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Napirendi javaslat

1. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló
törvényjavaslat (T/1243. szám)
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/823. szám)
(Dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

b) A vezetékjog utólagos bejegyzésével összefüggő, hibás jogalkalmazásból eredő
méltánytalanságok kiküszöbölése érdekében szükséges jogszabály-módosításról szóló
törvényjavaslat (T/1214. szám)
(Tóbiás József (MSZP) képviselő önálló indítványa)

3. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1172. szám)
(Dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Vas Imre, dr. Braun Márton (Fidesz), dr. Rubovszky
György (KDNP) és dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

4. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat
(T/1062. szám)
(Döntés módosító javaslat benyújtásáról)

5. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő
fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1278. szám)
(Kósa Lajos, Rogán Antal (Fidesz), Harrach Péter, dr. Tarnai Richárd (KDNP) és Németh
Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

6. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
Pősze Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke
B. Nagy László (Fidesz)
Dióssi Csaba (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Dr. Baja Ferenc (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. György István (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz) Rogán Antalnak (Fidesz)
László Tamás (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)
Dr. Baja Ferenc (MSZP) távozása után Kovács Tibornak (MSZP)
Burány Sándor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)
Volner János (Jobbik) Hegedűs Tamásnak (Jobbik)
Dr. Bagdy Gábor (KDNP) dr. Seszták Miklósnak (KDNP)
Schön Péter (Jobbik) megérkezéséig Pősze Lajosnak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Völner Pál államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Dr. Fónagy János államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Engyel Gyula főosztályvezető-helyettes, Nemzetgazdasági Minisztérium
Dr. Kovács Lajos főtanácsos, Nemzetgazdasági Minisztérium
Tóbiás József országgyűlési képviselő (MSZP)
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Megjelentek

Dr. Szoboszlay Miklós főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 48 perc)

Elnöki megnyitó

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket. Pár perc
késedelemmel, de hozzálátnánk a bizottsági üléshez.

A napirend elfogadása

Rögtön a napirenddel szeretném kezdeni, ahol a tisztelt bizottsági tagoknak a kiküldött
napirendhez, illetve a tegnap jelzettekhez képest szeretnék jelezni egy napirend-módosítási
szándékot. Ugyan a helyszínen került kiosztásra, de nem nagy terjedelmű módosítás, ezért
nagyon könnyen áttekinthető. Szeretnék egy bizottsági önálló indítvánnyal élni, és azt
javasolom a bizottságnak, hogy nyújtson be az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény módosításához egy önálló indítványt, természetesen a tartalmát majd a
későbbiekben részletezném. Ez a választási évekre vonatkozik, és gyakorlatilag arról szól,
hogyan lehet választási évben ütemezni, és a jelenleg már megejtett Áht.-módosítással
összhangba hozni az adótörvények és a költségvetési törvény tárgyalását a parlamentben.

Azt gondolom, ez jelenleg, ha úgy nézzük, az ellenzéki frakcióknak idő szempontjából
kedvező, ezt majd kérem, hogy mielőtt kialakítják a végleges álláspontjukat, vegyék
figyelembe. De most nyilvánvalóan nem a tartalmi vitájáról kellene dönteni, hanem ezt
gyakorlatilag napirend-módosításként, ügyrendi indítványként terjesztem a tisztelt bizottság
elé. Tehát ez az előterjesztésem, amit még a 6. napirendi pontban, az egyebek előtt kérek majd
figyelembe venni.

Kérdezem, hogy ezen kívül van-e esetleg a napirenddel kapcsolatban kérdés vagy
észrevétel, mert erről természetesen külön szavaztatok a napirend előtt. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs más, akkor először értelemszerűen erről szavazunk, a jelenléti ív szerint a
bizottság határozatképes.

Először azt kérdezem, ki támogatja az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény módosításáról szóló napirendi pont napirendre vételét a mai bizottsági ülés
6. napirendi pontjaként. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy
látom, hogy majdnem egyhangú, de megszámolom: 21 igen szavazat. Ki szavazott nemmel?
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság napirendre vette.

Most a teljes napirendről fogunk dönteni. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja
a mai ülés napirendjét. Aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy
egyhangú. Ezzel a bizottság a mai napirendjét elfogadta.

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről
szóló T/1243. számú törvényjavaslat (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Az első napirendi pont keretében a megújuló energia közlekedési célú
felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású
gázkibocsátásának csökkentéséről szóló számú törvényjavaslat általános vitáját fogjuk
megkezdeni, első helyen kijelölt bizottságként.

Tisztelettel üdvözlöm Völner államtitkár urat és a minisztérium munkatársait, és
természetesen – tekintettel arra, hogy itt a kormány indítványáról van szó – elsőként az
államtitkár úrnak szeretném megadni a szót, hogy van-e esetleg szóbeli kiegészítése a
napirendi ponttal kapcsolatban.
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm.
Külön kiegészítés nincs, ha kérdés lesz, válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Azért egy nagy jelentőségű döntésről is beszélünk, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az

Európai Unió ezzel kapcsolatos előírásainak értelmében az ezzel kapcsolatos stratégiánkat
már közölni kell az Unióval.

Tisztelettel szeretném kérdezni a bizottság tagjait, hogy a javaslattal kapcsolatban van-
e kérdés vagy észrevétel. (Jelzésre.) Hegedűs Tamás képviselő úr, parancsoljon!

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr.
Az előterjesztést fontosnak és általános vitára alkalmasnak tartjuk. Két konkrét

kérdésem, illetve felvetésem volna. Az egyik látszólag részletkérdés, de ha már gazdasági és
informatikai bizottság vagyunk, akkor ezt mindenképpen fel kell tennem.

A 4. § (1) bekezdése arról szól, hogy az ügyfél nem jogosult és a mezőgazdasági
igazgatási szerv nem köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani. Kérdezem ennek az okát
annak tükrében, hogy a közigazgatási folyamatokban általánosságban mindenképpen indokolt
az elektronikus utat preferálni. Tehát mi ennek az oka, hogy ez itt ezzel szembemegy?

A másik egy általánosabb jellegű észrevételünk. Magának az előterjesztésnek a célja,
illetve az a cél, amit ez szabályozni kíván, fontos lehet, hogy a megújuló energiaforrások
aránya növekedjen, például elsősorban a közlekedésben. Amit veszélynek látunk ezzel
kapcsolatban, az általában is az energiapolitikára igaz a biomassza felhasználásával
kapcsolatban, hogy megvan az esély – és sajnos a tapasztalat is ezt gyakran ezt mutatja –,
hogy biomassza-felhasználás címén sokszor olyan jellegű energiatermelés folyik, amikor
egyébként élelmiszer-termelésre is alkalmas területeket használnak fel ilyen célra. Vagy egy
másik részét tekintve, amikor az erdőgazdálkodásban némi kis ügyeskedéssel gyakorlatilag
sokszor bútorminőségű fát is – a támogatások miatt – hulladékként regisztrálnak, és ezzel a
nagyobb támogatást igénybe véve gyakorlatilag eltüzelik azt, ami ennél jobb célokra is
alkalmas volna.

Ebben a javaslatban nem látjuk kellőképpen kivédve ezt a lehetőséget, tehát erre
vonatkozóan módosító javaslatokat fogunk majd megfogalmazni azzal a céllal, hogy a
biomassza-felhasználás valóban arra irányuljon, ami az eredeti célja volt, hogy a
mezőgazdasági és egyéb tevékenységek során keletkező hulladék anyagok és melléktermékek
felhasználásával energiát nyerjünk. Nem tartjuk jónak, ha ennek az élelmiszer-termelést
kiszorító hatása van, illetve ha például az erődgazdálkodásban az indokoltnál jobb minőségű
fát tüzelnek el.

Az egész mögött az van, de ezt majd nyilván a mezőgazdasági meg a fenntartható
fejlődés bizottságban is meg fogják fogalmazni, hogy ha globálisan és hosszú távon nézzük,
akkor az élelmiszer-termelés stratégiai jelentősége mindenképpen nőni fog a következő
időszakban, hiszen globális mértékben a kereslet dinamikusan nő, a kínálat a termőterületek
csökkenése miatt viszont csökken. Tehát itt indokolt hosszú távra tekinteni, és lehet, hogy ma
még esetleg úgy tűnik, hogy érdemes bizonyos mezőgazdasági termelésre alkalmas területeket
energia célú termelésre befogni, de ezt mindenképpen indokolt hosszabb távon nézni.
Stratégiailag mi azt tartjuk fontosnak, hogy az a terület, ami mezőgazdasági, élelmiszer célú
termelésre alkalmas, azt ne használjuk energiatermelésre. Ilyen irányú módosító javaslatokat
fogunk majd előterjeszteni, de egyben kérem is a véleményüket, hogy mi az állásfoglalásuk
erről.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
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Józsa István alelnök úr, parancsoljon!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.
Valóban egy alaptörvény, az európai jogharmonizáció keretében szükséges, úgyhogy

örömmel hallottam, hogy az egyébként euroszkeptikus Jobbik is szakmai megközelítésben
kezeli a kérdést, tehát evidenciának tekinti. Amit én szintén evidenciának tekintenék, de azért
kérdéssel fordulok az előterjesztőhöz, hogy hogyan fog ez működni. Tehát látják-e már azokat
a végrehajtási rendeleteket, hogy ez az egyébként jó cél hogyan válik működőképessé?

A másik, kicsit költői a kérdésem: látnak-e arra lehetőséget, hogy ne a jelenlegi
technológiai színvonalon, hanem esetleg a második-harmadik generációs technológiák
progresszívebb támogatásával valósuljon, épüljön ki Magyarországon ez az iparág. Mert a
vizsgálatok azt mutatják, hogy ami úgy hirtelen a meglévő kapacitások átállításából történt,
nem biztos, hogy azokat az előremutató zöld célokat megfelelő hatékonysággal képviselik.
Tehát, ha az ország érdekeit nézzük, mindenképpen az lenne a cél, hogy egy korszerűbb, a
második-harmadik generációt megvalósító, megtestesítő kapacitás épüljön ki.

Tehát látnak-e az előterjesztők lehetőséget arra, hogy az alaptörvényen túlmenően ezt
a célt szabályozási eszközökkel el lehessen majd érni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm.
Kovács Tibor képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! A képviselőtársaim elmondták, hogy a szabályozásra miért van

szükség, nem is vitatom ennek szükségszerűségét. Ugyanakkor kénytelen vagyok
megjegyezni azt, hogy ennek a területnek a szabályozása – többek között ezzel is – már-már
olyan bonyolulttá válik, hogy ember legyen a talpán, aki a jövedéki törvénnyel együtt ennek a
területnek a szabályozottságát át tudja tekinteni.

Nem is beszélve arról, hogy a fogalommeghatározások területén viszont van némi
zavar, hiszen a jövedékiadó-törvény definiálja részben ezeket a komponenseket, amelyek itt a
törvényjavaslatban felsorolásra kerültek, itt a törvényjavaslatban kicsit másféle definíciót
olvashatunk ugyanazokról a komponensekről, nem is beszélve már az ezekre érvényes
magyar szabványokról. Persze tudom, hogy egy törvénybe nem lehet egy szabványt
utalásként beleírni, hiszen a szabvány változásait nyilvánvalóan a törvény ily módon nem
tudja követni, ugyanakkor ezen a területen valamilyen rendet kellene rakni. Tehát, hogy a
fogalmak alatt ugyanazt értsük az egyik törvény és a másik törvényjavaslat tekintetében is, és
nekem is vannak aggályaim a tekintetben, hogy nagyon sok kormányrendelet szükségeltetik
ahhoz, hogy ezt a törvényt alkalmazni lehessen. Mert tudjuk, hogy a fenntarthatóság indul
egészen onnan, hogy amikor megtermelik például az olajos magvakat, a termelési folyamatot
is szabályozni kell, hogy az fenntartható legyen, aztán az abból nyert, még nem üzemanyag,
hanem nyersanyag, aztán az észterezés kapcsán keletkező biodízel és annak a használata; és
mindezt szabályozott formában kell végrehajtani.

Ez december végéig, január 1-jéig oly módon el bír készülni, hogy akiknek
alkalmazniuk kell majd ahhoz, hogy például Európában forgalmazni tudjanak ilyen
bioüzemanyagokat, azok fel fognak tudni erre készülni ez alatt a néhány hónap vagy néhány
hét alatt, hogy mindezt az egész folyamatot végig tudják kísérni és végig tudják vinni? Mert e
nélkül, hogyha ezekkel a bizonylatokkal nem látják el ezeket a termékeket, akkor nem fogják
tudni értékesíteni Nyugat-Európában. Kétségeim vannak, hogy ha ezek a kormányrendeletek
még nem működnek, akkor hogyan fog az egész rendszer január 1-jétől működni. Tehát az
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aggályaim e tekintetben fogalmazódnak meg. Gondolom, az előterjesztő majd ad rá választ,
hogy hogyan fog ez január 1-jétől működni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e még esetleg más kérdés vagy hozzászólás a bizottság tagjai részéről? (Jelzésre.)

Pősze Lajos alelnök úr!

