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Napirend:

1. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1297. szám – Rogán Antal (Fidesz) képviselő

önálló indítványa – Döntés tárgysorozatba-vételről- általános vita)

2. 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, Németh Szilárd István

(Fidesz) és Harrach Péter, dr. Tarnai Richárd (KDNP) képviselők önálló indítványa –

általános vita)

3. Egyebek
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Nátrán Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja:11 óra 43 perc)

Az ülés megnyitása

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm a bizottság tagjait. Az aláírt jelenléti ív alapján látom, hogy határozatképesek
vagyunk, ezért ülésünket megkezdhetjük.

A napirend elfogadása

A napirend megállapítása következik. Írásban kiküldtük a képviselőknek a napirendi
ajánlást. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz és egyhangú. A
bizottság tehát határozatképes és elfogadta napirendjét.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló,
önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

Az 1. napirendi pontunk a költségvetési törvény módosítását célozza meg. Képviselői
önálló indítványról van szó, Rogán Antal képviselőtársam nyújtotta be. Az ő képviseletében
én vállalkozom arra, hogy én ismertessem ennek lényegét.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

Két dolgot kívánunk megcélozni. Egyrészt az általános tartalékot kívánjuk növelni
azzal a több mint 30 milliárd forinttal, amit a MOL-nak kell visszautalnia a költségvetésbe.
Az indokolásból ki tetszik, hogy ezt már meg is tette. Az Európai Unió Bírósága úgy döntött,
hogy a MOL korábbi támogatása versenyszabályokat sért, ezért ezt vissza kell követelni tőle,
ami meg is történt. Ez tehát az általános tartalék összegét emelné.

Az indítvány másik része pedig egy akut gondolt kezelne. A kórházak helyzetét
ismerik képviselőtársaim. A legtöbb kórházunk óriási adósságot görget maga előtt,
ugyanakkor azt látjuk, hogy az Egészségbiztosítási Alap 2007-2008-ban többlettel zárult.
Ebből a többlet kívánjuk a kórházak adósságát rendezni. A vita úgyis arról fog szólni, hogy
általános tartalékot és fejezeti főszámokat érint ez az indítvány, ezért házszabályszerűtlen. A
mi álláspontunk az, hogy a Házszabálynak azok a rendelkezései, amelyek a költségvetésre és
a zárszámadásra vonatkoznak, és különös eljárási szabályokat fogalmaznak meg, viszont
ebben az esetben, amikor egy önálló törvénymódosításként kerül elénk, ezeket a különös
szabályokat nem kell alkalmazni.

Ennyit Rogán képviselő úr nevében mondtam el. Elsőnek a kormánynak adok szót,
támogatja-e a törvényjavaslatot.

A kormány álláspontjának ismertetése

BANAI PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Banai Péter vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-
helyettese. A kormány támogatja a javaslatot. Egyetértve az előterjesztésben elhangzottakkal,
jogilag szerintünk ez a törvényjavaslat korrekt, és a két cél, az általános tartalék megemelése,
illetve az egészségügyi intézmények részére többletforrás biztosításának lehetősége
összhangban van a kormányprogrammal, ezért támogatjuk a javaslatot. (Dr. Nyikos László
megérkezik az ülésre.) Kiegészítésképp a két tartalmi kérdéshez azt tenném hozzá, hogy az
általános tartalék mintegy 57,3 milliárd forintos összege gyakorlatilag kimerült, ezért
szükséges a MOL befizetésével a tartalék összegének megemelése, hogy lehetőség legyen
még például az árvíz vagy más, előre nem látott katasztrófák esetén a kormány részéről
kifizetés teljesítésére. Ami pedig az Egészségbiztosítási Alap forrásainak felhasználását
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jelenti, itt egy 27,5 milliárdos összeg potenciális felhasználásáról van szó, ami 2007-2008-ban
szufficitként jelentkezett az Egészségbiztosítási Alapnál. Ennek az összegnek a
felhasználására egyébként, a törvényjavaslat szerint, a kormány rendeletben kap lehetőséget.
Tehát ismétlem, a kormány támogatja a javaslatot. Köszönöm.

Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimnak adok szót. Rozgonyi képviselő úr
jelentkezett elsőnek.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): A Jobbik nevében támogatjuk ezt az előterjesztést. A
célokkal egyetértünk. Ennyi.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További megszólalásokra van-e igény. Boldvai
László képviselő úré a szó.

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Az első kérdésem arra vonatkozik,
hogy ha jól értem, ennek a javaslatnak a házszabályszerűségét a bizottságnak meg kell ítélnie.
Ebben kérnék egy szavazást. De szeretném hozzátenni, hogy nem tartom házszabályszerűnek.
Meghallgatva az indoklást, ami a jogfejtésre vonatkozik, ha és amennyiben, vélelmezem és
feltételezem, hogy a kormánypárti többség házszabályszerűnek fogja tartani, a magunk
részéről támogatni fogjuk a törvényjavaslatot. Ezzel együtt szeretném kérni a kormány
képviselőjétől, ha megtenné, hogy levezeti az Egészségbiztosítási Alap terhére a 27,5 milliárd
forint kifizetését, hogy ezt pontosan hogyan gondolják. Értem az önök indoklását, hogy egy
2007-2008-as szufficitről beszélnek. A vitában később még szeretnék hozzászólni.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor azt javaslom képviselőtársaimnak, hogy először a
házszabályszerűségről döntsünk, mert nyilvánvalóan ez meghatározza a vita menetét.
Hallottak két álláspontot. Én az elmondott indokok alapján a többség nevében
házszabályszerűnek tartottam, Boldvai képviselő úr pedig ezt cáfolta. Először frakciónként
lehetőség van az álláspont kifejtésére, ha ezt igénylik a frakciók. (Nincs jelentkező.) Látva,
hogy nem, szavazzunk!

Döntés a törvényjavaslat Házszabályszerűségéről

Aki házszabályszerűnek tekinti a javaslatot, voksoljon! (Szavazás.) Ez jól látható
többség. Ki az, aki ellene van? Kettő. Ki az, aki tartózkodott? Három. A bizottság tehát
házszabályszerűnek minősítette a javaslatot.

