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Napirendi javaslat  
 
1. A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10402. szám) 
 (Általános vita) 
 
2. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10383. szám) 
 (Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
 (A módosító javaslatok megvitatása) 
 
3. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 

egyes szabályairól szóló törvényjavaslat (T/10238. szám, új/átdolgozott változat a 
T/9773. szám helyett) 

 (A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslatának megvitatása) 
 
4. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntök mindenkit a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket, és kezdjük el a mai a bizottsági ülést. 

Az első bejelentés a határozatképességre vonatkozik. A kormánypárti és ellenzéki 
oldalon a frakciók képviseltetik magukat, így nincs akadálya annak, hogy a mai bizottsági 
ülésre tervezett feladatainkat elvégezzük. 

Az első szavazást a napirendről fogom kérni. Az előzetesen kiküldötteknek 
megfelelően fogunk tárgyalni a napirendről. 

Az 1. napirendi pont keretében a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/10402. számú előterjesztését fogjuk 
megtárgyalni és dönteni az általános vitára való alkalmasságról. 

A 2. napirendi pont keretében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat 10383. számú előterjesztését fogjuk napirendre tűzni, és a módosító 
javaslatokról fogunk dönteni. 

A 3. napirendi pont keretében az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvényjavaslatot fogjuk megtárgyalni, 
annak a módosító javaslatait és dönteni. Ez a 10238. számú előterjesztés. 

A 4. napirendi pont az „Egyebek”. 
Amennyiben nincs más napirendi javaslat, azt kérem, hogy döntsünk a napirendről. 

Aki egyetért, kérem, szavazza meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag 
elfogadta a mai napirendünket. 

A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10402. szám) (Általános vita) 

Az 1. napirendi pont keretében a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/10402. szám alatti előterjesztésének 
általános vitáját fogjuk lefolytatni. Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőjét, Székács 
Péter helyettes államtitkár urat és kollégáját a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről. Azt 
kérem, hogy miután helyet foglaltak, a törvényjavaslat legfontosabb rendelkezéseit legyenek 
szívesek összefoglalni és a bizottság számára elmondani. Ezt követően meg fogom nyitni a 
vitát, kérdések, észrevételek következnek, a végén reagálásra lesz lehetőség, majd a legvégén 
pedig az általános vitára való alkalmasságról való döntés fogja a napirendünket zárni. 

Ennek jegyében a helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót. Tessék parancsolni! 
Öné a szó. 

 

Szabó Ferenc (NFM) hozzászólása 

SZABÓ FERENC (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Mindenekelőtt tisztelettel elnézést kérnénk, dr. Székács Péter helyettes államtitkár úr sajnos 
nem tudott megjelenni az ülésen. Én magam Szabó Ferenc vagyok, a helyettes államtitkárság 
titkárságvezetője. Zelen Andrea kolléganőmmel együtt képviseljük ezt a témát a kormány 
részéről. 

A törvényjavaslathoz különösebb hozzáfűznivalónk nincs. Elöljáróban annyit 
mondanék, hogy maga a törvényjavaslat alapvetően technikai jellegű. Elindult ez az 
adósmentési program a kormány részéről annak indulási tapasztalatai, az eddig lefolytatott 
eljárások alapján levont következtetések alapján. Úgy tűnik, szükségesek a Nemzeti 
Eszközkezelő társaság működése során felmerült tapasztalatok alapján szükségesnek látszó 



 6 

változtatások, ezeket foglaltuk össze ebben a törvényjavaslatban. A törvényjavaslat 
alapvetően részben szélesíti azoknak a lehetőségeit, akik bekerülhetnek ebbe a programba, 
szélesíti magát a merítési kört, ahonnan az eszközkezelő társaság egyáltalán adósmentést 
végrehajthat, illetve egyszerűsít bizonyos olyan eljárásokat, amelyek a folyamat során, úgy 
tűnt, megoldhatók egyszerűbben is. Nagyjából összefoglalva erről van szó. Tisztelettel 
válaszolunk a képviselők kérdéseire, ha vannak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a felvezetést a titkárságvezető úr részéről. Reggel még 

úgy volt, hogy a helyettes államtitkár úr érkezik, ezért az én forgatókönyvemben is így 
szerepelt, és ezt ennek alapján interpretáltam, de így most akkor ezt a kérdést is pontosítottuk. 

A bizottság tagjainak adatik meg a lehetőség, hogy kérdéssel, véleménnyel az 
előterjesztés kapcsán az álláspontjukat vagy a frakciók álláspontját elmondják. Jelzem, hogy 
majd szólni kívánok én is. (Jelzésre:) Látom, Spaller képviselő úr is szólni kíván. A 
megszokott rendben - ellenzék, majd kormánypárt, tehát felváltva - fogunk haladni. Az első 
megszólalást megtenném én. 

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

 
ELNÖK: Megadom a szót elnök úrnak. Parancsoljon! 
 

Kérdések, hozzászólások 

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm alelnök úrnak, hogy szót adott. Örülök, örülünk 
annak, hogy ez a módosítás a bizottság és a parlament elé került, hiszen kezdetektől fogva 
hangsúlyoztuk és azt az álláspontot képviseltük, hogy a Nemzeti Eszközkezelő egy fontos 
eszköze a devizahitelesek megvédésére irányuló kormányzati intézkedéscsomagnak. Ezért is 
fejtettük ki az aggályunkat, amikor hosszas csúszással csak egy nagyon késői indítást tudtak a 
Nemzeti Eszközkezelő esetében megtenni. Jeleztük az elindulást követően is, amikor az 
eszközkezelőről szóló törvényt tárgyaltuk, hogy úgy véljük, indokolatlanul szűkre húzták meg 
azt a kört, aki egyébként igénybevevőként az eszközkezelő esetében élhet ezzel a 
lehetőséggel. 

