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Napirend:

1. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) A magánszemélyek munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszüntetésével

törvény alapján szerzett bevételt terhelő különadó eltörléséről szóló törvényjavaslat

(T/1292. szám - Kiss Péter, Gúr Nándor és dr. Lamperth Mónika (MSZP) képviselők

önálló indítványa)

b) A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1270. szám - Németh Zsolt (Jobbik) képviselő

önálló indítványa)

c) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

zárszámadás Állami Számvevőszék által végrehajtott ellenőrzési megállapításaival

kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/1250.

szám - dr. Nyikos László és Bödecs Barna (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

2. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1172. szám - dr. Vejkey Imre, dr. Rubovszky György (KDNP) és

dr. Vas Imre, dr. Braun Márton, dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) képviselők önálló

indítványa - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt

bizottságként)

3. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1283. szám - a gazdasági és informatikai bizottság önálló

indítványa - módosító javaslatok megvitatása)

4. 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 -

módosító javaslatok megvitatása)

5. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke
Arnóth Sándor (Fidesz)
Babák Mihály (Fidesz)
Balla György (Fidesz)
Dr. Bóka István (Fidesz)
Dr. Dancsó József (Fidesz)
Herman István Ervin (Fidesz)
Dr. Pósán László (Fidesz)
Dr. Puskás Imre (Fidesz)
Boldvai László (MSZP)
Tukacs István (MSZP)
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)
Rozgonyi Ernő (Jobbik)
Vágó Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Balázs József (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz),
Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz),
Ékes József (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz),
Dr. Kerényi János (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),
Magyar Anna (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz),
Szijjártó Péter (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz),
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz),
Dr. Hargitai János (KDNP) Babák Mihálynak (Fidesz),
Dr. Szekeres Imre (MSZP) Boldvai Lászlónak (MSZP),
Dr. Veres János (MSZP) Tukacs Istvánnak (MSZP).

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Enyedy Balázs, az Állami Számvevőszék tanácsosa
Nátrán Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
Szatmári László, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese
Dr. Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
Tavaszi Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és vendégeinket. A bizottság ülését megnyitom.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, nem fizikai, hanem összetett értelemben,
tehát helyettesítéssel.

A napirend elfogadása

Tisztelt Bizottság! A kiküldött napirendi javaslathoz egy korrekciós igény érkezett.
Szekeres Imre képviselő úr azt kérte, hogy az 1. napirendi pontban feltüntetett indítványát a
természetes személyek adósságrendezési eljárásáról ma ne tárgyaljuk, tekintettel arra, hogy
nincs jelen.

Megkérdezem, elfogadja-e a bizottság a beterjesztett napirendi javaslatot. Aki igen,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenpróba?

Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta napirendjét. (Babák Mihály: Ettől még
tárgyalhatnánk. - Dr. Rétvári Bence távozik az ülésről.) Kérem? Amennyiben ebben a
pontban volt érdekelt az államtitkár úr, akkor megkíméljük attól, hogy itt várakozzon. (Babák
Mihály: A jövő héten úgyis tárgyalnunk kell.) Köszönjük szépen. Viszontlátásra!

A magánszemélyek munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszüntetésével törvény
alapján szerzett bevételt terhelő különadó eltörléséről szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára
való alkalmasságának tárgyalása

Tisztelt Bizottság! Akkor megkezdjük az 1. napirendi pont a) pontjának vitáját azzal
kapcsolatban, hogy mi történjék ezzel a javaslattal. Kiss Péter, Gúr Nándor és Lamperth
Mónika képviselők indítványáról van szó. Miután úgy látom, nincsenek jelen, kérdezem,
képviseli-e valaki az előterjesztőket. (Jelzésre.) Tukacs képviselő úr fogja képviselni őket.
Parancsoljon!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

TUKACS ISTVÁN (MSZP), az előterjesztő képviselője: Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Tartalmi érvelésemet nem nyújtanám túlságosan hosszúra. Az előterjesztők
azzal a szándékkal nyújtották be javaslatukat, hogy érdemi korrekciókat hajtsanak végre a már
elfogadott 98 százalékos adózás tekintetében. A tartalmi érveket az egyik előterjesztő, Gúr
Nándor képviselőtársunk a tegnapi parlamenti vitában elmondta, ezért ezeket nem kívánnám
megismételni. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy tárgyalja meg és támogassa ezt az
előterjesztést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van az indítvánnyal
kapcsolatban kérdése, észrevétele. (Jelzésre.) Bocsánat, itt van a kormány képviselője, először
őt kérdezem meg, miként vélekedik az indítványról.

A kormány álláspontjának ismertetése

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Szatmári László vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-
helyettese. A kormány az indítványt nem támogatja. Az indítvány tartalma gyakorlatilag az,
hogy a 98 százalékos különadóra vonatkozó szabályozás szűnjék meg, és ezzel kapcsolatban
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állapítana meg különböző szabályokat. A kormánynak az az álláspontja, hogy a szabályozás
indokai továbbra is fennállnak, és a jelen lévő kormánytisztviselő ettől eltérő álláspontot nem
képviselhet.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. A kormány nem támogatja
az indítványt. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Négy igen. Ez kevés. A bizottság nem támogatja a tárgysorozatba-vételt.

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény módosításáról szóló,
önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

Megyünk tovább. Az 1. napirendi pont b) pontja következik, Németh Zsolt képviselő
úr indítványa a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról. Németh Zsolt úr nincs jelen.
Kérdezem Rozgonyi Ernő urat, vállalja-e, hogy Németh Zsolt távollétében mond valami
kiegészítést a javaslatról. (Rozgonyi Ernő jelzi, hogy nem.) Nem. Megkérdezem a kormány
jelen lévő képviselőjét, támogatja-e az indítványt. Parancsoljon!

A kormány álláspontjának ismertetése

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr,
Nátrán Roland vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. A kormány
nem támogatja az említett javaslatot. Ha gondolja elnök úr, az indokainkat röviden
összefoglalom.

ELNÖK: Igen, legyen szíves összefoglalni az indokait.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Képviselő
úr az indítványában azt javasolja, hogy a központi hitelinformációs rendszerben történő
regisztrációval az ügyfelet a regisztráció időpontjában tájékoztassa a regisztrációt kérő

hitelintézet. Tájékoztatom a bizottság tisztelt tagjait, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet, a
Hpt. tartalmaz erre vonatkozó előírásokat. Három alkalommal kell tájékoztatni az adóst arról,
hogy ő az úgynevezett adólistára fog kerülni. Mégpedig akkor, amikor a szerződést megkötik,
második alkalommal akkor, amikor késedelembe esett, és 30 nappal a listára kerülést
megelőzően kap egy harmadik tájékoztatást az ügyfél. Majd azt követően, miután a listára
felkerült, 8 napon belül újabb tájékoztatást kap. Tehát a képviselő úr által benyújtott
javaslattal rendezni kívánt probléma a Hpt. szabályai szerint rendezett, mégpedig kiterjedtebb
módon annál, mint amit képviselő úr javasolt.

