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Napirend  
 

1.  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11299. szám) 
(Rogán Antal (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
 

2. Egyebek 
 
 

 



 4 

Az ülés résztvevői 
  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság alelnöke 
 Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 Boldog István (Fidesz) 
 Földesi Gyula (Fidesz) 
 László Tamás (Fidesz) 
 Mágori Józsefné (Fidesz) 
 Örvendi László (Fidesz)  
 Sági István (Fidesz) 
 Varga Gábor (Fidesz) 
 Spaller Endre (KDNP) 
 Tóth Csaba (MSZP) 
 Balla Gergő (Jobbik) 
 Szilágyi György (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
  
Zsigó Róbert (Fidesz) megérkezéséig Szabó Zsoltnak (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) megérkezéséig Spaller Endrének (KDNP) 
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 
Tóbiás József (MSZP) Tóth Csabának (MSZP) 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló meghívott 
 
Gordos József főosztályvezető-helyettes, Nemzetgazdasági Minisztérium 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 6 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  
 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 

kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén megjelent 
képviselőtársaimat. Már reggel éreztük, hogy egy olyan napnak nézünk elébe, ahol nemcsak a 
plenáris ülés keretében, hanem a bizottsági ülésen is találkozunk egymással, és ez most 
megtörtént. Ahhoz, hogy ez a Házszabálynak megfelelő legyen, meg kell állapítanom a 
határozatképességet. A jegyzőkönyv kedvéért jelzem, a bizottság messze a határozatképesség 
felett van, kormánypárti, ellenzéki oldalon a frakciók itt vannak, készen állnak a munkára.  

A napirend keretében, ahogyan az elektronikusan kiküldött napirendi javaslatban 
jeleztük, két napirendi pontot tárgyalnánk meg. Az első napirendi pont a devizakölcsönök 
törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 
szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló T/11299. számú törvényjavaslat. Ennek 
az önálló indítványnak a keretében az ehhez benyújtott módosító javaslatokat vitatjuk meg, 
azokról döntünk, végül pedig a második napirendi pont az Egyebek. Amennyiben a bizottság 
egyetért a napirenddel, kérem, azt szavazatával erősítse meg! (Szavazás. – Mindenki jelez.) 
Köszönöm szépen, a bizottság egyetértett, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11299. szám) 

 
Megkezdjük az első napirendi pont tárgyalását. Ennek keretében köszöntöm Gordos 

József főosztályvezető-helyettes urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, és ahogyan 
ezt a reggeli bizottsági ülésen is tettük, az előterjesztőt Zsigó Róbert alelnök úr képviseli.  

A bizottság elé két módosító javaslat került, mindkettőről állást foglalunk, és mindkét 
módosító javaslat Rogán frakcióvezető úrnak a parlamenti ülés keretében elhangzott 
felhívását is figyelembe véve született meg. Nagyon bízom benne, hogy a bizottság értékelni 
fogja mindkét módosító javaslatot. 

Először az udvariasság okán, de a számozás okán is a T/11299/2. irományszámú 
módosító javaslatot tárgyaljuk, ez Selmeczi Gabriella és Pálffy István képviselőtársaink 
módosító javaslata. Először az előterjesztőt kérdezem, majd a kormányt, azt követően a 
bizottság szavazás útján dönt a módosítóról. Előterjesztőként az alelnök úré a szó. 

Módosító javaslatok megvitatása 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány? 
 
GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányzati állásponttal nem rendelkezünk, a tárca álláspontja az, hogy támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, szavazzon! 

(Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta, ez 
igazán nagyszerű. 
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Most a T/11299/3. irományszámú módosítót terjesztem be, ez Tóth Csaba és Simon 
Gábor módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Miután megismertem az előterjesztő 

álláspontját, indokolást szeretnék kérni, mielőtt a tárca ismertetné az álláspontját. Mi az oka 
annak, hogy az előterjesztő nem támogatja ezt a módosítót? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Az előterjesztő 

megvizsgálta az önök által előterjesztett módosító indítványt, és annak tartalmával nem ért 
egyet. 