Most látom azt, hogy ezen a téren van előrelépés, ezért magának a módosításnak az 
elvével, irányával egyetértünk. Ha kicsit a múltra utalunk vissza, akkor egyfajta beismerés is a 
módosítás. Úgy látjuk, hogy az akkor felvetett ellenzéki észrevételek jogosak voltak. Most az 
a korrekciós igény jelenik meg, amit egyébként akkor mi is képviseltünk - jobb később, mint 
soha. Az a fajta jelzés is visszaigazolódott, amit mi akkor próbáltunk érdemben elmondani, 
hogy egy sokkal alaposabb előkészítő munka lett volna szükséges, ami nem időben, hanem 
inkább mélységében, átgondoltságában jelent volna meg. 

Azt vélelmezzük, hogy valószínűleg ez egy komplex csomag lehetett, és mire ideért a 
parlamenthez, addigra a komplex csomag bizonyos elemei elvesztek. Ezért én őszintén azt 
kérem, hogy annyiban segítsenek feloldani a súlyos dilemmát, hogy míg az általános 
indoklásban hosszasan és részletesen beszélnek az ócsai szociális lakóparkról, addig a 
szövegben - kétszer átolvastam - a paragrafusok között egyetlenegy elemét sem találom ennek 
az általános indoklásban felvetett kérdésnek. Ha esetleg rosszul olvastam, akkor legyenek 
kedvesek jelezni, hogy melyik paragrafus tartalmazza az ócsai szociális lakóparkra vonatkozó 
részeket, ha meg nincs ilyen, akkor azt a koherenciát meg kellene tenni, amit itt láttam a 
képviselőtársaimnál is. A mi parlamenti információs szolgálatunk is az önöktől kapott 
információ alapján elemezte a törvénymódosítást, ahol szerepel, hogy a törvénymódosítás 
célja, hogy az ócsai szociális családiház-építési program keretében épülő lakásokra való 
jelentkezés szabályait pontosítsák. Hasonló megjegyzés van az általános indoklásban is, a 
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paragrafusok között nem látok ilyet. Legyen kedves abban segítséget adni, hogy van, nincs, 
hogyan szerepel magában az előterjesztésben. Első körben ennyit kívántam mondani. 
Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés vezetését Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Visszakaptam a szót az alelnök úrtól. Úgy látom, Spaller képviselő úr kíván 

szólni. Megadom neki a szót. Csak érdeklődésként szeretném kérdezni, hogy kíván-e még 
valaki szólni. (Több képviselő jelzi felszólalási szándékát.) Úgy látom, még néhány 
hozzászólás lesz, és utána a reagálás lehetősége teremtődik meg. 

Spaller képviselő úr, parancsoljon! 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. A devizahitelesek problémája 

akkora, hogy arra nincsen egyetlenegy megoldás - nyilatkozta Varga Mihály úr, és ez valóban 
így van. Az eszközkezelő is csak egy megoldás a sok megoldás között. Pontosan tudjuk, hogy 
korábban hány lépéssel - a kilakoltatási moratóriumtól kezdve a végtörlesztés lehetőségéig 
stb., stb. - próbálták megoldani. A kormány egy komplex eszközrendszerrel próbálja kezelni 
ezt az előző kormány által itt hagyott, ránk hagyományozott problémát. Nem könnyű. Nem 
könnyű, ez látszik. Hiába az eszközkezelő, hiába ez a sok-sok dolog, lassan-lassan szűnik ez a 
szocialisták és szabad demokraták által itt hagyott probléma. 

Ámde most itt van egy újabb eszköz a kezünkben. Azt gondoltuk, hogy az árfolyamgát 
eladja saját magát, hogy ez egy olyan jó kezdeményezés, annyira mindenkinek megéri, hiszen 
a kamatok egy részét az állam vállalja át, egy részét a bankok. Azt gondoltuk, hogy ez eladja 
saját magát, és hogy a bankok és az ügyfelek maguktól igényelni fogják, hiszen ezzel 
gyakorlatilag mindenki jól jár, aki igényli, és nincs olyan ember, aki ne járna jól. 

Éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy nemcsak a határidő bővül, hanem ezzel 
párhuzamosan egy kampány is elindul, és innen is mindenkit biztatni tudunk. Nagyon 
szomorú, hogy annak ellenére, hogy az emberek ezzel jól járnak, gyakorlatilag mindenki, aki 
részt vesz ebben a programban, kevesebbet fog fizetni, mintha folyamatosan fizetne. Ennek 
ellenére anno még bizonyos ellenzéki pártok is azt mondták, hogy ennek az árfolyamgátnak 
vannak hátrányai. Nincs. Nincs, az árfolyamgátba érdemes belépni, és érdemes a kibővített 
határidővel élni. 

Nagyon fontos, hogy minden törvény úgy készül, hogy van egy törvény, és ezt 
követően elkészül annak a felülvizsgálata. Nem más ez a törvény sem. Az idő előhozott 
néhány problémát, néhány technikai észrevételt. Ezeket valóban javítani kell. 

De ami ennél sokkal fontosabb, az az, hogy történik egy határérték-emelés. Nagyon 
sokan beléphetnek a programba olyanok, akik korábban nem léphettek be. Nem lehetett tudni 
korábban, hogy hányan fognak jelentkezni. Úgy alakították ki anno a potenciális jelentkezők 
körét, hogy mindenkit ki tudjanak elégíteni, aki esetleg potenciálisan be tud lépni. Kiderült, 
hogy most meg lehet emelni azt az értéket, amivel be lehet lépni. Hogy mennyire jó dolog ez 
az eszközkezelő, és hogy mennyire a gyökerénél ragadja meg a problémát, mi sem mutatja 
jobban, minthogy például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, amiről tudjuk, hogy a 
szociálisan rászorultak egy igen jelentős része él ott, szinte annyi jelentkező érkezett, mint az 
egész Dunántúlról együtt. Úgyhogy látjuk, hogy ez valóban a probléma gyökerénél, a 
szegénységnél ragadja meg a problémát, és az újrakezdés lehetőségét adja az embereknek. 
Éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy megemelték ezt a határértéket. A kormánypárti 
frakciók támogatni fogják, és általános vitára ajánlják ezt a törvényt. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Egy pillanatig izgultam, amikor a képviselő úr az árfolyamgátat hosszasan 
méltatta, hogy esetleg egy másik előterjesztést fogunk megtárgyalni, de a végén érkezett - 
úgyhogy rendben van -, végül is azzal zárta, ami a napirenden lévő előterjesztés. 