PŐSZE LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.
Szeretnék úgy hozzászólni, hogy közben pontosítanám Józsa alelnök úrnak egy, a

Jobbik irányába tett megjegyzését, hogy az egyébként euroszkeptikus Jobbik is most –
úgymond – besimul ebbe az ügybe. Nem euroszkepticizmusról van itt szó, kérem szépen,
hiszen maga az Európai Unió is óriási dilemmák közepette hozta meg azokat az irányelveket,
amelyeket most mi – úgymond – mint tag, harmonizálunk. Ilyen értelemben a probléma és a
felelősségünk globális, nemcsak az Unió, hanem az egész világ irányában. Attól kezdve, hogy
engedélyezik a fenntartható termelés közepette behozható bioüzemanyagok használatát, óriási
az Európai Unió felelőssége, nevezetesen a harmadik világgal, azokkal az országokkal
szemben, amelyeket gyarmati sorban kihasználnak, lásd: Brazíliában a brazil-amerikai vitát
ezzel kapcsolatban, és sorolhatnám még.

Tehát igenis nagyon nagy horderejű kérdésről van szó, nem is látjuk még talán, hogy
mennyi mindent fog ez érinteni. Erre célzott elnök úr is, de céloztak az előttem szóló
képviselők is, hogy bizony megnyílik most egy olyan terület, amit nem is ismerünk, nem is
tudjuk pontosan, hogy milyen ingoványos talajra lépünk. Nem árt jobban szabályozni ezt a
kérdést, nem árt elébe menni az esetleg borzasztó környezeti katasztrófáknak. Ne felejtsük el:
az Európai Unió nagy dilemmája az volt – és ezt Merkel kancellár világosan kifejtette, ő maga
azt mondta, hogy majd akkor írja alá, ha mindenki más előtte aláírta a 20 százalékot, nem
véletlenül –, az a nagy kérdés, hogy mi okoz nagyobb kárt a természetnek. Egy gyorsított
ütemű gázkibocsátás-csökkentés, vagy pedig egy megfontoltabb. Nem triviális a kérdés, óriási
szakmai viták vannak benne.

Most persze benne vagyunk egy helyzetben, van egy irányelv, ehhez kell
Magyarországot is passzítani, de ott van egy csomó kérdés a háttérben, ami arra int minket,
hogy nem árt akár többször is nekifutnunk ennek a dolognak, még mielőtt itt mindenki
mindenfajta biodízel-üzemanyagot gyárt, meg házi, nem tudom, milyen erőműve lesz, meg
egyéb dolog. Nagyon nagy kérdésekről van szó.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e még kérdés vagy hozzászólás? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, államtitkár

úrnak adom meg a szót.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Az első kérdés az informatikával kapcsolatos
kérdés volt, itt többen aggályukat fejezték ki, hogy mennyire felkészült a rendszer, mennyire
bevezethető. Ez az informatikára is vonatkozik, tehát mindaddig, amíg nincs tesztelt,
üzemképes kapcsolat addig ezt megkövetelni felelőtlenség volna, tehát ne emiatt boruljon az
alkalmazás.

A második kérdés a mezőgazdasági kultúrákra vonatkozott. Ebben a tekintetben
gyakorlatilag a hagyományos mezőgazdasági kultúrák, haszonnövények hasznosíthatók, tehát
azt a fajta termőföld-átminősítést vagy olyan növénykultúrák telepítését nem jelenti
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önmagában ez a jogszabály, ami borítaná a régi rendszert. Az anyagban le van írva, hogy ez a
mérték, amit vállaltunk, és amit itt a közeljövőben teljesíteni fogunk, gyakorlatilag az
élelmiszer-ellátást nem befolyásolja, valószínűleg nincs árfelhajtó szerepe sem, hanem az
adott piaci viszonyoknak megfelelően, ahogyan eddig az élelmiszeripar alkalmazkodott,
ugyanúgy fog ez az iparág is alkalmazkodni. Biodízel tekintetében már vannak
tapasztalataink, tehát gyakorlatilag nem befolyásolja a piacot ez a fajta, ilyen mértékű
felhasználás. De ha arra gondolunk, hogy a kukoricánál és egyéb termékeknél intervenciós és
egyéb problémák voltak az elmúlt években, akkor lehet, hogy jó, ha van egy biztos piaci
szegmens. Nyilván a mezőgazdasági szakterületekkel egyeztetetten kell ezeket a témákat
kezelni.

Ami a végrehajtási rendeleteket illeti, ezek előkészület alatt vannak, itt szintén a
Vidékfejlesztési Minisztériummal folynak még egyeztetések, hogy véglegesítsük azokat a
kormány-előterjesztéseket, amelyek ebben a témában születni fognak. Hogy önmagában a
technológiai színvonal emelését jelenti-e ennek az alkalmazása? Mindenki tudja, ez forrás
kérdése. Alapvetően koncepcionális kérdésekben kell dönteni, hogy azokat a forrásokat,
amelyek mindenhol – az Unióban és nálunk is – szűkek, hol tudjuk a leghatékonyabban
felhasználni, és abban, hogy ez a terület lesz-e az, vagy más területen fogjuk felhasználni,
még nem született meg a végső döntés. Nem biztos, hogy ez a szektor lesz az, ami favorizált
lesz, és hogy ide fognak áramolni ezek a források.

Azt elfogadom, hogy bonyolult a szabályozási rendszer, de azt hiszem, bármelyik
ágazatban körülnézünk ma Magyarországon, részben örökségből eredően, részben a
jogszabály-alkotási folyamatnak, azt mondom, az időbeli lemaradásából is ered, hiszen az
ezeknek az irányelveknek megfelelő jogszabályalkotás már megtörténhetett volna már
korábban is. Mi olyan előkészítettségi fázisban vettük elő, hogy gyakorlatilag
koncepcionálisan és a teljes ágazatra kiterjedően az egységes szabályozást erre a jogszabályra
nem tudtuk rákötni, ezt el kell ismernünk. Remélhetőleg abba az irányba haladunk, hogy ez a
fajta fogalommeghatározás és egyéb dolgok egységesüljenek. Talán némi támpontot nyújt,
hogy azért a jogi alapelvekben le van rögzítve, hogy melyik milyen szintű jogszabály, és
milyen időbeli kibocsátás szerint, tehát melyiknek kell annak venni, ami éppen mérvadó, ha
esetleg ütközés van a jogszabályok között.

Pősze alelnök úrral teljes mértékben egyetértek, hogy ez tényleg dilemma, amit a
kancellár asszony is kifejtett, hogy vajon mi gyakorol nagyobb hatást a természetre, hogyha
fokozatosan próbálunk egy eredeti állapotot elérni, vagy ha ugrásszerűen, ami lehet, hogy
ugyanúgy az időjárásban is egyéb kérdésekben zavarokat okozhat. De azt hiszem, ezt nem mi,
Magyarországról fogjuk megoldani, tehát itt az uniós trendektől nem tudunk eltérni.

Nem tudom, sikerült-e mindenre válaszolnom, ha részletesebben kell, akkor
Szoboszlay Miklós főosztályvezető úr a rendelkezésükre áll.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Baja Ferenc képviselő úr, parancsoljon!

DR. BAJA FERENC (MSZP): Bocsánatot kérek, csak azért, mert szerintem egy válasz
nem helyes, és az a kérésem, hogy a tárca vizsgálja meg azt a problémát, ami itt felvetődött.
Magyarországon a mezőgazdasági területről a bevallás európai léptékben is az egyik legjobb.
Lényegében digitális adatbázisokon vallanak be a gazdák, ez Európában is elsők között
valósult meg Magyarországon. Ilyen értelemben azt gondolom, van annak reális esélye, hogy
az, ami felvetődött, valójában a kivitelezés során megvalósulhasson.

Kérem, hogy vizsgálja meg ezt érdemében a kormány. Nem úgy látom, hogy ez nem
lehetséges. Nem akarok erről vitát a bizottságban, csak fel akartam hívni rá a figyelmet, hogy
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visszalépés lenne, és minden feltétele adott annak, és maga a hivatal is kész arra, hogy az
agrárterületen az elektronikus út megfelelő legyen.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm.
Államtitkár úr!

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elfogadom a
képviselő úr észrevételét, ez a rendszer működik, jól működik, viszont nem teljesen
ugyanazokkal az adatokkal dolgozik, ami adott esetben ennél a feldolgozásnál szükséges.
Tehát amíg a program átdolgozása nem történik meg, és nem tudjuk ezt egyeztetni a
Vidékfejlesztési Minisztériummal, addig nem tudjuk beemelni jogszabályi szintre. Ezt kell
követni, és ezt a célt kell elérni, ezt a mi tárcánk is támogatja.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Ha jól értettem, akkor itt gyakorlatilag az általános vitára való alkalmasság

tekintetében különösebben nem merült fel vita, legfeljebb részletkérdések vetődtek fel már
előre. Felhívom a bizottság figyelmét, hogy az általános vitára való alkalmasságról döntünk
ebben a fázisban, ennek megfelelően fogom elrendelni a szavazást.

Határozathozatal

Tehát arra kérem a bizottság tagjait, hogy aki általános vitára alkalmasnak tartja a
törvényjavaslatot, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazat. Ki nem tartja
általános vitára alkalmasnak? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Tehát
22 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta a
törvényjavaslatot.

Többségi előadónak Dióssi képviselő urat kérem, lévén, hogy az energetikai
albizottság tagja. Meg tudja-e oldani? (Dióssi Csaba: Igen.) Igen. Kisebbségi előadónak pedig
Kovács Tibor képviselő urat javasolom.

Államtitkár urat arra kérem, hogy maradjon a következő napirendi ponthoz is, mert a
tárca, illetve a kormány álláspontja itt is fontos számunkra.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló T/823.
számú törvényjavaslat (Dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a következő napirendi pontra. Önálló képviselői indítvány
tárgysorozatba-vételéről, illetve esetlegesen általános vitára való alkalmasságáról döntünk. A
két indítvány egyébként ugyan különbözik, de tartalmilag szinte egyezik, mindkettő a
vezetékjog utólagos bejegyzésével kapcsolatos kérdésekről szól, de természetesen külön-
külön fogjuk megtárgyalni, illetve dönteni róluk.

Az első Staudt Gábor önálló indítványa a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény módosításáról szóló T/823. számú törvényjavaslat. Kérdezem, van-e itt
valaki, aki esetleg az előterjesztőt képviseli. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, ez nem
akadály, ettől még dönthetünk minden további nélkül.

Kérdezem államtitkár urat, hogy a kormány alkalmasnak tartja-e általános vitára,
illetve tárgysorozatba-vételre.
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja a módosító javaslatot, és kérjük, hogy a bizottság se támogassa. Gyakorlatilag itt a
vezetékjoggal kapcsolatos kérdéskörben egy folyamatban lévő dologról van szó. A másik
pedig, hogy nem tér el a szabályozás egyébként a polgári törvénykönyvben és a korábbi
törvénykönyvekben meglévő jogszabályokban meghatározottaktól. Gyakorlatilag egy
rendezetlen helyzet tisztázásáról van szó.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor először a

tárgysorozatba-vételről döntünk.

Határozathozatal

Aki támogatja az indítvány tárgysorozatba-vételét, kérem kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki
tartózkodott? (Szavazás. – 1 szavazat.) Bocsánat, akkor újra kell számolni, mert
összekevertem. (Dr. Józsa István közbeszólása. – Hangosítás hiányában nem érthető.)
Amúgy is elrendeltem volna, ami azt illeti. Papcsák képviselő úr közben távozott, és ő igennel
szavazott, de ha új szavazásról van szó, nem fogom tudni figyelembe venni a véleményét.

Tehát kérem, hogy aki támogatja az indítvány tárgysorozatba-vételét, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) 8 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem szavazat. Ki
tartózkodik? (Nincs jelzés.) Tehát 8 igen szavazattal, 16 nem szavazat ellenében a bizottság
nem támogatta a tárgysorozatba-vételt.

b) A vezetékjog utólagos bejegyzésével összefüggő, hibás jogalkalmazásból eredő
méltánytalanságok kiküszöbölése érdekében szükséges jogszabály-módosításról szóló
T/1214. számú törvényjavaslat (Tóbiás József (MSZP) képviselő önálló indítványa)

A következő indítvány tartalmilag ugyanerre vonatkozik, csak Tóbiás József képviselő
úr önálló indítványa. A képviselő úr itt van, úgyhogy kérem, foglaljon helyet az asztalnál.
Amennyiben előterjesztőként szólni kíván, természetesen elsőként öné a lehetőség.

TÓBIÁS JÓZSEF országgyűlési képviselő (MSZP) előterjesztőként: Köszönöm a
szót, elnök úr.

Tisztelt Bizottság! Az önálló képviselői indítvány előzménye azt a problémát jeleníti
meg, hogy ma Magyarországon egy jó jogszabály alkalmazása során a magántulajdon
érdeksérelme be tud következni. Nevezetesen olyan telkekre, olyan ingatlanokra is be lehet
jegyezni ezt a típusú vezetékjogot, ahol nem lelhető fel sem magas vezeték, sem földben lévő

vezeték, sem transzformátor, csak egyszerűen a térképen ez szerepel, ezért a hatóság
eljárásban a földhivatalnak megküldi, és onnantól kezdve be van jegyezve. Ez nem akkor
jelent problémát, hanem értelemszerűen az ingatlanon történő bárminemű változás kérelme
okán rögtön megakad a folyamat, hiszen van benne egy vezetékjogi vétó, bejegyzés, amihez
kell a hatóság engedélye.

