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Napirend:

1. Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó

kedvezmények megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/2940. szám - a gazdasági és informatikai

bizottság módosító javaslatainak megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények

módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3124.

szám - Koszorús László (Fidesz) képviselő önálló indítványa -döntés tárgysorozatba-

vételről, általános vita)

3. A közszféra különösen magas kifizetéseinek különadójáról szóló törvény megalkotásáról,

valamint a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3113.

szám - Bertha Szilvia (Jobbik) képviselő önálló indítványa - döntés tárgysorozatba-

vételről, általános vita)

4. A lakáshitelesek megmentése érdekében felállított operatív eseti bizottság létrehozásáról

szóló országgyűlési határozati javaslat (H/3124. szám - Simon Gábor, Kiss Péter,

Mesterházy Attila, Tóbiás József, dr. Nemény András, Káli Sándor, Szűcs Erika, dr.

Varga László, Gúr Nándor, Pál Tibor, dr. Sós Tamás, dr. Garai István Levene, Tóth Csaba

(MSZP) képviselők önálló indítványa - döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita)

5. Egyebek
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1. Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

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

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Kara Ákos (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Hoffman Pál (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Tukacs István (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Balázs József (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz),

Balla György (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Dr. Bóka István (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz),

Ékes József (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz),

Font Sándor (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz),

Márton Attila (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz),

Dr. Pósán László (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

Dr. Vitányi István (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket, államtitkár urat.
Ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy helyettesítésekkel a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása előtt, hátha nem fogadjuk el a napirendet, köszöntöm új
képviselőtársunkat, Kara Ákos képviselő urat, aki a tragikusan elhunyt Arnóth Sándor
kollégánk utódjaként lesz tagja bizottságunknak. Képviselő úr, sok sikert kívánok. Korát
tekintve jó esélye van annak, hogy ennek a bizottságnak a szakmai színvonalát javítsa,
tanuljunk egymástól. Sok sikert. (Kara Ákos: Köszönöm. - Babák Mihály: Kitűnő ember.)

A napirend elfogadása

Tisztelt Bizottság! A napirendi ajánlást ismerjük, ehhez észrevétel nem érkezett.
Kérdezem, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta
napirendjét.

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó
kedvezmények megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott gazdasági bizottsági
módosító javaslatok megtárgyalása

Rátérünk az 1. napirendi pontra, ami az Összefogás az Államadósság Elleni Alappal
kapcsolatos törvényjavaslatot tartalmazza. Szatmáry Kristóf államtitkár úr lesz a partnerünk.
Meg is kérdezem államtitkár úrtól, hogy a gazdasági bizottság módosító javaslataival
kapcsolatban miként vélekedik.

SZATMÁRY KRISTÓF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Elnök
Úr! Képviselőtársaim! Ha tudok segíteni a bizottság gyors működését, akkor azt mondanám,
hogy az összeset támogatjuk.

ELNÖK: Igen, köszönjük szépen. Tessék mondani egyben!

SZATMÁRY KRISTÓF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ja, hogy ilyen rövid volt?! Elnézést kérek. Ez valóban lakonikus vélemény.
(Babák Mihály: Sommás, nem lakonikus.)

Miután itt összefüggő pontokról van szó, nincs szükség arra, hogy egyesével menjünk
végig. Az 1., 2., 4., 5., 6. pontokról kell dönteni. (Az elnököt figyelmeztetik, hogy a 3. pont is
beletartozik.) Még egyszer mondom, hogy pontos legyen, az 1., 2., 3., 4., 5. és 6 pont
összefügg egymással, tehát ezekről együtt lehet szavazni.

A napirendi pont lezárása

Megkérdezem a bizottságot, egyetért-e azzal, ezeket a javaslatokat támogatja-e a
bizottság. Aki támogatja, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Egyértelmű többség. De azért megkérdezem, ki nem támogatja. Kettő. Ki
tartózkodik? Kettő. A bizottság támogatja a javaslatokat. Köszönöm.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények



- 7 -

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

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, amelyben képviselői indítványok szerepelnek,
elsőként Koszorús László képviselő úré a személyi jövedelemadóról szóló törvény
módosításával kapcsolatban. Koszorús képviselő úr itt van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Képviseli őt valaki? Dancsó képviselő úr, parancsoljon!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Az szja-törvény kapcsán kellett ezeket a módosításokat a képviselők elé
hozni. Arról van szó ugyanis, hogy december 27-én a kormányhatározat alapján több
alapítvány és közalapítványt megszűnt, amelyek addig adómentességet élveztek a kifizetéseik
után a különböző ösztöndíjak, külföldön folytatott tanulmányok vonatkozásában. Ezek a
kifizetések közcélúnak és közhasznúnak minősülnek. Mivel ezeknek az alapítványoknak,
közalapítványoknak a kifizetéseit, amelyeket az akkori kormányrendelet 4. pontja tételesen
fölsorolt, a Wekerle Sándor Közalapítvány veszi át, kezeli, a hatályos szja-törvényben is
rendelkezni kell ezeknek a változásoknak az átvezetéséről, illetve pontosítani azt, hogy ezek a
kifizetések továbbra is adómentesek. A módosító indítvány Koszorús képviselő úr tollából ezt
a szabályrendszert határozza meg. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Először a kormány véleményét kérdezem a javaslatról.

A kormány álláspontjának ismertetése

SZATMÁRY KRISTÓF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. A
javaslat a kormány szándékaival egyező, ebből kifolyólag mind a tárgysorozatba-vételt, mind
az általános vitát támogatjuk.

Kérdések, észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kinek van kérdése a javaslattal kapcsolatban?
Tukacs képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném kérdezni az
előterjesztőt képviselő Dancsó képviselőtársamtól, hogy a decemberi döntéskor miért nem
merült fel az, hogy ezeket az adótörvényeket is módosítani kell. Mi az oka annak, hogy ezek
most kerülnek elénk?

ELNÖK: Van-e még kérdés? Mert akkor majd egyben válaszolhat a képviselő úr.
(Nincs jelentkező.) Nekem is lenne egy kérdésem, képviselő úr, az, hogy végül is mi a
szakmai indoka annak, hogy ezeket az eddig létező alapítványokat megszüntetni javasolja a
képviselő úr, és egy alapítványba tolja össze azokat a feladatokat, amelyeket eddig többféle
alapítvány látott el. Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs több kérdés. Akkor tessék, a
válaszra megadom a szót.