Ennek jegyében Szilágyi képviselő úrnak adom meg a szót. Érdeklődöm, hogy van-e 
még olyan képviselőtársunk, aki szándékozik hozzászólni. (Sági István jelentkezik.) Látom, 
képviselő úr, vettem. Ha egyelőre más nincs, akkor megnézzük, menetközben kedvet kap-e 
még valaki.  

Szilágyi György képviselő úré a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Ha megengedik, két 

dologról szólnék. Először is Spaller képviselő úr szavaira reagálnék, aki azt mondta, hogy 
nincs megoldás. Egy komplex megoldás lett volna, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
javaslata megoldotta volna ezt a helyzetet. Mi azt mondtuk, hogy a hitelfelvételkor rögzített 
árfolyamon kellene megoldani, tehát át kellene forintosítani az akkori árfolyamon ezeket a 
hiteleket, és mindjárt megoldódott volna a probléma. Igaz, hogy akkor azok a bankok viselték 
volna ennek a terheit, amelyek ezt az egész kialakult helyzetet nagymértékben okozták, de ez 
irányban nem kívánt elmenni a kormány. Ez megoldás lehetett volna. 

Ön azt mondta, beszélt az árfolyamgátról, hogy az mekkora lehetőség volt. Az 
árfolyamgát esete, talán azt mondom, a legkirívóbb abból a szempontból, hogy az érintettek 
alig 30 százaléka vette igénybe. Talán azért, mert belátták, hogy bár levegőt ad - ez valóban 
így van - az árfolyamgát, de azután a terheket majd kamatostól verhetik le rajtuk, ráadásul ha 
aláírják a megegyezést, akkor rögtön nehezebbé válik az eredeti szerződés megtámadása is. 

A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatban egy kérdésem lenne. Mi is örülünk annak, 
hogy most már szélesebb körből lehet majd meríteni a Nemzeti Eszközkezelőnek, de 
véleményünk szerint az eddigi merítésből is talán esetleg több ember juthatott volna ehhez a 
lehetőséghez, minthogy nyár végéig nyolc, azaz nyolc szerződést kötöttek meg, év végéig 
pedig hatszázat. Hiába van egy nagyobb merítés, ha esetleg a Nemzeti Eszközkezelő nem 
készült fel erre a munkára. Az a kérdésem, hogy attól, hogy most nagyobb merítés lesz, 
várható-e, hogy minél nagyobb tömegeket tudunk bevonni ebbe a munkába és minél több 
lehetőség lesz arra, hogy valóban éljenek is az emberek ezzel a lehetőséggel. 

A másik kérdésem pedig a következő lenne. Eddig az volt az eljárási mód, hogy a 
bankok határozhatták meg, adtak egy engedélyt arra, hogy valaki ebben a programban részt 
vegyen. Ezen változtattak-e, vagy még mindig az a helyzet fog fennállni, hogy egy 
kereskedelmi bank eldönti, meghatározza a kormánynak, hogy vajon valakit ebbe a 
programba beléptethetnek-e, vagy nem léptethetnek be, mert ez egy fontos kérdés. Ha ez így 
marad továbbra is, hogy a bankok diktálhatnak a magyar kormánynak, akkor nagyon rossz 
úton járunk. Úgy érzem még mindig, hogy ez nem a devizahitelesek problémáját fogja 
megoldani, hanem bizonyos százalékának segít. Mi ezért is támogatjuk egyébként. 
Megmondtuk, hogy minden olyan lépést támogatunk, ami akár csak egy emberen is tud 
segíteni, hogy kikerüljön ebből a nehéz helyzetből. A Jobbik Magyarországért Mozgalom azt 
szeretné, hogy oldjuk meg ezt a helyzetet egyszer és mindenkorra, véglegesen. 

Ismét ajánlom figyelmükbe, hogy az lenne az igazi megoldás, ha a hitel felvételekor 
lévő árfolyamon átváltanánk, tehát forintosítanánk ezeket a hiteleket, és aszerint kellene a 
jövőben forinthitelként fizetni a felvett adósságokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Három jelzés érkezett hozzám a szólás igényével: Sági 

István képviselő úr, Szabó Zsolt alelnök úr és Mágori Józsefné képviselő asszony. Így 
haladunk, ha más jelentkezés nincs. Képviselő úr, öné a szó. 
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SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Az árfolyamgáttal 
kapcsolatban szeretném megkérdezni - lehet, hogy felületesen tanulmányoztam a dolgot -, 
hogy helyi közüzemi díjtartozás akadályozza-e a rendszerbe való lépést. Van olyan bank - 
megkerestek, akiknek korábban nem volt ilyen információjuk -, amely emiatt nem engedi az 
ügyfelet az árfolyamgátba lépni. Én nem találkoztam ilyennel, hogy ezt akadályozná valami. 