A kormány képviselőjét megszólította Boldvai képviselő úr. Azért, hogy a végén
reagálhassanak, kérdezem először képviselőtársaimtól, hogy van-e kérdésük, vagy kívánnak-e
álláspontot kifejteni. (Nincs jelentkező.) Látva, hogy nem, a kormány képviselőié a szó.
Kérem, reagáljanak a képviselő úr felvetésére.

BANAI PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A
törvényjavaslat 3. §-a szerint a 27,5 milliárdos összeg konkrét felhasználásának módját a
kormány rendeletben fogja szabályozni. Ezért nem részleteket nem tudok, és nem kívánok
mondani, hiszen az megelőlegezné a későbbi kormányrendeletet. Annyit azért elöljáróban el
kell mondani, a törvényjavaslat az egészségügyi szolgáltatók korábbi években felhalmozott
adósságának rendezésére fordítandó összegről szól. Magyarul a kórházak igen jelentős
adósságállományának egy részét konszolidálnál ez a javaslat. Ahogy említettem, a konkrét
felhasználás módját kormányrendelet fogja tartalmazni. Köszönöm.
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ELNÖK: Boldvai képviselő úré a szó.

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Akkor nem fogalmaztam pontosan, én nem ezt
kérdeztem, nem erre vagyok kíváncsi. Másként: jól értem-e azt, hogy a pénzügyi kormányzat
a 2009. évi zárszámadási törvény módosító javaslatai között indítványoz egy 27,5 milliárdos
módosításra az Egészségbiztosítási Alapnál, és jól értem-e azt, hogy ezen módosítás
életbelépésével a 27,5 milliárd forint elköltésének konkrétumait gondolják a benyújtók ebben
a törvényjavaslatban rendezni. Ha jól értem, kérdezem a kormánytól, a zárszámadási
törvényben szereplő 27,5 milliárd forintos módosító javaslat a 2010-es Egészségbiztosítási
Alap hiánynövekedését jelenti-e.

ELNÖK: A kormányé a szó.

BANAI PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Ez a javaslat a 2009.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot nem érinti. A törvény elfogadásával
és később a kormányrendelet megalkotásával arra nyílik lehetőség, hogy az idén plusz 27,5
milliárd forint kiadás teljesülhessen, amely a 2007-2008-as évek szufficitjét tartalmazza.
Önmagában a 27,5 milliárd elköltése a jelenlegi szabályok szerint kiadásnövelő, tehát hiányt
befolyásoló tényező. Ezzel együtt természetesen a kormányzat által deklarált, ESA szerinti
3,8 százalékos hiánycél mindenképp teljesítendő, tehát az összes kormányzati bevételi-kiadási
intézkedés eredőjeként a hiánycél nem módosulhat. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Boldvai képviselő úré a szó.

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Még egyszer szeretném jelezni, hogy miután
házszabályszerűnek találta a javaslatot a bizottsági többség, és elmondtam álláspontunkat is,
mi támogatni fogjuk a törvényjavaslatot. Ezzel együtt fontosnak tartom nemcsak a
jegyzőkönyv kedvéért, hanem talán valamiféle szakmaiság medrében is leszögezni, hogy
értem a pénzügyi kormányzat jelen lévő képviselőjének érvelését, viszont feltételezem, hogy
ismeri a zárszámadáshoz benyújtott módosító javaslatokat. Hogy pontosan és világosan
beszéljünk, nem történik más, mint hogy virtuális többletről beszélnek, de ennek konkrét
forrása az, hogy a zárszámadási törvény módosításával felhatalmazást adnak első lépcsőben a
2010-es költségvetés módosítására az Egészségbiztosítási Alapnál, ami egy hiánynövelő tétel,
majd ezt a tételt akarják egy törvényjavaslattal, a későbbi kormányrendeletre bízva szétosztani
a kórházak között.

Azért hoztam ezt itt szóba, mert ne keltsünk olyan illúziókat, hogy egy 2007-2008-as
szufficit ma létező, meglévő forrás, és ezt „parlamenti döntéssel” el lehet osztani. Ezt
konkrétan pénzügy-technikailag egy hiánynövelő tétel, örömmel hallottam a kormány jelen
lévő képviselőjének azt a véleményét, hogy természetesen a hiánycél tartását magukra nézve
kötelezőnek tartják, mint ezt korábban megfogalmazták. Kíváncsian várom, hogy ez majd
adott esetben hol, milyen más területen jelent kiadáscsökkentést vagy adott esetben milyen
bevételnövelő lépéseket tesznek.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való
alkalmasságáról

ELNÖK: Én is köszönöm. Látva, hogy más képviselő nem akar szólni, és feltételezem,
hogy a kormány nem akar már reagálni, szavazhatunk a törvénymódosításról.
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Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ha jól látom, egyhangú,
mégis kérek egy ellenpróbát. Ki nem támogatta? Ki tartózkodott? Egy fő. A bizottság tehát a
törvényjavaslatot tárgysorozatba vette, és általános vitára alkalmasnak tartotta.

Ki érez olthatatlan vágyat arra, hogy a bizottság előadója legyen? (Nincs jelentkező.)
Hát akkor ez én leszek. Köszönöm a bizottság egyöntetű támogatását.

Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő
fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának
tárgyalása

Következik a 2. napirendi pontunk, az egyes pénzügyi tárgyú törvénynek a nehéz
helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges
módosítása.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

Ennek a rövid törvényjavaslatnak az ismertetését is magamra vállalom. A problémát
mindannyian ismerjük. A parlament plenáris ülésén és bizottsági ülésen is foglalkoztunk más
a lakáshitelezés, devizahitelezés gondjaival. Úgy látjuk, hogy az előző kormány időszakában
sem a kormány, sem az ezt szolgáló intézményrendszer, a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete vagy akár a Nemzeti Bank nem tett meg mindent azért, vagy legalábbis
eredménytelenül cselekedve tette csak meg azt, hogy a devizahitelezés ne szabaduljon el, sok
tízezer embert nehéz helyzetbe hozva. Ezért a Fidesz-KDNP-frakció a kérdés valamelyes
kezelésére egy törvényjavaslatot nyújtott be.