A benyújtott módosító indítvány a meglévő szabályozást pontosítani kívánja, és csak
azt kívánja elérni, hogy a természetben ténylegesen fellelhető vezetékekre bejegyzendő
vezetékjogot a hatóság feladata megvizsgálni, és bármilyen érdeksérelem áll fenn, akkor azt
ingyenesen a hatóságnak kell helyreállítani, nem pedig a magántulajdonosoknak peres
eljárásban, saját pénzből, olyanért, amit nem ő követett el, és ráadásul nem is létezik az a
vezeték az ő területén, az ő ingatlanán.

Erről szól a javaslat.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
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Nem tudom, hallotta-e államtitkár urat. Államtitkár úr, meg akarja ismételni? Mert
tartalmilag, gondolom, hasonló az álláspont.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Annyiban módosítanám, miután egy speciális esetet említett a képviselő úr, hogy az
eddigi szabályozás szerint is előfordulhattak ilyen esetek, és gyakorlatilag nem ez a
jogszabály okozza azt, ami a jövőben is előfordulhat, és ugyanúgy jogorvoslati úton
kezelhetők ezek a kérdések. Tehát önmagában egy nagy jogszabálycsomagban, amiatt, mert
egy részprobléma előfordulhat, ezt nem tudja kezelni jogszabályi szinten a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Józsa István alelnök úr, parancsoljon!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Én azért szeretném a nemzeti együttműködés kormánya képviselőjének a figyelmét

felhívni arra, hogy itt egy valós jogsérelemről van szó. Ugyanis a vezetékjog bejegyzésének a
gyakorlati működése során derült ki, hogy nincs bizonyítási kényszer. Tehát úgy
ráterhelhetnek valakire valamit, amiről – tekintettel a nagy értékű bejegyzésre – csak több
százezer, félmillió forintos költséggel tud megszabadulni, mert nem foglalkozott ezzel, tehát
jóhiszemű volt a jogalkotó a korábbiakban, és bent maradt egy olyan szituáció, amit nem
kezel, hogy mi van akkor, ha tévesen kerül rá ingatlanra vezetékjog olyan esetben, amikor
azon nincs is vezeték. Ahol meg ténylegesen van, oda pedig nem kerül rá.

Láttam Tóbiás képviselő úrnak és a fideszes képviselő úrnak címzett, több száz
aláírásos listát egy konkrét esetről, ahol egyszerűen elnézték egy nagyfeszültségű vezeték
bejegyzését, és igazából csak azért tiltakoznak, hogy kerüljön helyre a dolog, hogy ne nekik
kelljen több milliós költséget vállalni azért, ami hibát igazából a hatóság követett el. Tehát
csak azért kérem a tárgysorozatba-vételét, illetve hogy elkezdődjön az általános vitája, mert
nem azt mondjuk, hogy ezt fogadják el, mert azt elfogadom, hogy ez bonyolult szakmai
kérdés, csak ez a szituáció, hogy a bizonyítási kényszer kerüljön a hatóság oldalára, ez a
jogfilozófiai kérdés testesüljön meg. Mert a vezetéktulajdonosnak jelenleg ez a bejegyzési
törvény nagyon erős jogosítványokat ad, meg sem kell kérdeznie a tulajdonost arról, hogy
tényleg ott van-e, a rendelkezésre álló papírok alapján, egyszerűen a törvény erejénél fogva
bejegyzi. De azt az esetet nem kezeli a jelenleg működő jogszabály, hogy mi van, ha téved a
bejegyzést kezdeményező. Szóval, hogy bekerüljön egy olyan kontrollforduló, amikor
hatósági felelősség az, hogy a tényleges helyzetnek megfelelő bejegyzést kér-e a
kezdeményező, a vezetékjog tulajdonosa.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem

államtitkár urat, kíván-e reagálni.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök
úr.

Tehát a nemzeti együttműködés kormányáról annyit, hogy ezt a jogszabályt nem a
nemzeti együttműködés kormánya hozta, de az együttműködés jegyében hatályban tartja
továbbra is. Magára az alapproblémára kitérve: itt sok százezer ügyről van szó. Azért, mert
egy vagy két olyan eset előfordul, ami a múltban, a korábbi szabályozás szerint is
előfordulhatott, a hatóság kötelezettségévé tenni több százezer ügy sok milliárd forintos
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ellenőrzési, újabb felülvizsgálati ügyét, azt hiszem, társadalmi szempontból, ha vizsgáljuk,
nem kellően hasznos.

Ami az 500 ezer forintos és a több millió forintos utánjárást illeti, lehet, hogy
visszamegyek ügyvédként praktizálni, mert ilyen árakon nagyon szívesen dolgozom.
(Dr. Józsa István közbeszólása.) Minden esetben, amikor nem az ügyfél vagy nem a
tulajdonos hibájára vezethető vissza egy ilyen bejegyzés, nyilvánvaló, hogy vagy a
hatóságnak, vagy a szolgáltatónak helyt kell állnia ezekért a költségekért, tehát ez az egyéb
hatályos jogszabályok alapján is érvényesíthető.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Amennyiben nincs más hozzászólás, még Tóbiás képviselő úrnak, az előterjesztőnek

megadom a szót.

TÓBIÁS JÓZSEF országgyűlési képviselő (MSZP) előterjesztőként: Köszönöm
szépen, elnök úr.

Tisztelt Bizottság! Az az igazság, hogy nagyon szép szakmainak tűnő, de amúgy
semmitmondó választ kaptam államtitkár úrtól. Javasolom, olvassa el, a jogszabályban
rögzítve van, hogy mennyi a jogorvoslati költség. Tehát vissza is mehet akár ügyvédnek, mert
ennyit fog keresni vele, és azt szeretném önnek mondani, hogy azoknak a tulajdonosoknak –
és ez több százezer – amúgy kérelemre kellene megtenni, mert a jogszabály, a javaslat erről
szól. Ha valakinek nincs a birtokában ilyen vezeték, de azért, mert a térképészeti vállalat ki
nem menve lerajzolja, és erre a hatóság megküldi a földhivatalnak, és azt bejegyzik, akkor
szeretném megkérdezni, ha ön lenne az a tulajdonos, az ön házára vezetnék rá, hogy egy
trafóház van odarakva, akkor mit mondana. Hogy ez egy komplex jogszabály, nehéz
megoldani?

Semmi mást nem kérünk: a hatóság legyen az emberekért. Matolcsy György miniszter
úr felügyeli ezt a területet. Írásban feltettük a kérdést, ő azt mondta, hogy itt szerencsére
minden rendben van, tehát nincs helye, hogy hozzányúljanak ehhez a törvényhez. Mi leírtuk
az elején: vállaljuk ennek a törvénynek a 2007-es módosítását, mert kellett rendezni, itt
finomhangolásról van szó, mert kiderült, hogy a rendszer alkalmazásával van probléma.
Akkor nem a rendszert kell kidobni, hanem meg kell nézni, hol van az a pont, ahol lehet
korrigálni azzal, hogy a hatóságnak kell legyen olyan joga – mint ahogyan van az
önkormányzatoknál is –, hogy ki kell menni, meg kell nézni, hogy az árok az árok-e, az
oszlop az oszlop-e, a magas vezeték az magas vezeték-e, és onnantól kezdve be lehet jegyezni
a vezetékjogot, nem tiltjuk meg, nem ezt kérjük. Csak azt kérjük, hogy ahol nincs, oda ne
terjesszék ki ezt a jogosítványt.

Ennyi a kérelem, köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úr!

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Lehet, hogy
ismételgetjük itt a dolgokat. Lehet, hogy a képviselő úr olyan esetekbe is beleütközött, ahol
magas feszültségnél biztonsági sávok is vannak. Lehetséges, hogy ténylegesen azon a
területen fizikailag nincs semmi, de a védősáv miatt mégiscsak terhelt az ingatlan ezzel a
dologgal. Ha trafóházról és egyebekről beszélünk, akkor pedig egy sima kiméréssel
gyakorlatilag ezek igazolhatók a hivatal felé, és törölhetők, és nyilvánvaló, hogy akár a
szolgáltató felé – megint csak meg tudom ismételni – ennek a költségét érvényesíteni lehet.

Most azért, mert a sok százezer ingatlan közül előfordul 2-3-8 eset (Tóbiás József:
150, egy településen, államtitkár úr.)
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ELNÖK: Képviselő úr, arra szeretném kérni, hogy tartsuk be… (Tóbiás József:
Elnézést kérek.)

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk
a módosító indítványt.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most viszont a bizottsági döntés következik.
Tisztelt Képviselőtársaim! Arra kérem a bizottság tagjait, akkor tárgysorozatba-

vételről döntünk, értelemszerűen az előbbi szisztémának megfelelően először azt fogom
feltenni kérdésként, hogy ki támogatja az indítvány tárgysorozatba-vételét. Aki támogatja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 8 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
18 nem szavazat. A bizottság nem támogatta a tárgysorozatba-vételt.

Ezzel a napirendi pont végére értünk, Köszönöm szépen államtitkár úrnak és a
képviselő úrnak és a munkatársaiknak a jelenlétet.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/1172. számú
törvényjavaslat (Dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Vas Imre, dr. Braun Márton (Fidesz), dr.
Rubovszky György (KDNP) és dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)

Módosító javaslatok megvitatása

Áttérünk a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslatra. Itt két olyan dolog is van, amit szeretnék a képviselőtársaim figyelmébe
ajánlani. Az egyik egyrészt egy ajánlás, ami elkészült, a másik pedig egy bizottsági módosító
indítvány, amit szeretnék a bizottság elé terjeszteni, nyilvánvaló, hogy először az ajánlásról
fogunk döntést hozni. Üdvözlöm Fónagy János államtitkár urat a kormány, illetve a tárca
képviseletében.

Elsőként az ajánlás pontjain haladnék végig. Az ajánlásnak két pontja van, mindkettő
Göndör István képviselő úr módosító indítványa, az első ajánlási pontban az 1. § módosítását
javasolja. Kérdezem ezzel kapcsolatban először az előterjesztő álláspontját.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány képviselőjét kérdezem.

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem, van-e kérdés, észrevétel az ajánlási
ponttal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, döntés következik. Kérdezem, ki
támogatja a módosító indítványt. Kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 8 igen szavazat.
Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 15 nem szavazat. Ez azt jelenti, hogy egyharmadot
kapott.

A következő szintén Göndör István képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem az
előterjesztőt.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: A kormány képviselőjét kérdezem.

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel az ajánlási ponttal kapcsolatban? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
8 igen szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Most annyiban változott, hogy
18 nem szavazattal egyharmadot sem kapott.

Tisztelt Képviselőtársaim! A következő a bizottsági módosító javaslat, amit
benyújtunk a bizottság elé. Kérdezem először az előterjesztő álláspontját.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Igen, támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e a bizottsági módosító javaslattal kapcsolatosan kérdés vagy észrevétel?

(Jelzésre.) Józsa István alelnök úr, parancsoljon!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Ugyanaz a kérdésem, amit tegnap is már feltettem a
tisztelt előterjesztő úrnak, Papcsák doktornak, hogy ez a végül is pontosítási dolog miért nem
tudott belekerülni az eredeti előterjesztésbe, mert így korrektnek tűnik. Nem biztos, hogy
egyet lehet vele érteni, de szakmailag így korrekt.

Az a kérdésem – a tegnapi, nem túl jó ízű vitára visszatérve, a tárgya ez volt –, hogy
miért volt ez a nagy kapkodás, hogy ez a szakmai körültekintés nem tudott belekerülni az
eredeti beterjesztésbe.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Papcsák képviselő úr!

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem volt kapkodás. Önök kérték az
átláthatóságot, hogy még inkább az legyen. A jelenleg hatályos jogszabályok is biztosítják a
kérdés átláthatóságát, de ezt még pontosabban körülírtuk. Azt gondolom, ezzel sokkal jobbá
tettük ezt a javaslatot, úgyhogy köszönjük szépen a tegnapi észrevételét, képviselő úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, azt látom,

majdnem összhang kezd ebben kibontakozni, de lássuk a szavazást.
Ki támogatja a bizottsági módosító javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel jelezze.

(Szavazás.) Úgy látom, egyhangú, köszönöm szépen. Tehát a bizottság egyhangúlag
támogatta a módosító javaslatot, és ezzel a napirendi pont végére értünk.
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A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1062. számú
törvényjavaslat (Döntés módosító javaslat benyújtásáról)

A következő napirendi pontunk a zárszámadással kapcsolatos bizottsági módosító
javaslat benyújtásáról szól. Itt egyrészt egy kis módosítást majd javasolok az indokolásban,
ami rövidesen kiosztásra kerül, de addig szóbelileg szeretném megindokolni a tisztelt
bizottságnak ezt a módosító indítványt.