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. Nem a képviselő úr
kívánja megszüntetni az alapítványokat, hanem a kormány határozott december 27-én
bizonyos alapítványok, közalapítványok megszüntetéséről. E tekintetben ez a javaslat nem a
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megszüntetésről dönt, ezt a kormány döntötte el december 27-én. Csak a pontosítás kedvéért
mondom elnök úr kérdésére, hogy e tekintetben az okafogyott.

Tukacs képviselő úr kérdésére pedig mondanám, hogy április 30-a volt határidőként
meghatározva ezen alapítványok megszüntetésére, ezért májustól kell ezeket rendezni. A
törvényjavaslat kihirdetését követően hatályba lép, ezért volt szükség a mostani benyújtásra.
December 27-én nem a megszüntetésről döntöttek, és most, április 30-a után került
napirendre, amikor ezek az alapítványok már nem működnek. Viszont a feladatot átvette a
Wekerle Közalapítvány, ezért kell ezt a változtatást átvezetni.

ELNÖK: Köszönöm a helyesbítést. Valóban rosszul kérdeztem. Akkor most pótlólag
hadd tegyem föl a kérdést Szatmáry Kristóf államtitkár úrnak, hogy a kormány miért szüntette
meg ezeket az alapítványokat, amelyek helyére lép most a másik. Köszönöm. (Babák Mihály:
Épp ideje volt. Sokan voltak)

SZATMÁRY KRISTÓF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A válasz nagyjából talán
egyértelmű .A kormány úgy gondolta, hogy azok a feladatok, amelyek korábban sok-sok
különböző alapítványnál viszonylag kevésbé transzparens módon történtek, a gazdasági
racionalitás, a gazdaságosság és az átláthatóság szempontjából célszerű egy alapítványnál
kezelni. Ez volt az alapkoncepciója a kormányzatnak.

ELNÖK: Köszönöm a válaszokat. Kinek van észrevétele, a vitában ki kíván részt
venni? Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Annyiban szeretném államtitkár urat kiegészíteni,
hogy 24 közalapítvány megszüntetéséről döntöttek akkor, december 27-én. Tehát nagyon
szerteágazó volt a közalapítványok rendszere, ezért kellett egy közalapítványhoz telepíteni
ezeket a feladatokat. Bocsánat a kiegészítésért, csak az információbőség kedvéért volt.

ELNÖK: Most már teljesen informált vagyok, úgyhogy köszönöm a felvilágosítást. Ki
akar a vitában részt venni? Tukacs képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ezt az előterjesztést
támogatni fogjuk azért, mert tartalmilag támogatható az, hogy az eddig adómentességet
élvező kifizetések továbbra is azok legyenek.

Ezután viszont csak el kell mondani azt, csak Dancsó képviselőtársam iránti
tiszteletből nem foglalkozom ezzel a jogalkotási mizériával, ami itt történik, de a kormány
nyugodtan elintézhette volna ezt az ügyet akkor, amikor a megszüntetésről döntött. Nem
akadályozta ebben semmi. Ugyanezt a javaslatot kormányjavaslatként csatolhatta volna az
alapjavaslathoz. Most az történik, hogy felfedezve ennek hiányát, egy nem kormány-, hanem
egyéni képviselői indítvány pótolja ezt. Nyilvánvalóan a megszokott célból, hogy ne legyen
ennek különösebben túlságosan széles egyeztetése, vitája.

Nem az első eset ez. Hadd említsek egy másik képviselőtársamat. Babák
képviselőtársamat is mélységesen tisztelem, különösen közös gyökereink miatt, mármint a
szarvasi és nyíregyházai tótság és tirpákság miatt, hogy érthető legyen, de ennek ellenére is
ordít múltkori napirendi pontban tárgyalt módosító javaslatnál, hogy kormányzati
hiányosságot orvosol vele, nem az ő saját álláspontjaként alakult ki az a viszonylag hosszas
módosító indítvány. Mindenképpen le kell szögezni a napirend tárgyalásakor, hogy az a
jogalkotási folyamat, ami jelenleg zajlik, nem kielégítő, és akkor még igyekszem viszonylag
enyhén fogalmazni. Az, hogy utólag kell helyrepofozni előterjesztéseket, utólag kell az egyes
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hiányosságokat pótolni, arra utal, hogy itt egy eléggé kapkodó és átgondolatlan törvényhozási
folyamat zajlik. Elnök úr, köszönöm a szót.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kinek van még észrevétele? Babák képviselő úr először.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Ne haragudjon
meg Tukacs István képviselőtársam, önnek lehet ilyen véleménye, és ezt tisztelem. De tudja,
az az igazság, hogy ha ezt nem mondta volna, akkor nem szóltam volna hozzá. Ugyanis a 8 év
alatt nagyon sok és elavult társadalmi viszonyt önök nem szabályoztak. Rengeteg a munka.
Ön is tudja nagyon jól, hogy ebben az országban szegénység van, rendetlenség van,
gyakorlatilag egy jogág, egy szolgáltatás sincs rendben, mert minden törvény elavult. Túl sok
volt a mellékfolyó, nehezen volt áttekinthető, hogy hol csorog el az állam pénze. A gazdaság
is ki van véreztetve. De mondhatnék bármit, az egészségügyet, az oktatást, az agráriumot,
amelynek szabályozása elmaradt az önök idejében. Úgyhogy tempózni kell, és ebben
előfordulhat alkalmasint hiba. Beismerem őszintén, de ezt is gyorsan lehet pótolni, és nagyon
örülök, hogy Rogán képviselőtársam (Tukacs István: Koszorús László.) benyújtotta ezt a
törvényjavaslatot. Tessék? Akkor ő. Teljesen mindegy. Akkor is örülök neki, hogy
rendeződnek állapotok. Elnéztem. Köszönöm, hogy szólhattam, elnök úr. Nem kell ebben a
dologban pánikolni, a helyzet, amit itt hagytak, elég pánikra hangoló. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha már itt Tukacs
képviselő úr a tiszteletet említette, én is hadd csatlakozzak ehhez. Lehet, hogy képviselőúr
nem tudja, de Orosházáról telepítettek át sok családot Nyíregyházára, tehát e tekintetben ez a
háromszög létezik, nemcsak egyenes vonal kettőjük között. Ez a kölcsönös szimpátia
valószínűleg innen is fakadhat.