További lehetőség az ügyfelek számára, hogy minden évben egyszer térítésmentesen
kérhetik a hitelinformációs rendszer adatait arra vonatkozóan, hogy ők rajta vannak-e a listán
vagy sem. Természetesen ezt többször is megtehetik, de a második alkalomtól már díjat kell
fizetni. A gazdasági társaságok esetében pedig szintén történik tájékoztatás a jelenlegi
jogszabályok alapján is, mind a pozitív, mind a negatív adólistán szerepelnek ezek a
gazdasági társaságok, így esetükben nem is kérdés, hogy tudnak-e erről. Ez az az indok, ami
miatt a kormány nem támogatja az említett javaslatot. Köszönöm szépen.
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Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a
javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két igen, ez kevés, a bizottság nem
vette tárgysorozatba az indítványt.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás
Állami Számvevőszék által végrehajtott ellenőrzési megállapításaival kapcsolatos
kormányzati feladatokról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott országgyűlési
határozati javaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának
tárgyalása

Következik az 1. napirendi pont c) pontja, ami a zárszámadás végrehajtásával
kapcsolatos országgyűlési határozati javaslatot tartalmazza. Az egyik előterjesztő jómagam
vagyok. Megindokoltuk a javaslatot, különösebb kiegészítést nem kívánok hozzátenni, talán
csak annyit, hogy a Számvevőszék elnöke is többször említést tett arról, hogy nagyon fontos,
hogy a Számvevőszék által tett megállapításokkal történjék valami. Nos, ez egy olyan
javaslat, amiben az Országgyűlés arra kéri a kormányt, illetve megfelelő intézményeit, hogy a
hiányosságokat reparálják, javítsák ki.

Kérdezem, a Számvevőszék részéről van-e itt valaki. Meghallgatnánk az Állami
Számvevőszék álláspontját, hogy mit javasol, miként vélekedik erről.

Az Állami Számvevőszék véleményének ismertetése

ENYEDY BALÁZS (Állami Számvevőszék): Tisztelt Bizottság! Enyedy Balázs
vagyok, az Állami Számvevőszék tanácsosa, és a központi költségvetést ellenőrző részleg
koordinációs osztályán dolgozom. Arra van felhatalmazásom, hogy közöljem, ismerjük a
javaslatot, és tisztelettel tudomásul vesszük a parlament döntését. Minősíteni nem kívánjuk.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az természetes, hogy a parlament döntését tudomásul
veszi a Számvevőszék. Tekinthetem ezt egy óvatos támogatásnak? (Balla György: Sem
megerősíteni, sem megcáfolni nem tudja.) Most provokálom egy kicsit. (Jelzésre.) Köszönöm,
erre volt felhatalmazása tanácsos úrnak.

Kérdezem a bizottságot, hogy miként vélekedik a határozati javaslatunkról. Tessék,
Pósán képviselő úr. Parancsoljon!

Észrevételek

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tudomásom
szerint az a javaslat, amit a gazdasági bizottság megfogalmazott, és egy új paragrafus
beiktatását jelenti, orvosolja azt a felvetést, amit ez az indítvány is megtenni kíván. Ebből a
szempontból, azt hiszem, az jobban illeszkedik az ügymenet egészéhez, ebből következően
okafogyottnak tekintem ezt a javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. Engedjék meg, hogy
reagáljak erre. Nem tudom, milyen gazdasági bizottsági indítványra gondol képviselő úr, mert
itt konkrétan azok az intézmények szerepelnek a javaslat mellékletében, amelyekkel az
illetékes kormányszerveknek tenniük kell valamit. Nem tudom, melyik határozati javaslatra
gondol képviselő úr. Dancsó képviselő úr segít nekünk. Köszönöm.

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 1062/7. számú gazdasági bizottsági javaslat.
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ELNÖK: Emlékeim szerint abban ilyen természetű realizálási javaslat nem szerepelt.
Tessék, képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, hogy kiegészítem önt. A 1062/7.
számú módosító javaslat a 30. § beemelésével ezt a problémát orvosolni fogja. Köszönöm
szépen.

Döntés az országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Megkérdezem a bizottságot, ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Három. Ez kevés, a
bizottság nem ért egyet azzal, hogy az indítvány tárgysorozatba kerüljön. Köszönöm.

A közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként
benyújtott törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása

Következik a közbeszerzési törvény módosításával összefüggésben több képviselő

együttes indítványához benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása.
Az elsőt Pósán képviselő úr nyújtotta be. Megkérdezem képviselő urat, hogy kíván-e

indoklást fűzni a javaslatához. Tessék!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Ez a tudományos szakmai
folyóiratok beszerzésére vonatkozik. A legtöbb esetben ma a következő helyzettel találkoznak
az egyetemek, főiskolák, akadémiai kutatóintézetek. A verzió: vagy olyan kiadóktól tudnak
beszerezni bizonyos folyóiratokat, amelyek amúgy is monopolhelyzetben vannak, ilyen
értelemben a közbeszerzés léte vagy nem léte nem oszt, nem szoroz. Ellenben a közbeszerzés
lefolytatása pluszköltséggel terheli a kiadásokat. B verzió: különböző helyekről részleteiben
kell megszerezni, Párizsból, Moszkvából, New Yorkból és nem tudom, honnan. Amit az
intézmények egyes részletei külön-külön rendelnek meg, kifelé jogilag egyetlenegy egysége
entitásnak számít, ilyen értelemben az összegszerűség meghaladja azt az értékhatárt, ami után
kötelező közbeszerzést kiírni. Ilyenkor gyakran azzal a céllal jön létre egy-egy projektcég,
ami 10-20 százalékkal dolgozván, hogy magát a beszerzést lebonyolítsa, de a munkát
ténylegesen az intézmények végzik.

Tehát mind a két esetben pluszköltséggel kell számolni, azt gondolom, ezt az összeget
ésszerűbb meghagyni a kutatások céljára, hasznosabban tudnánk ezeket a forrásokat
használni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Úgy kell értenem, hogy mindkét módosító
javaslatát indokolta? (Dr. Pósán László: Nem.) Akkor kérem, hogy a másikat is tudjuk le.

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. A másodikkal kapcsolatban a
meghatározás első hallásra jogilag elég bizonytalannak tűnik, mit jelentenek a speciális
eszközök, gépek. Ez az a kör, amit nagy valószínűséggel kormányrendeleti szintre kellene
utalni. Viszont az tény és való, hogy nagyon sok esetben a tudományos kutatások során
használt berendezések vagy egyedi gyártásúak, számos ilyen esettel találkozhatunk, vagy
olyan anyagokról van szó, ahol nem mindegy a gyártó kiléte, mert minimális eltérések
lehetnek. Elég csak arra utalnunk, hogy mondjuk a gyógyszergyártásban az azonos
hatóanyaggal rendelkező gyógyszerek között hányféle terméket találunk a piacon. Az sem
hagyható figyelmen kívül, hogy a tudományos kutatásban sok esetben nem kalkulálható előre,
hogy miből mennyire lesz szükség, mert más kutatási eredmények automatikusan hoznak
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magukkal újabb és újabb köröket. Tehát nehéz a szó jó értelmében vett közbeszerzésről előre
tervezetten beszélni, különösen tudományos kísérleti anyagok beszerzésekor. A műszerek,
eszközök esetében pedig, mint említettem, nagyon sokszor előfordul, hogy a világon
egyetlenegy gyártó van, így egész egyszerűen itt is felesleges a közbeszerzés. Inkább csak
drágítja és bonyolítja az ügymenetet, mintsem elősegítené. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem, az előterjesztők közül van-e jelen
valaki. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Köszöntöm körünkben Fónagy János államtitkár
urat, bizottságunk állandó vendégét. Megkérdezem, mi a véleménye a javaslatról.