 
ELNÖK: Mindenki olvasta a módosítót? A módosító gyakorlatilag jogi értelemben azt 

a problémát oldja fel, amit önök keletkeztettek azzal, amit az eredeti módosítóba tettek, de 
akkor nyilvánvaló, nem mindenki értette meg pontosan, hogy mi volt ebben a módosításban, 
ugyanis amennyiben ezt 60 hónapon keresztül igénybe lehet venni, de zárt a határidő, így ez a 
helyzet egy nyitott jogi kérdést eredményez. Képviselőtársammal ezt próbáltuk áthidalni az 
udvariasság okán, de nyilvánvaló, ebben akkor még van vita.  

Reménykedem, hogy a tárcának kialakult álláspontja van ebben a kérdéskörben. 
 
GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárcának szintén elég rövid idő állt rendelkezésére, hogy kiforrott álláspontot képviseljen. 
Mindazonáltal úgy ítéltük meg, figyelembe kell venni a mellette és az ellene szóló érveket is. 
Az ellene szóló érvek közül főleg párat kiemelnék. Egyrészt a cél az, hogy minél több 
devizahitelest jelenleg úgymond – idézőjelben –  „betereljünk” az árfolyamgát rendszerébe, és 
ennek a teljes elnyújtása, a teljes időtlenné változtatása esetén akár ellentétes hatást is 
kiválthat az, hogy a fix végső dátumot is megszüntetjük. Tehát úgy ítéljük meg, hogy jobban 
ösztönzi a jelenlegi állapot az árfolyamgátra szorulókat arra, hogy belépjenek a rendszerbe. 
Ez volt az egyik célja annak, hogy az időpont május 31-ig meghosszabbításra került, most 
pedig ennek az időpontnak nem a meghosszabbítása, hanem a teljes eltörlése történik meg az 
indítvány szerint.  

A másik pedig az, hogy annak idején, amikor az árfolyamgát rendszere kialakult, ez 
lényegében egy tehermegosztáson alapuló rendszer, amelynek az volt a célja, hogy a 
devizahitelesek, a hitelintézetek, illetve a költségvetés is vegye ki a részét a terhekből, és 
megosztásra kerüljenek a terhek. A rendszer elemének a kidolgozása lényegében a 
Bankszövetséggel kötött megállapodáson alapult, és úgy ítéljük meg, hogy ez részben az 
egyoldalú felmondása vagy megváltoztatása lenne ezen feltételrendszernek, hiszen az 
érintettekkel történő konzultációra jelenleg nem állt megfelelő idő rendelkezésre. A másik 
pedig az, hogy még más egyéb változások is beállhatnak természetesen a rendszerbe 
mindezen időpontig, és ha esetleg mindenképpen szükséges lesz ennek az időpontnak a 
módosítása, akkor még rendelkezésre áll a megfelelő idő erre. 

Mindezen indokok alapján a tárca álláspontja az, hogy nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úré a szó. Parancsoljon, 

képviselő úr!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azért szólok hozzá, 

mert elhangzott egy-két olyan dolog, ami engem meglepett. Most két módosítóról döntünk. 
Az első módosítóról már döntöttünk, amelyik egyébként sokkal hosszabb, mint a második 
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módosító, és ön azt mondja, nem volt elég idejük. Arra volt elég idejük megnézni, erre nem 
volt elég idejük megnézni, de ez csak egy szubjektív megjegyzés. 

Azt viszont nem nagyon értettem az ön mondandójából, ha jól emlékszem – a 
jegyzőkönyvből majd vissza lehet nézni –, azt mondta, az a céljuk, hogy minél több 
devizahitelest „betereljenek” az árfolyamgát rendszerébe. Nem beterelni kellene a 
devizahiteleseket az árfolyamgát rendszerébe, hanem olyan valódi megoldásokat kellene 
nekik nyújtani, amelyek alapján ezek az emberek ezt választják. Itt nem egy rákényszerítésről 
vagy „beterelésről” lenne szó, szerintem ez egy nagyon rossz szóhasználat volt. Nem tudom, 
jól értelmeztem-e azt, amit ön itt jelen pillanatban mondott, de minthogyha azt mondta volna, 
azért sem tudják támogatni ezt a módosító javaslatot – igaz, másképp fogalmazott –, 
minthogyha a Bankszövetségtől nem kapták volna meg erre az engedélyt, merthogy a  
Bankszövetséggel van önöknek egy megállapodásuk, amelyet nem szeretnének újra felrúgni, 
és eddig nem tudtak egyeztetni.  