Bizonyára önök is követték az előző hét eseményeit, amikor egyértelműen kiderült,
hogy a 2009. évi zárszámadás technikailag nem azokat az adatokat tartalmazza, és nem azokat
a folyamatokat tárja fel, amelyek a valódi költségvetési hiányra vonatkoznak. 2009-ben a
költségvetés hiánya valójában a GDP arányában majdnem 0,5 százalékponttal nagyobb volt,
mint az a hiány, amit a zárszámadás így, ebben a formában magában foglal. Ettől még nem a
zárszámadási törvény a helytelen, csupán a Bajnai-kormány élt azzal a lehetőséggel, amit
egyébként persze a törvény számára biztosít, de attól még azt gondolom, tisztességtelen
eljárás. Talán mindannyian visszaemlékszünk még Gyurcsány Ferenc őszödi beszédére,
melyben elhangzott az a bizonyos „költségvetési trükkök százai, melyről egyébként nektek
nem is kell tudni” – hogy egészen pontosan idézzem. Most úgy tűnik, hogy ezek a
költségvetési trükkök folytatódtak 2009-ben és 2010-ben is. Ez a 0,5 százalékponttal
magasabb hiány a GDP arányában, majdnem 100 milliárd forintot jelent.

Gyakorlatilag úgy érték el, hogy ez ne a 2009-es hiányban jelentkezzen, holott ez
pénzforgalmi értelemben egyértelműen ott jelentkezett, hogy különféle bevételeket, amelyek
2010-re voltak esedékesek, átkönyvelték 2009-re, és különféle kiadásokat, amelyek 2009-re
voltak esedékesek, átkönyvelték 2010-re. Ezek a költségvetési trükkök valójában
megnövelték a 2010. évi költségvetés hiányát, ugyanakkor ezt a 2010. évi költségvetés
tervezésekor nem vették figyelembe. Ennek az lett az eredménye, hogy a parlament által
elfogadott 2010. évi költségvetés, pontosabban annak az alapja valójában köszönő viszonyban
sem volt azzal a helyzettel, amelyben a 2010. évi költségvetés valódi számai jelentkeztek. Így
adódhatott, hogy 6 százalék fölött volt egyébként a költségvetés valódi hiánya a 2010-es
tervezetnél.

Ennek egy jelentős részét – azt gondolom – a kormány által júniusban ismertetett
akcióterv ledolgozta, de most a Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott adatokból,
másrészt ezekből a tényekből az derül ki, hogy még mindig van a költségvetésben olyan lyuk,
amelyet egyébként ebben a formában le kellett dolgoznia a kormányzatnak. Ezt persze
részben már, élve azzal az átcsoportosítási lehetőséggel, amit – csendben jegyzem meg –
olyan hevesen elleneztek képviselőtársaim akkor, amikor az Áht. módosítását
kezdeményeztem egyéni képviselői indítványként Latorcai képviselő úrral együtt. Ez ma már
ugyan nagyjából rendbe hozott dolog, de azt gondolom, attól még az Országgyűlésnek ezt ki
kell mondania. Egyszerűen azért kell kimondania, hogy a továbbiakban ilyen költségvetési
trükkök ne ismétlődjenek meg.

Ne felejtsük el, hogy Magyarország hitelességét ez éveken keresztül alapjaiban ásta
alá, öt esztendőn keresztül zajlott ellenünk gyakorlatilag az Európai Unió részéről túlzott
deficiteljárás, mi vagyunk az az ország, amelyik ellen a leghosszabb ideje zajlott egyébként az
Európai Unión belül, és azt gondolom, ez elfogadhatatlan. Az ország hitelességét csak úgy
lehet helyreállítani, ha a költségvetések és a zárszámadások valódi tényeket és valódi adatokat
tükröznek. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy a zárszámadási törvényhez kerüljön be ez a
módosító indítvány, amely módosító indítvány kimondja azt, hogy elfogadhatatlan az a
gyakorlat, amit egyébként az előző kormányok e téren a költségvetési trükközéssel folytattak.

Ehhez kapcsolódik egy indokolás is, az indokolásnak egy módosítását javasoltam, ha
minden igaz, ezt most kiosztották a képviselőtársaimnak. Gyakorlatilag a törvényjavaslatot
egy új 30. §-sal egészítjük ki. Ez arról szól, hogy „Az Országgyűlés megállapítja, hogy a
2009. évben folytatott költségvetési gazdálkodás számos ponton megsértette az
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államháztartási törvényben rögzített elveket és indokolatlan mértékben terhelte meg a
2010. évi költségvetés végrehajtását. A kormány az (1) bekezdésben foglaltak hatásainak
feltárása céljából az Állami Számvevőszék megállapításait is figyelembe véve jelentést készít
az Országgyűlés részére a 2009-es és 2010-es évek költségvetési folyamatait érintő
gazdálkodási problémákról.”

Azt gondolom, erre szükség van ahhoz, hogy egyébként a zárszámadás – miként ez a
célja – a valódi, reális helyzetet tükrözze arról, amibe a 2009-2010-ben folytatott
költségvetési politika hozta az országot és annak a hitelességét. Éppen ezért tisztelettel
javaslom a bizottságnak, hogy ezt a módosító indítványt nyújtsuk be a zárszámadási
törvényhez, mert meggyőződésünk szerint – és erről már vitatkoztunk a zárszámadás
benyújtásakor is – a zárszámadás akkor fog reális állapotot tükrözni, ha egyébként ez a
módosító indítvány a törvénybe bekerül, és ennek megfelelően a törvényjavaslat valóban
reális állapotot tükröz arról, ami a 2009. és a 2010. évi költségvetés viszonya volt.

Ennyit akartam elmondani a dologhoz indokolásként, és biztos vagyok benne, hogy
ebből vita lesz a bizottság ülésén.

Úgyhogy meg is adnám képviselőtársaimnak a szót. Eddig két jelentkezőt láttam,
Józsa alelnök úr és Kovács képviselő úr személyében. Nekik meg is adnám a szót, és ha van
még jelentkező, akkor kérem, ezt kézfelemeléssel jelezze.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr.
Szeretném kiemelni a bevezetőjéből, hogy nagyon sok sikert kívánok, és elkötelezett

vagyok a tekintetben, hogy a nemzeti együttműködés kormányának – amibe úgy gondolom,
az egész nemzet, azaz mi is, én is beletartozom – sikerüljön tartósan mentesíteni
Magyarországot a túlzott deficiteljárástól. Nekünk is ez volt a célunk, a mi megítélésünk
szerint tettünk is érte, ezt a sikert most önök aratják le, de természetesen elkötelezettek
vagyunk, hogy ez sikerüljön az országnak. Nemcsak a kormánynak, hanem az országnak. Ez
fontos, nagy eredmény.

Ugyanakkor ezt a reális gazdaságpolitikai célt teljesen fölöslegesen habosítja fel ez a
most beterjesztett módosító indítvány. Úgy tudom, eredeti végzettsége szerint ön közgazdász,
tehát a közgazdászok számokkal beszélnek. Ebben az évszámokon kívül más számot – meg a
bankadó 120 milliárdját – nem látok. Szeretnék visszautalni arra, hogy ez így, ebben a
formájában egy politikai nyilatkozat, ami mögött egy olyan szakmai vita áll, hogy minden
egyes zárszámadás sorait az Unióval a besorolás tekintetében le kell egyeztetni, meg kell
vitatni, hogy új sorokat ők úgy értelmeznek-e, ahogy mi, mi úgy értelmezzük-e, ahogy ők.
Tehát ez a jelen esetben a főösszeget nem változtatja, mint ahogy nem is írtak le egyetlen
számot sem, hogy nem 4 százalék a hiba, hanem 4,4 százalék. Nagy baj lenne, mert az rögtön
befolyásolná – nem biztos, hogy kedvezően – a forint árfolyamát.

Tehát itt egy olyan, az Unióval való szakmai egyeztetési folyamatot foglalnak politikai
nyilatkozat formájába, ami a magyar törvényekhez és a törvényhozás folyamatában nem
biztos, hogy szükséges. Ilyen nyilatkozatokat lehet tenni, be tetszik menni a televízióba, el
tetszik mondani, aki fogékony rá, az fogékony rá, aki nem, az nem. De ilyen megállapításokat
egy zárszámadási törvénybe, aminek pont az a célja, hogy szakmai, számviteli értelemben
lezárt helyzetet teremtsen, amire aztán lehet építeni, lehet uniós pénzeket lehívni, amit civil
értelemben auditáltnak lehet tekinteni, egy ilyen nyitott, számok nélküli dolgot belerakni,
szerintem teljesen fölösleges. Nem biztos, hogy ezen az úton érdemes lenne haladni, hogy a
szakmai kérdéseket ilyen, egyébként érthető politikai állásfoglalásokkal megtűzdelni.

Nem hiszem, hogy ez önmagában az ország hitelességét javítja, amiben – hogy az
ország hitelessége erősödjön – természetesen továbbra is érdekeltek vagyunk. Szerintem ez
ezzel ellentétes hatású, úgyhogy ilyen értelemben javaslom az előterjesztőnek, hogy vonja
vissza. Ha csak a televízióban mondja el, akkor eléri vele azt a politikai célt, amit akar, de
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ebben a formában, hogy a törvénybe iktatják, amit másutt is hivatalból olvasnak, nem biztos,
hogy a megfelelő célt, a stabilitás növelését éri el. Ezeket a konkrét kérdéseket, amelyek
vitatottak lehetnek egy-egy zárszámadásba – mondjuk az Unióval –, azt nem ilyen
paragrafusokkal lehet rendezni, tehát nem tartom jónak, és arra kérem az előterjesztőt is, hogy
vonja vissza.

Köszönöm.

ELNÖK: Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Ha emlékeznek rá, tegnap nem
véletlenül kérdeztem meg azt, hogy a ma benyújtásra tervezett módosító indítvány nem abból
a célból készül-e el ma, hogy tegnap a parlament általános vitájában már ne lehessen
vitatkozni erről a javaslatról. Íme, az történt, amit valószínűsítettem, hogy egy olyan módosító
indítványról van szó, amit a kormány nem kíván a plenáris ülésen megvitattatni a parlament
képviselőivel.

A másik kérdésem az lenne, hogy egyébként itt kellene ülnie a kormánynak, és
nyilatkoznia kellene arról, hogy egyébként a módosító indítványt ők támogatják-e vagy nem.
Az első kérdést a bizottsági elnök úrnak a kormányhoz kellett volna intéznie, hogy a
kormánynak mi a véleménye erről a módosítóról.

Egyre inkább nyilvánvalóvá válik az, elnök úr, hogy a pénzügyi apparátus a
minisztériumban elkészítette a zárszámadást szakmai alapon, tisztességes módon, úgy, ahogy
azt kell, szükségeltetik. Az önök politikai vezetői a Pénzügyminisztériumban, az illetékes
tárcavezetők nem olvasták át ezt a törvényjavaslatot, és a parlament plenáris ülésén jöttek rá,
hogy az ott leírtak nem illenek abba a koncepcióba, amit önök hetek-hónapok óta szajkóznak
és hirdetnek a közvéleményben. Hiszen az egy korrekt beszámoló arról, hogy mi történt, mit
tett a kormány, annak milyen következményei voltak. Ez jelent meg ebben a
törvényjavaslatban, és most önök utólag egy ilyen módosító indítvánnyal akarják úgymond
helyre tenni az önök szándékai szerint a benyújtott törvényjavaslatot.

Ez meglehetősen szégyenteljes kezdeményezés, tisztelt elnök úr. Ne haragudjon, én
nem is tudom, ön hogyan vállalhat föl egy ilyen kezdeményezést, aminek egyértelmű és
nyilvánvaló politikai szándéka van. Hiszen ön tisztában van vele, régen ül itt a parlamentben,
hogy az, amit ön fölsorolt, az az Európai Unió tagországai mindegyikében, minden évben
megtörténik, hogy utólag korrigálnak a zárszámadásban adatokat, mert az Eurostat egyik
évben azt a véleményt fogalmazza meg, bizonyos sorokat ide kell könyvelni, a másikat oda, a
harmadikat erre az évre, a negyediket amarra az évre. Minden egyes tagországban ilyen
előfordul, mint amit ön itt emlegetett, tehát semmiféle különlegessége nincs ennek a
tekintetben, hogy a zárszámadás hiteles vagy nem hiteles. Ennek a hitelességét egyébként
senki nem vonta kétségbe, az általános vitában sem, még a kormány képviselője sem vonta
kétségbe az expozéjában a zárszámadás hitelességét. Politikai lózungokat pufogtatott az
államtitkár az általános vitában is, aminek gyakorlatilag semmiféle megalapozottsága nem
volt a politikai lózungokon túl.