DR. FÓNAGY JÁNOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány egyik javaslatot sem támogatja. Mindkettőnél
azonos az indokolás, a javaslatba foglalt árubeszerzések, árufélék kivételét az Unió
közbeszerzési irányelvei nem teszik lehetővé. Ugyanakkor a kormány külön megjegyzése,
hogy ezek a módosítások nem kapcsolódnak az eredeti javaslathoz. Tehát egyiket sem
támogatja a kormány. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, mi a
véleményük. (Nincs jelentkező.) Akkor megszavaztatom. Ki az, aki egyetért, támogatja a
javaslatot? (Szavazás.) Egyharmadot kapott.

A napirendi pont lezárása

Köszönöm szépen, államtitkár úr.

Az államháztartásról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként
benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok megvitatása

Tisztelt Képviselőtársaim! Továbbmegyünk a 3. napirendi pontra, az államháztartással
kapcsolatos gazdasági bizottsági önálló indítvány következik.

Az ajánlásban az első Kovács Tibor és Tukacs István képviselő urak javaslata, ahogy a
második is. Ezért kérdezem Tukacs képviselő urat, hogy kívánja-e indokolni a javaslatukat.
(Jelzésre.) Nem kívánja indokolni. Az előterjesztő a gazdasági bizottság, nincs jelen a
képviselője. Akkor most képviselőtársaimat kérdezem, bocsánat, előtte a kormányt kérdezem,
hogy az ajánlás 1. és 2. pontjában szereplő indítványokról mi a véleménye.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tavaszi
Zsolt vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból. A kormány nem támogatja egyik
módosító indítványt sem.

ELNÖK: Az 1. vagy a 2. indítványt nem támogatja?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyiket sem.

ELNÖK: Értem. Akkor kérdezem képviselőtársaimat, van-e észrevételük. (Nincs
jelentkező.) Nincs. Akkor szavazunk. Ki az, aki a bizottságból támogatja a két indítvány
bármelyikét? (Szavazás.) Öt támogató. Ez kevés. Jelen vagyunk 22-en, a jegyzőkönyv
kedvéért is rögzítem, ez kevesebb, mint egyharmad. Tehát nem vettük tárgysorozatba.
Köszönöm.

Következik az ajánlás 3. pontjában Szatmáry Kristóf képviselő úr javaslata. Képviselő
úr nincs jelen. Esetleg valaki képviseli-e őt? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Kérdezem
erről a javaslatról a kormány véleményét.
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TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: És a képviselőtársaim? (Szavazás.) A többség támogatja, 14. Köszönöm
szépen. A 3. számú indítvány tehát többségi támogatással tovább megy.

Következik a 4. számú javaslat, ugyancsak Szatmáry Kristóf képviselő úr javaslata.
Mivel ő nincs jelen, a kormány véleményét kérdezem, támogatja-e a javaslatot.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. És képviselőtársaim? (Szavazás.) Hasonló az
eredmény, mint az előbb, eggyel több, 15 fős többségi támogatással. (Boldvai László szót
kér.) Tessék parancsolni!

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Elnézést kérek a bizottságtól, tudom, hogy nem
házszabályszerű, de szeretném a parlamenti képviselőket a kormányoldalon figyelmeztetni,
hogy amit önök tesznek Szatmáry Kristóf neve alatt, az a parlamenti törvényalkotásnak igen
sajátos, a Fidesz által gyakorolt technikája. Emlékeznek, a tegnapi bizottsági ülésen
bátorkodtam kérdezni az Egészségbiztosítási Alap elszámolása tárgyában. Megszavazták
annak rendje-módja szerint, és ebben a javaslatban teszik meg azt, hogy utólagosan az
államháztartási törvénnyel realizálják azt, hogy a nem létező szufficit bevételként
elszámolható. Elnézést kérek, hogy ezt így utólag elmondtam.

ELNÖK: Dancsó képviselő úr kíván reagálni erre a felvetésre. Parancsoljon!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Csak annyiban kell reagálnom, hogy szavaztunk egy
módosító javaslattól, a Házszabály alapján utólag már nincs lehetőség ezt indokolni vagy
véleményt fűzni hozzá. Szeretném kérni elnök urat, hogy e tekintetben következetesen járjon
el. Boldvai képviselő urat kedveljük, ezért ezt most még ez egyszer elnézzük.

ELNÖK: Köszönöm. Még segítséget kérek, nem értem, miben nem vagyok
következetes?

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Abban, elnök úr, hogy a szavazást követően utólag
már nem lehet egy módosító javaslathoz véleményt megformálni. Azt kérném, hogy ebben
következetesen járjon el.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: Köszönöm. Nem voltam következetes, viszont toleráns vagyok. Köszönöm
szépen.

Kedves Képviselőtársaim! A 4. számú napirendi ponthoz, ami az ez évi költségvetés
módosításával foglalkozik, nem érkezett módosító indítvány. Megkérdezem
képviselőtársaimat, tud-e esetleg valaki ilyen módosító indítványról. (Nincs jelentkező.) Úgy
látom, nem. E napirendi pont tárgyalását lezárom, megköszönöm a kormány képviselőinek
segítségét. Szép napot kívánok.
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Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő
fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok
megtárgyalása

Következik az 5. napirendi pont, az egyes pénzügyi tárgyú törvényekkel kapcsolatos
indítvány, több képviselő együttes javaslata.

Az ajánlás szerint az 1. pontban Tóbiás József, Simon Gábor és Boldvai László
képviselő urak kezdeményezték a törvényjavaslat módosítását. Kérdezem Boldvai László
urat, kívánja-e indokolni az indítványt. (Jelzésre.) Nem kíván indokolni. Ez ügyben
megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy miként vélekedik a törvényjavaslat
módosításáról.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
A jegyzőkönyv kedvéért még egyszer bemutatkozom, Nátrán Roland vagyok, a
Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. A kormány az ajánlási pontot nem
támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Az előterjesztőt nem képviseli senki. A kormány
nem támogatja. A bizottság támogatja-e a javaslatot? (Szavazás.) Négy igennel támogatta, ez
kevés, egyharmadot sem kapott.

Következik az ajánlás 2. pontjában Tóbiás József, Simon Gábor, Boldvai László urak
módosító indítványa. Kérdezem Boldvai László urat, kíván-e kommentárt fűzni hozzá.
(Jelzésre.) Nem kíván. Kérdezem a kormány képviselőjét.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az ajánlási pont összefügg az
előzővel, tehát a kormány ezt a javaslatot sem támogatja.

ELNÖK: Értem. Köszönöm. És a bizottság? Aki igennel szavaz, kérem, jelezze!
(Szavazás.) Négy igen, egyharmadot sem kapott.

Következik az ajánlás 3. pontjában ugyancsak Tóbiás József, Simon Gábor, Boldvai
László urak javaslata. Boldvai úr? (Jelzésre.) Nincs kommentár. Kormány?

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a
javaslatot. És a bizottság? Ki támogatja? (Szavazás.) Négy. Nem kapott egyharmadot sem.