A másik pedig az ügyfelek Nemzeti Eszközkezelőhöz való jutása, akik erre jogosultak. 
Valóban van ilyen bank. Egy ügyfelet én is végigkövettem, leveleztem. Valamilyen módon 
kontrollálni kellene azt, hogy milyen határidőkkel és hogy válaszolnak, hogy kezelik ezeknek 
az ügyfeleknek a panaszát. Gyakorlatilag két-három hónapon keresztül nem méltatják 
válaszra ezeket az ügyfeleket az említett bankok. Ha ennek az embernek nincs pénze, de 
elmegy Kecskemétre, utazik, utána pedig azt mondják, hogy bocsi, nem is ehhez a fiókhoz 
tartozik, nem is itt van az ügyintézési hely, további ilyen kellemetlenségek érik. Valóban az ő 
javaslatukra, még ha megfelel is, elutasítják, és nem tudnak még azok sem maradéktalanul 
belépni, akik megfelelnek a feltételeknek. Javasolnék egyfajta kontrollt, a bankoknak 
valamilyen módon való - hogy mondjam - megregulázását kicsit, ami további szűrőket épít be 
ezekkel kapcsolatban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Zsolt képviselő úr, alelnök úr, öné a szó. 
 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem vagyok jogász, de néhány 

jogi problémakörre szeretném felhívni a figyelmet. Ez a törvénycsomag egyrészt hét elemből 
áll, amit próbálunk úgy alkotni, mint újdonság, mert soha nem volt még ilyen, mint ahogy 
ilyen devizaalapú probléma sem volt még soha, hogy ezt összerakjuk. 

Azonban néhány problémára szeretném felhívni a figyelmet, amit nem könnyű 
megoldani. Egyrészt a visszamenőleges jogszabály-változás, jogszabály-alkotás kérdésére, 
amiről tudjuk, hogy nem igazán az alaptörvénynek megfelelő, és a magyar jogrendszer ezt 
igazán nem szereti, de az európai jogrendszer sem. Ilyen alapon akkor fel lehet tenni a 
kérdést, hogy in integrum restitutio - eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás -, ki fizeti a 
révészt. Tehát ki az, aki azoknak, akik többlettörlesztettek, nem adja oda azt a pénzt, ami 
többletet törlesztettek, azoktól viszont átveszi vagy többletforrást ad nekik, akik viszont 
kevesebbet törlesztettek. Ráadásul a jogszabályi menetben, amiről tudjuk, hogy ma 
Magyarországon egy ilyen rendszer végigvitele egy év, amikor a bírósági ügyön, a 
végrehajtáson, mindenen egy ilyen lakáshitel végigfut, melyik elembe tudunk belenyúlni? Hol 
van az az irreverzíbilis, megfordíthatatlan jogi állapot például egy végrehajtásban, amikor azt 
mondjuk, hogy semmis a végrehajtás, adják vissza a lakásokat az eredeti használónak, nincs 
semmi gond, helyreállítjuk az eredeti állapotot. Nem működik! Ezért van az, hogy hét 
elemből álló törvénycsomagot próbálunk összeszerkeszteni, összerakni. 

Ami felmerült, előbb Szilágyi képviselő úr említette ezt a kérdést, hogy a Nemzeti 
Eszközkezelő működése hogyan, mint zajlik, a kulcs egyértelmű, benne van ebben a 
törvénymódosításban az önkormányzatok bevonása a rendszerbe olyan szempontból, hogy az 
önkormányzat, amely jogilag, szerződésileg, szakmai háttérben, ingatlankezelési háttérben 
meg tudja oldani ezt a kérdéscsomagot, szálljanak be. Mi, hatvaniak ezt már kifejtettük. 
Szakmailag konkrétan lebontva ezt meg kívánjuk tenni, hogy segítsünk az egyébként is 
jelentkező devizahiteleseknek, úgynevezett devizahiteleseknek.  

Még egyszer mondom: ahogy a kormány lépeget előre, én ezt az óvatos utat tartom 
elfogadhatónak. Erről már korábban beszéltünk. A legkönnyebb az lenne, hogy itt van 1500 
milliárd forint, fizessük ki az egészet, de ez nem működik, ráadásul jogszabály-ellenes 
véleményem szerint. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Miközben szót adok a képviselő asszonynak, csak egy 
mondatot hadd jegyezzek meg. Az általam egyébként nagyra tartott alelnök úr nehezményezte 
a visszamenőleges jogalkotást. Azért az elmúlt két és fél évben volt ebben bőségesen része a 
magyar parlamentnek. Ha ez a probléma felvetődik, jelzem, állunk támogatólag az ügy mögé, 
hogy ez ne történhessen meg a későbbiekben.  

Mágori Józsefné képviselő asszony, öné a szó. Csak hadd kérdezzem meg, van-e még 
olyan, aki az előterjesztéshez kíván szólni. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, a képviselő asszony 
lesz az utolsó hozzászóló. Utána az előterjesztőnek megadom a reagálási lehetőséget, és a 
végén szavazással döntünk az általános vitára való alkalmasságról. Képviselő asszony, 
parancsoljon! 

 
MÁGORI JÓZSEFNÉ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. (Örvendi László 

megérkezik a bizottsági ülésre.) Szilágyi úr újabban engem mindig hozzászólásra inspirál, és 
lehet, hogy most nem én leszek az utolsó hozzászóló. Nagyon sokszor hallottuk a plenáris 
ülésen, vitanapon, bizottsági ülésen, mindenütt ezt az indítványát a Jobbik pártnak, hogy a 
felvett - svájci elszámolásúnak hívom, mert nem svájci frank alapú hitel ez, csak svájci frank 
alapú elszámolású - hitelüket forintosítsák a felvett árfolyamon. A történet első fele mindig 
elhangzik, de soha nem hangzik el ennek a második oldala, hogy hogyan tovább. Ha 
átforintosítanák felvételkori árfolyamra, akkor úgy gondolja, hogy onnantól kezdve ketyeg a 
forintos kamat, vagy megmarad a svájci elszámolású? Ez a 180 forintos rögzített árfolyam az 
a kiszámolt vagy megbecsült árfolyam, amin utoléri a svájci alapú, frank alapú kedvezményes 
kamat a forintos kamatot. Tehát valahol keresztezik egymást, és ez volt a 180 forint. 

