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Napirendi javaslat  
 

1. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/4858. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Egyebek 

 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke 
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) 
Burány Sándor (MSZP) 
Kovács Tibor (MSZP) 
Schön Péter (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Herman István Ervin (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) megérkezéséig dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz) 
Burány Sándor (MSZP) megérkezéséig dr. Józsa Istvánnak (MSZP) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) Volner Jánosnak (Jobbik) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) Schön Péternek (Jobbik) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Szatmáry Kristóf államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 37 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
üdvözlöm a bizottság tagjait, valamint államtitkár urat. A mai bizottsági ülés napirendjén nem 
szerepel túl sok téma, mert mindösszesen egy törvényjavaslat módosító javaslatainak a 
megvitatása, illetve egy bizottsági módosító javaslat benyújtása, mégpedig a hitelszerződésből 
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló törvényjavaslat kapcsán.  

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése vagy észrevétele. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja a napirendet. (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy a bizottság a napirendet elfogadta.  

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló T/4858. számú törvényjavaslat (Módosító 
javaslatok megvitatása) 

Hozzálátunk a napirend tárgyalásához. Kérem, hogy mindenki vegye kézbe az 
ajánlást, és az ajánláson belül elsőként az 1. ajánlási pontban Szili Katalin képviselő asszony 
módosító javaslatáról döntünk, mely összefügg a 22. ponttal. Kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 2. ajánlási pontban szintén Szili Katalin képviselő asszony módosító javaslata 

következik. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 3. ajánlási pontban Simon Gábor, Tóth Csaba, Józsa István és társaik módosító 

javaslata következik. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 4. ajánlási pontban szintén Simon Gábor és társai módosító javaslatáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Józsa alelnök úr, parancsoljon! 



- 6 - 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): A módosító indítvány arra irányul, hogy természetesen 

a közbeszerzési szabályok betartása mellett, legyen mód ezeknek az eljárásoknak a 
lefolytatására. Mi indokolja a közbeszerzésnek az eredeti javaslatban szereplő mellőzését, és 
mi indokolja, hogy a betartását el akarja utasítani a kormány?  

 
ELNÖK: Mielőtt államtitkár úr válaszolna, csak annyit mondanék, hogy ha elolvasta a 

mai bizottsági módosító tervezetét, akkor, ha jól emlékszem, a kormány által javasolt 
bizottsági módosító javaslat tervezetében szerepel, hogy egyébként a közbeszerzési szabályok 
mellőzésével kizárólag önkormányzati és állami tulajdonú cégek esetén lehet együttműködni, 
ami szerintem ezt a szabályt már eléggé pontossá és egyértelművé teszi, ezért szerintem annak 
elfogadása esetén a képviselő úr módosító indítványa felesleges. 

Államtitkár úrnak hozzáfűznivalója?  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tökéletes volt 

helyettem is a válasz, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

Az 5. ajánlási pontban, összefüggésben 6. ponttal, Z. Kárpát Dániel képviselő úr 
módosító javaslata következik. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 7. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr módosító indítványa következik. 

Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 8. ajánlási pontban Simon Gábor és társai módosító javaslata következik. Kérdezem 

a kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 10. ajánlási pontban Z. Kárpát Dániel képviselő úr módosító javaslatáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 
hogy ki támogatja. (Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 11. ajánlási pontban Simon Gábor és társai módosító indítványa következik. 
Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 12. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr módosító indítványa következik. 

Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 13. ajánlási pontban Z. Kárpát Dániel módosító indítványa következik. Kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 14. ajánlási pontban szintén Z. Kárpát Dániel módosító javaslata szerepel. 

Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A következő a 15. ajánlási pontban Szili Katalin módosító indítványa. Kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 16. ajánlási pontban Simon Gábor és társai módosító javaslata következik. 

Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
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A 17. ajánlási pontban Z. Kárpát Dániel módosító indítványa szerepel. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 18. ajánlási pontban Szili Katalin képviselő asszony módosító javaslata következik. 

Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 19. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr módosító indítványa következik. 

Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 20. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 21. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 23. ajánlási pontban, összefüggésben a 27. ponttal, Szili Katalin képviselő asszony 

módosító indítványa következik. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 24. ajánlási pontban, összefüggésben a 31. ponttal, Z. Kárpát Dániel módosító 

indítványa következik. Kérdezem a kormány álláspontját.  
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SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 25. ajánlási pontban, összefüggésben a 29. ponttal, Vágó Gábor módosító 

indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 26. ajánlási pontban Z. Kárpát Dániel módosító indítványa következik. Kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 28. ajánlási pontban Z. Kárpát Dániel módosító indítványa következik. Kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 30. ajánlási pontban Vágó Gábor módosító indítványa következik. Kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 32. ajánlási pontban Simon Gábor és társai módosító javaslata következik. 

Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 33. ajánlási pontban Z. Kárpát Dániel képviselő úr módosító javaslata következik. 

Kérdezem a kormány álláspontját.  
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SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 
támogatjuk.  

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

hogy ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 34. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr módosító javaslata következik. 

Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

hogy ki támogatja. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
Ezzel az ajánlás végére értünk. Még egy benyújtandó bizottsági módosító szerepel az 

asztalon. A bizottsági módosító a következő három érdemi témát érinti egyébként: az egyik 
érdemi témája az, hogy egyébként azokat is kizárja a támogatásból, tehát azok köréből, akik 
az eszközkezelőnek fölajánlhatnak ingatlant, akinek haszonélvezeti jog van a nevére 
bejegyezve. Tehát nem csak tulajdon, hanem haszonélvezeti jog megléte esetén sem ajánlhatja 
föl az eszközkezelőnek, ez egy negatív szigorítás. Pozitívnak tekinthető szigorítás abban az 
értelemben van benne – ahogy az előbb említettem azok körét, akikkel együttműködhetne 
ebben az értelemben az eszközkezelő, méghozzá közbeszerzési kötelezettség nélkül –, 
annyiban szigorítja, hogy ezek csak állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő cégek 
lehetnek, ez ugyan már a legutóbbi ülésen is fölmerült.  

Végül van még egy érdemi változás – szerintem most a szóbelieken kívül –, hogy nem 
a kihirdetését követő 60. napon, hanem 2012. január 1-jén hatályba lép.  

Kérdezem, hogy államtitkár úr, illetve a kormány ismeri-e a bizottsági módosítót, és 
támogatja-e.  

 
SZATMÁRY KRISTÓF államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ismerjük és 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a bizottsági módosító tervezetével kapcsolatban 

érdemi kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérem, hogy aki a bizottság tagjai részéről a bizottsági módosító indítványt támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a bizottsági módosító 
indítvány benyújtását.  

Köszönöm szépen, ha jól sejtem, a napirend végére értünk. Holnap 9 óra 30-kor 
találkoznánk, a bizottság ülését pedig berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 49 perc)  
  

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