Megint hol tartunk? Ott tartunk, hogy Magyarországon, ugyanúgy, mint a Gyurcsány-
Bajnai-kormánynál, a bankok diktálnak a kormánynak. Ezt már többször mondtuk, nem 
tudjuk elfogadni, hogy itt, ebben a kérdésben a bankok diktáljanak, hiszen azért az 
árfolyamgátnál figyelembe kell venni azt – és itt megint a „beterelésre” térnék vissza –, hogy 
azok a szervezetek, amelyek megpróbálják a devizahitelesek érdekeit képviselni, egyre több 
sikert érnek el a bankokkal szemben, egyre több olyan jel mutat arra, hogy ennek a súlyos 
ügynek a következményeit elsődlegesen nem a kormánynak és nem a devizahiteleseknek 
kellene elvileg viselniük, hanem a bankoknak. A bankoknak kellene viselniük ennek az 
ügynek a súlyát, a bankoknak kellene ennek az egész devizahiteles ügynek elvileg a 
rendbehozatalát állniuk, és amennyiben ezek az emberek az árfolyamgátba belépnek, akkor 
elképzelhető, hogy azokban a perekben és azokban az eljárásokban kiveszik saját magukat 
ebből a dologból, hiszen egy új megállapodást fognak kötni. Tehát nagyon furcsának 
tartottam ezt az indokolást, attól függetlenül, hogy önöknek jogukban áll elfogadni vagy nem 
elfogadni, de azért az indokolásuknál jó lenne, ha az ilyen apróságokra tényleg odafigyelnénk, 
hogy mit is szeretnénk ezzel elérni, most akkor valóban csak az a cél, hogy a 
devizahiteleseknek segítsünk.  

Még egyszer mondom: a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatja a 
törvénymódosítást, támogatni fogja ezeket a módosító javaslatokat is, hiszen minden olyan 
törekvést támogatunk, amelyek kicsit is segítenek az embereknek, de azért úgy érzem, mintha 
itt ebben az elszólásban kicsit több lenne annál, minthogy csak simán segítsünk a devizahitel-
károsultaknak. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm képviselőtársam hozzászólását. (Jelzésre:) Tóth Csaba 

képviselő úr jelezte, hogy ebben az értelmező vitában szót kér. Öné a szó, parancsoljon, 
képviselő úr!  

 
TÓTH CSABA (MSZP): Köszönöm szépen. Úgy látszik, tényleg nem volt ideje 

elolvasni ezt a módosító javaslatunkat. Annak, amit elmondott, hogy miért nem támogatják, 
köze nincs ehhez. Ha jól emlékszem, arra hivatkozott, hogy ez a végső dátumot is kinyitja, és 
végtelenné válik. Felhívnám a figyelmét a b) sor első mondatára: „Záró időpontja a kezdő 
időponttól számított 60 hónap.” Ez nem változott, ezt nem vette ki senki, ugyanúgy 60 hónap 
múlva zárul, de meg akartuk teremteni annak a lehetőségét, hogyha valaki június 30-a után 
választja, illetve lép be az árfolyamgátba, akkor neki is meglegyen a 60 hónap, ezért vettük ki 
a legkésőbb 2017. június 30-a napját, mert egyébként nem tudna élni azzal a 60 hónappal, 
amellyel rajta kívül mindenki más tudna élni, aki korábban lépett be. Ezt az ellentmondást 
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szerettük volna feloldani, de érthető, ha nem kellően vizsgálták meg vagy olvasták át, akkor 
ezt nem látták benne. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki a vitában hozzászólni, vagy az előterjesztő 

és a tárca képviselője kíván-e reagálni? (Jelzésre:) Megadom a szót az előterjesztőnek, és 
megadom a lehetőséget a tárca képviselőjének, utána döntünk a módosítóról. Parancsoljon!  

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr, csak röviden 

szeretnék reagálni Szilágyi képviselő úr hozzászólására.  
Ellenzéki képviselőként nem biztos, hogy én is ilyeneket mondanék. Arra azért 

felhívom mindenki figyelmét, hogy ez egy komoly dolog, nem feltétlenül érdemes mindenütt  
pártpolitikai kérdést csinálni, mert akár tetszik önnek a szóhasználat, akár nem, egy olyan 
eszközről van szó, amely egyébként a gazdaság teljesítőképességéhez képest mindenki 
részéről egy nagy áldozat, az állam részéről is, és az állam ebben megpróbál segíteni. Ezzel 
egyetlen probléma van: ha olyan pártpolitikai szereplők vannak – név nélkül mondom –, 
akiknek nem érdekük, hogy minél többen élhessenek ezzel a lehetőséggel, akkor 
természetesen ez majd nem is megy, és a kampányban el lehet mondani, hogy a kormány 
olyan intézkedést tett, ami nem volt megfelelő megoldás. Nem! Azért született ez a 
törvénymódosítás, hogy minél több embernek lehetősége legyen élni ezzel az eszközzel.  