Tisztelt Elnök Úr! Ez a javaslat meglehetősen szégyenletes javaslat, szerintem vonják
vissza. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Természetesen rögtön megadom a kormány
képviselőjének a szót. Azt szeretném elmondani önnek, és most maradjunk akkor csak a
szakmai alapnál, mert az egy dolog, hogy mi az igazság. Szerintem az Eurostat soha nem
támogatta azt, hogy mondjuk a 2010. évben a zárjegyekből befolyó bevételek egy részét
előrehozzák azért, hogy 2009-ben megvásárolják a zárjegyeket, hogy ezáltal kisebb legyen a
hiány és nagyobb a bevétel. Az más kérdés, hogy az Eurostat esetleg ebben a formában elnézi
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statisztikai értelemben, a másik oldalról azt meg soha nem támogatta, hogy mondjuk valós
idejű, 2009-es bérkifizetéseket 2010-re könyveljenek át, hogy ezáltal a 2009. évi költségvetés
hiánya kisebb legyen.

De azt szeretném önnek hozzátenni, hogy az Európai Unió – mint azt bizonyára tudja
– alapvetően pénzforgalmi szemléletben gondolkodik a költségvetést illetően. Ennek
megfelelően természetesen a kormánynak már le kellett jelentenie, hogy a 2009. évi
költségvetés hiánya nagyobb volt valójában. Az más kérdés, hogy a magyar zárszámadási
logika nem pénzforgalmi szemléletű ebben az értelemben, ez két külön történet, ha így
nézzük, de tisztelt képviselő úr, azt gondolom, mi itt a tényeket rögzítjük le. Egy dolog az
indokolás, az indokolásról lehet természetesen vitatkozni, de ha megnézi, kifejezetten a
paragrafusok is a tényeket rögzítik le. Azt, hogy a 2009. évben folytatott költségvetési
gazdálkodás számos ponton megsértette az államháztartási törvényben rögzített elveket. Azt
gondolom, ezt meg kell állapítania a tisztaság kedvéért az Országgyűlésnek, mert ez ma már
teljességgel egyértelmű. Ha ezt nem teszi meg, akkor úgy csinál, minthogyha ez a gyakorlat
folytatódhatna. Azt gondolom, mi soha nem akarjuk felhatalmazni az apparátust arra a
kormányban, hogy egyébként ezt a gyakorlatot bármilyen formában a jövőben folytassa. Azt
szeretnénk, hogy ennek a gyakorlatnak vége legyen.

Azt gondolom egyébként, hogy a kormányapparátus sem örömében csinálja ezt,
hanem értelemszerűen ilyen típusú megrendeléseket kap, hogy keressék meg a kiskapukat. Mi
viszont azt szeretnénk elérni, hogy ne keressék a továbbiakban a kiskapukat, hanem a valódi
tényeket és a valódi költségvetési folyamatokat tárják fel. Tehát azt gondolom, hogy erről szól
mindez alapvetően.

Megadom a szót a képviselő úrnak is rögtön, de előtte megadom a szót a kormány
képviselőjének. Tisztelettel szeretném kérdezni, hogy a kormány támogatja-e ezt a bizottsági
módosító indítványt.

ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.
Akkor a kormány képviselőjét szeretném megkérdezni, hogy amikor benyújtotta a

kormány a törvényjavaslatot a parlamentnek, ha már akkor is tudták egyébként, hogy ez a
szándék és ez a vélemény, akkor azt a törvényjavaslatba miért nem tették bele, és miért nem
fogalmazták meg, és miért nem ezt emelte ki a kormány az expozéjában, hogy ilyen
fenntartásai és ilyen problémái vannak a zárszámadással kapcsolatban. Miért olyan politikai
lózungokat pufogtatott az államtitkár az általános vitában, aminek semmilyen számszerű és
megalapozott indokolása nem hangzott el a plenáris ülés keretében.

Szeretném kérdezni a kormány képviselőjét, hogy akkor abban a törvényjavaslatban
ezt miért nem fogalmazták meg, amit most itt támogatnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e még más kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, annyit

hozzátennék, hogy azt gondolom, ezek a folyamatok részben azóta váltak nyilvánvalóvá, de
természetesen átadom a kormány képviselőjének a szót. Parancsoljon!

ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Lényegében a 2009. év lezárása után a notifikáció két lépésben történik, az első lépés március
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31-éig, a második lépcső október 31-éig. Ez elsősorban a notifikációs munkabizottság
részéről, amely a KSH vezetésével működik, lényegében folyamatos munkát jelent az év
lezárásától a notifikációs jelentés nyilvánosságra hozásáig. Végeredményben ezek az adatok
szeptember 30-án zárultak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Kovács Tibor: Csak egy megjegyzést, elnök úr!)
Parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Arról már persze nem is beszélek, hogy hogyan és mikor
tárgyalta meg a kormány ezt a módosító indítványt, amiről nyilatkozott a kormány
képviselője, hogy egyébként a kormány támogatja, amikor most került ide elénk ez a javaslat.

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Én meg azt kommentálnám, ami a kormány
képviselője részéről elhangzott, mert ezek szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a zárszámadási
törvény kodifikációja – vagy legalábbis a zárszámadás folyamatának a kodifikációja – két
lépésben zajlik. Ha az első lépés március 31-én zárult, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag
az elkészült zárszámadási törvény kodifikációját az önök kormánya felügyelte az utolsó
pillanatig bezárólag, ezt azért szögezzük le a jegyzőkönyv kedvéért.

Nyilvánvaló, hogy az azóta esetlegesen feltárt folyamatok tekintetében pedig azt
gondolom, hogy az Országgyűlésnek az a kötelessége, hogy a valóságot, az igazságot
rögzítse. Erről szól egyébként ez a módosító indítvány, ami idekerült az asztalra. Az pedig,
hogy a kormány miért támogatja; talán emlékszik rá, tisztelt képviselő úr, az előző héten a
kormányfő az előző kormányülés után egy interjúban ezeket a tényeket a nyilvánosság elé
tárta, tehát nyilvánvaló, hogy a kormány ezzel foglalkozott. Tehát ne legyen meglepve,
hogyha ezt követően a kormány ezt a tartalmú módosító indítványt támogatja.

Természetesen tehette volna a kormány azt is, hogy visszavonja a zárszámadási
törvényt, de azt gondolom, hogy ha a folyamatokat és a tényeket egyébként rögzítjük, akkor
az Országgyűlés befejezheti a zárszámadási törvény elfogadási folyamatát a tisztelt Házon
belül, hiszen ez lényegében ezeknek az elvárásoknak eleget tesz.

Határozathozatal

Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor
kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a módosított indokolással együtt ki támogatja ezt a
bizottsági módosító indítványt. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)
22 igen szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 nem szavazattal a bizottság
támogatta, és ennek megfelelően benyújtásra kerül.

Köszönöm szépen a kormány képviselőjének a jelenlétet.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő
fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló T/1278. számú
törvényjavaslat (Kósa Lajos, Rogán Antal (Fidesz), Harrach Péter, dr. Tarnai Richárd
(KDNP) és Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

Tisztelt Bizottság! Áttérnénk a következő napirendi pontunkra, amely képviselői
indítvány tárgysorozatba-vételéről történő döntés, illetve általános vita. Tekintettel arra, hogy
az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő
fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatnál magam
lennék az előterjesztő, így addig a bizottság ülés vezetését átadom Szatmáry Kristóf alelnök
úrnak.
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(Az ülés vezetését Szatmáry Kristóf, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Egyben meg is kérem az előterjesztőt, hogy fűzzön a javaslathoz kommentárt.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Köszönöm szépen.
Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, azért a helyzet az – ahogy a törvényjavaslat

indokolásában is szerepel egyébként, és ezt szerettük volna leszögezni –, hogy a mi
véleményünk szerint 2002 után rendkívül rossz és hibás döntés volt, hogy az előzetes
ígéretekkel ellentétben az akkori szocialista-szabaddemokrata kormányok felszámolták a
kedvezményes támogatott forintalapú lakáshitelek gyakorlatát, mert ennek a következménye
lett az, hogy a bankrendszerben elszaporodtak a devizaalapú jelzáloghitelek.

A devizaalapú jelzáloghitelek tekintetében viszont kialakult egy olyan helyzet, hogy
egyrészt az akkori pénzügyi szabályozók gyakorlatilag engedték, hogy a devizaalapú
jelzáloghitelek a létező legkockázatosabb konstrukcióban terjedjenek el, nevezetesen itt két
komoly hibát szeretnék felvetni. Az egyik a svájci frank alapú hitelezés, ami mint
menekülődeviza, rendkívül kockázatos eszköz, mert pontosan a pénzügyi rendszer válsága
idején okoz egyébként súlyos problémákat, mint azt ma láthatjuk, a másik pedig, hogy a
bankrendszeren belül gyakorlatilag engedték azt a folyamatot, hogy a hosszú távú
kinnlevőségeket rövid távú eszközökkel finanszírozzák. Ez újabb problémát jelentett, mert azt
mondanám erre, hogy ez egy tipikus nyerőautomata, hiszen a rövid távú források tekintetében
egy viszonylag olcsó forrással egy hosszú távú kitettségnél viszonylag magas kamatozású
eszközt finanszíroztak. Ez nyilvánvalóan egy jól működő banki nyerőautomata volt az elmúlt
esztendőkön keresztül.

Az, hogy a forrás és az eszközoldal helyretétele megtörténjen, sokkal bonyolultabb
szabályozók változását igényli, és nem lehet egy év alatt megoldani. De azt szeretném jelezni,
ahogyan a Fidesz frakciója is jelezte a kormány felé, és tudomásom szerint a kormány készül
arra, hogy az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításánál ezt az eszközt, természetesen
egy átmeneti időben, de rendezze. Tehát erre szükség lesz hosszú távon, hogy mondjuk a
15 éves kinnlevőségek mögött ne 3-6 hónapos swapok húzódjanak meg 85 százalékban.

Másik oldalról viszont kialakult egy olyan szituáció, és ez a következő nagyon súlyos
hiba, hogy gyakorlatilag úgy alakították a törvényeket, hogy az ügyfelek teljesen
kiszolgáltatottak voltak a bankoknak. Ezen a rendszeren belül az összes kockázatot az ügyfél
viselte, semmilyen kockázatközösség a bank részéről nem fogalmazódott meg, ráadásul a
bank részéről minden költség azonnali áthárítására, sőt jövőbeni költségek megfogalmazására
lehetőség nyílott. Ez az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségéből alakult ki. Az egyoldalú
szerződésmódosítás gyakorlatán belül ugyan történt néhány módosítás az elmúlt években, de
meg kell mondanom önöknek, ez kicsit olyan volt, ami sehová nem vezetett. Mert egyrészt
nem egyértelműen tiltották meg az egyoldalú szerződésmódosítást, másrészt engedték – főleg
a költség és díjak tekintetében – a változások jelentős elmozdulását.

Meg kell jegyeznem önöknek, hogy Magyarországon a banki teljes hiteldíj mutatóba
beszámító költségek egy tetemes része egyébként nem a kamat. Például a kezelési költség,
ami kamatszerűen viselkedik, ebben a formában a teljes hiteldíj mutató része, viszont ebben a
formában nem számít kamatszabályozás alá eső területnek. Itt például a bankok elég nagy
szabadsággal tudtak mozogni, változtatni a kezelési költségeket, ügyfélkockázatot áthárítani,
és ebben a tekintetben az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségével élni. Ezt nem kezelték
az eddigi jogszabály-módosítások sem. A most elénk kerülő törvénycsomag alapvetően arra
törekszik, hogy kezelje az ügyfél és a bank közötti viszonyt, és hogy úgy mondjam, ezt erősen
szabályozottá tegye, ne tegye lehetővé a kockázatok egyoldalú teljes áthárítását.
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Ebben a tekintetben persze két alapelvet figyelembe kell venni. Az egyik alapelv az,
hogy vissza kell fizetni a hiteleket, mert azt gondolom, az hosszú távon nagyon káros lenne,
ha azt mondanánk bárkinek, hogy az általa felvett hitelt nem kell visszafizetni.

A másik nagyon fontos dolog, amit szeretnénk leszögezni, hogy a magyar
jelzáloghitelezés alapelveit és rendszerét természetesen nem kell tönkretenni, és azt
gondolom, hogy ezt tükröznie kell a mostani szabályozásnak is. Szükség lesz
Magyarországon jelzáloghitelre, alapvetően forintalapú jelzáloghitelre lesz szükség, és
nyilvánvaló, hogy azokra a lakáscélú jelzáloghitelekre majd ugyanezek a szabályok fognak
vonatkozni, ezért lehetetlen szabályokat nem lehet megfogalmazni.

A harmadik dolog, amit szeretnék leszögezni önöknek, hogy mi alapvetően arra
törekedtünk, hogy a lakáscélú hiteleken segítsünk. Tehát a fogyasztási és szabad felhasználású
hitelek tekintetében azt gondoljuk, hogy amelyik ügyfél ilyet vett fel, ott az esetek
többségében talán jóval nagyobb kockázatot vállalt, nem biztos, hogy a társadalmi
felelősségnek ki kell terjednie ezekre az esetekre is.

A negyedik dolog, amit szeretnénk leszögezni, hogy azért minden szabályunknak az
az alapvető célja, hogy leginkább azoknak próbáljunk segíteni, akik még tudnak fizetni, és
szeretnének is egyébként a jövőben fizetni, és van egy-két olyan szabályunk, amelyek pedig
már azokon próbálnak segíteni, akik kétségkívül már belekerültek a bajba, hogy ott legalább a
további problémák halmozódását csökkentsék.