Az ajánlás 5. pontjában Lenhardt Balázs képviselő úr tett módosító indítványt.
Kérdezem képviselő urat, kívánja-e indokolni a javaslatot. (Jelzésre.) Tessék!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Az előterjesztők részéről úgy szerepelt a
hírekben, hogy megszűnik az előtörlesztési, végtörlesztési díj, ami igazából azoknak jelent
segítséget, akik még nem kerültek olyan bajba, mint az a 900 ezer hitelt felvevő, aki
késedelembe esett a hitelei törlesztőrészleteivel. Ezzel alapvetően egyetértenénk, csak maga a
megfogalmazás konkrétan a javaslatban nem erről szól. Igazából csak a lakáscélú hitelekre
vonatkozik. A korábban megállapított 2,5, illetve 2 százalékos előtörlesztési díjat mérsékli
1,5, illetve 1 százalékra. Továbbra is jogosulttá teszi a hitelintézetet költségtérítésre. Létezett
korábban is egy kivétel, amikor a fennálló tartozás nem haladja meg az egymillió forintot, de
ez olyan kis jelentőségű, mondhatni nem életszerű lehetőség, mert az emberek többségének
tartozása jóval meghaladja az egymillió forintot, hogy ezzel gyakorlatilag nagyon kevesen
tudtak élni.

A másik új kivételként megjelenő pont, hogy amennyiben a hitelszerződés megkötését
követően már legalább 24 hónap eltelt, akkor az első részleges vagy teljes elő-, illetve
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végtörlesztés díjmentesen megtörténhet. Ez kétségtelenül már pozitív irányba mutat, de
véleményünk szerint itt is túl sok az indokolatlan kitétel, az, hogy legalább két évig fizetni
kell. Az egésznek a filozófiája az, hogy a bank, ha elfogadja az előtörlesztést, nem keletkezik
számára olyan pluszköltség, amit el kellene számolnia. Nyilván a bankok ezt fogják állítani,
de ez nem felel meg a valóságnak. A javaslat lényege az, bár figyelemmel kellett lenni arra,
hogy mely pontokat módosítja az előterjesztés, hogy előtörlesztési díjat egyáltalán ne
számíthassanak föl a bankok semmikor. Ez kellene hogy legyen a követendő irány, mert
semmi nem indokolja ezt a lehetőséget. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a kormány véleményét a javaslatról.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
A kormány nem támogatja a javaslatot a következő indokok alapján. Két fő indok alapján
nem támogatható a megfogalmazott javaslat. Az egyik az, hogy az Európai Unió hatályban
lévő irányelve alapján a fogyasztási célú kölcsönök esetében az előtörlesztés minimum díját
határozza meg. Hangsúlyozom, a fogyasztási célú kölcsönökről van szó, hogy rövid lejáratú,
fedezet nélküli hitelek esetében is indokoltnak tart az Európai Unió előtörlesztés esetén egy
minimális díjat meghatározni, mégpedig azért, mert az előtörlesztés nyilvánvalóan költséget
okoz a banknak. Ez az Európai Unió szakmai álláspontja. Azt gondoljuk, hogy hosszabb távú
kölcsönök esetében, mint amilyenek a jelzálog alapú hitelek, ez a költség nagyobb mértékben
jelentkezhet. Különösen indokolható ez abban az esetben, amikor jelzálogbank nyújt
lakáscélú kölcsönt. Ez esetben jelzáloglevelet bocsát ki a forrás megszerzéséhez. Ha
előtörlesztés történik, akkor a jelzáloglevél és az előtörlesztés között egy időbeli eltérés
keletkezik, ami pénzügyi kockázatot és költséget jelent a banknak.

Tehát ez az a két ok, ami miatt nem támogatjuk a javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Kedves Helyettes Államtitkár Úr! Erősítse meg, jól értettem-e, hogy uniós
irányelvről van szó. Mi a műfaja annak az uniós instrukciónak, ami azt mondja, amit ön itt
ismertetett? Irányelv, döntés, szabályozás?

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy európai uniós irányelvről
van szó, amit átültettünk a hazai joganyagba. De fontos hangsúlyozni, hogy ez a fogyasztási
célú kölcsönökről beszél. Mindössze egy analógiát akartam bemutatni. A jelzálog alapú
hitelek esetében európai uniós irányelv nem szól arról, hogy mekkora a minimális költség.

ELNÖK: Világos, értem. Köszönöm. Ki kíván szólni? Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Kedves Kormánypárti
Képviselők! Nekem megint úgy tűnik, hogy pápábbak vagyunk a pápánál az Unióhoz való
viszonyunkban. Egy olyan irányelvet akarunk átültetni a joggyakorlatba, ami nem létezik. A
kormány tisztelt képviselője elmondta, hogy az fogyasztási célú hitelekre vonatkozik,
szerintem ez a párhuzam egyáltalán nem állja meg a helyét. Másrészről nagyon furcsállom,
hogy a Fidesz fő érve az volt 8 évig az MSZP ellen, hogy ők a bankárkormány, ők a bankok
szolgái, és most keménykednek, hogy a bankokat megregulázzuk, ez egy nagyon jó irány is
lenne, de amikor itt van egy konkrét eset, mégsem adjuk meg az állampolgároknak, az
adósoknak a lehetőséget, hogy ingyen tudjanak előtörleszteni. Az előtörlesztésnél, még ha van
is valamekkora felára a bankoknál, szerintem ebben az esetben a kormánynak, az egész
Országgyűlésnek az állampolgárok mellé kellene állnia. Ez a kockázati felár, amit az
előtörlesztés jelenthet az időbeli eltérés miatt, és valamekkora bizonyára van, véleményem
szerint nem haladhatja meg, bár hatástanulmányokat nem láttam ezzel kapcsolatban, az 1-1,5
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százalékot. Így teljes mértékben elfogadhatatlannak tartom, hogy ezt a módosító javaslatot
elutasítjuk. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Dancsó József képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Végighallgattam Lenhardt képviselő úr érvelését is, helyettes államtitkár úr
szavait is, és azt kell mondanom, hogy az az analógai, amit helyettes államtitkár úr talált,
szerintem helyénvaló. Hiszen ha arról szól egy európai uniós irányelv, hogy a fogyasztási
hitelek esetében figyelembe kell venni azt, hogy banki szempontból milyen
forrásszerkezetben lehet finanszírozni a fogyasztási hiteleket, akkor egy hosszú lejáratú hitel
vonatkozásában nyilvánvalóan szerencsésebb, ha azt minél több hosszú forrással tudják
finanszírozni. A jelzáloghitel-intézetek esetében pedig a jelzáloghitel-levelek azok, amelyek
ezt a forrást meg tudják teremteni. Amikor lejár a hitellevél, akkor ki kell fizetni mind a tőkét,
mind pedig annak hozamait. E tekintetben, ha előtörlesztés lép föl, nyilvánvalóan megváltozik
a források lejárati szerkezete, a banknak megfelelő intézkedéseket kell hozni annak
érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a források. Illetve, ha nem várt forrás érkezik, akkor
nyilvánvalóan annak kihelyezéséről gondoskodni kell, módosítani kell a kihelyezések
összetételén. Ilyen értelemben ez nehezen kalkulálható, ezért kell valamilyen jellegű banki
szempontot is figyelembe venni, amikor előtörlesztésről van szó. Ezért szólt erről helyettes
államtitkár úr, amikor analógiát próbált keresni, hiszen hosszú hiteleknél, hosszú forrásoknál
ezek a költségek nagyobbak is lehetnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla képviselő úr jelentkezett először.