Az semmire sem megoldás, amit a Jobbik ajánl, hogy felvételkori árfolyamon 
számolják ki ezt az összes hitelt, mert akkor azzal automatikusan jön a forint alapú kamat, ami 
sokkal nagyobb, mert az alapkamatunk 12 százalék is volt. Nem értem az indítványt. Nagyon 
bizonytalanul néz rám, de gondolja végig. (Szilágyi György: Dehogy nézek bizonytalanul. 
Válaszolni is fogok rá.) Gondolja végig, a svájci frank alapon felvett 10 millió forintnak egy 
nagyon kedvezményes kamatát adták, és ezért választotta mindenki ezt. De ha 10 millió 
forintot forintalapon ugyanakkor felvesznek, annak egy lényegesen magasabb kamathozadéka 
volt, és ezért nem választotta senki. Ilyen egyszerű. Ha átforintosítja, akkor valószínűleg nem 
svájci frank alapú kamatot kell utána fizetni, mert az úgy nem logikus. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hihetetlen előérzete volt a képviselő asszonynak, hogy nem ön lesz az utolsó 

hozzászóló. (Derültség.) Szilágyi képviselő úr jelentkezik hozzászólásra. Ezt a személyes 
diskurzust nem megszakítva megadom neki a szót, azt követően tényleg a reagálás 
következik. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon röviden fogok szólni, 

elnök úr. Ha valaki felvett annak idején svájci frank alapú - svájci frankot nem is láttak 
(Mágori Józsefné: Így van.), hanem csak forintot - hitelt, tehát egy ilyen elszámolásban felvett 
valaki hitelt, nem tud olyan kamatokat kitalálni senki, lehet az bármilyen rész, hogy a 
duplájára emelkedjen egy törlesztőrészlet vagy a triplájára. Azért emelkedett a triplájára vagy 
a duplájára, hiszen az árfolyammozgásokat vették figyelembe. Bárhogy visszaforintosítjuk 
ezeket a hiteleket, semmi olyan magas kamat nem tud létrejönni sehol, hogy ekkora legyen a 
törlesztőrészlet. És igen, ez megoldaná, hiszen amikor valaki felvette, az akkori kamatozás 
alapján felvette ezeket a hiteleket, akkor pontosan kiszámolta, és pontosan tisztában volt 
azzal, hogy mennyi az az összeg, amit ő tud fizetni havonta, kiszámolta a munkájából, a 
családi bevételeiből és hasonlókból. Mivel ez kétszeresére, háromszorosára emelkedett az 
elmúlt időszakban, ezért kerültek ilyen helyzetbe a családok. Ha a banki kamat emelkedett 
volna bármennyi százalékkal, akkor a családok nem lennének ilyen helyzetben, hiszen 
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valamilyen szinten kigazdálkodták volna. Higgye el nekem, hogy ha utánaszámolunk, akkor 
ez lenne az igazi megoldás, de ha önök egyelőre ezt az utat járják, ahogy az alelnök úrtól is 
elhangzott, hogy apróbb lépésekkel próbálják megoldani, ezekben az apró lépésekben is 
maximálisan támogatjuk a kormányt, mert mondtam, hogy ha egy emberen tudunk segíteni, 
az már segítség. Mi azt látjuk, hogy nem 7-8-10 apró lépéssel kellene segíteni, hanem 
egyetlenegy nagy lépéssel lehetne ezt a problémát megoldani. 

Még egyetlenegy mondatot mondanék azzal kapcsolatban, hogyan lehetne azt 
figyelembe venni, hogy mi történt azokkal, akik esetleg tudták törleszteni a hiteleiket, vagy 
mi történik azokkal, akik azóta elvesztették a lakásukat, és hogy lehetne visszaállítani az 
eredeti állapotot. Szerintem ezt is valahogy meg lehetne oldani, hiszen a kisebbséget is érinti 
ebből a szempontból, bár a többség tudta volna fizetni a hiteleket, tehát ne azon 
morfondírozzunk, hogy esetleg hogy nem tudjuk megoldani ezeket a problémákat, hanem 
azon, hogy hogyan tudnánk mindenkinek segíteni, és majd utána azokat a felmerülő 
kérdéseket, amelyek jogos kérdések az alelnök úr részéről, hogyan tudjuk kezelni. Ennyit 
szerettem volna elmondani. Ettől függetlenül támogatni fogjuk a javaslat plenáris ülésen való 
megvitatását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy érzem, hogy mindenki elmondta azt, amit fontosnak 

gondolt. A reagálás lehetősége nyitva áll a titkárságvezető úr és kollégája számára, azt 
követően pedig miénk a döntés. Tessék parancsolni, az előterjesztőnek adom meg a szót. 

 

Válaszok 

SZABÓ FERENC (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Elöljáróban annyit szeretnék mondani, hogy itt most alapvetően a kormány adósmentő 
programjának számos elemével kapcsolatban merültek fel kérdések, illetve észrevételek. Én 
személy szerint jelenleg az eszközkezelővel kapcsolatos szabályozást érintő kérdésekre tudok 
választ adni. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ezek nem választhatók el 
egymástól, de pillanatnyilag e törvényjavaslat kidolgozásában vettünk részt, és ezért én most 
erre tudok választ adni. 