De visszatérve a javaslat érdemi részére egy kis helytörténet után. December 27-én
kormányrendelet döntött ezeknek a közalapítványoknak a megszüntetéséről, kormányrendelet
pedig nyilván nem módosíthat adótörvényt. Mivel enne határideje április 30-a, e tekintetben
semmilyen törvénykezési probléma vagy hiányosság, legalábbis részemről nem merült föl.
Ott még azért nem tartunk, hogy kormányrendelettel adótörvényeket lehessen módosítani, hál'
istennek. (Tukacs István: Ne idegesítsen! - Babák Mihály: Úgy, mint a szocialisták csinálták.)
E tekintetben tehát nem lehet probléma az, hogy most került be ez a törvényjavaslat, hiszen
április 30-ig ezek a közalapítványok még működtek, jogilag is működőképes állapotban
voltak. Az a felvetése tehát Tukacs képviselő úrnak, úgy gondolom, helytelen, hogy
bármilyen kormányzati vagy jogalkotói összevisszaság, felületesség lenne. Egyszerűen most
került be, május közepén, az első adandó alkalommal az, hogy az adótörvényekben is valóban
parlamenti döntéssel, mint ahogy demokratikus viszonyok között kell, átvezessük a
módosítást. Teljesen logikus és okszerű folyamatok zajlanak, nem tapasztalok ebben az
esetben semmilyen olyan felvetést, amit Tukacs képviselő úr esetlegesen sugalmazott volna.
Úgy gondolom, rendjén való, hogy ez elfogadásra kerül, a képviselők is megszavazzák.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm én is. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. A
bizottság elnökeként hadd tolmácsoljam azt a megjegyzésemet, akár nehezményezhetem is,
hogy a kormány nem fűzött ehhez kommentárt. Ezért köszönöm Dancsó képviselő úrnak,
hogy kijavított. Magyarul, a kormány által megszüntetett több mint 20 alapítványról,
közalapítványról nagyon szívesen olvastam volna némi háttéranyagot, hogy miért kellett
ezeket megszüntetni. Mert ez így túl általános. Ezek közhasznú szervezetek, ezeknek
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kuratóriumai voltak, ezeket valaki ellenőrizte kívülről. Elvileg az Állami Számvevőszéknek
kellett volna. Szóval, melyek azok az információk, amelyek odavezettek, hogy ezeket
megszüntette a kormány, és most helyettük itt van egy új alapítvány, amely bizonyára jól fog
működni. Tisztelettel jelzem államtitkár úrnak, hogy hasonló előterjesztések alkalmával
méltassák annyira a bizottságot, hogy valamilyen háttéranyagot készítenek. Nekem ez a
hiányérzetem, egyébként nincs gondom a javaslattal.

Ennyi volt az én véleményem. Ha másnak nincs véleménye (Nincs jelentkező.), akkor
a szavazás következik.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való
alkalmasságáról

Ki az, aki egyetért azzal, hogy tárgysorozatba kerüljön az önálló képviselői indítvány?
Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Látható többség. Ki az, aki nem ért vele egyet?
Ilyen nincs. Tartózkodott? Kettő. Két tartózkodás mellett a bizottság egyetért azzal, hogy a
bizottság tárgysorozatba kerüljön.

Az általános vitára való alkalmasságról is döntenünk kell, így még egy szavazás
következik. Általános vitára ki tartja alkalmasnak? (Szavazás.) Mindenki alkalmasnak tartja.

Akkor kell egy bizottsági előadót választanunk. Egy gyors önkéntes jelentkezőt
szeretnék látni. Tessék parancsolni, Herman képviselő úr!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Mikor kerül sorra, mert én csak holnap délre
érek be?

ELNÖK: Tukacs képviselő úr vállalja. Olyan szép az élet, hogy ellenzéki képviselő
vállalja az előadói szerepet. Akkor szavazásra teszem föl a kérdést, ki az, aki egyetért azzal,
hogy Tukacs képviselő úr legyen a bizottsági előadó. (Szavazás.) A kisebbség. Ezek után ki
lesz? Mégis Herman képviselő úr fogja tolmácsolni a bizottság véleményét a plenáris ülésen.
Köszönöm.

A közszféra különösen magas kifizetéseinek különadójáról szóló törvény
megalkotásáról, valamint a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló, önálló
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének tárgyalása

Következik a második képviselői önálló indítvány, Bertha Szilvia javaslata. Ő nincs
itt, úgy látom. Viszont Lenhardt Balázs képviselő úr képviseli az indítványt. Tessék
parancsolni!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik), előterjesztő: Erre az önálló képviselői
indítványra azért volt szükség, mert az Alkotmánybíróság eltörölte a különadóról szóló
törvényt. Ezért egy olyan megoldást kínálunk most a kormánypártoknak elfogadásra, amivel
megvalósul az eredeti jogalkotói cél amellett, hogy maximálisan figyelembe veszi az
Alkotmánybíróság határozatában megfogalmazott fenntartásokat. Nagyon ajánlom
képviselőtársaim figyelmébe, mert kielégíti azt a társadalmi igényt, ami keletkezett,
ugyanakkor nem kerül megint összeütközésbe az Alkotmánybírósággal.

Nyilván sok illúzióm nincs, hogy így nem fogják elfogadni, de esetleg egy saját
indítvány keretében is elgondolkodhatnak azon, hogy benyújtják-e ilyen tartalommal ezt a
törvénymódosítást. Ez a közszférában kifizetett olyan közpénzekre vonatkozik, amelyek
nagyságrendjüket és indokoltságukat tekintve vélhetően jóerkölcsbe ütköző bevételnek
számítanak. Az innen származó adó az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba kerülne. A
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törvény hatálya nem terjed ki azokra a bevételekre, amelyek törvényi előírás vagy kollektív
szerződés alapján járnak, tehát amit, úgymond, a munkavállaló alanyi jogon szerez meg. Ez
volt az Alkotmánybíróság jogi érvelésében a fő sarokpont, ami alapján nem lehetett
megállapítani a törvény érvényességét.

Szintén több kitétel van benne, hogy mi nem minősül bevételnek, a jogviszony
megszűnésének évében esedékes szabadságmegváltás, a jubileumi jutalom, a felmentési
időszak bére. A lényeg, hogy megvalósítható úgy a visszamenőleges hatály, hogy az ellen
nincs az Alkotmánybíróságnak sem kifogása. Azt egyébként az elmúlt héten kedden, május
10-én az Alkotmánybíróság szóvivője is elmondta egy sajtótájékoztató keretében, önmagában
nem a visszamenőleges hatály a gond, mert az adóelévülési időszakon belül ez kivethető. Az
egyéb feltételek miatt kellet megállapítani, hogy az adott törvény alkotmányellenes volt.
Tehát a törvényjavaslat szerint, amit képviselőtársam nyújtott be a Jobbik részéről, szintén
ötéves hatályra, az adóelévülési időszakon belül lehet kivetni ezt az adót.

