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Napirendi javaslat

1. Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1479. szám)
(Általános vita)

2. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/1480. szám)
(Általános vita)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
B. Nagy László (Fidesz)
Dióssi Csaba (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)
Volner János (Jobbik)
Scheiring Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Szatmáry Kristóf (Fidesz) Rogán Antalnak (Fidesz)
Pősze Lajos (Jobbik) Schön Péternek (Jobbik)
Dr. György István (Fidesz) László Tamásnak (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz) megérkezéséig Márton Attilának (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)
Román István (Fidesz) Riz Leventének (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)
Dr. Bagdy Gábor (KDNP) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)
Dr. Baja Ferenc (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP)
Burány Sándor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelentek

Kovács Lajos főtanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Benkő Tamás vezető tanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 15 perc)

Elnöki megnyitó

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Úgy látom,
határozatképesek vagyunk, tehát, ha megengedik, hozzá is látunk a munkához. Üdvözlöm
Nátrán Roland helyettes államtitkár urat és a munkatársait, hiszen ők azok, akik érintettek
mindkét elénk került törvényjavaslatnál.

A napirend elfogadása

A mai napirendi javaslat abból áll, amit kiküldtem a bizottság tagjainak, tehát az egyes
pénzügyi törvények módosításáról szóló T/1479. számú, valamint a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletéről szóló T/1480. számú törvényjavaslatok általános vitára való
alkalmasságáról történő döntés, illetve az egyebek.

Kérdezem a bizottságot, van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban.
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirenddel, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú.

Ennek megfelelően hozzá is tudunk kezdeni a munkához.

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1479. számú törvényjavaslat
(Általános vita)

Az első napirendi pontunk az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat, itt a benyújtó a kormány, illetve a minisztérium. Ennek megfelelően
tisztelettel kérem Nátrán Roland helyettes államtitkár urat, van-e esetleg szóbeli
kiegészítenivalójuk a törvényjavaslattal kapcsolatban. (Jelzésre.) Parancsoljon, öné a szó.

Nátrán Roland helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr.

Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, három rövid mondatban összefoglalom ennek a
terjedelmes javaslatnak a tartalmát. Egyfelől európai uniós jogi aktusok átültetéséről van szó a
magyar jogszabályi környezetbe, itt európai uniós irányelvek átültetéséről van tehát szó,
amely kötelezően végrehajtandó a tagállamokban. Tartalmaz továbbá pénzügytechnikai
helyett jogtechnikai módosításokat a biztosítási törvényben, tehát itt hivatkozások és egyebek
korrekciójára került sor.

Végezetül szabályozza a salátatörvény-csomag a lakástakarék-pénztárakra vonatkozó
áthidaló kölcsön mértékére vonatkozó szabályt, az eddigi 20 százalékról 75 százalékra emelve
az áthidaló kölcsön mértékét, amely pont része volt az első akciótervnek és e tekintetben a
jogszabályi környezet megalkotására ebben a salátatörvényben került sor. Ez tekinthető tehát
az érdemi javaslatnak a pénzügyi salátatörvényben, a többi jogtechnikai, illetve uniós jogi
aktus átültetése.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Én is úgy ítélem meg, hogy alapvetően a

jogtechnikai módosításokon túl ez az egyik legfontosabb tartalmi módosítás, és ez egyébként
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örvendetes, mert a mai hitelszűkös világban ez még akár előrelépést is jelenthet, főleg a
lakáspiac tekintetében.

A bizottság tagjainak van-e esetleg kérdésük, észrevételük a törvényjavaslattal
kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, itt a döntés lehetősége, az általános vitára
való alkalmasságról döntünk.

Határozathozatal

Kérem a bizottság tagjait, hogy aki a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatta.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló T/1480. számú törvényjavaslat
(Általános vita)

A következő napirendi pontunk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról való döntés. Itt is átadnám a szót
helyettes államtitkár úrnak, parancsoljon.

Nátrán Roland helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr.

Tisztelt Bizottság! Szintén röviden összefoglalnám a legfontosabb érdemi módosítási
javaslatokat a PSZÁF-törvényben, amelyeket a javaslat tartalmaz. Az egyik legfontosabb –
vagy talán a legfontosabb, legfajsúlyosabb – új rendelkezés az, hogy a PSZÁF ezt követően a
Nemzeti Bankhoz hasonlóan rendeletalkotásra jogosult szervezet lenne, tehát a jogszabályi
javaslat szerint egy taxatíve meghatározott körben, jól definiálható, körülhatárolt körben
rendelet kiadására jogosult a PSZÁF elnöke, mint olyan. Ezt az alkotmány módosításával
együtt kell megteremteni, tehát ez a szaktörvény az alkotmány módosításán alapul.