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék hosszabb
vitát folytatni erről a kérdésről, csak kezdett egy rossz érzésem lenni, olyan érzésem, mintha
mi éppen segítenénk a bankoknak az emberekkel szemben. De ez nem így van. El kellene
olvasni a javaslatot, tudni kellene, hogy miről szól. Tudja, az mindig sokat segít az anyag
megértésében, ha azt valaki alaposan elolvassa. A helyzet az, hogy az eddigihez képest
jelentős szigorítás, korlátozás történik a bankokkal szemben. És ez nagy különbség. Ha Vágó
képviselő úr azt mondja, "azt gondolom, hogy nem haladhatja meg az 1-1,5 százalékot", az
teljesen rendjén való, ezért szerepel benne 1-1,5 százalék, nem 2-2,5 százalék, mint korábban.
De most a javaslat nem arról, hogy ez szerepeljen benne, hanem arról, hogy ez se szerepeljen
benne. Csak azt szeretném kérni a tisztelt bizottságtól, hogy üljünk már rendesen a lovon, ne
fordítva. A helyzet az, hogy az eredeti javaslat az adósokon segít, nem a bankokon. Ahhoz
képest érkezett egy módosító javaslat, ami további szigorítást tartalmaz, ami a kormány és a
mi véleményünk szerint szakmailag nem megalapozott. Jó lenne megcsinálni, csak éppen nem
lehet. De üljünk már a ló megfelelő fertályára, tisztelt bizottság!

ELNÖK: Köszönöm. Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Egyrészt szeretnék pontosítani, nem azt
mondtam, hogy nem haladhatja meg a 1-1,5 százalékot, hanem nem éri el ez a  kockázat, ezért
is tartom indokolatlannak. Másrészről egy szóval nem mondtam az egész törvényjavaslat
vitájában, hogy önök a bankokat segítenék ezzel. Én most, ennél a módosító javaslatnál
mondtam, hogy ez a módosító javaslat segítene az állampolgároknak a bankokkal szemben.
Attól függetlenül, hogy most ez a módosító javaslat bekerül vagy nem, az LMP támogatni
fogja ezt a javaslatot. Viszont még inkább támogatnánk, ha ez a módosító javaslat bekerülne,
hiszen úgy érezzük, hogy ezzel sokkal többet tudnánk segíteni az állampolgároknak.
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Másrészt, amit Dancsó úr mondott az uniós irányelvről: itt a fogyasztási célú, fedezet
nélküli hitelek általában nem hosszú kifutásúak, így ott érthető, hogy ezt a kockázati felárat
beleépítik az előtörlesztésbe. De a lakáscélú jelzáloghiteleknél éppen a hosszú táv miatt volna
értelme annak, hogy ne kelljen pluszteherrel a hitelfelvevőket sújtani, hanem megengedni
nekik a szabad előtörlesztés lehetőségét. Ezt mint hiteltörlesztő mondom, hogy ez nagyon
nagy probléma, hogy pluszmarzsot tesz rá a bank azért, mert hamarabb szeretném kifizetni a
tartozásomat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Babák képviselő úr, tessék parancsolni!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Szóval, a 8
pontos törvényjavaslat nem előzmény nélküli. Nyilvánvalóan mindenki pontosan tudja, mi
volt az előzménye annak, hogy benyújtsák a tisztelt Ház elé. Szokták mondani, hogy
tárgyalásokat, egyeztetéseket igényel egy törvény. Rogán Antal és a többi előterjesztő ezt a
bankokkal megtárgyalták. Egy pozíció alakult ki, amelyben a korábban a szocialista-liberális
kormány által elengedett laza banki szabályozás mellett most egy keményebb szabályozás
érdekében tárgyalásokat folytattak. Az az igazság, hogy ezt a tárgyalást, mondhatni
egyezséget a bankokkal nagyon nehéz innen, kívülállóként felrúgni. Úgy gondolom, tisztelni
kellene azt a munkát, amit Rogán Antal és az előterjesztők, valamint a kormány belefektettek
ebbe.

Lehetséges, hogy ezek a kérdések számomra is aggályosak, de nem szeretném innen
fölrúgni azt az egyezséget, amellyel jelentős változást és pozíciót sikerült elérni egy
szabadjára engedett banki praxissal szemben, egy szabályozottabb és visszafogottabb
technikát sikerült kialkudnia Rogán Antalnak. Nagyon nehéz ebben a kérdésben állást
foglalni, mert jelentős változáson megy keresztül a hitelezés szabályozása. De azt is
tudomásul kell venni, hogy ez nem előzmény és nem munka nélküli. Mondom még egyszer,
nagyon nehéz belenyúlni egy ilyen tárgyalás konszenzusába, amely jelentősen változtatja,
módosítja a jelenlegi gyakorlatot. Ezt szerettem volna tehát elmondani, hogy nem előzmény
nélküli ez a javaslat. Sok érvet lehet mellé tenni, de lehet, hogy első lépésként el kell
fogadnunk ezt, a következő alkalommal pedig, ha rosszul fungál, akkor ismételten módosítani
kell a szabályokat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Előterjesztőként Lenhardt képviselő úr természetesen szót fog kapni a vita
végén. (Dr. Lenhardt Balázs: Ezekre szeretnék válaszolni.) Közben? Tessék parancsolni!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm. Több mindenre szeretnék reagálni.
Az Európai Unió szabályait, elsősorban irányelveit, ami nevében sem véletlenül irányelv, nem
kötelező érvényű szabály, mint egy határozat vagy rendelet, a kellő és egészséges kritikával
kell fogadnia minden kormányzatnak, amely az Európai Unió tagja. Mert az első rangú a
nemzeti érdek, nem pedig az európai uniós csúcsbürokraták elképzelései, amelyek mögött
nagyon is jól láthatóan erős banki lobbitevékenység áll. Hiába hoztak egy ilyen szabályzatot a
fogyasztói hitelekre, a Jobbik részéről azt is indokolatlannak tartjuk, mert igazából ebben a
helyzetben nem veszíthet semmit a bank. A visszafizetett forrásból megvan a lehetőségük újra
kihelyezni, folytatni hitelezési tevékenységüket.

A benyújtott indítványban három alapelv szerepel. Abban a második pont az, hogy
ezek a változtatások nem veszélyeztethetik a hazai bankrendszer működését. Kicsit olyan
érzésünk van, hogy nem a hazai bankrendszer működését nem veszélyeztethetik, de a Babák
úr által dicsért eredmények, engedmények, amiket Rogán Antal ért el, a banki profit
mennyiségét nem akarják veszélyeztetni. Amit Dancsó képviselő úr és Balla György is
jelentős eredménynek állított be. A harmadik pont pedig az alapelvek közül a közös
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kockázatviselés. Még mindig nem látjuk a közös kockázatviselést. Ennél a minimális
engedménynél is, ami az előtörlesztési díj eltörlését javasolja, azzal hozakodnak elő a
kormánypárti és kormányzati képviselők, hogy szegény bankok, nekik a jelzáloglevélből
adódóan micsoda kockázataik lehetnek, az minden, csak nem közös kockázatviselés, hanem
az ügyfélre való hárítása a kockázatnak.

Ez egy olyan helyzet, mintha egy kezét-lábát láncra vert ember jobb lábáról leverjük a
bilincset, és ünnepeljük, tapsoljuk, hogy jaj, de jó, most már szabadon mozog. Ez nem jelent
megoldást, teljesen más megközelítésre lenne szükség. Ahogy az sem véletlen, hogy
gyakorlatilag a legjelentősebb és legközérthetőbb segítség az úgynevezett tiszta lappal való
indulás lehetősége. Valahogy ezen a kiváló, Rogán úr által vezetett tárgyaláson ez kikerült a
végső tervezetből. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Herman István képviselő úr következik.