A képviselő úr nem régóta tagja a bizottságnak, így nem élte velünk át ennek az egész 
problémának a Fogyasztóvédelmi bizottságban történt sokszori megvitatását. Délelőtt nem 
akartam reagálni, most is csak részben teszem. Azt gondolom, fontos, hogy ezt az eszközt is 
megpróbáljuk azoknak az embereknek a segítségére fordítani, akiken ez a lehetőség segít, és 
nem arról van szó, hogy a bankok diktálnának, nem arról van szó, hogy más lehetőség 
nincsen, csak most erről a lehetőségről van szó. Milliószor elmondtuk itt a bizottságban, hogy 
a devizahiteles probléma egy sokrétű probléma, sokféle élethelyzet van benne, sokféle 
adottságú ember van benne, és minden élethelyzetre, minden adottságra a kormány megpróbál 
megoldást találni. Persze mindannyian tudjuk, hogy jobb lenne, ha ez másképp lenne, de ha 
visszagondolunk – ez ma az Országgyűlésben is többször elhangzott – arra, hogy 2010-ben, a 
kormányváltáskor milyen volt a gazdaság állapota, és ebben a gazdasági helyzetben úgy, hogy 
egyébként megpróbáltuk Magyarországot kihúzni abból a helyzetből, ahogyan 2010-ben 
átvettük, kellett anyagi és egyéb erőt biztosítani ahhoz, hogy a devizahiteleseken próbáljunk 
segíteni. Persze nem vagyunk túl rajta, nagyon sok ember van nehéz helyzetben, nagyon sok 
embernek ráadásul nem is megoldás az árfolyamgát, de most nem általában beszélünk a 
devizahiteles problémáról, hanem ennek az eszköznek a kiterjesztéséről beszélünk, de azt nem 
lehet elvitatni, hogy vannak, akiken ez az eszköz segíteni tud.  

Ennyit akartam mondani. Kérem, ma a parlamentben támogassák a módosító 
javaslatot. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) A képviselő úrnak megadom a reagálásra a lehetőséget, utána a 

vitának ezt a részét lezárom. Képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úr, azt hiszem, 

a tetteinkkel maximálisan bizonyítjuk azt, hogy minden olyan kezdeményezést támogatunk, 
ami a legkisebb mértékben is segít a devizahiteleseken. A délelőtti bizottsági ülésen a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom is támogatta ezt a módosító javaslatot, most már az első 
módosító javaslatnál, amit önök nyújtottak be, szintén láthatta a támogatásunkat.  

Nem tudom, mikor érkeztek ide a terembe, de én még végighallgattam Orbán Viktor 
és Z. Kárpát Dániel egymásnak mondott mondandóját, és úgy érzem, ott is teljes mértékben 
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kifejeztük azt, hogy minden segítséget megadunk, de a miniszterelnök úr is elismerte, hogy a 
devizahitelesek kétharmadán még valóban nem sikerült segíteni, és eddig nem jelentett 
megoldást ez az árfolyamgát. A miniszterelnök úr is elmondta, hogy most, jelen pillanatban 
önök ennek az egyik lépcsőjének tartják ezt a módosító javaslatot, ezért támogatjuk is. De 
azért ne haragudjon, nem én mondtam itt, ebben a teremben most a bizottsági ülés alatt, és 
nem is én hoztam fel saját magamtól, hogy a bankok diktálnának a kormánynak. Ha jól 
tudom, a tárca képviselője mondta azt szóról szóra, hogy azért nem támogatják – ezt egy 
indoknak mondta –, mert a Bankszövetséggel van egy megállapodásuk, és önök jelen 
pillanatban még nem tudtak a Bankszövetséggel egyeztetni. Itt ez hangzott el, én erre 
reagáltam, tehát nem magamtól találtam ki azt, hogy önöknek a bankok diktálnak vagy nem 
diktálnak, hanem a tárca képviseletében a jegyzőkönyvben ez hangzott el, erre reagálva 
mondtam azt, hogy nagyon rossznak tartanám, ha semmi nem változott volna a Gyurcsány-
Bajnai-kormány óta, ahol, nyugodtan kijelenthetjük, egy bankárkormány volt 
Magyarországon hatalmon, és jelen pillanatban is, még mindig a bankok diktálnának 
Magyarországon. Én csak ezt vetettem fel, és ezt továbbra is fenntartom. Remélem, ez nem 
így van, de amennyiben a tárca képviseletében valaki ezt mondja, azok súlyos szavakat 
jelentenek, és én hiszek önöknek, hogyha önök ide leülnek, azt, amit mondanak, úgy is 
gondolják, tehát erre reagáltam. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy mondat erejéig az előterjesztő alelnök úrnak adok 