Bejelentettük, hogy 8 pontban akarunk módosítani két érintett jogszabályt, a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényt, illetve a fogyasztóknak nyújtott
hitelekről szóló törvényt. A javaslatot úgy nyújtottuk be, hogy az összes érintettel, kiemelten
szólnék a Bankszövetségről és a hitelezők érdekeit védő szervezetekről, egyeztettek az
előterjesztők. A javaslat három alapelv tisztázása mellett és azok szellemében kívánja a
kérdést rendezni. Az első, amit rögzíteni kívánunk, hogy a felvett hiteleket az adósoknak
vissza kell fizetniük. Nem képviselünk ebben a törvényjavaslat semmi olyan megoldást, ami
az adósokban azt erősíthetné, hogy valaki más fog helyettük teljesíteni. A másik alapelv, hogy
a magyar hitelezési rendszer ne kerüljön veszélybe. Azt is képviseljük egyfajta harmadik
alapelvként, hogy a kockázatviselésnek közösnek kell lennie. Itt nyilvánvalóan a hitelt nyújtó
pénzintézetről, a hitelt felvevő és a hitelt visszafizető hitelesekről beszélek.

Az eredetileg 8 javaslat közül, amit megfogalmaztunk, a 6. számú hiányzik az
indítványból. A köznyelvben ez a tiszta lap elveként híresült el. Ez olyan hosszas
egyeztetéseket és a törvényen túlmutató feladatokat kívánt volna meg az előterjesztőktől,
hogy a Bankszövetséggel egyeztetve erről a szándékukról letettek. A közjegyzői díjak
csökkentése kapcsán további egyeztetésekre kerül sor, úgyhogy ezt a kérdést valamilyen más
módon fogjuk a továbbiakban kezelni.

Az összes többi pont az, ami már a plenáris ülésen is szóba került, azok részletes
kifejtésére most nem térnék ki. A kormányt kérdezem, hogy támogatja-e a benyújtott
javaslatot.

A kormány álláspontjának ismertetése

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Nátrán Roland vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes
államtitkára. A kormány álláspontját tolmácsolom, a kormány támogatja a javaslatot.
Köszönöm szépen.
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Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Én is köszönöm. A képviselőké a szó. Vágó Gábor, utána Tukacs István.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Kormányképviselők! Nagyon örülünk, hogy végre eljutottunk odáig, hogy ezzel a
problémával érdemben tudunk foglalkozni. Már a rendkívüli nyári ülésszakon is az LMP
erősen ráfókuszálta a közvélemény figyelmét erre a problémára. Sajnos egy kicsit későn
érkezett ahhoz képest, hogy a nyár közepén megfogalmaztuk egy szinte teljes mértékben ezzel
megegyező javaslatcsomagot. Arra először Matolcsy úr válasza az volt, hogy
semmiféleképpen nem lesznek ilyen megoldások, ehhez képest egy héttel később már ki is
jöttek ezek a megoldási javaslatok. Ezt üdvösnek tekintjük, hogy a kormány képes
fölülvizsgálni régi, rossz beidegződéseit, és átemelni egyes ellenzéki javaslatokat jó
megoldásként. Ezért is tudjuk támogatni ezt.

De egy kicsit továbbmennék ezen a területen. Igazából ezek az elvek, amiket alelnök
úr felsorolt, nagyon fontosak. Csak látni kell azt, hogy a bankok az eddigi törvényi keretekkel
kicsit túlságosan is a maguk malmára hajtották a vizet, ezért nem feltétlenül a bankadó a
megfelelő büntetés számukra. De nem is büntetésként kell ezt fölfogni, hanem társadalmi
hozzájárulásként, viszont a továbbiakban egy olyan hosszú távú hitelezési rendszert kellene
kigondolni, aminek alapját akár ezek a javaslatok is jelenthetik. Viszont ez most még csak
toldozgatás-foldozgatás. Az Országgyűlés felelőssége, hogy egy hosszú távú, fenntartható
hitelezési rendszer alakuljon ki Magyarországon. Ez kijelöli számunkra a jövendő esztendők
munkájának fő csapásirányát. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr kritikába öntött támogató álláspontját. Tukacs
képviselő úré a szó.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. Ezt fogom folytatni, hiszen a
szocialista frakció támogatni fogja ezeket a javaslatokat, ugyanakkor mindig meg fogjuk
jegyezni, hogy ezek a javaslatok nem jelentenek teljes értékű megoldást arra a bajra, amiről
mindannyian tudjuk, hogy nagyon nagy. A teljes értékű javaslatok megfogalmazásához
azonban jó alapot jelent az a hét, illetve most már nyolc pont, amely a bankok és a hitelesek
viszonyát hivatott szigorítani. Ezekkel a pontokkal tehát egyetértünk.

Ugyanakkor szeretnék az okokhoz és az indoklásban rögzített megállapításhoz
hozzátenni két szempontot. A devizahitelesek, különösen a lakáshitelesek nagy
valószínűséggel nem kerülnének nehéz helyzetbe akkor, ha családok sokaságát nem hozta
volna a gazdasági válság olyan helyzetbe, hogy egyik vagy másik családtag veszíti el a
munkáját és fizetését, másfelől nem kerültek volna olyan helyzetbe, hogy fizetési
nehézségekkel küzdenek, ha stabil forint- és devizaárfolyamok vannak. Stabil a svájci frank
és az euró forinthoz mért helyzete. Azt azért az okok között nem kell elhallgatnunk, hogy
ebben az árfolyam-politikában, ami emlékeim szerint 262 forintos euróárfolyamról indult el a
kormányváltáskor, a mostani helyzet cseppet sem megnyugtató. Ebben voltak kormányzati
tényezők, kormányhoz közelálló tényezők balfogásai is.

