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Napirendi javaslat

1. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvényjavaslat (T/3498. szám)
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke

Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dióssi Csaba (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Burány Sándor (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)
Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott 

Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)
Dr. Józsa István (MSZP) Burány Sándornak (MSZP)
Herman István Ervin (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) László Tamásnak (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz) Riz Leventének (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)
Dr. Baja Ferenc (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik) megérkezéséig Schön Péternek (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik) távozása után Hegedűs Tamásnak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Bartal Róbert osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz) a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a gazdasági bizottság ülésén. A bizottsági tagok
megkapták a napirendi javaslatot, mely szerint a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának
rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvényjavaslatot
tárgyaljuk T/3498. szám alatt. Kiosztásra került a napirendi javaslat, aki egyetért azzal, hogy
ezt a gazdasági bizottság megtárgyalja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangú,
köszönöm szépen.

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló T/3498. számú törvényjavaslat (Döntés
bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

Szeretettel köszöntöm Bartal Róbert osztályvezető urat a Nemzetgazdasági
Minisztériumból, és meg is adnám a szót önnek, hogy ismertesse a kormány, illetve a
minisztérium álláspontját a bizottsági javaslattal kapcsolatban.

BARTAL RÓBERT osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a
szót, elnök úr. A bizottsági javaslatot a kormány támogatja. Ez a javaslat arra irányul, hogy
körülbelül 3800-4000 olyan szerződés van, amelyek esetében ez a 20 milliós hitelösszeg,
illetve 30 millió fölötti ingatlanérték szerepel, és ez a javaslat arról szól, hogy ezeket se
lehessen július 1-jétől egyszerre a piacra vinni és végrehajtatni, hanem csak fokozatos
végrehajtás érvényesüljön.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Megkérdezem a képviselőtársaimat, kíván-
e valaki szólni. (Jelzésre.) Alelnök úr, parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Nekem csak egy rövid kérdésem lenne, hogy ezeknek a
szabályozott ingatlanbefektetési társaságoknak tervez-e valamilyen szerepet szánni a kormány
a probléma kezelésében.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés? (Jelzésre.) Kovács Tibor,
parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Jól értem-e a módosításból, hogy ez a 2 százalékos
küszöbérték vonatkozik azokra a társaságokra is, mint például egy bank által létrehozott
társaság, amelyre ezeket az úgymond befagyott követeléseket engedményezi a bank? Ezáltal
az történik, hogy ha nem így van, akkor a bank ily módon kerülheti meg azt a 2 százalékos
korlátot.

Kérdezem, hogy ez hogyan működik a szabályozás szerint.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más egyéb kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Ha
nincs, megadom a szót osztályvezető úrnak.

BARTAL RÓBERT osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a
szót, elnök úr. Kovács képviselő úr kérdésére válaszolnék először. Ha megnézik a törvény
definíciós részét, a hitelező bármilyen hitelezőt jelent, nemcsak az eredeti kölcsönt nyújtó
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hitelintézeteket, hanem azt is, hogyha ezt valamilyen pénzügyi intézményre engedményezték.
Ez azt jelenti, hogy ez a 2 százalékos szabály érvényesül minden esetben. Tehát ha a
hitelintézet által történik a végrehajtás, illetve ha ez őáltala már engedményezett követelés.

Egyébként ha megnézik, ennek a szakasznak a (8) és (9) bekezdése pont erről szól,
hogy ez esetben nem a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete lesz jogosult eljárni ezekben
az ügyekben, hanem a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Tehát az adatszolgáltatás megy a PSZÁF
felé, illetve a Fogyasztóvédelmi Hatóság felé is, és minden esetben érvényesül a 2 százalékos
korlát, illetve hogyha az 1. pontban lévő módosítást nézzük, a fedezeti ingatlan esetén utána
automatikusan bekerülnek ezek az ingatlanok is a kvótarendszerbe, amik eddig nem voltak
benne.