Az első kérdés, ami felmerült, az ócsai programmal kapcsolatos kérdés az elnök úr 
részéről. Annyit tudnék mondani, hogy már decemberben volt ennek a törvénynek egy előző 
módosítási csomagja, amely bevezette korábban a törvényben nem használatos úgynevezett 
lakhatási célú ingatlan definícióját, és pont az ócsai programban megépülő ingatlanok 
kezelése érdekében történt ez a bevezetés, ezért ez a törvény már eleve a lakhatási célú 
ingatlanok fogalommal dolgozik. Ilyen értelemben vehető figyelembe az indoklásnak az a 
része, ami az általános indoklásban benne van, hogy az ócsai családiház-építési program 
keretében épülő lakhatási célú ingatlanokra vonatkozó rendelkezések kerülnek pontosításra a 
jelenlegi csomagban. 

Szilágyi György képviselő úr részéről merült fel az, hogy a hitelfelvételkor rögzített 
árfolyammal kapcsolatosan lehetne valamit tenni. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, 
hogy ez a jelenlegi törvénycsomagnak ilyen értelemben nem része, tehát nyilván az 
eszközkezelő működési keretei között nem valószínű, hogy ezt a kérdést egyáltalán érinteni 
tudjuk.  

Ami azt a kérdést illeti, hogy az eszközkezelő társaság megfelelően felkészül-e a 
program lebonyolítására, meggyőződésünk, hogy igen, a társaság megfelelően felkészült. Ami 
a vontatottságot illeti, amit a képviselő úr mondott, ez valóban így volt az elmúlt időszakban. 
Mi úgy látjuk, hogy igazából a bankok aktivitása nem volt olyan szintű, kifejezetten alacsony 
volt az elmúlt időszakban, és emiatt tűnhet vontatottnak a program. Hogy a program 
dinamikáját érzékeltessem, való igaz, hogy nyárig viszonylag kevés - hogy most nyolc vagy 
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tíz, pontosan nem tudom -, valóban nagyon kevés ügyfele volt úgymond a Nemzeti 
Eszközkezelő társaságnak. A 2012. év végére ez hatszázra ment fel, és jelenleg vagyunk 
márciusnak nem egészen a végén, ez most 1100. Ilyen értelemben tehát a program dinamikája 
az elmúlt időszakban jelentős, mi úgy látjuk. Tehát 1100 olyan ingatlan van, ami lezárt ügy, 
amit konkrétan a Nemzeti Eszközkezelő társaság átvett. 

Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy korábban úgy volt, hogy a bankok javasolhatnak 
tulajdonképpen ingatlant a programba való bekerülésre, ez ilyen értelemben most nem 
változik ebben a törvénycsomagban sem, tehát ez továbbra is így marad. Azonban azt is 
látjuk, amikor a tapasztalatokat megpróbáltuk elemezni, akkor látszott, hogy önmagában az 
eszközkezelő társaságnak a léte már egy fegyelmező erővel hat a program érintettjei, így a 
bankok felé is. Tehát senki olyan ügyfél, banki ügyfél, aki megfelelt volna a feltételeknek, de 
a bank mégsem ajánlotta fel az ingatlanát, ilyen ügyfél nem került kilakoltatásra. Ez tényekkel 
igazolható. Ilyen értelemben már ez is megvan. 

A másik része, amit Sági képviselő úr vetett fel, a bankok kommunikációs 
hajlandósága az ügyfelek felé. Mi úgy látjuk - bár ez kétségtelenül egy fogyasztóvédelmi 
kérdés, ilyen értelemben a bizottság részéről jogos a felvetés -, hogy nem feltétlenül az 
eszközkezelő működését érintő jogszabályokban célszerű ezeket szabályozni, de igen, 
felírtam ilyen értelemben, és természetesen továbbítani fogjuk az illetékes szervek felé. 
Viszont azt már most el tudom mondani, hogy az ügyfél közvetlenül is megkeresheti a 
Nemzeti Eszközkezelő Részvénytársaságot, és ezekben az esetekben, legalábbis az eddigi 
példák alapján, ha az ügyfél közvetlenül a NET Zrt.-hez fordul, akkor általában a banki 
ügyintézés sem szokott jelentősen elhúzódni. Ezt tudom igazából mondani. Úgy érzem, és 
elnézést, ha valami elkerülte a figyelmemet, a többi kérdés igazából az adósmentő csomag 
más elemeire - árfolyamgát és egyéb olyan elemekre - vonatkozott, amikre nekem most 
jelenleg nincs mandátumom, tehát pillanatnyilag én az eszközkezelőről tudok beszélni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugyan zárókör után nem szoktam szót adni, de talán 

most egyszer kivételt teszek. Szilágyi képviselő úrnak adom meg a szót, ha egy kérdést akar 
feltenni, de a vitát már nem nyitjuk meg. Köszönöm szépen. 

 

További kérdések és válaszok 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak azért, mert azt hallottam, ha 
jól értettem, ön azt mondta, hogy az előző évben azért ment ilyen vontatottan, mert a bankok 
végül is nem voltak partnerek annyira a Nemzeti Eszközkezelőnek. Utána meg azt mondta, 
hogy most ismét itt van egy módosítás, nagyobb merítés lehet, de még mindig abban a 
helyzetben lehetünk, hogy ha úgy gondolják a bankok holnapután, hogy hiába van a 
kormánynak olyan szándéka, hogy segíteni akar egy nagyobb merítéssel a devizahiteleseken, 
ha holnapután úgy gondolják a bankok, hogy ők éppen nem akarnak sürgősen dolgozni, akkor 
egyszerűen a bankok meghatározhatják a magyar kormánynak, hiába vannak törvények, 
ugyanolyan vontatottan fognak menni a dolgok. Lehet, hogy most felgyorsultak, de én azt 
mondom, hogy ez egy kiszolgáltatott helyzet. A bankokkal szemben mind a kormány, mind a 
devizahitelesek ki vannak szolgáltatva, hiszen ha holnap úgy döntenek a bankok, hogy ismét 
leviszik nyolcra ezt a számot, akkor nyolc lesz, és ha leviszik százra, akkor száz lesz. Tehát 
nem a kormány határozza meg, hogy milyen mértékben segít a devizahiteleseken, hanem a 
kereskedelmi bankok. Én ezt nem tartom elfogadhatónak, és nem is tartom jónak ebben a 
rendszerben. Tehát ezen valahogy változtatni kellene, mert ha ez így marad, akkor ismételten 
a bankok kénye-kedvének van kitéve ez az ország és a devizahitelesek is. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, igényli-e az előterjesztő, hogy reagáljon a 
dologra. Ha igényli, akkor a lovagiasság jegyében megadom a szót egy mondat erejéig, és 
utána tényleg döntünk. 