Az MSZP álláspontja az, és erre törvényjavaslatot is nyújtottunk be, hogy az
intézkedések sorát tovább kell bővíteni. Ebben a magáncsőd intézményét szorgalmazzuk,
mégpedig azt, hogy bank, állam és adós viszonyában legyen lehetőség arra, hogy szabályozott
körülmények között tud kikászálódni a hitel szorításából és reménytelen helyzetéből az, aki
ezt akarja is, vállalja is. Tehát a magáncsőd intézményével kapcsolatos törvényjavaslatot
beadtuk, ha jól tudom, a bizottság erről tárgyalni fog.
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Mondandóm zárásaként szeretném még megjegyezni azt, hogy az intézkedések
sorában, a 8 pontban a kilakoltatási moratórium fenntartásának sorában a Nemzeti
Eszközkezelő Alap egy kormány által jelzett újabb intézkedés. Erről azonban most már jó
lenne tudni. A koncepciót augusztus végére, szeptember közepére jelezte a kormány, vagy
jelezték kormánytisztviselők. Jó lenne tudni, hogy milyen körülmények között és kikkel akar
bánni. Az indokolatlan reményeket viszont nem kellene gerjeszteni, hiszen ez az
intézkedéssor a lakáshitelesekre vonatkozik, de jócskán vannak mások, akik másfajta hitellel
is bírnak, és egyetértve Vágó úrral, valamiféle egységes kommunikációt kellene biztosítani
ahhoz, hogy indokolatlan reményeket ne keltsenek, és annak ne legyenek újabb rosszabb
következményei a hitelt fizetők, illetve ezek miatt nem fizetők körében. Köszönöm szépen,
elnök úr.

ELNÖK: Én is köszönöm. Babák képviselő úr, Lenhardt képviselő úr, Bóka képviselő
úr lesz a megszólalók sorrendje.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. Tisztelt
Bizottság! Megdöbbenéssel, egyben nagy örömmel hallottam, hogy az LMP megváltoztatta a
hitellel kapcsolatos vélekedését, és valószínűleg visszatért Széchenyi megítéléséhez, mert a
hitelezési rendszerről és sok egyéb másról beszélt. Köszönöm, mert a hitel nem ördögtől való,
ezt már többször mondtuk. Úgy gondolom, az a kérdés, hogy ki, mikor és mire használja föl.
Valóban, a hitelezési rendszer elég kusza és szabályozatlan volt, nem igazán szolgálta a
nemzeti érdeket, sőt, az emberek érdekét sem a banki szabályozás, a hitelfelvétel
szabályozása, amit a mostani parlamentnek kellett megoldania. Többek között azt, hogy
korábban lényegesen alacsonyabb volt az euró és a svájci frank kamata, és a magyar
gazdaságpolitika, pénzügyi politika következtében nem a magyar forintot preferálták a
bankok és az állampolgárok, mert nem akartak 15-18 százalékos kamatot fizetni a hitel
költsége gyanánt.

Úgy gondolom, Tukacs képviselő úr, azt ne tessék mondani, hogy szimplán csak a
gazdasági válság okozta, hogy munkanélkülivé váltak sokan. Nézze, két éve dőlt be a
hitelezés. Ha úgy gondolja, hogy ezzel nagyon sok minden megoldódik, jó, ha lehűti magát.
Ugyanis a lakáshitelesek lényegesen kevesebben vannak, mint a szabad felhasználású, bár
lakásra költött hitelek felvevői. És erről még egy szó nem esett, csak a szabályozásban lesz
lehetőségünk arra, hogy a bankokat mérsékletre intsük, és más eljárási szabályokra
kényszerítsük, mivel ők adtak nagyon könnyen hitelt, az erő pozíciójából olyan szerződéseket
írattak alá, amelyek komoly károkat okoztak a magyar hitelfelvevőknek. Nyilvánvaló, és ezt
nem szeretném elhallgatni, hogy hozzájárult ehhez a gazdasági válság, a munkanélküliség
növekedése is, de ne haragudjon meg, munkanélküliség korábban is volt, a hitelezési
gyakorlat pedig azt szolgálta, hogy vigye mindenki a hitelt, akár fedezet nélkül is. Szeretném
tisztázni, hogy a hitelezési válság nem gazdasági, hanem hitelezési válsággal kezdődött,
Amerikából indult ki, ahol hasonló politikát folytattak a bankok, „rálökték” az emberekre a
hitelt, megfontolatlanul, fedezet nélkül, nagyon jó szerződésekkel. Ebből következett a
bankválság és a pénzügyi válság, amit gazdasági válság követett.

Még egy dolgot hadd mondjak el. Önök nem reagáltak két évig tisztességesen,
megmentendő a lakosokat, mert sem a bankrendszer szabályozására nem maradt idejük, de
nem is akarták, nem tudni miért, ugyanakkor a gazdaságpolitikát sem úgy alakították, hogy az
lehetőség szerint az eladósodott vagy veszélyes helyzetbe került embereket megmenthette
volna. Látszatcselekvés folyt, jó, ha tudja Tukacs képviselő úr. Jó lenne, ha alkalmasint
előjönne a lelkiismeretük. Úgy gondolom, ez sem végleges és teljes megoldás, ettől
családoknak még komoly gondjaik lesznek, hiszen a bankok nem lakáscélú felhasználású
hiteleket adtak ki, hanem szabad felhasználásúakat, arra pedig ez a jogszabály nem fog
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vonatkozni, jó, ha tudja. (Tukacs István: Ugyanezt mondtam.) Van még mit tenni, de önök,
amikor kormányon voltak, nem tudtak ebben a kérdésben érdemlegesen cselekedni, csak
látszatcselekvés volt.

Szeretném elmondani azt is, hogy türelmet kérünk, kedves LMP, a kormánynak. Volt
két év, amikor semmit nem tettek, mi eddig többet tettünk, mint bárki más. Ezt szeretném
rögzíteni. Elnök úr, köszönöm a lehetőséget.

ELNÖK: Én is köszönöm. Lenhardt Balázs következik.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Babák képviselő úr szavaihoz csatlakoznék. Én
is úgy gondolom, van annak egy nem kifejezetten diszkrét bája, hogy az MSZP most éppen
olyan színben tünteti föl magát, hogy aggódik a devizahitelesek helyzetéért, amikor 8 év
kormányzati tevékenység alatt nemhogy érdemben tettek volna bármit is, hanem 2005-től
került csúcsra a devizahitelezés, és gyakorlatilag bedobták a gyeplőt a lovak közé. Ennek
következményeként alakult ki az a mára tarthatatlan helyzet, hogy emberek milliói vannak
közvetlen veszélyben.