Nem kell itt a bizottság előtt részleteznem, az előző két órában egy albizottsági ülés
keretében azt vizsgáltuk, hogy a csökkent munkaképességű, illetve fogyatékos emberek
foglalkoztatásában milyen visszaélések történtek az elmúlt időszakban. Az elmúlt 8 évben
rengeteg, mindenképpen aggályos és jóerkölcsbe ütköző kifizetés történhetett meg, és a
társadalom igazságérzete azt követeli, hogy kerüljön vissza állami fennhatóság alá. A
benyújtott törvényjavaslat az adó alapját és mértékét ugyanúgy fönntartja, az állami
vezetőknél a 2 millió forint feletti jövedelmi határt, illetve az egyéb munkavállalóknál  a3,5
milliós összeget, míg az adó maga 98 százalékos. Van egy külön rendelkezés, ami szintén az
Alkotmánybíróság okfejtésében benne volt, hogy h a azóta olyan jövedelmi viszonyok közé
került az a magányszemély, aki megkapta ezt a bevételt, az ő vagy a vele együtt élő, közeli
hozzátartozói létfenntartása kerülne veszélybe, akkor az adóhatóság jogosult mérsékelni vagy
elengedni a különadót, amihez az Art.-t kell módosítani.

A múlt héten tárgyalta a bizottság a kormánypártok által végül elfogadott módosítást,
ami csak a 2010. évre vonatkozik, és Veres képviselőtársam vetette föl, hogy az
adójogszabályok kihirdetésére minimum 45 nap kell hogy rendelkezésre álljon, itt a
törvényjavaslatban szintén szerepel ez a hatálybaléptetés a vegyes rendelkezések között,
eleget téve a jogállami követelményeknek. Tehát 45 nap múlva lép hatályba ez a törvény.
Kösznöm.

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

A kormány álláspontjának ismertetése

SZATMÁRY KRISTÓF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Talán nem lenne célszerű, és nem is próbálkoznék itt a múlt heti parlamenti vitát
újra lefolytatni, hiszen ezt jó néhány órán keresztül tárgyalta a parlament. A tárca álláspontja
szerint a múlt héten elfogadott ez irányú törvényjavaslat a kormány szándékának megfelelően,
és bízom benne, hogy az Alkotmánybíróságnak is megfelelően kezeli ezt a kérdést. Ebből
következőleg nem tartjuk most, jelen pillanatban célszerűnek ezeket a módosító javaslatokat,
tehát nem támogatjuk az általános vitáját. Köszönöm.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kinek van kedve a vitában részt venni,
kérdezni? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Akkor vélhetően nincs reagálási igénye államtitkár
úrnak.
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Ezért megkérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy tárgysorozatba kerüljön az
indítvány. (Szavazás.) Kettő. Ez nincs egyharmad sem. Ezek után azt a kérdést föl sem
teszem, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e a bizottság. Köszönöm szépen.

A lakáshitelesek megmentése érdekében felállított operatív eseti bizottság létrehozásáról
szóló, egyéni képviselői indítványként benyújtott országgyűlési határozati javaslat
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

Következik az MSZP-s képviselők eseti bizottság létrehozására vonatkozó javaslat.
Kérdezem, kívánja-e valaki indokolni. Tessék, Tukacs képviselő úr!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

TUKACS ISTVÁN (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. A benyújtók és
elsődlegesen a fogyasztóvédelmi bizottság elnöke nevében is elnézést kell kérnem, hogy nem
tudja képviselni a bizottság előtt az előterjesztést, de éppen egy másik bizottságban teszi ezt.
Az előterjesztésnek az az oka, hogy a fogyasztóvédelmi bizottság elnökéhez fordultak
különféle társadalmi szervezetek és egyesületek, hogy kezdeményezzék a devizahitelesek
problémájának alapos megvitatását egy parlamenti eseti bizottságban. Azok a fejlemények,
amelyek arra utalnak, hogy a kormány kevésbé fordul a devizahitelesek képviselőihez, és több
energiát fordít a bankokkal való egyeztetésre, nemcsak azt bizonyítja, hogy nem veszi
figyelembe mindazok véleményét, akik képviselik a devizahitelesek egy-egy részét vagy
egészét, hanem azt is, hogy a megoldást kizárólag egy olyan alkuban látja, ahol a hitelnyújtók
és a kormány állnak egymással tárgyalási viszonyban.

Bizottsági elnök úr előterjesztése éppen arra irányul, hogy paritásos parlamenti
bizottságban egyrészt vizsgáljuk meg alaposan a problémát, hiszen gyakorta fordul elő, hogy
értesülve a kommunikációból a kormány szándékairól, nem teljes körű a problémaismeret a
devizahitelesek ügyében. Hiszen más a problémájuk azoknak, akik esetleg már reménytelen
helyzetbe kerülve ingatlanjuk, lakásuk elvesztésével kell hogy számoljanak, más a helyzetük
azoknak, akik különféle, egyébként nem feltétlenül sorsszerű, hanem például kormányzati
intézkedések miatt csökkenő jövedelemmel kell számolniuk és azzal, hogy a következő
időszakban nem tudják törlesztésüket a kívánt ütemben folytatni. És más a helyzetük
tájegységenként és a szociális állapotuk alapján ezeknek a családoknak.

Amennyiben ez így van, akkor indokolt egy teljesebb körű felmérés, és indokolt ezt
egy parlamenti bizottságban megvizsgálni, és indokolt megjeleníteni mindazok véleményét,
és megoldásai javaslatát a bizottság munkájának következményeként, akik a parlamentben
különféle javaslatokkal éltek már. Hiszen az eddigi kormányoldali javaslatok mellett,
emlékeim szerint, megtalálhatók mind az LMP, mind a Jobbik és nem utolsósorban a
szocialisták véleménye is, amelyben a tavalyi Rogán-féle, hogy mondjam, eléggé a felszínt
kapirgáló javaslathoz képest egy mélyebb és átfogóbb megoldást javasolnak. A mondott
ellenzéki pártoknak egyébként egymástól eltérő ebben a megoldási javaslatuk és a hozzá
kapcsolódó eszközeik. Ennek ellenére sem lenne haszontalan azokat az elemeket feltárni
ezekből a javaslatokból, és ebben megpróbálni segíteni az ezzel kapcsolatos törvényhozási
munkát, ami arra irányul, hogy lehetőség szerint még ebben a félévben a parlament elé
kerülhessen.