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Meggyőződésem, hogy a
Fidesz-kormány nem arról híresült el, hogy a bankok mecénása lenne. Úgy gondolom, ezt
nem kell különösebben indokolnom. Az előtörlesztés mértékéről vitatkozunk, miközben
figyelmen kívül hagyjuk, hogy a probléma több rétegű, hiszen volt bank, amely felelőtlenül
helyezte ki a hitelt, volt, aki felelőtlenül vette föl a hitelt, és volt, aki megalapozott,
felelősségteljes hitelfelvevőként egy megváltozott közgazdasági környezetben került abba a
helyzetbe, amilyenbe került. Most azon meg azon vitatkozunk, hogy aki egyébként sem tudja
fizetni a törlesztőrészleteit, számára az előtörlesztés mértéke mekkora legyen. Ne tegyük
magunkat komikussá! Akinek van arra lehetősége, hogy az előtörlesztést el tudja kezdeni, ki
tudja fizetni, azokat nem kéne ilyen vehemenciával védeni. Természetesen, még egyszer
hangsúlyozni kívánom, hogy az előterjesztés is egyfajta megszorítás. Most még kedvezőbb
helyzetet teremteni annak, aki egyébként is képes ezeket a terheket viselni, úgy gondolom,
indokolatlan. Nem is fogom támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Következik Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Szóval, ez
a javaslat konszolidált körülmények között helyes és kitűnő javaslat, de nem konszolidált
állapotok, hanem hadiállapotok vannak. Mégpedig a hitelkárosultak megsegítéséről
beszélünk. Próbáljunk életszerűen gondolkodni e tekintetben! Most szigorítások folynak, a
tárgyalások erre vezettek, és az életszerűségét szeretném minden képviselőtársamnak
felidézni. Ki előtörleszt? Akinek van pénze. Kit akarunk segíteni? Nem azt, akinek van pénze,
és előtörleszt. Banki viszonylatban egy megszorítást ne erőltessünk ilyenkor. A kitűnő
javaslatnak az a lényege, hogy akinek van pénze most is, és szeretne előtörleszteni, az költség
nélkül megtehesse. Ezt ezért nem tudjuk támogatni, mert jelenleg nem ez a szituáció van, nem
konszolidált állapot van, hanem a bankok jelentős megregulázására kerül sor a hitelek
kapcsán. Később esetleg, majd egy konszolidált állapotban ez a javaslat előkerülhet. De most
nem aktuális. Ezért nem tudjuk támogatni. Tisztelettel kérjük, hogy fogadja el ezt az érvünket.
Köszönöm még egyszer, elnök úr, a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm én is. Pósán képviselő úr is jelentkezett? (Jelzésre.) Tessék!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Egészen röviden csak azt
szeretném megjegyezni, hogy a lakáscélú jelzáloghitelt felvettek az a közönség, az a réteg,
amely felduzzadt számú, és a kormányzati megsegítési szándék alanyai azok, akik az
árfolyamváltozásból következően egyik pillanatról a másikra a törlesztőrészleteket nem tudják
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fizetni. Igen nagy ez a kintlévőség a bankok esetében. Ha banki szektornál minden oldalon
olyan törvényi szabályozást léptetünk életbe, ami a banki nyereség bármilyen szintjén elzárja
a csapokat, akkor a kérdés az, hogy egyáltalán hogyan és miként marad Magyarországon
hitelezésre alkalmas bankrendszer. Ebből a szempontból az előző véleményekkel egyet tudok
érteni, hogy most a nagyon rászorultakat próbáljuk segíteni. Az előtörlesztés esetében is,
amennyire lehet, próbáljunk regulázni, de nem feltétlenül a lenullázás eleve a cél. Óvatos és
mértéktartó lépéseket célszerű megtenni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb károkat
meg tudjuk előzni, ki tudjuk védeni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Mielőtt a javaslattevőnek zárszóra megadnám a
szót, megkérdezem a kormány képviselőjét, kíván-e reagálni a vitában elhangzottakra.
Tessék!

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Köszönöm a hozzászólásokat. Hasznosak voltak abból a szempontból is, hogy pontosabban
kellett volna megfogalmazni a kormányzati álláspont okait az elhangzottak alapján. Tehát a 8
pontos javaslatcsomag különösen azért egyezett a kormányzati szándékokkal, mivel jól
targetáltan a társadalom, illetve a hitelesek különböző csoportjait célzottan próbálja
megsegíteni. Három ilyen fő csoportot különböztethetünk meg. Azokat a hiteleseket, akik
nem képesek a törlesztésre. Ezeken próbál meg segíteni a javaslatcsomag az indokolatlan
díjak és költségek felmondást követő felszámításának kizárásával. Próbál azokon a
hiteleseken segíteni, akik kisebb-nagyobb nehézségek árán, de törlesztik a hiteleiket. A
javaslat azzal segít rajtuk, hogy az átváltási árfolyamot, illetve annak használatát
meghatározza. És a javaslat kedvezőbb helyzetbe próbálja hozni azt a társadalmi csoportot is,
amely hitellel rendelkezik, de képes ennek előtörlesztésére azzal, hogy az előtörlesztés
költségeit, díjait az indokolt mértékig csökkenti.

Ez a hangsúlyos rész szerintem. A kormányzat a legmagasabb szinten, miniszterelnöki
szinten is kifejtette, hogy az indokolatlan és érvelhetetlen költségek megszüntetése, illetve
korlátozása a kormányzat célja. De értelemszerűen ez nem vonatkozik az indokolt
költségekre, amelyek valóban jelentkeznek. Azért hivatkoztam az európai uniós irányelvre,
mert ez is alátámasztja, hogy tényszerűen felmerül költség a bankoknál akkor, amikor
előtörlesztésre kerül sor. Emellett a logika mellett utasította el ezt a javaslatot a kormány. És
még egy technikai megjegyzés. Az európai uniós irányelv jogszabály, jogi aktus, amelynek az
átültetése kötelező a tagországok számára. Ebben az esetben ez ráadásul azt jelenti, hogy az
ügyfelek számára sem kedvezőbb, sem kedvezőtlenebb irányba nem térhet el az állam ettől.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A javaslat előterjesztőjének adok szót,
hogy gondolatait összefoglalja. Lenhardt képviselő úrnak adok szót zárszóra.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Herman képviselő úr azt mondta, hogy a Fidesz
nem bankárkormány, nem a mecénása, illetve védelmezője a bankrendszernek. Akkor
szeretném emlékeztetni Herman urat arra, mert nem volt bent tegnap este ezen a vitán, hogy
az első Orbán-kormány 2001-ben hozta meg a 2001. évi CXX. törvényt, amely a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényt módosította. Ebben szerepelt az
az érdekes kitétel, amely lehetővé tette a bankok részére az egyoldalú szerződésmódosítást.
Erre elég volt, ha utalásként szerepelt az általános szerződési feltételekben, hogy a banknak
lehetősége van erre, és mind a díjakat, mind a költségeket módosította. Herman képviselő úr,
nem tudom pontosan, tagja volt-e az akkori Magyar Országgyűlésnek, de a Fidesz-frakció
egységesen megszavazta ezt a módosítást. Rogán Antal, Kósa Lajos, Babák Mihály szintén.
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Ennyit a háttérről. Talán Balla György is. Hogy ki a bankrendszer védelmezője, és ki a
szabadságharcos, úgy gondolom, ez önmagában bizonyítja.