Babák képviselőtársammal egyetértek abban is, hogy a beterjesztett csomag nem oldja
meg a devizahitelesek helyzetét, sem a szabad felhasználású, sem a lakáshitelesek problémáit.
Olyan elemeket próbál helyreállítani, ami az egész magyar jogrendszerben fel volt borulva. A
polgári jog a konszenzualitás alapján állva a szerződéses egyenrangúságból kiindulva a felek
egyenjogúságát, egyenrangúságát tartja olyan alapértéknek, aminek meg kellett volna jelennie
a pénzügyi intézmények és az ügyfelek közötti viszonyban is. Nyilvánvalóan más ennek a két
szereplőnek a gazdasági háttere. Ezért történhetett meg, hogy itt Magyarországon olyan extra
jogosultságokkal rendelkezett a banki szektor, ami egy fejlett nyugati demokráciában
elképzelhetetlen lenne. Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége abba az egészen abszurd
feltételrendszerbe illeszkedik be, amit sajnálatos módon, ha jól emlékszem, egy 1999-es
törvénymódosítás lehetővé tett. Azt kell mondjam, hogy itt az egész, 10 éve regnáló politikai
elitnek felelőssége van. Ez a törvény most még csak elkezdi a jogi hátteret visszailleszteni a
rendes kerékvágásba. Ilyen példaként tudom mondani az előtörlesztés ingyenes, díjmentes
lehetővé tételét, mert ez is egészen abszurd jogi kiskapu, hogy valaki kölcsönt vett fel, és
büntetőkamathoz kötötték annak lehetőségét, hogy hamarabb visszatörlessze a felvett pénzt.

Vannak konkrét lépések, amelyek nyilván könnyítést jelentenek a most eladósodott
emberek helyzetén, mondjuk a futamidő meghosszabbításának lehetősége, amit feltétlenül
üdvözlünk. De ahhoz, hogy az 1,8 millió devizahitel-szerződésben érintett emberek millióinak
helyzetét érdemben javítani tudjuk, mert itt a családokkal együtt több millió emberről van szó,
ahhoz igenis radikálisabb megoldásra lenne szükség. A Jobbiknak az volt a javaslata, ami a
választási programunkban is szerepelt, hogy lejjebb kell vinni egyrészt az MNB alapkamatát,
hogy valós alternatívát tudjon jelenteni a forint hitelkamata a devizahitel-kamatokhoz képest.
Mert az 5 százalék fölötti alapnál is százalékkal kedvezőbben lehet felvenni devizahitelt a
lakosság részéről. Állami közreműködéssel, de a bankok tehervállalása mellett ugyanebben az
időben forintosítani kéne, méghozzá az eredeti árfolyamon ezeket a felvett devizahiteleket.
Abban megvolt az előző kormányzat felelőssége, hogy hagyták elszabadulni ezt a folyamatot.
Ez is vicces, hányadszor mondják el az árfolyam-problémát, amikor 262-ről fölment 280-ra a
forint/euró árfolyam, és emlékszünk 2009 elején 320-as forint/euró árfolyamra, amikor a
szocialisták kormányoztak. Egy kicsit illő szerénységgel kellene kezelni, hogy hol és mikor
szabadulnak el az árfolyamok.

Megoldást tényleg csak az jelenten, ha forintban lennének eladósodva a hitelt
felvevők, és lehetővé tennénk számukra, hogy forintban válthassák vissza a hitelüket, mert így
nem tennék ki őket a további árfolyam-ingadozás jelentős kockázatainak. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Bóka képviselő úr, Rozgonyi képviselő úr, Vágó
képviselő úr lesz a megszólalók sorrendje.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt
gondolom, rendkívül jó javaslat van előttünk, amit mindenféleképpen támogatni kell.
Országgyűlési képviselőként és polgármesterként azt gondolom, valamennyien azt láttuk,
tapasztaltuk, hogy szinte nem volt olyan nap, hogy a fogadóórára vagy lakáshiteles vagy
egyéb hiteles ne jött volna be hozzánk, és ne panaszolta volna el a bánatát. Szeretném
elmondani, hogy amikor megnéztük, milyen mértékű törlesztőrészlet-emelkedések voltak,
alapvetően az emelkedés mértékénél nem feltétlenül az árfolyam volt a gond. Az eurónál
kisebb mértékben, a svájci franknál nyilván nagyobb mértékben jelentkezett ez. De az igazán
nagy gond az egyoldalú szerződésmódosításból adódott. A kamatok radikális emelkedése,
legyen szó lakáshitelről vagy bármilyen más hitelről, illetőleg az egyéb költségek radikális
emelkedése okozta a problémát. Ha azt nézzük, hogy sok esetben 60-70-80-100 százalékkal
emelkedtek a törlesztőrészletek, akkor ennek kétharmadát a költségek vagy a kamatok
emelkedése tette ki.

Hihetetlenül bosszantó és fölháborító volt számomra, hogy lényegében egyetlenegy
mondat állt az indokolásban akármilyen hitelek tekintetében, a nemzetközi pénzügyi piacokon
megdrágultak a hitelfelvételek. De a bankok semmilyen makrogazdasági számítást nem adtak
egyetlen hitelt felvevő számára sem. Úgy éreztem, hogy teljes mértékben védtelenek az
állampolgárok. Lényegében amióta ez a probléma fölvetődött, 2008 óta, semmilyen segítség
nem érkezett a bankok tekintetében. Nyilvánvalóan ez a 8 pont, ahogy Babák képviselő úr
mondta, nem fogja teljes mértékben megoldani a gondokat, hiszen a baj nem jár egyedül.
Amire már Tukacs képviselő úr hivatkozott, rengetegen elvesztették a munkahelyüket. Az az
alap vált bizonytalanná, amiből a hiteleket lehetett volna törleszteni. De azt gondolom, segít
túlélni, segít szabályozottá és méltányossá tenni a bankok és a hitelfelvevők kapcsolatát ez a
javaslat, amit mindenféleképpen támogatni kell. Végső soron a megoldást a felelős
kormányzás fogja meghozni, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés. Ez lesz az, ami
a problémákat orvosolja.