Azért nagyon fontos beszélni egy kicsit az időtávról is, mert ha jól emlékszem, a
kormány önmagához képest csúszásban van. Tehát a tavalyi évben előbb egy kora nyári, majd
egy év végi időpontot jelölt meg a koncepció, illetve utána a megoldás kidolgozására. Ehhez
képest ott tartunk, hogy május közepe táján nincsenek pontos ismereteink arról, mint ahogy
senkinek sincs, hogy mit tartalmaznak majd a javaslatok, mennyiben jelentenek ezek
megoldást, milyen forrásokat vesznek igénybe, hogyan vesznek ebben részt a hitelnyújtók, a
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hitelt felvevők, a kormányzat és az önkormányzatok képviselői, hogyan fog az egész
szisztéma működni. Nyilván egy ilyen bizottságnak az is a feladatkörébe tartozna, hogy
amennyiben ezek a kormányzati elképzelések publikusak, akkor ezeket megvitassa,
megvizsgálja, előzetesen próbálja meg akár javítani is.

Összességében tehát, elnök úr, azzal szeretném az indoklást zárni, hogy szocialista
képviselők javaslatáról van szó, de a fogyasztóvédelmi bizottsághoz érkezett a megkeresés,
amelyet a bizottság szocialista elnöke javaslat formájában szeretne a parlament elé juttatni. A
pénzintézetek, behajtók, végrehajtók működését szabályozó jogszabályokat, a kilakoltatással
végződött hitelezések szúrópróbaszerű ellenőrzését, vizsgálatok összevetését a jogszabály-
módosításokkal, a kommunikációt, társadalmi párbeszédet és az érintett hatósági állami
szervezetek és más szervezetek munkájának összehangolását célozza meg az erre a
bizottságra tett javaslat. Elnök úr, ennyi volt az indoklásom, Köszönöm szépen.

Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Én is köszönöm. Kinek van észrevétele, ki akar megjegyzést fűzni az
indítványhoz? Lenhardt képviselő úr!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Az MSZP-s képviselőtársak problémafelvetése
teljesen jogos, úgyhogy valóban ez egy olyan súlyos és megoldatlan probléma, ami jelenleg
talán az egyik legnagyobb társadalmi feszültséget kelti a munkanélküliség mellett
Magyarországon. Úgyhogy én is felhívnám képviselőtársaim figyelmét, hogy itt igenis
szükség lenne gyorsabb és hatékonyabb lépésekre, mert ez a gond csak halmozódik. A
kilakoltatási moratórium lejártát követően pedig hogy ez milyen eszkaláción keresztül fog
megjelenni, az most még felmérhetetlen. Úgyhogy, én úgy érzem, ez tényleg egy támogatható
és pozitív javaslat. Kérném önöket is, de ha ezt nem is, valamiféle megoldást ki kellene
dolgozni, mert mindnyájunkra visszahat ennek megoldatlansága.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még észrevétel? Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szólás lehetőségét.
Egyetértek az aggodalmakkal, tisztelt képviselőtársaim, de az az igazság, hogy a múltkori
vitanapon nagyon részletesen kitárgyaltuk ezt. Őszintén hálás vagyok a patkó minden
oldalának, mert különös és egyedi, sőt, részletszempontokat is sikerült megtárgyalnunk. Úgy
gondolom, kellő muníciót adtunk a kormánynak a vitanap kapcsán, hogy a megoldásokat
keresse. És fogja is keresni.

Egy biztos, hogy ez egy olyan feszítő gond, ami 2004-ben keletkezett, tisztelt
szocialista képviselőtársaim, amikor a lakáshitelt általában a svájci frank irányába áttolták.
Úgyhogy most nem értem az önök tüsténkedését. Még ha a bankválság kipattanása kapcsán
hozták volna szóba! De nem tettek semmit. Bár ezzel a megjegyzéssel sokat nem érek el.
2008-ban, amikor önök voltak kormányon, nem tettek semmit. 2009 úgy telt el, hogy semmit
nem tettek, csak látszatintézkedéseket hoztak. 2010-ben az első öt hónapban semmit nem
tettek. Most egy éve próbálkozik erre a fekélyesedő problémára megoldást keresni a kormány,
ami nem könnyű dolog, ezt önök is nagyon jól tudják. Már csak azért sem könnyű, mert az
államkasszában egy fillér nincsen. Úgyhogy jó, ha tudják, egy fillér nincs ilyen célokra,
hiszen a költségvetés hiánya most is magas, azon kívül nyilvánvaló, hogy egy ügyletnél,
amely a hitelnyújtók és a hitelfelvevők között jön létre, nagyon meg kell vizsgálni azokat a
szempontokat, amelyeket a patkó jobb és bal oldalán a múlt alkalommal nagyon-nagyon
szépen kitárgyaltunk. Olyan aspektusokra is felhívták a figyelmet, amelyek alapján először
még más hatóságoknak is ténykedniük kell ahhoz, hogy végleges megoldásra kerüljön sor.
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Elmondom pontosan, miről van szó. Olyan egyoldalú szerződések köttettek,
amelyekben csak az adósnak voltak kötelezettségei, és nyilvánvaló, hogy ez a megoldást is
más irányba terelheti. Mert az is valótlanság, hogy az árfolyamváltozás miatt emelkedtek meg
a hitelek. Tehát szocialista képviselőtársaimnak köszönöm, hogy aggódnak. A megoldás
irányába kell menni, de nem hiszem, hogy egy bizottsággal jutunk előrébb, hiszen mondom,
önöknek volt 2008-ban, 2009-ben és 2010 elején lehetőségük, hogy ezt a problémát kezeljék.
Nem kezelték, mostanra pedig eléggé akuttá vált, úgyhogy nehezebb a kérdés megoldása is.
De még egyszer szeretném kiemelni, hogy a vitanap kellő muníciót adott mindenkinek, akit
érdekelt, hogy elmélyedjen a témában, azon kívül szerintem a bankszektor is átgondolhatta
saját pozícióit, mert nem hiszem, hogy arra kell számítani, hogy a kormány komoly
összegeket allokál az ellehetetlenedett hitelek kapcsán. Tudniillik, nincs meg a
költségvetésben a fedezete. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem támogatom, mert nem kell még
egy bizottság.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel. Visszafogom adni még a szót Tukacs
képviselő úrnak zárszóra. Egy megjegyzést hadd tegyek én is. Én nem látom be azt, hogy
miért ne lehetne egy ilyen bizottságot létrehozni. Ez egy alapvető jog. (Babák Mihály: Minek?
Van munka bőven.) Jó hát persze, világos. Minek? Örülök, hogy a kormányoldal mindent tud,
előre-hátra, vice versa. Azt gondolom, hogy a parlamentnek a kormány ellenőrzését végző
tevékenységébe beleillik egy ilyen eseti bizottság létrehozása, nagyon helyes, hogy a kormány
most már lassan meghozza a szükséges döntéseket. Én ennek örülök. De ez nem zárja ki azt,
hogy egy parlamenti bizottság ezt a kormányzati intézkedést, lépést ellenőrizze. Ez szerves
része a parlament ellenőrző tevékenységének.

Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban egy komoly
társadalmi probléma, amit Tukacs képviselő úr most ilyen formában felvetett. Ez hosszú
éveken keresztül egyre feszítőbbé vált, és az elmúlt egy évben, ahogy Babák képviselő úr is
mondotta, komoly tárgyalások folytak nagyon sok szereplővel, hiszen ez nemcsak kormány és
ügyfél, adós közötti kérdés, hanem elsősorban a bankszektor hozzáállása, megoldási készsége
is szerepet kell hogy kapjon benne, hiszen ezek nem egyoldalú beavatkozást igénylő ügyek.
Ami pedig a vizsgálóbizottság felállítását illeti, maximum azt lehetne vizsgálni, hogy miért
nem tettek 2004 óta semmit ebben a kérdésben. Ebben egyetértünk. De ahogy az előterjesztők
szándékát kiolvasni vélem, nem erről van szó. És ha már vizsgálóbizottságról van szó, az
elsősorban olyankor szokott fölmerülni, amikor valamilyen megtörtént esemény, eset
kivizsgálása, körüljárása következik be, és nem előzetesen szoktak vizsgálóbizottságokat
fölállítani, majdani meghozandó kormánydöntések megvizsgálásából.

Igazából azt sem lehet tudni, hogy mit akar vizsgálni ez a bizottság, hiszen ez a döntés
még nem született meg. Bízom benne, hogy hamarosan meg fog születni, és akkor adott
esetben akár vizsgálni is lehet, hogy milyen hatásai lesznek, milyen következményei,
mennyibe fog kerülni, mi módon kapcsolódhat be a programba. Ennek adott esetben még
lehet logikája is, ezzel lehet foglalkozni, de előre vizsgálni egy olyan döntést, amit még nem
fogadott el a parlament, elég furcsa helyzet. De sok furcsaságot megértünk már itt a
parlamenti munkánk során, ez is azok közé tartozik megítélésem szerint. Úgy gondolom,
majd, amikor a döntés megszületik, amikor a parlament elfogadja és elindul a folyamat, akkor
érdemes adott esetben ezzel a kérdéssel bővebben, részletesebben foglalkozni, addig viszont
egyfajta pótcselekvésnek is tekinthető. És nyilván nem ez a szándék, hanem az, hogy végre
hathatósan tudjunk segíteni a nehéz helyzetbe került devizaadósokon, akármilyen formában is
vették föl a hitelüket. Köszönöm szépen, elnök úr.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Veres képviselő úr is szót kért.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr!
Egyrészt szeretném kifejezni egyet nem értésemet azzal a móddal, ahogyan az imént itt Babák
képviselő úr szinte már belefojtja a szót. Azt gondolom, semmi értelme nincs annak, hogy
olyan módon folyik itt a vita, ahogy ezt Babák képviselő úr időnként megengedi magának. Ha
elnök úr ebben határozottabb, akkor támogatjuk ülésvezetésében. Most tapasztalta saját maga
személyesen, hogy milyen zavaró az, ha a mondatai közbe belebeszél valaki. De nemcsak
azért kértem szót.

Szerintem itt félreértés van, Dancsó képviselő úr, ez nem vizsgálóbizottság, ami az
asztalon szerepel javaslatként. Senki nem gondolt vizsgálóbizottságra. Ha már az imént Babák
képviselő úr nemcsak formai, hanem tartalmi hozzászólására is utalnék, van olyan
albizottsága jelenleg a költségvetési bizottságnak, amely valóban értelmetlen. Mint ahogy ez
nem lenne értelmetlen, mert egy feladat megoldása érdekében jönne létre. Tukacs képviselő

úr elég pontosan elmondta, éppen a parlamenti vita bizonyította, hogy minden pártnak van
valamilyen elgondolása, javaslata, hogy hogyan kellene megoldani ezt a kérdést. Így lenne
értelme annak, hogy ezek a javaslatok egymás mellett megmérhetőek, végigbeszélhetőek
legyenek. És meggyőződésem szerint, ha már a kormány nem tudott egy év alatt értelmes
javaslatot letenni az asztalra, hitegetés folyt nagyon hosszú időn keresztül, akkor legalább
megvizsgálásra kerüljenek azok az indítványok, amelyek, még egyszer mondom, a parlamenti
vitában elhangzottak, és összemérhetőek legyenek, hogy ezek így életképesek-e, esetleg van-e
olyan közös halmaz, ami az indítványokból megvalósítható javaslatot eredményezhetne.

Ezért azt gondolom, hogy egyrészt érdemes másról beszélni, nem arról, ami itt fikció,
nevezetesen senki nem akar itt vizsgálóbizottságosdit játszani, hiszen nincs értelme annak,
hogy egy meg nem született javaslatról vizsgálóbizottság tárgyaljon. Annak viszont van
értelme, hogy egy parlamenti bizottság rakja össze azokat a gondolatokat, amelyek
megfogalmazódtak. A mi tapasztalatunk az elmúlt egy évben az, hogy az ellenzéki javaslatok
nem kerülnek beépítésre a kormányzati munkába. Azaz nem volt még arra példa az elmúlt egy
évben, hogy ellenzéki indítványról kormányzati döntési javaslat született volna. Olyan már
volt, hogy átvett kormánypárti képviselő ellenzéki gondolatot. Olyan is volt, hogy egyik
ellenzéki képviselő átvett egy másik ellenzéki képviselőtől indítványt vagy javaslatot. Ezt
egyébként helyeslem, őszintén megmondom, de arra nem láttam még példát, hogy a kormány
vett volna át ellenzéki javaslatot.