Ezzel együtt több részterületre vonatkozó szabályozás módosítására teszünk javaslatot.
Csak a legfontosabbakat említeném: az egyik a felügyeleti biztos intézményének a
szabályozása, ahol a módosítás hatására azt reméljük és abban bízunk, hogy a felügyeleti
biztosi tevékenység hatékonyabban és az állampolgárok, illetve az ügyfelek érdekeit jobban
képviselő módon kerül szabályozásra. Az eddigi rendszer helyett, ahol a PSZÁF egy
köztisztviselője végezte el a felügyeleti biztosi tevékenységet, a javaslatnak megfelelően
professzionális, a PSZÁF tulajdonolta nonprofit gazdasági társaság professzionális
munkatársai végeznék el ezt a tevékenységet, természetesen a PSZÁF mint a pénzügyi
szektort felügyelő intézmény prudenciális felügyelete mellett.

Újraszabályoznánk, illetve módosítanánk a Pénzügyi Stabilitási Tanácsra vonatkozó
szabályozást. A Pénzügyi Stabilitási Tanácsot önöknek nem kell bemutatnom, a PSZÁF-
elnök, a Nemzeti Bank elnöke és a pénzügyekért felelős kormánytag, ez esetben a
nemzetgazdasági miniszter által alkotott tanács, ahol megerősítjük a tanácsnak azt a
funkcióját, hogy ez a három szerv egy szervezetett, konstruktív konzultációs fórumot
létesítsen, ahol a pénzügyi szektort érintő kérdésekben egyeztethetik az álláspontjaikat.

Még egy pontot emelnék ki, ez a pénzügyi békéltető testületekre vonatkozó
szabályozás, ahol a PSZÁF szakmai tekintélyére alapozva, felkészült köztisztviselői végeznék
a pénzügyi békéltető tevékenységet, méghozzá egy jól definiált, illetve lehatárolt szervezeti
egységben, elkülönítve a PSZÁF hatósági szerepét és ezt a pénzügyi békéltető testületi
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tevékenységet. Azt reméljük ettől a módosítástól, hogy a pénzügyi békéltetési tevékenység,
amely az eddigiekben meglehetősen kevés sikert tudott felmutatni, ebben az új szervezeti
környezetben sokkal eredményesebb és célravezetőbb lesz, megelőzve ezzel a polgári
bíróságokhoz való fordulást.

Összességében tehát a javaslatok az ügyfelek érdekeinek a védelmét, illetve a PSZÁF
hatékony működésének az elősegítését hivatottak megerősíteni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Én is úgy látom, hogy egyébként ez a törvényjavaslat, ami itt elénk került, alapvetősen

megerősíti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, és ez szükséges lépés, hiszen az
elmúlt félévben is számtalan olyan ügyben tárgyaltunk a bizottságban, amiből nyilvánvalóan
látszik, hogy itt nemcsak a fogyasztóvédelmi részét kell megerősíteni a PSZÁF-nak, hanem a
rendszerszabályozó feladatait is erősíteni érdemes. Pontosan azért, hogy azok a kérdések,
amelyek később fogyasztóvédelmi kérdésekként jönnek vissza, meg lehessen előzni.

Kérdezem a bizottságot, van-e kérdés vagy észrevétel. Ugye, itt is általános vitára való
alkalmasságról döntünk. (Jelzésre.) Úgy látom, hogy itt most van. Hegedűs Tamás képviselő
úr és Kovács Tibor képviselő úr!

Kérdések, hozzászólások, válaszadás

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr.
Üdvözöljük azt a lépést, amivel a felügyelet erősebbé válik, és remélhetőleg

hatékonyabban tudja betölteni a kontrollfunkcióját. A rendeletalkotással kapcsolatban van
kérdésem. Milyen típusú rendeletekre, esetekre vonatkozhatnak azok a rendeletek, amelyeket
a PSZÁF elnökének saját hatáskörében kellene meghozni? Gondolom, modellezték ezt vagy
merültek fel konkrét esetek, amelyek kapcsán ez szükségessé vált.

Köszönöm.

ELNÖK: Kovács Tibor képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak röviden szeretném megjegyezni azt az érdekes
jelenséget, hogy amikor az előző kormányzat hasonló célú kezdeményezésekkel élt, akkor az
ellenzék akkori legnagyobb pártja a kormány diktatórikus törekvéseinek kibontakozásaként
értékelte a kormánynak ezt a kezdeményezését. Akkor most mi hogyan viszonyuljunk ehhez a
javaslathoz, ami még inkább erőteljes jogosítványokat kíván adni a PSZÁF-nak, ahhoz
képest, mint amilyen a korábbi időszakban volt?