Szeretnék kapcsolódni a Vágó Gábor úr által felvetettekhez. Ha valaki messziről
jönne, és megnézné ezt a 8 pontot, egyszerűen nem értené, hogy erről nekünk tárgyalni kell.
Jó lenne ezt valamennyi hitelezési kapcsolatnál alapvetésként tekinteni, hiszen ezek a partneri
kapcsolatban, egy polgári jogi kapcsolatban teljesen normális szabályozási elemek. Nem is
igen lehet tudni, hogy 2008-ban vagy 2009-ben az arra illetékesek egy ilyen jellegű
törvényjavaslattal miért nem próbáltak segítséget nyújtani. Azt gondolom, ezt korábban is
meg lehetett volna tenni. Mindenképpen támogatom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Rozgonyi képviselő úr, Seszták képviselő úr, utána Vágó
képviselő úr.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Teljesen nyilvánvaló, hogy tűzoltásról van szó, amit
bizony el kellett volna kezdeni legalább két évvel ezelőtt, ha nem három évvel ezelőtt,
illetőleg fel kellett volna ismernie a mindenkori kormánynak azt, hogy ennek mi a
következménye, hová vezethet. Mindenképpen támogatjuk, hogy itt valamiféle megoldás
szülessen, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi körülmények között körülbelül ez az a mozgástér,
amivel valóban lehet segíteni azoknak, akik nehéz, lehetetlen helyzetbe kerültek. Egy dolgot
azonban világosan látni kell, még egyszer mondom, ez tűzoltás, alkalmi megoldás.
Mindenképpen azt javaslom, hogy ha generálisan hozzányúlunk ehhez a kérdéshez, és
remélem, hogy hozzá fogunk nyúlni, akkor válasszuk külön a klasszikus jelzálogjogot, illetve
a lakásépítéssel, vásárlással kapcsolatos hitelezést. Mert ha ezt együtt kezeljük, akkor sajnos
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mindig ki leszünk téve ilyen dolgoknak. Ezt kardinális kérdésnek tekintem, azért említettem
meg. Egyébként támogatni fogjuk ezt a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Seszták képviselő úr. Csak egy kiragadott momentumra
szeretném újra felhívni a figyelmet, amit Babák úr is említett, hogy valóban vannak olyan
állampolgárok, akik nem lakáscélú, hanem szabad felhasználású hitelt vettek fel lakásszerzés
céljára. Két héttel ezelőtt találkoztam ezzel a problémával állampolgári jelzésre. Hihetetlenül
nehéz dolog szabályozási oldalról. A javaslatot jegyző képviselőtársaim figyelmét is fel
fogom arra hívni, hogy hogyan lehetne még valamit kezdeni az ő problémájukkal, ha lehet
egyáltalán. Ez egy újabb szelete ennek az ügynek, amivel valamilyen módon foglalkozni
kellene, és ha lehetséges, megoldást kellene rá találni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Vágó képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Az LMP ab ovo rendszerszinten gondolkodik,
ezért rendszerszintű megoldásokat is kerestünk és javaslunk. Ezért is volt mondandóm vége,
szubsztanciája az, hogy a hitelezési rendszer egészét át kell dolgozni, erre rímelt nagyon sok
egyéb képviselő megszólalása. Csak Babák úr megszólalása késztetett engem ismét arra, hogy
magamhoz ragadjam a szót. Azt engedi sejtetni a jegyzőkönyv-olvasókkal, illetve a
jelenlévőkkel, hogy az LMP elutasítja az egész hitelezést. Ez így ebben a formában nem igaz.
Azzal nagy problémánk van, ha a jelen fogyasztására fordítjuk a jövő generációk javait, mert
a hitelezés erről szól. A másik gondunk a nyakló nélkül való hitelezés. Mert látjuk, hogy most
kell meginni a levét. Viszont azt is látni kell, és ezért mondjuk, hogy rendszerszintű megoldás
kell, hogy a piacon jelenleg hitelszűke van. Ezért a gazdasági vállalkozások nehezen tudnak
beruházásokba kezdeni. Nehéz így erős gazdaságot építeni, amikor hitelszűke van. Ezért
kellene az egész hitelezési rendszert átgondolni, és remélem, hogy a jövőben ez meg fog
oldódni. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr kért még szót, majd Tukacs képviselő úr is.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, és elnézést, hogy másodszor szólok, elnök
úr, de szükségeltetik, mert a hitelezési rendszert nem a magyar parlamentnek kell átdolgozni,
ám a szabályozását igen. Többször hallottam itt, hogy a hitelezési rendszert kell átdolgozni.
Az a piac és a bankok dolga, maradjunk ennyiben. Nem tudom, melyik képviselőtársam
mondta, hogy maguktól is viselkedhettek volna a bankok etikusabban. De nem ezt tették,
hanem hatalmi pozícióban önkényesen hiteleztek, olyan költségekkel, amelyek miatt
emelkedtek a törlesztőrészletek, nem az árfolyam miatt, tisztelt Tukacs képviselő úr. Nagyon
helyesen mondta egyik képviselőtársam, ezt megtapasztalta a praxisban, aki foglalkozik
ezekkel a gondokkal.