Herman úr nem támogatja azok terheinek csökkentését, akik amúgy is bírják a
terheket. Hát ez annyira cinikus, hogy gyakorlatilag most a kormány is kimehetett volna
Kolontárra vagy Devecserre, és azt mondhatta volna, hogy aki elég munkaképes, annak ad
egy lapátot, és nem támogatja, mert ő maga is el tudja hárítani a károkat, dolgozzon vele.
(Arnóth Sándor: Rossz és gusztustalan hasonlat, ne haragudj. Szégyelld magad!) Minden
hasonlat rossz. Nem szégyellem el magam. Az egész előtörlesztés kérdése annyira nem
illeszkedik a jogrendszerbe! Ezt ki kell iktatni. Aki ezt nem látja be, az valóban a bankok
érdekeit védelmezi az összes többi emberrel szemben, a polgári jog érvényes általános
elveivel szemben.

A banki profit megtérülése miatti aggódás, amit Pósán képviselő úr adott elő, tényleg
oly mértékben hihetetlen, ahogy Rozgonyi Ernő is utalt rá, hiszen csak a tavalyi évben
bevallott könyv szerinti nyeresége a magyar bankrendszernek 300 milliárd forint fölött volt.
És ebben nincsenek benne azok a tételek, amelyeket a külföldi székhelyű kereskedelmi
bankok itteni leányvállalatai különböző tanácsadói díjakként, transzferárként kiutaltak,
kivettek már előzetesen, hiszen ez nem szerepel a végső eredményben. Ezek után azt
mondani, hogy ha tovább nyírjuk a gépet, szegények csomagolnak és elmennek. Egész
Európában az elmúlt 10 év átlagában a legjövedelmezőbb a magyar bankrendszer volt. Azt
érzem súlyos aránytalanságnak, hogy ha végre visszaállítjuk bizonyos szempontból a normális
állapotot, és megszüntetünk egy ilyen teljesen indokolatlan kitételt. Hogy ha a bankok
visszakapják a pénzüket, még akkor is jár valami plusz…? Azt gondolom, hogy igazából az
lenne a helyes, ha valamennyien azt néznénk, hogy köz érdekét hogyan tudnánk minél inkább
szolgálni.

Tudom jól, tisztában vagyok vele, hogy mennyire erős lobbitevékenységet tudnak
kifejteni a bankok saját érdekeik védelmében, de azt kell mondjam, próbálják magukat és
képviselőtársaikat ezektől minél távolabb tartani. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Herman Istvánnak megadom a szót, azután lezárom
a vitát.

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Pusztán csak a személyes
érintettség miatt kértem szót. Lenhardt Balász képviselő úr szarkasztikus és cinikus
összehasonlítását a leghatározottabban visszautasítom. A vállalkozói szférából érkeztem, több
mint 30 éves vállalkozói múlt van mögöttem, és a leghatározottabban állítom, hogy a banki
szféra nélkül a vállalkozói réteg ma sem tud működni, és pontosan az ilyen megszorítások
miatt, amiket egyébként végrehajtottunk már, a hitelpiacon forráshiányossá váltak a magyar
kis- és középvállalkozások. Igen, nem jutnak megfelelő forráshoz, recseg-ropog a magyar kis-
és középvállalkozói szféra. Ha további megszorításokat hajtunk végre a bankoknál, és
pontosan olyan szegmensben, ahol indokolatlan, akkor a legrosszabb utat választjuk.
Visszatérve még egy megjegyzésre. 1222-ig, az Aranybulláig is visszamehetünk, nem voltam
a képviselőtestület tagja, szeretném ezt közölni önnel, ugyanakkor szeretném azt is
tudomására hozni, hogy a jelenlegi intézkedések pontosan arra utalnak, amit meg is
fogalmaztam, hogy ez a kormány nem a bankok mecénása. Úgy gondolom, minden mondatért
lehet vállalni a felelősséget. Kérem, hogy az ilyen szarkasztikus összehasonlításokat mellőzze,
ami méltatlan önhöz, méltatlan hozzám. Ne tegye! Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Elnézést kérek, Arnóth Sándor képviselő úr, nem
láttam, hogy jelentkezett. Parancsoljon!
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ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, bár nem tudom, hogy a vitának
ebben a szakaszában, amikor elhangzott a zárszó, Lenhardt úr a képünkbe vágta, szólhatok-e.
Az SZMSZ-ünk sajátos fellazításának vagyunk tanúi. Szavazhatunk, de azért egy mondatot
engedjen meg Lenhardt képviselő úr. Tudom, hogy mindent tud, ahogy mások is abból a
pártból, de azért néhány dolgot talán egy tapasztalt, idősebb embertől elfogadhat. Az első az,
hogy egy szorzás úgy van, hogy a szorzandó összeszorozzuk a szorzóval, és akkor kijön a
végeredmény. De ha a kiscsirkét a borjúval szorozzuk össze, akkor nem jön ki jó szám, értse
meg. Amikor összehasonlításokat tesz, akár közgazdasági, akár históriai szempontból, akár
politikatörténeti szempontból, nem ártana, ha előtte olvasgatna egy kicsit. Vannak ilyen
folyóiratok. Ha azokat megnézi, akkor vélhetően talál racionális érveket és ellenérveket is
természetesen a dolgok összehasonlítására és a következtetések levonására. Ha erről lemond,
akkor azzal a gőggel ne jöjjön ócsárolni mások munkáját, amivel most megtette.

Az az összehasonlítás, amit ön tett most a 8 ember halálát okozó szörnyű
katasztrófával és egy másik gazdaságtörténeti problémával kapcsolatban, az gusztustalan volt.
Visszautasítom és kikérem magamnak! Én megszavaztam azt a törvénymódosítást, itt voltam.
Ön akkor talán még más padban koptatta a fenekét, de hagyjuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Mielőtt még személyeskedéssé fajulna a vita, lezárom
annyi megjegyzéssel, ha jó lenne, ha lenne a bizottságnak SZMSZ-e, amelyben többek között
az ilyen természetű, kvázi személyeskedő vitákat is szabályoznánk, illetve azt is, hogy
mennyit illik, szabad, célszerű beszélni egy vitában. Mivel ilyen nincs, meglehetősen
szubjektív elnöki állásfoglalás, döntés kérdése, hogy kit, miről és mennyit enged beszélni. A
vitát lezárom. (Többen szót kérnek.) Lezárom a vitát, elnézést, ez már nem termékeny. (Dr.
Lenhardt Balázs: Ügyrendi.) Ügyrendi, tessék!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Az előbb Dancsó képviselő úr felszólította
elnök urat Boldvai László hozzászólásánál, hogy a lezárt vita után ne adjon szót. Miután
lezajlott a vita, és a módosítást benyújtó, jelesül én hozzászóltam, utána két kormánypárti
képviselő megkapta a szót. Azért a kettős mércét ne alkalmazzuk. Engem nem zavar, csak
akkor legyen egységes elvek alapján vezetve az ülés. Ne úgy, hogy ha ellenzéki megszólal
valamiért, azt nem lehet, de a kormánypártiaknak ezt lehet.

ELNÖK: Jogos a kritika, megkövetem a képviselő urat. Hibázott a levezető elnök.
spongyát rá. Még egyszer mondom, lezárom a vitát.

A szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki ért egyet Lenhardt
Balázs képviselő úr módosító javaslatával. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Négy. Ki nem ért vele egyet? Tizenkettő. Tartózkodott? Nyolc. Nincs meg az egyharmad
sajnos. Nem sajnos, nem minősíthetek innen. (Babák Mihály: Ne is!) Végre egy elismerés.
Köszönöm.

Az ajánlás 5. pontjában Tóbiás József, Simon Gábor, Boldvai László képviselő urak
indítványa szerepel. Boldvai Lászlónak van észrevétele? (Jelzésre.) Nincs. Kérdezem a
kormány képviselőjét, van-e észrevétele ezzel a ponttal kapcsolatban.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a javaslatot nem
támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság véleménye? Tukacs képviselő úr,
parancsoljon!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Indoklást kérnék.
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ELNÖK: Indoklást kérünk, hogy miért nem támogatja a kormány a javaslatot. (Balla
György jelentkezik.) Ügyrendi, képviselő úr? (Balla György: Indokolnék.) Bocsánat, most a
kormány indokol, utána a képviselő úr is indokolhat. A kormányé a szó. Tessék!

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Az
előterjesztésben szereplő indoklásban lévő érveket osztja a kormány, miszerint a javaslat
elfogadásával a pénzügyi közvetítőknek biztosítana a javaslat extraprofit-szerzési lehetőséget.

ELNÖK: Ez volt az indok. Balla képviselő úr is akarja indokolni. Tessék!

BALLA GYÖRGY (Fidesz): El szeretném mondani, hogy miért, mert ez tipikusan az
úgynevezett adósságrendező hitelek létét próbálná megszüntetni, amivel teljes mértékben
egyet tudok érteni. Az adósságrendező hitelekről, aki egy kicsit is ismeri a rendszert, pontosan
tudja, hogy az valódi segítséget soha nem nyújt. Az gyakorlatilag arról szól, hogy a bankok
megpróbálják egymás felé a kihelyezéseiket ily módon növelni. Az adósságrendező hitelek
azt jelentik, hogy néhány hónapra kedvezményt adnak az adósnak, egyébként a
törlesztőrészletei néhány hónap elteltével magasabbak lesznek, mint korábban. Tehát valódi
lehetőséget nem nyújt, a hitel drágább lesz, és tényleg senki másnak nem hoz hasznot, csak a
pénzügyi tevékenységet folytató ügynököknek. Ezért szól a javaslat arról, hogy jelen esetben
ezt nem támogatja. Ebben az esetben ezzel mélyen egyet tudok érteni.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ki kíván még szólni az 5. ponthoz? A kormány
indokolta, tehát szavazás következik. Kérdezem, ki támogatja a javaslatot. Kérem
kézfelemeléssel szavazni! (Szavazás.) Hát igen. Egyharmadot kapott.

Következik az ajánlás 6. pontjában ugyancsak a Tóbiás-Simon-Boldvai triumvirátus
javaslata. Boldvai úr? (Jelzésre.) Nem kívánja ezt sem indokolni konzekvensen. A kormány
részéről van-e észrevétel?

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a javaslatot nem
támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről van-e észrevétel? Lenhardt
Balázs!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Ez a módosítás egyértelműen az adósok
ellenére van, a 24 hónapot, a két évet felemelik öt évre. Ez egy kicsit furcsa módosítás az
MSZP részéről. Úgy tűnik, hogy a banki lobbi erős minden szinten.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás
következik. Ki az, aki egyetért a 6. ajánlási ponttal. Kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Négy. Ez egyharmad sincs. Köszönöm.

Az ajánlás 7. pontjában Ertsey Katalin és Scheiring Gábor képviselők tettek javaslatot.
Nincsenek jelen. Kérdezem a kormány képviselőjét a javaslatról. Tessék parancsolni!

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a javaslatot nem
támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről van-e kérdés, észrevétel?
Vágó Gábor!
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Megkérdezhetem, hogy miért nem támogatja?

ELNÖK: Én kérdezhetem meg, de megkérdezem, miért nem támogatja. (Több
képviselő is jelzi, hogy bárki kérhet indokolást.) Bocsánat, egyelőre a vitát én vezetem.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez egy igazságügyi miniszteri
rendeletben szerepel, törvényi szinten nem indokolt, miniszteri rendelet szinten szabályozza a
kérdést.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Reagálni kíván Vágó Gábor. Tessék
parancsolni!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nem feltétlenül reagálnék, csak elmondanám a
véleményemet a módosító javaslatról. Itt a végrehajtási eljárásnál tudjuk, hogy bedől egy
hitel, áron alul megveszik az ingatlant, majd még pluszban jön a végrehajtó, aki elvisz
átlagosan 10 százalékos összeget is a ház eleve alacsony árából. Így akinek bedőlt a hitele, azt
még az ág is húzza. Ez a módosító javaslat ezt a gyakorlatot korlátozná, 5 százalékos plafont
adna a keselyűk repkedésének, hogy ezeket a végrehajtókat, akik mások szerencsétlenségéből
élnek, egy kicsit megzabolázzák. Szerintünk teljes mértékben indokolt az, hogy egy 5
százalékos plafont vezessünk be a végrehajtási eljárás jutalékára. Nem is értjük, hogy erre
miért nem tért ki a törvényjavaslat. Nem tudjuk, hogy ez is a bankok és a kormány közötti
drill része volt-e, de reméljük, hogy támogatható lesz, legalább egyharmadnyi szinten ez a
módosító javaslat. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e még valaki észrevételt tenni? (Nincs
jelentkező.) Megadom a szót a kormánynak, amennyiben élni kíván vele. (Jelzésre.) Nem
kíván.

Akkor a szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért a 7.
pontban Ertsey Katalin, Scheiring Gábor képviselők módosító javaslatával. (Szavazás.) Négy.
Ez nincs egyharmad.

Következik az ajánlás 8. pontja, ugyancsak az Ertsey-Scheiring páros javaslata.
Kérdezem államtitkár urat, miként vélekedik róla.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a javaslatot nem
támogatja az előző ajánlási pontnál elmondott indokok, érvek alapján. Szükségtelen ennek
kimondása, miután a mostani jogrendszerben is ez történik.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány nem támogatja. A bizottság véleménye? (Nincs
jelentkező.) Szavazás következik. Ki az, aki egyetért a javaslattal, és támogatja? Kérem,
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Négy. Egyharmadot sem kapott.

A napirendi pont lezárása

Kedves Képviselőtársaim! A napirendi pont végére értünk.

Bejelentések

Az Állami Számvevőszék múlt évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló
országgyűlési határozati javaslathoz nem érkezett kapcsolódó módosító indítvány. Ezért
kérem a bizottság felhatalmazását arra, hogy a Házszabály szerint szükséges lépéseket
megtegyem. (A bizottság tagjai jelzik egyetértésüket.) Köszönöm.
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Kedves Képviselőtársaim! Még a 7. napirendi pont van hátra. A Gazdasági
Versenyhivatal beszámolója még napirenden van a plenáris ülésen, tehát elvileg ahhoz még
érkezhet valamiféle módosító indítvány. Ha érkezik, akkor azt hétfőn kell megvitatnunk.
Miután ilyen egyelőre nincs, nincs miről tovább tárgyalnunk.

Az ülés bezárása

Megköszönöm mindenkinek az aktivitást. Az ülést bezárom. Jó munkát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 54 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