Ennek megfelelően tükröződik az elénk kerülő szabályrendszerben, ott van világosan
az egyoldalú szerződésmódosítás tilalma, egyértelműen benne van a díjak és költségek
emelésének tilalma, ezt még az infláció mértékével sem lehet emelni. Ami eddig egyébként
bőven benne szerepelt a banki, egyébként sokak által be nem tartott etikai kódexben is, ez volt
a minimum, hogy inflációval lehet folyamatosan emelni. Egyedül a kamat tekintetében
engedünk meg emelési lehetőséget, de azt is jelentősen szűkre szabjuk, és
kormányrendeletben biztosított felhatalmazáshoz kötjük, ez nyilvánvalóan PSZÁF-engedélyre
fog majd visszavezetni. De erre a kormányrendelet elkészítésére a kormánynak kell
lehetőséget adni, ez olyan részletes szakmai szabályozó, amit azt gondolom, nem törvényi
szinten kell kezelni.

Bevezetjük a középárfolyam kötelező alkalmazását. Azt gondolom, ez több ezer forint
megtakarítást is jelent alapvetően például egy 20 éves lejáratú jelzáloghitel, az átlagos
jelzáloghitel esetében. Fontos lépés ez, mert e téren eddig azért elég nagy szabadsága volt a
bankrendszernek, és Magyarországon mindössze egy olyan nagykereskedelmi bank volt,
amely magára nézve alkalmazta a középárfolyamot, az összes többi nem, és ez ráadásul nem
is a piac legnagyobb szereplőinek egyike.

Aztán ilyen szabály például, hogy lehetővé tesszük az ingyenes előtörlesztés
lehetőségét, legalább egy alkalommal, és egyébként az előtörlesztés összes többi költségét
jelentősen, a felére levisszük lakáscélú hitelek esetében. A jelzáloglevéllel fedezett hiteleknél
európai uniós irányelv is, hogy valamennyi költséget el kell ismernünk, de természetesen az
ingyenes lehetőséget egyszer, a futamidőn belül ott is biztosítjuk, még az ilyen típusú
hiteleknél is, és a futamidő lejártához közeledő hiteleknél pedig automatikusan megengedjük
az ingyenes törlesztési lehetőséget.

Végül szeretnék arról beszélni, hogy van természetesen olyan szabályunk is, ami
lehetővé teszi, mivel a banki adós programokban van egy alapvető probléma, hogy még ha
meg is kapják az átütemezést, a futamidő-hosszabbítás lehetőségét, annak költségei vannak,
itt előírja a törvény azt, hogy ezt költségmentesen, tehát ingyenesen kell a banknak
biztosítani. Az igazán bajba kerülteknél pedig garantáljuk, hogy 90 nappal a felmondás után
már nem lehet sem késedelmi kamatot, sem büntetőkamatot, sem egyéb extra díjat és
költséget felszámítani. Gyakorlatilag csak az ügyleti kamatot lehet felszámítani. Azt
gondolom, ennek azért van egy nagyon fontos célja, ezt kérem, ne felejtsék el, hogy az ügyleti
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kamatot fizetnie kell annak is, aki nem fizet. Tehát nem lehet azt az embert kedvezőbb
helyzetbe hozni, aki egyébként nem fizeti a hitelét, mint aki fizeti. Tehát az ügyleti kamattól
nem lehet eltekinteni, azt gondolom, ez alkotmányos alapelv is ebben a formában, de az
extradíjaktól igen. Nagyon sok olyan extradíj volt, amelynek eredményeként a tőke akár 15-
20 százalékkal is megnövekedett, azt gondolom, ezt mi most egyértelműen leszabályozzuk.

Még egy valamit szeretnék leszögezni. Maga a törvénymódosítás ügyel arra, hogy ne
ösztönözze az újabb eladósodást, tehát a hitelnek hitelből történő kiváltását nem támogatjuk a
törvénymódosításon belül. Ez ugyanis alapvetően csak az ügynököknek jó, tehát azoknak,
akik közvetítik a hitelkonstrukciókat. Nem tudunk védekezni az ellen, hogyha egy hitel
konstrukciója az első félévben kedvezőbb, és emiatt az ügyfél felveszi, aztán utána nehezebb
helyzetbe kerül. Tehát éppen ezért a hitelnek hitelből történő kiváltásánál a kedvező
szabályok nem lépnek életbe.

Végül a másik ilyen nagyon fontos, hogy egyébként az üzleti célú ügyeskedést sem
támogatjuk ebben a formában, tehát ezt is kiszűrjük a törvényjavaslat során.

Tisztelettel kérem önöket, hogy támogassák ennek a törvényjavaslatnak a mielőbbi
elfogadását, mert azt gondolom, hogy ez egyébként közel 800 ezer ilyen jelzáloghitellel
rendelkező családnak érdemi segítséget tud jelenteni, kiszámító viszonyokat tud hozni. Ha
megnézik a hatályba léptető rendelkezéseket, amennyiben október végéig elfogadja ezt a
parlament, reális lehetőség van arra, hogy minden szabály ezek közül még ebben az évben
életbe lépjen.

Kicsit hosszúra nyúlt, de ennyit akartam hozzáfűzni.

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek a kiegészítést.
Kérem Kovács Lajos főtanácsos urat a Nemzetgazdasági Minisztériumból, hogy a

törvényjavaslattal kapcsolatban mondja el a minisztérium véleményét.

KOVÁCS LAJOS főtanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A kormány az indítvánnyal, a megfogalmazott célokkal alapvetően
egyetért, a konkrét szövegszerű javaslattal kapcsolatos végleges álláspontját ugyanakkor –
miután tegnap délután lett benyújtva – még nem alakította ki.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőtársaimat a javaslattal kapcsolatos
vélemények elmondására. (Jelzésre.) Hegedűs képviselőtársam, parancsoljon!

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót
Egyetértek elnök úr értékelésével, ami arra vonatkozott, hogyan alakult ki ez a helyzet,

milyen út vezetett ehhez a – túlzás nélkül mondhatjuk – válsághelyzetig, ami ma kialakult a
devizahiteles családok esetében. Az az irány, amelyet ezek a javaslatok megcéloznak, szintén
kedvező irányú elmozdulást jelentenek a jelenlegi helyzethez képest, ugyanakkor ezt
kevésnek érezzük. A jövőre nézve a leendő hitelfelvevők számára nagyobb biztonságot jelent,
ez kétségtelen, de azon a problémán csak kismértékben tud segíteni, amit a már felvett
devizahitelek jelentenek.

Az árfolyamban bekövetkezett romlás miatt becslésünk szerint körülbelül 500-800
milliárd forint között becsülhető az az összeg, amivel ma forintban kifejezve ez a devizahitel-
állomány magasabb, mint a felvételkori árfolyamon kifejezve. Tehát ez egy olyan
árfolyamveszteség, amit jelen pillanatban teljes mértékig az ügyfelek viselnek, miközben
minden értékelés egyetért abban, hogy ennek a helyzetnek a kialakulásában egyaránt megvan
a felelőssége az ügyfeleknek is természetesen, de megvan a felelőssége a bankoknak is az
agresszív marketingpolitikájukkal, és megvan a felelőssége az államnak is, hiszen az állam a
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maga szerveivel – konkrétan a PSZÁF-on keresztül – nem hívta fel kellő mértékben erre a
figyelmet. Tehát miközben abban egyetértünk, hogy ez a felelősség megoszlik, a már
bekövetkezett árfolyamveszteségből származó kár egyértelműen az ügyfelekre hárul. Ezt a
problémát ez a javaslat nem kezeli. Nyilván ennek van egy olyan költségvetési kihatása, ami
miatt ez a kérdés sokkal bonyolultabb, sokkal összetettebb és sokkal érzékenyebb, mint azok a
szabályozásbeli – és egyébként fontos és jó irányú szabályozásbeli – javaslatok, amire ez a
csomag irányul.

Természetesen azzal egyetértünk, hogy azt a magatartást semmiképpen nem szabad
bátorítani, ami a hitelek esetleges vissza nem fizetésére vagy ezek hanyag kezelésére irányul.
Tehát valami olyan megoldást kell találni, ami egyfelől elismeri azt, hogy a jelenlegi helyzet
kialakulásában nem terhelhető teljesen az ügyfelekre a felelősség, és ebben valami segítséget
nyújt; konkrétan abban, hogy kedvező feltételek között tudják forintosítani a devizahiteleket,
ugyanakkor viszont egy ilyen jellegű támogatás után a fizetési kötelezettséget nagyon
szigorúan érvényesíteni lehet és kell. Tehát ez a része, amiről beszélek, és amit ezek a
javaslatok nem érintenek, mindenképpen közpénzfelhasználást igényel, a mértékén
természetesen lehet és kell is vitatkozni. Azt is meg kell fontolni, hogy mennyi az, ami ebből
a bankokra hárítható, akár a meglévő bankadó terhére, akár más formában.

Egy másik megjegyzésem a szabad felhasználású hitelekkel kapcsolatos. Nem látom
ilyen elvágólagosnak a határt. Ugyanis – csak egy konkrét példát hozva – ha valakinek
mondjuk 5 millió forint értékben szüksége volt lakáshitelre, plusz még mondjuk egymillió
forintért egyéb célra, akár lakásberendezésre, akár másmilyen célra is, az nem valószínű, hogy
ennek érdekében két külön szerződést kötött, hanem egyszerűbb volt neki szabad
felhasználásút kötnie, és valószínűleg a szabad felhasználású hiteleknek egy jelentős része is
lakáscélra ment. De ez tovább elemezendő, úgy gondolom, jelen pillanatban még nincsenek
pontos, empirikus adatok.

A harmadik, amire fel szeretném hívni a figyelmet, és amit szintén nem kezel ez a
javaslatcsomag, hogy miközben az helyénvaló és rendben van, hogy azok, akik már nagy
bajban vannak, kapnak egy segítséget, és az is jó, hogy a jövőre nézve megfelelőbb lesz a
szabályozás, de makrogazdasági szinten nézve – túl az egyéni nehézségeken – az is problémát
okoz, aki rendesen törleszti ezeket a részleteket. Hiszen ez a tömegénél fogva olyan
mértékben terheli meg az egyes családok költségvetését, ami már makrogazdasági szinten is
érzékelhető keresletcsökkenést eredményez. Tehát ezek a megnövekedett kamatterhek
tulajdonképpen kivonják a forrásokat a belföldi kereslet oldaláról, ami pedig a remélt
gazdasági növekedés egyik motorja kell hogy legyen. Tehát kétséges – most tisztán
makrogazdasági szemmel nézve –, hogy van-e olyan exportbővülési lehetőség, amely egy
ekkora belső keresletcsökkentést kivált. Ha nem, akkor ez a gazdasági növekedésre is negatív
hatással lehet. Ez egy újabb érv arra, hogy egy közvetkező körben térjünk vissza arra, hogy
mi módon lehet megoldani egy költséges, de a jövőre nézve megtérülő akcióval elérni azt,
hogy a devizahitel-állományt államilag támogatott módon forintosítani lehessen.

Köszönöm a szót.

ELNÖK: Kovács képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Józsa alelnök úr előbb kért szót.

ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, hogy a teremben ülők figyelnek
azért, nem akarok túlzottan hangoskodni.
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Előrebocsátva, hogy a magam részéről támogatom ezt a jó szándékú előterjesztést, a
rossz ízű, inkább azt mondom, hogy féloldalas indokolást azért szeretném pontosítani. Tehát
messzemenően érthető az előterjesztő részéről, hogy az üzleti célú ügyeskedést ki kívánja
zárni. Igazából mi is így gondolkodtunk a 2001-ben bevezetett lakáscélú támogatásról, amikor
egyértelműen tapasztalható volt, hogy ez a 30 millióig elmehető támogatott hitel azért üzleti
célú ügyeskedésre is alkalmat adott.

Azért azt hadd mondjam el, amikor itt sommásan rossz gazdaságpolitikáról beszélnek,
természetesen az elmúlt 8 évet illetően, akkor visszautaljak egy kicsit, hogy Matolcsy
miniszter úr volt az, aki a belső piac fölfűtésével gondolta növelni a GDP növekedését, és
ennek a jegyében vezette be a Fidesz-kormány a szerintem túlfűtött lakásépítési támogatást,
aminek egyik mellékterméke volt a ma kialakult helyzet. Az a lakásépítés-támogatási ütem –
mert nagyon megszerették az emberek, azért ezt el kell mondani, érvelnek is vele a fideszes
politikusok – azzal járt, hogy az éves terhe felment 250 milliárd forintra. Tehát ennyibe került
a kormányzatnak egy-két év után a támogatott lakáshitelek finanszírozása. Ez azt hiszem,
bárki reális szemlélő számára azért mutatja, hogy nem fenntartható.

