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Napirendi javaslat  

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

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Burány Sándor (MSZP) 
Schön Péter (Jobbik) 
Volner János (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Koszorús László (Fidesz) Rogán Antalnak (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) Riz Leventének (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Vantara Gyulának (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Kisgergely Kornél helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 2 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait. Egyetlen napirendi pontunk van, ami miatt 
összehívtuk a bizottsági ülést, a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a 
lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló, tehát az árfolyamgáttal kapcsolatos 
törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatása. Összesen kettő módosító 
indítvány érkezett, amelyről első helyen kijelölt bizottságként kell döntenünk.  

Kérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy 
észrevétele. (Nincs jelzés.) Nincs, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta, köszönöm szépen.  

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

Most belekezdünk, és az első kérdésem, hogy van-e valakinek kifogása az ellen, hogy 
előterjesztőként vezetem az ülést. (Nincs ellenvetés.) Ha nincs, köszönöm szépen.  

Az első, ahogy elnézem, azt hiszem, időrendi sorrendben is, Selmeczi Gabriella és 
Pálffy István képviselők módosító indítványa, ami azt az ominózus problémát oldja meg, 
amiről már beszéltünk, hogy a három vagy több gyermeket nevelők esetében nem élne a 
20 millió forintos folyósítási korlátozás. Ezt előterjesztőként tudom támogatni.  

Kérdezem a kormány vagy tárca véleményét ezzel kapcsolatban. 
 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Kisgergely Kornél vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára, és tárcaálláspontot tudok mondani: a tárca támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Van-e kérdés, észrevétel? 

(Jelzésre.) Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Csak 

kérdezném az aláírókat, hogy tudatosan vagy véletlenül rakták bele ezt a jó kis kiskaput a 
végére. Ugyanis ebben az van, itt a (2) bekezdés 1a) pontjára kérdezek, merthogy ismert 
dolog, hogy milyen egyszerűen be lehet jelenteni egy gyereket egy lakásba például, hogy ő ott 
lakik, és akkor ez mindjárt egy jó kis kiskaput jelent sokak számára, nyilvánvalóan a magas 
hitellel rendelkezőknek lehet érdekes ez a tétel. 

Kérdezem, hogy ezt tudatosan vagy csak véletlenül rakták így bele.  
 
ELNÖK: A c) pontban meghatározott feltétel. Megmondom őszintén, én ebben olyan 

hatalmas problémát nem látok, tisztelt képviselő úr. (Kovács Tibor: Én sem csak kérdezem.) 
Selmeczi Gabriella képviselő asszony! 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Tisztelt szocialista képviselőtársam, az 

előterjesztés minden pontja tudatosan készült.  
 
ELNÖK: Akkor ezt megbeszéltük. Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) 

Volner képviselő úr, parancsoljon! 
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VOLNER JÁNOS (Jobbik): Csak egy mondat elnök úr: nagyon sajnáljuk, hogy a 
Szocialista Párt ismét csak megpróbálja beszűkíteni a kedvezményt igénybe vevők körét ezzel 
a javaslattal.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Lassan kezdődik a szavazás, úgyhogy olyan túlzott vitát azért ne 

bonyolítsunk ezen. (Közbeszólások.) Az lenne a kérésem, hogy aki támogatja a módosító 
indítványt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta, köszönöm szépen. 

Áttérünk a második módosító indítványra, amit Tóth Csaba és Simon Gábor 
képviselők nyújtottak be, melynek az a lényege, hogy a 2017. június 30-át is töröljük el. Ez – 
legjobb tudomásom szerint – némi problémákat okozna azért a rendszerben, mert itt azért 
mégiscsak alapvetően határidőre rögzített, és már lerögzített szerződésekről is beszélünk, ezt 
így, ebben a formában nem tudom támogatni. Kérdezem a kormány képviselőjét, helyettes 
államtitkár urat.  

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca sem támogatja. Úgy gondoljuk, 2017-re már nagy valószínűséggel megoldódik az 
eurózóna adósságválsága, és az árfolyamok sokkal stabilabbak és kiszámíthatóbbak lesznek, 
ebből kifolyólag erre a konstrukcióra – reményeink szerint – nem lesz szükség, ha mégis 
szükség lesz rá, akkor ezt majd annak idején lehet módosítani. 

 
ELNÖK: 2017-ben is legyen mit eltörölni.  
Kérdezem, van-e egyéb kérdés vagy észrevétel a módosító javaslattal kapcsolatban. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A 
bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.  

Nekem más módosító javaslatról nincs tudomásom, úgyhogy köszönöm szépen, a 
bizottsági ülést berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja 17 óra 7 perc)  

 

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