A másik kérdés a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra vonatkozott.
Alapvetően annak a szabályrendszernek az a funkciója, hogy ezek a társaságok bizonyos
ingatlanokat megvegyenek, illetve hasznosítsanak. Természetesen, ha az adott befektetői
csoport fantáziát lát abban, hogy lakóingatlanokat vásároljanak és azokat üzemeltessenek,
bérbe adjanak, erre van lehetőség. A kormányzati szándék alapvetően nem arra irányult, hogy
ezek az ingatlanbefektetési társaságok vásárolják meg ezeket az ingatlanokat.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben… (Volner János jelez.) Akkor egy második
kört megnyitunk. Képviselő úr, parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Csak azért, hogy egyértelmű legyen, osztályvezető úr,
azért vetődött föl, mert szerte a világban a hasonló társaságok jelentős adóelőnyök birtokában
működnek. A magyarországi szabályozás, amelynek holnap kerül plenáris ülés elé a tervezete,
azt vetíti elő, hogy társasági adótól, iparűzési adótól mentes lesz. Csak az a kérdés, hogy
indokolt-e vajon egy olyan társaságnak majd a későbbiek folyamán mentességet adni - most
anélkül, hogy a jelenlegi előterjesztésen túlterjeszkednék, de ezzel nyilván ebben az esetben
szorosan összefügg -, amely hasonló ingatlanokra pályázik, és mondjuk nem zöldmezős ipari
vagy egyéb beruházásokat eszközöl Magyarországon. Tehát inkább ennek a célszerűségét
néztem volna meg az előterjesztés kapcsán.

Köszönöm szépen.

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

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azt kérdeztem, de lehet, hogy tökéletlen volt a
fogalmazásom, hogy ha van egy banknak mondjuk 100 darab bedőlt hitele, egy időszakban
ebből a 100 darabból kettőt értékesíthet. De mi van akkor, hogyha a 100 darab ingatlant
mondjuk öt társaság felé tízesével engedményezi? Igaz, hogy ezt követően mindegyik
társaság a 10-ből megint csak kettőt vagy egyet értékesíthet, ez már összeadva mégiscsak
több, mint amit eredetileg a bank egymaga értékesíthetett volna.

Tehát azt kérdeztem, hogy az egy bank által engedményezett értékesítés független-e
attól, hogy ő maga végzi, vagy valamilyen engedményezett társaságon keresztül.

ELNÖK: Köszönöm, Kovács Tibor. Ha kíván reagálni, akkor Bartal Róbert
osztályvezető úrnak megadom a szót.

BARTAL RÓBERT osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm,
elnök úr. Ha a matematika szabályait nézzük, a 100-as példánál ez értelemszerűen azt jelenti,
hogy a kerekítési szabályok szerint - mivel fél ingatlant vagy tört számot nem lehet
értékesíteni -, ha a július 1-jei összes ilyen típusú szerződéshez képest nézzük a 2 százalékot
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az intézménynél, ha ez 50 alatt lesz, akkor értelemszerűen egy darab ingatlant fog jelenteni.
Illetve, ha úgy nézzük a példát, hogy ha 10-szer 10, akkor ételemszerűen ez 10 darab ingatlan
lesz az eredeti kettő helyett. Ez egy költség-haszon elvet feltételez, hogy egyrészt július 1-jéig
ezeket a szerződésátruházásokat meg kell tennie a banknak, illetve ezeket a társaságokat létre
kell hogy hozza, ha ezek jelenleg még nem léteznek. (Kovács Tibor: Már régen létrehozta
őket.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, a döntéshozatal
következik. Elmulasztottam megállapítani a bizottság határozatképességét, jelenleg a
Fidesz 18, a Jobbik 4, az MSZP 4 szavazattal van jelen a bizottságban. A döntéshozatal előtt
ennyi a bizottság tagjainak száma.

Tehát fölteszem szavazásra: aki a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának
rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló T/3498. számú
törvényjavaslathoz benyújtandó bizottsági módosító javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.
(Szavazás.) 22 igen szavazat. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 4 nem szavazat ellenében a
bizottság elfogadta.

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.

Egyebek

A második napirendi pont az egyebek, van-e kérdésük, észrevételük. (Nincs jelzés.)
Nincs, a bizottsági ülést berekesztem, köszönöm, hogy eljöttek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 15 perc)

Koszorús László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