Tehát ennek a mérséklése szükséges volt, és abban is igaza van elnök úrnak, hogy a
lakossági fogyasztók nem voltak fölkészülve egyáltalán a kockázatra mint fogalomra. A
korábbi szocializáció nem nagyon tette lehetővé a magánhitelesek számára, hogy kellő

érzékenységgel rendelkezzenek a kockázatokat illetően, tehát ebben is egyetértek, hogy itt
állami szerepvállalásra van szükség, sokféleképpen el lehet érni, hogy valaki érzékeny legyen
a kockázatra. Amennyiben a Medgyessy-kormánynak ebben felelőssége van, azt úgy lehet
megfogalmazni, hogy nem fogta vissza a túlzott jövedelemkiáramlást. Ezt nem szokták
közgazdászok elmondani, mert hibás gazdaságpolitikáról beszélnek, de hogy mit jelent, abban
azért itt magunk között megállapodhatunk, hogy ennek egyik eleme volt, aminek a révén az
emberek bátran vágtak neki a devizahiteleknek is, az az egyre növekvő jövedelemkiáramlás,
amit később a világgazdasági válság mutatott meg, hogy nem volt összhangban a gazdaság
valós teljesítményével. De itt azért magunk között ne egyszerűsítsük le annyira, hogy ezt az
előző kormány elrontotta, a mai kormány meg helyrehozta. Itt sokkal összetettebb gazdasági
folyamatokról van szó, és biztos, hogy amit a bevezetőjében mondott, elnök úr, hogy a svájci
frank – mint általában menekülővaluta – nemcsak a forinthoz képest értékelődött fel, hanem a
többi valutához képest is, tehát így ezt a hatást még inkább fokozta.

Elméleti makroközgazdászok vitatkoznak, hogy a keynesi vagy a hayeki megközelítés
vezet több eredményre, én azt hiszem, hogy mind az előző kormány, mind a jelenlegi
egyértelműen a keynesi irányvonalra helyezi a hangsúlyt, azzal együtt, hogy tudni kell, itt
azért volt erre kísérlet a Fidesz-kormány részéről is, hogy a hátrafele tekintés, a visszafelé
mutogatás vagy az irreális helyzet bemutatása károkhoz vezet. Tehát azért szeretném itt a
jelenlévőket tájékoztatni arról, hogy ezt azért nem mindenki hiszi el már ma sem, hogy ennek
a devizahiteles problémának a szocialista kormány az oka. Ez egy összetett jelenség, ami
indult a lakásépítési támogatás nyújtotta lelkesedéssel, utána folytatódott egy bővülő
jövedelemkiáramlással – gondolok itt a közalkalmazottak, köztisztviselők 50 százalékos
bérfejlesztésére –, aztán a visszájára fordult egy világgazdasági válsággal, ami felértékelte a
svájci frankot.

A bankokat általában konjunkturális időszakban szeretni szokták az emberek, illetve
azért nem szeretik, mert nem adnak elég hitelt. Tehát ha belegondol mindenki a saját
gyakorlatába, konjunktúra idején azért éri kritika a bankokat, hogy nem finanszíroznak eleget,
dekonjunkturális időszakban meg azért éri kritika, hogy változtatják a feltételeket és sokkal
keményebben és rosszabbul akarják visszaszedni azt, amit korábban kihelyeztek. Tehát biztos,
hogy egy korrekció a bankrendszerben meggondolandó eshetőség, de azért egyet szeretnék
hangsúlyozni: ez is sikeresebb lehet a nemzeti együttműködés keretében, és kevésbé sikeres a
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bűnbakkeresés megközelítésében, hogy mindent hátulra kenni, hogy mindenért az előző 8 év
a felelős.

Megoldani a helyzetet együtt kell, ennek néhány eleme azt hiszem, kezelhetővé válik a
benyújtott javaslat által, de előzetesen szeretném a figyelmet felhívni az általunk benyújtott
további javaslatra, ami nem túl jól hangzik, de szakmailag eléggé megalapozott, ez a
magáncsődvédelem intézményének a kiterjesztése, bevezetése a lakáshitelesek esetére. Azt
hiszem, ezt az inkább ügyrendi természetű válságkezelési dolgot egy gazdasági természetű

megoldással egészíti ki, tehát kérném a figyelmüket ez irányban, ezt pedig támogatjuk.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.
Kovács úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Én is azt szeretném hangsúlyozni, hogy támogatjuk a

kezdeményezést, ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy már működik jó néhány hónapja a
kormány, egy ilyen jelentőségű ügyben, nagy tiszteletem a képviselő uraké, akik
előkészítették ezt a dolgot, de azért egy ilyen súlyú törvényjavaslatot mégiscsak a kormány
szokott beterjeszteni az Országgyűlésnek. A valós okot nyilvánvalóan a későbbiekben meg
fogjuk tudni, most nem tudjuk, hogy mi az oka annak, hogy ez képviselői önálló indítvány
formájában kerül elénk.

Az, hogy a hatása mikor tud leghamarabb jelentkezni, nyilvánvalóan attól is függ,
hogy a záró rendelkezésben szabályozott hatálybalépési időpontokat, ha sorra vesszük, akkor
a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és ezt követően még 15 napot ad talán a
pénzintézeteknek is a felkészülésre. Tehát valóban úgy, ahogy az elnök úr mondta,
leghamarabb januárban léphet hatályba, inkább azt mondanám, kezdhet el működni.
Lehetséges, hogy ez sokakban egy kis csalódást fog okozni. Nem tudom, hogy esetleg a
határidőket valamilyen módon lehet-e rövidíteni, vagy esetleg a feltételeit biztosítani. Bízom
abban egyébként, hogy a parlament elég gyorsan megvitatja ezt a javaslatot, és a kormány is
kialakítja az álláspontját a javaslattal kapcsolatban.

Az értékeléshez, amit elnök úr elmondott: nem akarom még egyszer elmondani azt,
amit alelnök úr már hangsúlyozott, hogy jelentős elemeivel nem értünk egyet annak, amit
elnök úr elmondott. Hiszen a 2001-es fideszes lakástámogatási rendszer fenntarthatatlan volt,
mert olyan exponenciálisan nőttek a költségvetés terhei, hogy ezt egyszerűen nem lehetett
fenntartani.

A másik ugyanilyen rövid megjegyzésem, hogy a devizahitelezéssel ebben az
országban mindaddig senkinek semmilyen problémája nem volt – vagy legalábbis azt
mondanám, hogy jelentős problémája nem volt –, amíg a pénzügyi világválság ki nem
robbant, és ugyanezek a jelenségek nem jelentek meg nemcsak Magyarországon, hanem a
világ számos országában, különösen Európa számos országában. Az, hogy a banki
szabályozások körül nyilvánvalóan máshol is ugyanilyen jellegű problémák vannak, ez mind
azt mutatja, hogy számos uniós tagállam is a napokban készít vagy fogadott el hasonló
szabályozásokat, hiszen kiderült, hogy a banki szabályozások ott is hasonló jellegűek voltak,
mint amilyen Magyarországon.

Szóval nem kellene már, vége a kampánynak, elmúltak még az önkormányzati
választások is, meg most már nincs jelentősége annak, hogy minden ügyet mindig rákenni az
előző kormányzatra. Lassan elérkezik az az időpont, amikor már ez nem nagyon lesz hiteles,
elnök úr, mert a kormánynak fel kell saját magának is mutatni eredményeket. Amiért viszont
neki kell vállalnia a felelősséget, azért ő is vállalja, mert ha csak egy momentumot említek:
260-265 forint környékén volt az euró, amikor kormányváltás következett be, és azért már
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nem az előző kormány tehető felelőssé, hogy 280-285 forint környékén is járt az euró, és ez
sok pénzébe került a magyar állampolgároknak is, meg a költségvetésnek is. Hiszen a felvett
kölcsönök törlesztése, annak a kamatai tulajdonképpen ezektől az árfolyamoktól függenek.
Tehát hagyjuk ezt, és próbáljunk meg olyan szakmai ügyekkel foglalkozni, mint amit említett
alelnök úr is, amit képviselőtársunk nyújtott be tegnap, szintén önálló képviselői indítvány
formájában a magáncsőd intézményéről. Remélem, hogy a jövő héten már ez a kérdés is itt
lehet a gazdasági bizottság napirendjén, és tudunk róla vitatkozni, és esetleg tárgysorozatban
megtárgyalni a parlament plenáris ülésén is, mert szerintem az ugyanilyen súlyú ügy, mint ez,
ami itt van most előttünk.

Mindezeket szerettem volna még hozzátenni mindamellett, hogy hangsúlyozom én is,
hogy természetesen támogatjuk a kezdeményezést.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Pősze alelnök úr!

PŐSZE LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen.
Csak nagyon röviden szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az én értelmezésemben

ez a mostani előterjesztés tulajdonképpen arra alkalmas, hogy egy normális, etikus, korábban
is már kívánatos mederbe terelje a bankok és az ügyfelek kapcsolatát. Egy csomó anomália
volt ebben az országban 10-20 éve, szemben a fejlettebb, civilizáltabb országokkal. Ezt
teremti meg most, tulajdonképpen ezt a kapcsolatrendszert hozza rendbe ez az előterjesztés.

Nagyon jól tudjuk, hogy ennek a kihatása nem olyan nagy összegszerűen, hogy
megoldja azokat a problémákat, amelyek iszonyatos mértékben tornyosulnak előttünk.
Nyilvánvaló, hogy a nemzeti eszközkezelőtől, annak típusától kezdve egészen a családi meg
öncsőd intézményéig ezer dologgal kell foglalkoznunk, és nem árt, hogyha ezt
hangsúlyozzuk, hogy az igazi nagy problémák nincsenek ezzel megoldva, ugyanakkor ez egy
abszolút logikus soron következő lépés, amit villámgyorsan meg kell lépnünk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót.
Bár nem akarom megnyitni azt a kört, hogy most az idevezető útról vitázzunk hosszan,

nyilvánvalóan megoszlanak erről a vélemények. Csak egy momentumra szeretnék kitérni az
emlegetett támogatott lakáshitelekkel kapcsolatban, a szocialistáktól nem túl távol álló
Gazdaságkutató Intézet 2003-as elemzése szerint, amikor modellezték az akkori, a Matolcsy-
minisztérium által bevezetett támogatott lakásépítési hitelek költségvetési hatását, ebből a
modellből az derült ki, hogy a költségvetési bevételek meghaladták a költségvetési
kiadásokat, tehát ez egy sikeres gazdaságélénkítő eszköz volt.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Ha nincs más észrevétel, kérdés, kérdezném a főtanácsos urat, hogy a vitában

elhangzottakhoz kíván-e hozzászólni.

KOVÁCS LAJOS főtanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, köszönöm.

ELNÖK: Ha nincs más, akkor az előterjesztőnek adom meg a szót.
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ROGÁN ANTAL (Fidesz): Csak nagyon röviden, tisztelt képviselőtársaim, csak két
dolgot szeretnék előrebocsátani, és most tényleg csak az érdemi részébe szeretnék belemenni
az elhangzottaknak.

Természetesen meg lehet fontolni a svájci frank alapú hitelek valamilyen átalakítását,
de azért arra felhívnám a figyelmet, hogy pillanatnyilag talán a legmagasabb várható
árfolyamszinten van egyébként a svájci frank. Kifejezetten az euróhoz képest értékelődött fel
20 százalékkal, és nyilvánvaló, hogy ez jelentkezik a magyar terhekben is. Azt gondolom, az
kockázatos lépés, ha egy magas árfolyamszinten váltjuk át ezeket a hiteleket akár forintra,
akár euróra, mert ennek az a következménye, hogy az árfolyamveszteséget akkor
nyilvánvalóan gyakorlatilag beváltjuk. Míg abban az esetben, ha ezzel megpróbálunk várni,
akkor van lehetőség arra, hogy ennek egy része visszatöltődik automatikusan. Azt gondolom,
ma viszont léteznek olyan pénzügyi termékek, amelyeket a bankok nem szívesen kínálnak fel,
ahol ezt maguk odébb tolhatnák egyébként.

Csak felhívom a figyelmet arra, hogy a pénzügyi lízing lehetősége – mint banki
konstrukció – egyébként ott létezik, maradványértéket lehetne a hitelek végén is képezni,
ennek ellenére a bankok nem teszik. Hogy ezt szabályozással ki lehet-e kényszeríteni, vagy ki
lehet-e dolgoztatni majd olyan eljárást, hogy ez legyen esetleg a banki adóskezelő program
egyik lehetősége, azt gondolom, ez tárgyalások kérdése, mert ezt a bankok nyilvánvalóan csak
garancia mellett tennék meg, de azért erre a tényre szeretném felhívni a figyelmet.
Lényegesen kedvezőbb helyzetben lenne a magyar költségvetés, és könnyebben vállalna
terheket, hogyha euróalapú hitelekről beszélnénk, mert akkor kisebb kockázatot vállal, hiszen
egy euróövezet irányába tartunk, és alapvetően euróalapú a gazdasági kapcsolataink egy
tetemes része is. De ez a svájci frank esetében óriási kockázat, amit – azt gondolom – az
államháztartás jelenlegi helyzete nem enged meg. Tehát csak fel szerettem volna hívni a
figyelmet erre.