 
SZABÓ FERENC (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Csak nagyon röviden szólnék. 

Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mi úgy látjuk, hogy az adósmentő csomag összes eleme 
viszont mindenképpen abba az irányba sarkallja a bankokat, hogy jobban meginduljon az a 
felajánlási hullám. Mi úgy látjuk, hogy ez talán nem is eredménytelen. A legutóbbi decemberi 
törvénymódosítás óta jelentős ügyfélszám-növekedés történt. Köszönöm szépen. 

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Döntenünk kell az általános vitára való alkalmasságról. Aki a 

Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
T/10402. számú előterjesztését általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, most szavazzon! 
(Szavazás.) Tizenhárom. Ki az, aki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) Nincs 
jelentkező. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A bizottság a szükséges döntést meghozta. 

Gyanítom, hogy Spaller képviselő úr önként vállalja a többségi előadói feladatot. 
(Spaller Endre egyetértőleg bólint.) Tudomásom szerint a holnapi nap folyamán második 
napirendi pontként fogja tárgyalni a parlament plenáris ülése. Képviselő úr, legyen kedves 
érdemben képviselni a bizottsági ülésen elhangzottakat. 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10383. szám) (Németh 
Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (A módosító javaslatok megvitatása) 

Tisztelt Bizottság! Ezzel lezárom e napirendi pont tárgyalását. Köszönjük szépen az 
előterjesztőnek. Két napirendi pont tárgyalása van hátra. A 2. napirendi pontunk a 
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló T/10383. számú törvényjavaslathoz beérkezett 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása és a döntés. Üdvözlöm - most aztán már tényleg 
tudom a nevet - Kovács Pál helyettes államtitkár urat és kollégáit, akik a minisztérium 
részéről vannak jelen. (Kovács Pál: Már nem helyettes államtitkár.) Bocsánat, államtitkár úr! 
A kollégák ma mindent megtesznek annak érdekében, hogy a napirend szerves része legyen, 
hogy az elnök időnként pontosítja a maga által elmondottakat, de ezt is meg fogjuk szokni 
idővel. 

Ennek jegyében egy gyors szavazási kört teszünk. Az előterjesztőt Zsigó Róbert 
alelnök úr fogja képviselni, a kormányt az államtitkár úr. Sorrendben úgy haladunk, hogy az 
előterjesztőnek adom meg a szót, majd a kormánynak és a bizottságnak. Úgy látom, hogy 
részben az MSZP, részben pedig Mágori Józsefné képviselő asszony nyújtott be módosító 
javaslatokat, ezért megosztjuk az erőinket, és dönteni fogunk a módosító javaslatokról. 
Mindenki előtt ott van az ajánlás.  

Az 1. ajánlási pontban dr. Józsa István és képviselőtársainak a módosító javaslata 
szerepel. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Mi a kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot 

tudok mondani. A tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A tárca nem támogatja. Sem az előterjesztő, sem a 
tárca nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Három. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. A döntést meghoztuk, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 2. számú módosító javaslatot Mágori Józsefné képviselő asszony adta be. Mi az 
előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A tárca? 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Önöké a döntés lehetősége. Aki támogatja, kérem, 

most szavazzon! (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Egy. A döntést meghoztuk. 

A 3. számú módosító javaslatot ugyancsak Mágori Józsefné képviselő asszony 
nyújtotta be. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca ebben a 

formában nem tudja támogatni. 
 
ELNÖK: Ebben a formában nem támogatja - majd megbeszéljük. Aki támogatja, 

kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizenhárom. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három. A 
döntést meghoztuk. 

A 4. számú módosító javaslat Pál Tibor és képviselőtársai javaslata. Az előterjesztő 
álláspontját kérdezem. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

Tizenkettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. A bizottság a döntést meghozta. 
A 6. ajánlási pont következik, amely ugyancsak Varga Zoltán és több képviselőtársa 

módosító javaslata. Előterjesztő álláspontja? 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja.  
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Bocsánat! (Derültség.) A jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy az 
előterjesztő nem támogatja. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja és figyel. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Nem támogatja. És a tárca? 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. A döntést meghoztuk. 
A 7. ajánlási pont ugyancsak Varga Zoltán képviselő úr módosító javaslata. Az 

előterjesztő álláspontját kérdezem. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. A döntést meghoztuk. Egyharmadot nem kapott. 
A 10. ajánlási pont Mágori Józsefné képviselő asszony módosító javaslata. Mi az 

előterjesztő álláspontja?  
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

Három. A döntést meghoztuk. 
Végül, de nem utolsósorban a 12. számú módosító javaslatról kell állást foglalnunk, 

amely ugyancsak Mágori Józsefné képviselő asszony módosító javaslata. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

A bizottság egyhangúlag támogatta ezt a módosító javaslatot. 
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Úgy vélem, hogy a szükséges döntéseket meghoztuk. Köszönöm szépen az államtitkár 
úrnak és a kollégáinak az igazán hathatós közreműködést. Önöknek jó napot, eredményes 
munkát kívánok a mai napra! 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló törvényjavaslat (T/10238. szám, új/átdolgozott változat a 
T/9773. szám helyett) (A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslatának 
megvitatása) 

Mi pedig a következő napirendi pont tárgyalásával folytatjuk a munkát. Az adó- és 
egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól 
szóló T/10238. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása 
következik. Egyben kell a bizottságnak a módosító javaslatokról állást foglalni. Nekem az van 
a forgatókönyvbe írva, hogy Laki Gábor főosztályvezető és Rigó Ildikó osztályvezető… 
(Jelzésre:) Ha nem jól mondtam, akkor kezdjük azzal, hogy a kormányzati oldalon ülő 
kolléga bemutatkozik - legyen kedves, ezt tegye meg -, és ezzel a jegyzőkönyv számára 
dokumentáljuk, hogy ön képviseli a tárcát. Öné a szó. 