Még egy dolgot el szeretnék mondani, Vágó képviselő úr. A bankadó nem a banki
károsultak megsegítésére született. Mert így emlegette, de nem ez volt a szándékunk. Miért
lett bankadó? Mert a bankoknak pluszjövedelmük keletkezett, és a költségvetési egyensúly
javítása érdekében szükség volt rá. A bankok extraprofitot kaszáltak, ugyanakkor a
felelőtlenül kilökött hitelek kapcsán mindenkitől mindent el akarnak rekvirálni. Hát nem
tehetjük földönfutóvá az egész országot. Jó ha tudja, hogy a bankok ezt tették, és ezt tűrte az
előző kormány 8 éven keresztül. Sőt, olyan klímát állapított meg, olyan pénzügyi és
gazdaságpolitikája volt, amelyben az emberek arra voltak ösztökélve, hogy vegyenek föl
hitelt, írjanak alá mindenféle szerződést. A PSZÁF elnökét is inkább elpüfölték bizonyos
emberek, ahelyett, hogy hagyták volna, hogy ellenőrizze a bankrendszert.
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A radikális változtatásról. Hölgyek! Urak! Ha radikális változtatást kívánunk a banki
károsultak ügye miatt eszközölni, akkor mindig fölvetődik a kérdés, hogy miből. Előzőleg is
azért nem tették meg ezt, mert csinált egy csomó hiányt, és eltalicskázta a pénzt az előző
kormány. Ezért nem maradt arra se idő, se pénz, hogy valakiknek időben segítsenek. Ez a
probléma most is fönnáll. Ha valaki úgy gondolja, hogy a polgári jog szerint aláírt
szerződésnél nem kell fizetnie, az nagyon téved. Ezt nem teheti meg egy ország, hogy az
adófizetők pénzéből valakiknek a felelőtlenül vagy meggondolatlanul fölvett hitelét kifizesse.
Ezt nem lehet megtenni. A feltételeket, a visszafizetést, a törlesztés összegét lehet szabályozni
valamilyen módon. Ez segítség. Azért, hogy ne semmizzék ki őket, ahogy ezt a bankok
eltervezték, ahogy eltervezte és hagyta is az előző kormány földönfutóvá tenni a fél országot.
ez rengeteg embert érint.

Úgy gondolom, hogy a radikális változás nagyon megfontolandó kérdés. Mert egyszer
nem teheti meg Magyarország, hogy nem jogállami módon és nem piackonfrom módon
szabályozza a hitelezést és a bankok működését. Ön is emlegette, hogy a hitelezésre szükség
van, és a bankokat nem lehet elriasztani teljes egészében. Csak pallérozni kell. Az a baj, hogy
most nagy pallérozásra van szükség. Korábban ugyanis nem metszették le a fáról az
oldalhajtásokat időben, ezért túlságosan elterebélyesedett a lomb. Ha annak idején, az elmúlt
8 év alatt a kormány megtette volna, hogy metszegeti a vadhajtásokat, az oldalgallyakat,
akkor nem lett volna ilyen gond. Ebben a szabályozásban, amely radikális változást igényel, a
prevenciónak is benne kell lennie. Olyan szabályok hiányoznak, amelyekre nem figyelt az
előző kormány. Most pedig szükségeltetik odafigyelni. Úgy gondolom, a radikális változást a
törvényalkotás révén tudjuk végrehajtani, és biztos, hogy jogbiztonságot és némi
kiszolgáltatottságból való menekülést kell biztosítani a törvényhozásnak, hogy ne legyenek
védtelenek az adósok, és ne váljon földönfutóvá az egész ország. Tudniillik lehet, hogy ez
politikai cél volt korábban, megkockáztatom ezt a merész megjegyzést. Köszönöm, elnök úr,
hogy szólhattam.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki a
törvényjavaslat keretei között maradva megszólalni. Tukacs képviselő úré a szó.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Azzal szeretnék érvelni, hogy a megoldás, amit magunk
előtt látunk, a bankok és az ügyfelek viszonyát szabályozza. A jelenlegi helyzetben a
szocialisták véleménye szerint másfajta intézkedésekre is szükség van. Ezért mindenképpen
szükséges behozni azt a fajta szabályozott adósságkezelő eljárást, ami a magáncsőd
fantázianevet viseli, és úgy is viselkedik. Tehát, ha a kormányzó többség úgy gondolja, hogy
ezzel a 8 ponttal nincs eltudva a devizahitelesek ügye, márpedig nincs, ebben teljes volt az
egyetértés, úgy érzékeltem, akkor nagy valószínűséggel ezeket az újabb intézkedéseket meg
kell fontolni.

Azért érvelek emellett, hogy meg kell fontolni, mert kimaradt a javaslatok közül az
úgynevezett tiszta lappal indulás. Ez volt az, ami nagyon indokolatlan reményeket keltett az
emberekben, mert azt gondolták, hogy meg tudnak szabadulni összes terhüktől úgy, hogy a
jelzálogként bejegyzett ingatlanukat elvitte a bank, innentől a hitelüknek vége. Csak sajnos ez
nem így van, és mondja el, aki szakmai érveket hallgatott meg, hogy ez a pont miért került ki,
ne én érveljek, de ha a tiszta lap intézménye nincs, nagyon sokan lehetnek olyanok, akik a
moratórium megszűnése után további adósságot cipelnek magukkal úgy, hogy közben
elvesztették az ingatlanukat. Ezért szükséges és fontos újabb jogi intézményeket bevezetni, a
magáncsőd erre szolgál.

Bóka képviselőtársammal messze egyetértek abban, hogy a valóságos megoldás
nemcsak ez, hanem az, ha van munka, mert akkor van bér, és mindenki vissza tudja a hitelét
fizetni, és van egy nagyon stabil árfolyam-politika, ami nem rángatja ide-oda a
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törlesztőrészleteket. Nagyon megköszönném, és tényleg nagyon őszintén mondom, Bóka
képviselőtársam, ha ezeket az elemzéseket megkapnánk, hogy a hiteltörlesztések
emelkedésének mekkora hányadát okozta az árfolyamváltozás, mekkorát a banki költségek
emelkedése, a kamatpolitika. Azért örülnék neki, ha ezt megkapnánk, mert ez a
törvényjavaslat is, amihez az általánosan bevett szokások és a jogalkotási törvény ellenére
nincs hatástanulmány, nincs elemzés, nincs semmi, de ha mégis van ilyen a birtokukban,
akkor osszák ezt meg velünk. Összességében tehát azt mondom, hogy ezt a hét pontot, ami
nyolc lesz, támogatni fogjuk, de ne zárjuk le ezt a folyamatot.