A másik, hogy természetesen lehet vitatkozni arról, hogy milyen hibák követődtek el
és mikor, de egészen biztos, hogy hibák elkövetődtek ennek kapcsán. Abban egyetértek
alelnök úrral, hogy itt alapvetően a bank és az ügyfél kapcsolatát rendező

jogszabálycsomagról van szó, ezt ezzel az erővel és hatékonysággal korábban is el lehetett
volna fogadtatni, főleg azért, mert én azért végigéltem az elmúlt három hétben nagyszámú
tárgyalást a Bankszövetséggel, és azt kell mondanom önöknek, hogy lényegében ezeknek a
pontoknak a tartalmát a Bankszövetség nem könnyen, de elfogadta. Ebből az következik,
hogy ezt korábban is el lehetett volna fogadtatni, mert ők is tisztában vannak azzal, hogy
egyébként például a középárfolyamot lehetett volna alkalmazni, mert nem biztos, hogy ezeken
még deviza-adásvétel ürügyén is keresni kell, mert legalább négy-öt olyan jogcím volt, amin
egyébként keresett a bank ebben a formában. Ezeknek a jogcímeknek a számát gyakorlatilag
leszűkítjük egyre, az ügyleti kamatra, ami – azt gondolom – természetes és normális, az
összes többi esetben pedig az ügyfélre áthárított költségeket minimálisra vagy nullára visszük
le. Ez azért jelentős előrelépés összességében.

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek.

Határozathozatal

Nem maradt más hátra, mint két döntést meghoznunk az indítvány tárgysorozatba-
vételéről, illetve általános vitára való alkalmasságáról. Kérdezem a bizottságot, hogy aki a
T/1278. számú előterjesztés tárgysorozatba-vételét támogatja, igen szavazatával jelezze.
(Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúságot látok.

Kérdezem, aki az általános vitára való alkalmasságot támogatja, igen szavazatával
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, mindkettőt egyhangúlag támogatta a bizottság.

Ezzel visszaadom az elnöklést.
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(Az ülés vezetését Rogán Antal, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló javaslat
(Döntés képviselői önálló indítvány benyújtásáról)

Egy, illetve kettő napirendi pont maradt még, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény módosításáról szóló javaslat a következő napirendi pontunk, amit
szeretnék benyújtani a bizottság elé.

Azt gondolom, ez a módosító javaslat egyébként alapvetően a parlamentnek áll
érdekében, ha végigolvassák, mert az Áht. módosításával – az az én indítványom volt –
visszahoztuk gyakorlatilag azokat a szabályokat, amelyek 2009 előtt léteztek, hogy minden
választási évben volt egy kedvezőbb benyújtási lehetőség a költségvetési törvény
tekintetében, de azok a szabályok, amelyek akkor megszülettek, nagyon feszes menetrendet
írnak elő a parlament számára. Valójában, ha végigolvassák ennek az indítványnak a
tartalmát, akkor mind az adótörvényeknél, mind pedig a költségvetési törvénynél
gyakorlatilag egy hetet nyerne a parlament a szónak abban az értelmében, hogy egy héttel
több maradna az érdemi vitaszakaszok lebonyolítására. Azt hiszem, ez minden frakciónak
érdeke. Tehát egy héttel több marad módosító indítványok elkészítésére, felkészülésre, vita
lebonyolítására, és ez nyilvánvalóan alapvetően a választási években alkalmazandó
jogszabály. Tehát gyakorlatilag az előző Áht. módosítással hozza összhangba.

Joggal tehetnék fel a kérdést, hogy ezt miért nem a kormány nyújtja be. Csendben
jegyzem meg önöknek, gondolom azért, mert ez alapvetően a kormánynak nem érdeke, a
parlamentnek viszont annál inkább. Pontosan ezért javasolom, hogy parlamenti bizottság
fogadja el, és ne egyéni képviselői indítvány legyen ebben a formában. Azt gondolom, a
parlament egyik illetékes bizottságaként ezt az indítványt minden további nélkül megtehetjük,
ezért javasolnám a tisztelt képviselőtársaimnak az elfogadását. Kiosztásra került, ha jól
tudom, ez három paragrafusból áll össze, illetve a hozzákapcsolódó általános indokolásból.

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel az indítvánnyal
kapcsolatban. (Jelzésre.) Józsa alelnök úr, parancsoljon!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.
Annyi észrevétel van, hogy a szóbeli kiegészítésben elmondott indokolás elfogadható,

érthető és tényszerű. Amiben a korábbi vitáinkra utalnék vissza, hogy választási évben
mennyiben indokolt ezeket a határidőket az év végéhez szorítani. Tehát van egy természetes
menete a dolgoknak, hogy kormányváltás után természetesen az új kormány tájékozódni
igyekszik, csinál egyfajta helyzetértékelést, azt hiszem, ez az életszerű része a dolognak.
Ennek ellentmond a Fidesz nyilatkozata hogy neki nem kell 100 nap, hanem azonnal elkezd
mindent; hát sok mindent el is kezdett, ami a hatalom koncentrációját illeti. A gazdaság
területén viszont nem tudok elszakadni attól a gondolattól, hogy október 3-a volt az a
határnap, ameddig semmilyen gazdasági nyilatkozatot nem akartak tenni. Rosszat azért tettek,
ami néhányszor megrengette a forint árfolyamát, de ami koncepcionálisan előremutató lett
volna, azzal ez idáig adósak maradtak. Ezen a helyzeten már túl vagyunk, tehát ezt a politikai
célt – nem akarom úgy mondani, hogy betlizést – már megjátszották. Tehát el tudták rejteni a
lapot, hogy hogyan fog kinézni a tényleges gazdaságpolitika.

Ezt követően logikus, amit elnök úr mond, hogy legyen egy héttel több a
parlamentnek, hogy ezt megvitatjuk, tehát ilyen értelemben formálisan ez az előterjesztés
helyénvaló. Ami nehezen érthető és sok kárt okozott Magyarországnak, a devizahiteleseknek,
a költségvetésnek, hogy rossz nyilatkozatok születtek, és nem jött elő azzal a farbával a
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Fidesz, amivel tényleg fel kívánja lendíteni a gazdaságot, és tenni akar a növekedés
érdekében. Nagy érdeklődéssel vártuk volna.

Hogyha ennek az ügyrendi javaslatnak a keretében több idő lesz megvitatni, azt tudom
üdvözölni.

ELNÖK: Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen.
Én, miután most kaptuk meg ezt a javaslatot, nem tudtam teljesen átgondolni, hogy

ennek milyen hatása van a költségvetési és adótörvények tárgyalási menetrendjére. Egyet
tudunk, hogy az adótörvényeket november 15-éig a korábbi szabályozás szerint ki kell
hirdetni ahhoz, hogy január 1-jétől életbe lépjenek. Nyilván ezt az időtartamot kívánják
lerövidíteni, mert nyilvánvalóan a kormány nincs abban a helyzetben, hogy időre benyújtsa az
adótörvényeket, és időben el tudjuk fogadni a parlamentben azon kezdeményezés kapcsán,
amit a Házszabálytól való eltérés tekintetében már úgy tudom, az Országgyűlés el is fogadott,
de még annak keretében sem, és nyilvánvalóan azért kell ezt a szabályozást elfogadnunk,
hogy egyáltalán bele tudjon férni a kormány ezekbe a határidőkbe. Bár azt látni kell, hogy ez
azt jelenti, hogy a jogalkalmazóknak lesz rövidebb idejük felkészülni a jogszabályok
alkalmazására.

Ezért kérdezném – nyilván átgondolták elnök úrék –, hogy ennek milyen hatása lesz az
adótörvények és a költségvetés tárgyalási menetére. Hogyha erről mondana két szót, hogy ez
hogyan befolyásolja, mert megmondom őszintén, én ezt még nem tudtam áttekinteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak annyit akarok mondani hozzá, hogy igen, készült
erre egy áttekintésünk, lehet, hogy itt is van nálam ez az anyag, megpróbálom megnézni. (Az
előtte lévő papírok között keres.) De a helyzet az, hogy normál esetben 5 nap az, amit a
választások évében az adótörvények tekintetében változik, a 45 nap módosul 40-re. Ezt
világosan látja a képviselő úr. (Tovább keres a papírok között.) Remélem, itt van nálam a
táblázat, ha nincs, akkor elnézést kérek – hát nem hoztam el.

De ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nyer az Országgyűlés egy egész hetet, mert ha
maradt volna az eredeti forma, akkor gyakorlatilag november 8-án meg kellett volna ejtenünk
teljes egészében a végszavazást, így gyakorlatilag minden egy héttel tud tolódni, ha
egybevesszük a folyamatokat. Azt gondolom, ez alapvetően azt az időszakot nyújtja meg, ami
az általános vitára rendelkezésre áll. Ez azért – azt gondolom – elég jelentős módosulás
összességében. Ellenkező esetben az általános vitára a lezárásig gyakorlatilag az
Országgyűlésnek körülbelül kettő napja lett volna, így ebben az esetben viszont több mint egy
hete lesz, és utána normál menetrendben haladunk egy-egy hetekkel úgy, hogy egyébként
november 15-én lehet megejteni a végszavazást, és november 21-én meg tud történni – a
sürgősség elfogadása esetén – a kihirdetés, ami a 40 napon belül van. Azt gondolom, ez így
azért már sokkal normálisabb tárgyalási rend.

A költségvetési törvénynél pedig, ha megnézi, ott nyerünk időt, hogy ha az eredeti
maradt volna – és ez a kormány számára mindegy –, november 30-áig meg kell határozni a
bevételi és kiadási főösszeget, a hiány, illetve a többlet mértékét. Ez gyakorlatilag azt
jelentette volna, hogy az Országgyűlésnek ott ilyen típusú módosító indítványok benyújtására
egy héttel kevesebb ideje van. Így viszont az, hogy ez december 10-ére kerül át, ott
gyakorlatilag egy héttel több ideje lesz, de ez a tárgyalási menetrenden abban az értelemben
nem változtat, hogy a vége körülbelül ugyanott van, tehát december 23-án.

Ez valójában összhangba hozza a két szabályozást egymással. Itt azt is mondhatnám,
hogy bizonyos értelmében az első Áht. módosítás benyújtásakor az indítványban még magam
is elkövettem azt a hibát, hogy arra nem gondoltunk, hogy nemcsak a kormány tekintetében,
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hanem a parlamenti menetrend tekintetében is igazítani kell a szabályt, hogy a parlamenti
apparátusnak is legyen kellő felkészülési ideje. Így gyakorlatilag a parlamenti apparátusnak és
bizonyos értelemben a frakcióknak adunk időt mind a két típusú módosítással.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Ez nem jelenti azt, hogy ennyivel később akarja a
kormány ezeket a javaslatokat benyújtani?

ELNÖK: Nem, a benyújtási határidők maradnak az eredetiek, azokhoz nem nyúl a
szabály, ha megnézi.

Amennyiben nincs más kérdés vagy észrevétel, akkor itt tárgysorozatba-vételről,
illetve egyben általános vitára való alkalmasságról is döntünk. Jól tudom? (A bizottság
munkatársával konzultál.) Nem, mi vagyunk a benyújtók, tehát gyakorlatilag a benyújtásról
döntünk.

Határozathozatal

Akkor kérdezem a képviselőtársaimat, ki támogatja a jelen törvényjavaslat benyújtását
a bizottság részéről az Országgyűlésnek. Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) Úgy
látom, hogy egyhangú, köszönöm szépen.

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére is értünk.

Egyebek

Az egyebek tekintetében jeleztem, hogy nekünk lenne egy albizottsági javaslatunk, de
azt még nem sikerült összehoznia a Fidesz-frakciónak, tehát azt pillanatnyilag nem tudjuk
előterjeszteni, hanem erre valószínűleg egy héttel később kerül sor.

Annyit szeretnék jelezni a képviselőtársaimnak, hogy örvendetesnek tartanám, ebben
az ügyben majd kezdeményezek egy konzultációt egy kis szusszanás után, de az albizottságok
kezdjenek el kidolgozni egy munkatervet, és erre körülbelül két hét álljon rendelkezésükre.
Ezt nyilvánvalóan az elnököknek kellene majd ideterjeszteni a gazdasági bizottság elé, illetve
elfogadtatni az albizottságokkal is. Én is törekszem arra, hogy most a törvényhozási
teendőinken túl is megpróbáljunk megfogalmazni esetleg egy munkatervet, bár jelzem
önöknek, hogy szerintem erre az őszi ülésszak nehezebben alkalmas, és a tavaszi
alkalmasabb, tekintve, hogy ősszel most törvényhozási kötelezettségünk a költségvetési és
adótörvények tekintetében is bőséggel lesz. Ennek ellenére át fogjuk nézni Katalinnal a
menetrendet, és vállalom, hogy két hét múlva megnézzük, vannak-e esetleg olyan pontok,
ahova be tudunk illeszteni a munkaterv keretében a törvényhozási menetrendtől eltérő
témákat. Ha vannak ilyen időpontok, akkor ezeket két hét múlva előterjesztem a bizottság
számára.

Van-e még az egyebekben kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
köszönöm, a bizottság ülését berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