Nem volt. Ha arra gondol képviselő úr, ami a múlt héten bejött, nem a kormány,
hanem képviselő vett át képviselői indítványt. Nem mindegy sajnos, ebből következően nem
lett jó a múlt héten elfogadott törvényünk. Ezt önök is tudják, nyilvánvalóan ismételt
alkotmánybírósági megpróbáltatásoknak néz elébe az a javaslat, amit a múlt héten elfogadtak
az Országgyűlésben. És az sem véletlen, hogy hány napig kellett várni a köztársasági elnök
aláírására ebben az ügyben. Meggyőződésem szerint volt valaki, aki elmondta neki is, hogy ez
talán még sem biztos, hogy tökéletesen megoldás, ami hirtelen, pár óra alatt kiszaladt a
kormánypárti többség szándékából megszavazott törvényként.

Summa summarum, azt tudom csak mondani, hogy nem vizsgálóbizottság, amiről
Tukacs úr beszélt. A magam részéről támogatom ennek a bizottságnak a felállítására
vonatkozó javaslatot, hiszen ki fog derülni, hogy ennek a bizottságnak a működése alatt
derülhetne az ki, hogy azok az indítványok, amelyeket akár a Jobbik, akár az LMP, akár az
MSZP, akár a KDNP, akár a Fidesz mint a probléma orvoslásaként megfogalmaz, azok vajon
összeboronálhatóak-e, vajon összeilleszthető indítványok-e vagy sem. Miután azt látjuk
ellenzéki oldalról, hogy amikor a kormányról van szó, nem fogadókészek semmilyen
ellenzéki javaslatra, azt gondoljuk, hogy ha a parlamenti pártok egy ilyen bizottságban
találkoznak, akkor talán fogadókészebbek vagy nyitottabbak mások javaslataira. Ezért
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gondoltam, hogy ez a forma elfogadható lenne. Ezért javaslom az indítvány támogatását.
Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt továbbadnám a szót, képviselő úr bírálatot mondott az
ülésvezetéssel kapcsolatban. Persze, hogy zavar, ha beleszólnak, ez természetes, de elviselem,
mert el kell viselnem. Azt mondom, hogy ez a politikai kultúránk színvonala. Ez van. Átadom
a szót Seszták alelnök úrnak.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azt gondolom,
hogy sok olyan szempont hangzott el a vitában, ami arra utalna, hogy a kormány szándékain
múlna mindössze a késlekedés. Ez nem egy kormányzati szándékon, kormányzati akaraton
múló kérdés, nyilvánvalóan a bankszektorral is meg kell állapodni, amellyel kapcsolatban
ugyancsak érdekes volt ellenzéki képviselőtársaimat hallgatni. Ha van sapka rajta, akkor
azért, ha nincs, akkor azért – ez a klasszikus mondás jut eszembe. Valamikor a bankokat féltik
a különadók kapcsán, most pedig a bankokkal szembeni határozottabb kormányzati fellépést
hiányolják. A bankszektorral folyik a tárgyalás, erről az utóbbi napokban kormányszóvivői
nyilatkozat hangzott el. Remélhetőleg közel van a megállapodás.

Ilyen helyzetben én már okafogyottnak látom ennek a bizottságnak a felállítását.
Annál is inkább, mert a parlamenti vitában elhangzottak azok az álláspontok, amelyeket a
kormán nyilván megfontol a végső megoldás kidolgozásakor. Ez nem egy egyszereplős játék.
Nyilvánvalóan ezt a problémahalmazt, amit önök hagytak az új kormányra, és éveken
keresztül csak arra futotta a megoldási javaslataikból, hogy moratóriumot rendeltek el, azt is a
kormányváltásig. Tehát gyors intézkedéssel kellett a moratóriumot kitolni. Még mindig
kevesebb idő telt el a moratóriumok folyamatos kitolásával az új kormány hivatalba lépése
vonatkozásában, mint amennyit önök elmulasztottak a cselekvéssel. Arról nem is beszélve,
hogy a devizahitelezés elszaladásáért önöket terheli a felelősség. Summa summarum, már
okafogyottnak tartom egy ilyen bizottság felállítását. Egyébként, a fogyasztóvédelmi bizottság
akármelyik albizottsága vizsgálhatja ezt a kérdést. Még egyszer mondom, ez nem
egyszereplős játék, nem a kormányzaton múlott csak. A költségvetés miatt a kormányzat
egyedül nem tudja vinni ennek terheit, be kell vonni a felelősségvállalásba a bankokat is,
ilyen módon nyilvánvalóan nemcsak a kormányzat késlekedésén vagy tehetetlenségén múlott
a mostani helyzet, hanem a bankok ellenállásán. Hiszen minél erősebb pozíciót igyekeznek
maguknak kiharcolni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ismét Veres képviselő úr következik.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Seszták úr
hozzászólásához szeretnék némi pontosítást tenni. Egyrészt, képviselő úr, ha figyelte volna
azt a vitát, amelyben a bankadó bevezetése kapcsán az álláspontunkat elmondtuk, nem a
bankokat féltettük. Elég világosan megfogalmaztuk azt, hogy az a mód és az a mérték, amire
sor került Magyarországon, jelentős mértékben fogja hátráltatni a magyar vállalkozások
pénzellátását, az abban való banki szerepvállalást. Ezen módok korlátozott volta okán. De ha
ez szükséges, akkor még néhányszor el fogjuk mondani. Azaz egyáltalán nem erről van szó.
Egyébként magukat mint vállalkozásokat természetesen a bankokat érintő, ilyen módon
történő bankadó bevezetése nem a legcélszerűbb módja volt ennek a kérdésnek, tekintettel
arra, hogy bankadót nem önök vezettek be, hanem mi vezettünk be azt megelőzően, ezért azt
gondolom, egyértelművé kell tenni, hogy szó nincs arról, amire ön a hozzászólásában utalt
volna.

A másik része a hozzászólásnak pedig, csak emlékeztetném önt, hogy nem más, mint
Járai Zsigmond volt, az önökhöz oly közel álló politikus, a Magyar Nemzeti Bank elnöke,
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amikor ez a kérdés Magyarországon azt az irányt vette, amilyen irányt vett. És azt követően
mind az akkor Pénzügyminisztérium, mind az akkori Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete folyamatosan kint tartotta a honlapján, minden megnyilatkozásában szerepeltette
a devizahitelezéssel kapcsolatos kockázatok mértékére való figyelemfelhívást.