szót, azután én is szeretnék szólni. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Képviselő úr, biztosíthatom, hogy nem 

haragszom. Megérte hozzászólnom, mert ha összehasonlítja azt, amit ön az előbb mondott 
azzal, amit most mondott, akkor lényegi különbségeket talál. 

Köszönöm szépen, és ez volt itt a célom. 
 
ELNÖK: Ez a legjobb, amikor ilyen népnevelési, pedagógiai vitákat folytatunk a 

bizottságon belül, ez mindenképpen üdítő.  
Egy megjegyzést én is szeretnék tenni. A képviselő úrnak javasolom – ez nem negatív, 

hanem pozitív megjegyzésem –, hogy 2013. V. hó 22-én az egyik internetes újságban van egy 
nagyon komoly gazdasági elemzés, amelynek a címe úgy szól, hogy „Az ügyfeleiket 
szorongatják a présbe került bankok”, és a Magyar Nemzeti Bank negyedéves publikált 
statisztikai jelentése alapján nagyon sommás megállapításokat tesz, ilyen például az egyik: 
míg a bankok költsége csökkent, a devizaadósoké nőtt, merthogy a bankhitelek áthárításának 
a legfőbb vesztesei egyébként a jól fizető, teljesítő devizahitelesek, és ezt végigvezeti az egész 
cikk folyamán. Ezért nem teljesen értem az egyik megjegyzést, ami ehhez kapcsolódik.  

Őszintén szólva sem az előterjesztő, sem a kormányzati képviselő, bár mindjárt 
döntünk róla, nem győzött meg szakmailag arról, hogy miért nem releváns az a javaslat, amit 
ebben az esetben tettünk. Ha az a probléma, hogy ez egy ellenzéki javaslat volt, akkor 
hozzanak be egy kapcsolódó módosítót, írják alá Selmeczi Gabriella és Pálffy István 
képviselők nevét, nekem úgy is jó, ezt a jegyzőkönyvbe mondom. Nekem úgy is jó, el fogom 
fogadni, mert a tartalmát nézem, nem az előterjesztő személyét. Az, ami ellenérvként hangzott 
el, szakmailag részemről nem fogadható el. Javasolom mindenkinek, hogy ezt a cikket olvassa 
végig, utána más szempontból ugyanezt a kérdést érdemes lesz feltenni. 

Nem ragozom túl a vitát, szerintem mindenki elmondta az álláspontját. Onnan 
indultunk, hogy az előterjesztő azt mondta, ezt a módosító javaslatot nem támogatja. 
Felteszem a tárcának is a kérdést, formálisan még nem válaszolt rá. Főosztályvezető-helyettes 
úr, mi a tárca álláspontja a jelen módosítóval kapcsolatban? 
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GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 

Határozathozatal 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás. – 5 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 11 nem szavazat.) 
A bizottság meghozta a döntést, a vitában nyilvánvalóan mindenki elmondja majd az ehhez 
kapcsolódó érveit. 

Tudomásom szerint más módosító nincsen. A szükséges döntéseket meghoztuk, 
nyilvánvalóan a parlamenti plenáris ülés keretében folytatjuk majd a vitát. 

Tisztelt Bizottság! Mai bizottsági ülésünket immáron a második alkalommal is 
bezárom. Mindenkinek jó munkát kívánok a plenáris ülésen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 20 perc) 

 
  
 

 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

 
 

 
 

 
 