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Üdvözlöm, elnök 

úr. Laki Gábor vagyok, a jövedelemadó-főosztály vezetője, ennyiben helyes a felvezetés. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Vegyük magunk elé a kiegészítő ajánlást. Ha 

jól látom, ezek a költségvetési bizottság módosító javaslatai. Ezekről fogunk most véleményt 
alkotni, illetve ezekről fogunk dönteni. Az első a költségvetési bizottság módosító javaslata. 
A főosztályvezető úrtól kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot kíván ismertetni. 

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányálláspontot. 
 
ELNÖK: Mi a kormány álláspontja a módosító javaslattal kapcsolatban? 
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 1. pontot a 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja az 1. pontot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizenhárom. 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három. A döntést meghoztuk. 
Lépünk tovább, a 2. számú módosító javaslat ugyancsak - ahogy mondtam - a 

költségvetési bizottság módosító javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Négy. 

A döntést meghoztuk. Köszönöm szépen. 
Lépjünk tovább a 3. számú módosító javaslatra, amely ugyancsak a költségvetési 

bizottság módosító javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Három. A döntést meghoztuk. 

Az 5. számú ajánlási pont a költségvetési bizottság módosító javaslata. Mi a kormány 
álláspontja?  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

Három. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. A döntést meghoztuk. 
A 6. pont a költségvetési bizottság módosító javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

Három. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. A döntést meghoztuk. 
A 7. ajánlási pont a költségvetési bizottság módosító javaslata. Mi a kormány 

álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

Három. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. A döntést meghoztuk.  
Most a 9. számú módosító javaslatról kell állást foglalnunk, amely a költségvetési 

bizottság módosító javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

Három. A döntést meghoztuk. 
A 10. számú módosító javaslat következik, amely egyben az utolsó döntésünk, a 

költségvetési bizottság módosító javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Három. A döntést meghoztuk. 
Tisztelt Bizottság! Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárom. Köszönöm a 

főosztályvezető úr együttműködését. 

Egyebek 

Az „Egyebek” napirendi pont keretén belül két bejelentésem van, mielőtt a 
képviselőtársaim elindulnak a plenáris ülés irányába. Az első egy jelzés, kérés, és nem kérem, 
hogy most azonnal válaszoljanak rá az érintett képviselőtársaim, de mindenképpen szeretnék 
kapni egy visszajelzést, hogy egységes álláspontot tudjunk kialakítani. Február végén Szabó 
József, a Hiteles Mozgalom alapítója azzal a kéréssel keresett meg engem és utólag látom, 
hogy nemcsak jómagamat, hanem Zsigó Róbert alelnök urat, Korondi Miklós képviselő urat 
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és Spaller Endre képviselő urat, hogy egy általuk szervezett beszélgetésre - ebből ez derül ki - 
a bizottságban dolgozó minden egyes frakció egy-egy képviselőjét meghívná. Mind ez idáig 
nem érkezett erre visszajelzés. Szeretném, ha kölcsönösen valamilyen módon konzultatíve 
kialakítanánk az álláspontunkat, és így eldöntenénk, hogy elmegyünk, vagy nem megyünk, 
vagy részlegesen, illetve hogyan veszünk részt egy ilyen konzultáción. Nem kérek erre 
választ, viszont szeretném, ha a következő bizottsági ülésig mindenki kialakítaná az ebbéli 
álláspontját. Ott viszont mindenképpen visszatérünk rá, és majd valahogy ezt 
visszaregisztráljuk Szabó úr részére. 

A második egy jelzés a saját munkánk szervezésének a megkönnyítése végett. A 
húsvét utáni április 2-ával kezdődő héten nem lesz plenáris ülés, ebből következően nem 
fogunk bizottság ülést tartani, mindenki az otthoni képviselői munkáját tudja előnyben 
részesíteni. Viszont az április 8-i ülésen tervezzük az étrendi kiegészítőkkel, gyógyhatású 
készítményekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos, valamint ezek interneten történő beszerzése 
során felmerülő fogyasztóvédelmi kérdések című napirendi pont megvitatását. Benne van a 
munkatervünkben, és hozzánk képviselő kolléga általi bejelentés is érkezett súlyos visszaélés 
gyanújáról e téren. Úgy gondolom, hogy ebben a kérdéskörben egy érdemi konzultációt 
fogunk lefolytatni. Előzetes felkészülés végett mondtam a bizottságban dolgozó 
képviselőtársaimnak, hogy ezt tervezzük. 

Úgy vélem, hogy a mai bizottság ülésen mindent megtárgyaltunk. Jó munkát kívánok 
mindenkinek a plenáris ülésen! (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

 
BÖGÖZI GYŐZŐ (fogyasztóvédelmi civil szervezetek): Jókívánságaimat szeretném 

kifejezni, a civil szervezetek nevében minden jelenlévőnek boldog húsvéti ünnepeket 
kívánok! 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, ez igazán nagyszerű. Viszont kívánjuk! (Közbeszólások: 

Viszont kívánjuk!) Köszönjük szépen. 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 52 perc) 
  

Simon Gábor 
elnök 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika  