Ezen túlmenően még szeretnék néhány lényegtelen megállapítást tenni. Ha Lenhardt
képviselő társam talál majd olyan adatot, hogy 320 forint volt az euró valamikor, akkor lesz
szíves elhozni a bizottságnak, akkor azt fogom mondani, hogy Lenhardt képviselőtársamnak
igaza van, volt egy ilyen katasztrofális helyzet valamikor az elmúlt években. Ha nem talál
ilyen adatot, akkor ezt is mondjuk meg egymásnak. Nagyon kíváncsi lennék erre a 320-ra. És
még egy teljesen lényegtelen megjegyzés. Abban is értsünk már egyet, amiben ténylegesen
egyetértünk. Ugyanazt állítottam, amit Babák úr állított. Szabad felhasználású hiteleket vettek
fel lakásszerzésre, és most ott vannak a vízben. Ezt mondtam az első hozzászólásomban, hogy
ez nagy probléma, mert a jelenlegi törvényjavaslat lakáscélú devizahitelesek ügyeit kezeli.
Zárásként, ez már bölcselkedésnek tűnik, de csak nem állom meg, valóban vannak olyan
helyek, ahol a bankadó nem költségvetési lyukat töm be, hanem valóban azért vezetik be,
hogy egy leendő válságkezelési technológiában forrást teremtsen. Nagy valószínűséggel
nagyon sok országban ezért fogják bevezetni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaim, azt gondolom, kimerítettük a témát. Kíván-e a
kormány bármire reagálni?

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Miután
nem a kormány az előterjesztő, két észrevételt tennék csupán, ahol megszólítva érzem a
kormányt. Az egyik a Nemzeti Eszközkezelő Alapról szóló kérdés, ami elhangzott. A
kormányhatározatban rögzített határidő október 15-e, amikor a koncepcióval elő kell állnia a
kormánynak. Azt tudom jelezni a tisztelt bizottság tagjainak, hogy a határidőt be fogjuk
tartani. Miután a kormány megtárgyalta az Eszközkezelő felállításáról szóló koncepciót, záros
határidőn belül tájékoztatni fogja a képviselő urakat is, a közvéleményt is.

Egy apróság, amit jelezni szerettem volna az elhangzott vita alapján. Talán a kormány
álláspontját leginkább érintő két tételről van szó. Az egyik ok, amiért a kormány támogatja az
előterjesztést, az, hogy biztosítva látja a benne lévő eszközökkel azt, hogy továbbra is
ösztönözze a hitelfelvevő adósok közül azokat, akik erre képesek, hogy visszafizessék
adósságukat. Ez a kormány szerint fontos szempont. A másik fontos szempont, hogy
semmiképpen sem lehetséges olyan megoldás, amikor a nem fizető adósok esetlegesen jobb
helyzetbe kerülnének azokkal szemben, akik fizetik az adósságukat. Ezeket mi a
törvényjavaslatban visszaköszönő módon kezelve és biztosítva látunk, ez az a két szempont,
ami miatt támogatjuk. Köszönöm szépen.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Én is köszönöm. Előterjesztőként érzékeltem, hogy a frakciók egy irányban
beszélnek, ha más-más érveléssel is. Ezért azt gondolom, hogy az általános vitára való
alkalmasságról szavazhatunk.

Aki támogatja a benyújtott törvényjavaslat, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megint azt
látom, hogy egyhangú volt a szavazás. Ellene volt-e valaki? Tartózkodott-e valaki? Nem volt
ilyen. A bizottság a benyújtott indítványt egyhangúlag támogatta. A bizottság előadója Babák
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Mihály képviselő úr, és ahogy látom, a bizottság ezzel egyetért. Az egyebekre átadom a szót
elnök úrnak.

(Az ülés vezetését dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke veszi át.)

Egyebek

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen. Kiosztottunk egy papírt, kedves képviselőtársaim, amiben elnökként
javaslatot teszek egy albizottság létrehozására. Két albizottságunk van, az egyiket a
Házszabály teszi kötelezővé, ennek vezetője Rozgonyi Ernő kollégánk, a másikat melegen
ajánlotta a kormányoldal annak idején, ennek Ékes József kollégánk a vezetője. Ez a
harmadik albizottság, amire javaslatot teszek, elsősorban azért lenne időszerű, mert mint
tudjuk, január 1-től Magyarország lesz az Európai Unió soros elnöke. Jóllehet, ez kormányzati
és azon belül is külügyminisztériumi feladat elsősorban, de a parlamentnek is lesznek itt
tennivalói. Ezt már megtapasztaltam egy brüsszeli konferencián.

Nos, röviden megindokoltam, hogy miért lenne időszerű, és milyen tartalommal lenne
célszerű ezt az albizottságot létrehozni. Tisztelettel kérem, hogy támogassák ezt az
albizottságot.

Vágó Gábor, tessék!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. A javaslatban az szerepel, hogy két
ellenzéki képviselő tagja van, miközben három ellenzéki frakció. Nem tudom, hogy van-e az
LMP-n kívül olyan ellenzéki frakció, amelyik nem szeretne ebben az albizottságban részt
venni. Mert ha volna ilyen, akkor megoldódna a probléma. Egyébként szerintem fontosak az
európai uniós ügyek annyira, hogy minden frakciónak lehetőséget adjunk a részvételre.
Köszönöm a szót.

ELNÖK: Természetesen nyitott vagyok arra, hogy emeljük meg két fővel az
albizottság létszámát. Bár ebben nem egyeztettem frakciótársaimmal, a magam részéről azt
gondolom, hogy ebben az albizottságban nem biztos… Na, nem folytatom, nem ezen múlik.
El tudom azt is képzelni, hogy 7 fő legyen az albizottság létszáma. Ezt nem tartom kardinális
kérdésnek. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs több észrevétel? Akkor az a
kérésem, hogy abban döntsünk először, a bizottság egyetért-e azzal, hogy időszerű lenne egy
ilyen albizottságot létrehozni, ezt követően a létszámról.

Tehát aki egyetért azzal, hogy egy ilyen albizottságot létrehozzunk, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Öt. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
bizottság többsége… Megkérdezem, ki az, aki nem ért vele egyet? Ki az, aki tartózkodott? A
többség.

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Mivel most találkoztunk az előterjesztéssel, saját
berkeinken belül meg fogjuk vitatni. Azt kérem, hogy a frakciók alakítsák ki álláspontjukat,
utána visszatérünk rá. Ezért tartózkodtunk, mert még nem tudtunk egyeztetni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek örülök, hogy nem elvetették, hanem tartózkodtak,
és egy belső egyeztetés után visszatérünk erre.
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Az ülés bezárása

A mai ülést befejeztük. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


