 

Államtitkár úr, uraim, nagyon szépen köszönöm az önök érdemi közreműködését a 
mai bizottsági ülésen. Ezzel a bizottsági ülésen ennek a napirendi pontnak a tárgyalását 
lezártam. 
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Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8099. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Már nagyon régóta vártunk arra, hogy végre szavazhassunk is, ezért az egyes pénzügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, T/8099. szám, és a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat fogjuk megvitatni és arról szavazni. Kérem, hogy 
foglalják el a helyüket. Ha mindenki készen áll, akkor én arra kérem a bizottság tagjait… 
Köszöntöm az előterjesztő jelen lévő képviselőjét, Kovács Lajos főtanácsos urat - a hosszú 
listából sikerült főtanácsos urat kiválasztanom - a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében. Tehát azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy az ajánlást vegyük magunk elé, 
és annak nyomán fogunk döntéseket hozni.  

Ha mindenki készen áll, akkor azt kérem, hogy először lapozzunk a 8. ajánlási 
ponthoz, ez a 8. oldalon van, Herman István Ervin képviselő úr módosító javaslata. Először a 
kormány álláspontját fogom megkérdezni. 

 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tárcaálláspontot tudok csak mondani. A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Tehát a 8. ajánlási pontban foglaltakat a tárca támogatja. Aki támogatja, az 

kérem, most tegye föl a kezét. (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3. Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3. Így meghoztuk a döntésünket. 

Megyünk tovább. A 10. ajánlási ponthoz lapozzunk, kérem, a 10. oldalon, ugyancsak 
Herman István Ervin képviselő úr módosító javaslata. A tárca álláspontját kérem. 

 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 12 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. A döntést meghoztuk. 
Köszönöm szépen. 

A 31. ajánlási ponthoz lapozzunk a 24. oldalon, Herman István Ervin képviselő úr 
módosító javaslata. Tárcaálláspontot kérek. 

 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, szavazzon. (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 5. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1. A döntést itt is meghoztuk. Köszönöm szépen. 
34. ajánlási pont a másik oldalon, Herman István Ervin képviselő úr módosító 

javaslata. A tárca álláspontját szeretném kérni. 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 5. 

Tartózkodik? (Szavazás.) 1. A döntést meghoztuk. 
Tisztelt Bizottság! Úgy vélem, hogy a feladatkörünkbe tartozó ajánlásokról 

döntöttünk, mégis, ha van olyan, ha valaki úgy érzi, hogy még kellene az ajánlások közül, 
módosítók közül dönteni valamelyikről, kérem, jelezze. (Ertsey Katalin: A 9-esről miért nem 
szavaztunk?) Lehet róla, ha a képviselő asszony javasolja. Bocsánat, ez helyes így, ilyen még 
úgyse volt a történetünkben. 

A tárca kész arra, hogy a 9-esről döntsünk? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyetért. 
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ELNÖK: A bizottságot szeretném akkor kérni, hogy képviselői javaslatra döntsünk a 

9. ajánlási pontról. Van-e még valakinek olyan, amiről szeretné, hogy döntsünk? (Nincs 
jelzés.) Ha nincs, akkor most döntünk a 9. ajánlási pontról. Nem okoz ez nehézséget, és 
köszönöm a bizottság együttműködését. Képviselő asszony javaslatára a 9. ajánlási pont, 
amely Herman István Ervin képviselő úr módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyetért. 
 
ELNÖK: Aki egyetért? (Szavazás.) 15. Aki nem ért egyet? (Nincs jelzés.) Olyan nincs. 

Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3. Meghoztuk a döntést. 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen az ebbéli napirenden való együttműködésüket, és 

lezárom a 3. napirendi pontot. 

Egyebek 

A 4. pontban pedig, az Egyebekben jelzem önöknek, hogy október 1-jén délelőtt egy 
nagyszerű bizottsági ülés elé nézünk, mindenkit sok szeretettel vár a bizottság. Október 1-jén 
bizottsági ülést tartunk. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 44 perc) 
  

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 
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