Úgy gondolom, ha mi ezen analógia alapján ugyanúgy a most regnáló kormány
diktatórikus jeleinek tekintjük ezen törvénymódosítást, akkor nem túlozzuk el a dolgot,
tisztelt elnök úr.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Legyenek konzisztensek, képviselő úr.
Van-e kérdés vagy észrevétel még az előterjesztőhöz, illetve a törvényjavaslathoz.

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor átadom a szót helyettes államtitkár úrnak.

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen.

Hegedűs Tamás képviselő úr kérdésére válaszolva, a legfontosabb kör, ahol
rendeletalkotásra kerülhet sor, az adatszolgáltatások köre. Tehát a PSZÁF ezt követően, ha
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elfogadásra kerül a javaslatunk, rendeletben szabályozhatja, hogy a pénzintézetek, illetve a
pénzügyi szervezetek milyen körben, milyen rendszerességgel, milyen tartalommal kell hogy
adatokat szolgáltassanak a PSZÁF tevékenységének elősegítése, illetve a pénzügyi rendszer
stabilitásának az ellenőrzése érdekében.

Eddig a rendszeres adatszolgáltatásra vonatkozó előírást miniszteri rendelet
tartalmazta, míg az egyedi adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget a PSZÁF
határozatában tette kötelezővé. Ezt követően tehát egy PSZÁF-rendelet szabályozná ezt a
kérdést.

Tartalmaz továbbá a taxatív felsorolás – amely a rendeletalkotásra vonatkozó
felhatalmazást mutatja be – olyan pontokat, hogy például a belső ellenőrzési rendszerekre,
eljárásokra vonatkozó szabályok megformálását, illetve meghatározását rendeli el, független
biztosításközvetítői jelentésre vonatkozó előírásokat rögzíthet a PSZÁF rendeleti formában.
Tehát olyan jellegű tevékenységekről van szó, amelyek a pénzügyi piacok, a pénzügyi
szervezetek prudens gazdálkodásának a megítélése szempontjából fontosak a PSZÁF és a
pénzügyi kormányzat részére.

Kovács képviselő úr hozzászólását nem kívánnám megválaszolni. (Kovács Tibor: Nem
kell rá válaszolni, nyilván egy államtitkár nem fog politikai véleményre válaszolni.)

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Tisztelt Bizottság! Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, itt is döntés

következik, tehát az általános vitára való alkalmasságról döntünk.

Határozathozatal

Tisztelettel kérem a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságát, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazat. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság az általános vitára
való alkalmasságot támogatta.

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és munkatársainak a részvételt. (Kovács Tibor: Ki
lesz az előadó?) Bocsánat. Kérem, emlékeztessenek erre mindig, képviselőtársaim. Itt a
főbizottság alapvetően a költségvetési bizottság, de természetesen megvan a jogunk ebben az
értelemben. Kíván-e ennél a törvényjavaslatnál kisebbségi, illetve többségi előadót állítani a
bizottság. (Jegyzőkönyvön kívüli tanácskozás.) Ki vállalná a többségi előadói feladatot?
(Dr. Józsa István közbeszólása.) Engedje meg, alelnök úr, hogy azért a többségi előadót mi
válasszuk. Van-e, aki vállalkozik erre? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a többségi
véleményt írásban fogjuk leadni.

Ki legyen a kisebbségi előadó? (Jelzésre.) Kovács Tibor képviselő úr, köszönöm
szépen. Ezzel tényleg befejeztük ezt a napirendi pontot.

Egyebek

Egyetlen dolgot tartogatok az egyebek között, hogy a következő bizottsági ülésnél
elképzelhető, hogy a délelőtti órákban kell ülést tartanunk hétfőn, és nem a szokásos
interpellációk utáni időszakban. Ezt attól függ, engedjék meg, hogy annak a fényében
mérlegeljem, hogy mennyi kapcsolódó módosító lesz az adótörvényekhez, hogy néz ki az
ezzel kapcsolatos ajánlás meg az egyéb elfoglaltságaink. Igyekszem megoldani, hogy ez
lehetőleg inkább délután legyen és ne délelőtt, de amennyiben mégis úgy alakul, akkor a
bizottsági titkárságon keresztül értesítést fogok küldeni.
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Egyébként pedig valószínűleg a rendes keddi bizottsági ülést meg fogjuk tartani
értelemszerűen, de az már mindettől független, az majd valószínűleg a költségvetéssel és a
többi aktuális témával fog foglalkozni.

Van-e még az egyebekben más felvetnivaló? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a
bizottság ülését berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 29 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