És az utolsó megjegyzésem, hogy természetesen ez a probléma akkor vált igazán
súlyossá, amikor néhány felelőtlen kormánypárti politikus nyilatkozatának hatására
Magyarországon olyan mértékben meggyengült a forint árfolyama, amilyen mértékben
meggyengült, és ennek hatására igen komoly többletterhekkel kellett számolni azoknak,
akiknek azt megelőzően nem kellett többletterhekkel számolni. Egyébként érdemes azt a
számítást elvégezni, hogy ezen politikusi megnyilatkozásokat megelőzően vajon mennyi terhe
volt az ugyanazon időpontban fölvett devizahitelnek, illetve forinthitelnek. Ha ezt elvégzik,
akkor pontosan fogják azt látni, hogy elég sajátságos helyzet van. Még egyszer mondom, a
felelőtlen politikusi nyilatkozatok hatására bekövetkezett árfolyamgyengülésig, ha ezt a
folyamatot megnézik, elég sajátságos helyzetet láthatnak.

Ezt csak azért mondom, mert nyilvánvalóan okkal és alappal merül föl az a kérdés,
hogy ebben az esetben milyen a viszonya a devizahiteleseknek és a forinthiteleseknek
egymáshoz ugyanazon időpontban fölvett hitelek esetén. Még egyszer mondom, érdemes
összemérni, a számítások rendelkezésre állnak a Pénzügyminisztériumban, annak idején ezt
elvégeztük, és igen tanulságos. Ezen ok miatt is érdekes lenne egy ilyen bizottság létrehozása,
mert ebben a bizottságban meg lehetne vitatni tényszámok alapján és nem politikai
prekoncepció alapján azt, hogy vajon ki, hogyan és mint járt az elmúlt években, kit milyen
terhek terhelnek jelen pillanatban, és kit milyen jövőbeni terhek fognak terhelni. Az okokat
érdemes majd megvitatni, hogy mi miatt, de egyáltalán a hitelesek ilyen módon való, hogy is
mondjam, okkal és alappal történő számszerű vizsgálata is indokolt lehet adott esetben.
Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy van a parlamentnek egy
jogalkotásról szóló törvénye, hogy hogyan és mi módon kell tárgyalni egy törvényjavaslatot.
Alapesetben a kormány beterjeszt valamit, valamilyen fontos társadalmi cél érdekében
megváltoztatandó, pontosító elképzelést, és ehhez kialakítják a parlamenti frakciók,
képviselők az álláspontjukat, módosító javaslatokkal, és a bizottságokban megtárgyaljuk.
Tehát van ennek egy menete, metódusa, aminek alapján megszülethet egy törvény. Úgy
gondolom, ebben az esetben is ezt az utat kell követnünk, hiszen nagyon előrehaladott
állapotban van már ez a reményeink szerinti kormányjavaslat, és ehhez minden frakció,
képviselő itt, a bizottságban, a plenáris ülésen is elmondhatja véleményét. Sőt, ha konkrét
javaslatok vannak, akkor módosító indítványokkal jobbíthatják a törvényjavaslatot. Úgy
gondolom, hogy ebben a helyzetben is ezt a metódust kell követnünk.

Lehet, hogy amit Tukacs képviselő úr fölvetett, a jó szándékát nem vonva kétségbe,
hiszen az előbbi napirendi pontoknál megbeszéltük, hogy mennyire tiszteljük egymást, de ha
egy évvel korábban veti föl, akkor lehet, hogy hasznosabb lett volna, és talán nagyobb értelme
lett volna. Úgy gondolom, ez ma már okafogyott, inkább egyfajta politikai köldöknézés, hogy
mégis csak csináljanak valamit ellenzéki képviselőtársaink, ebben a nagyon fontos kérdésben
megmutassák, hogy ők is szívükön viselik a helyzet megoldását.

Amit Veres képviselő úr fölvetett, az egy nagyon izgalmas kérdés. Hiszen azt
összehasonlítani, hogy hogyan alakultak a devizahitelesek és a forinthitelesek terhei. Úgy
látom, tapasztalataim alapján is, és tanulmányokat is olvastam erről, de aki forintban
adósodott el, nyilván jól kalkulálható módon mind a kamatokkal, mind a törlesztő részletekkel
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tisztában volt. Azt mondta, hogy ezt a terhet tudom vállalni, nyilván jóval magasabb
kamatteher mellett is azt mondta, hogy fontos a kiszámíthatóság, a devizaárfolyam kockázatát
nem kívánom futni, nekem ez megfelelő, ezért választom a forint alapú konstrukciót. Jelzem,
elég kevés ilyen konstrukció volt a piacon. Azok, akik nem ezt választották, miből indultak
ki? Abból, hogy ismert volt a 2004-2005-ös időszakból, hogy van egy nagyon kedvező

árfolyam, és egy viszonylag, a forintkamatokhoz képest mindenképpen alacsonyabb
devizakamat. Azt mondták, hogy itt a vissza nem térő lehetőség, hiszen relatíve kedvező
forráshoz nem tudunk jutni. Ők egyébként egy dolgot hagytak figyelmen kívül, azt, hogy a
devizaárfolyamok változékonysága bizony jelentős kockázatot hordoz magában. Erre nem
kellően hívták föl a figyelmet. Ők nem kívántak mérlegelni, becsukták a fülüket, sok mindent
lehet erről mondani, és azt mondták, hogy ezt a törlesztőrészletet és ezt a kamatot még
elviselem, ezt még a jelenlegi körülményekhez képest, mert éppen volt munkájuk, tudom
fizetni.

De abba már nem gondoltak bele, ha 5-10 százalékkal gyengül az árfolyam. És itt nem
a kamatról van szó, hiszen a kamatok folyamatosan alacsonyak még a mai napig is a
devizánál, addig nem is jelentkezett komolyabb gond, amíg valakinek csak kamatot kellett
fizetnie. Amikor az árfolyam már egy picit is jelentősebben elmozdult, akkor az ő jövedelmi
viszonyaik nem voltak arra alkalmasak, hogy ezt kezeljék, és számukra az a kis változás már
azonnal gondot jelentett. Hiszen abból indultak ki, hogy az adott pillanatban, az adott
helyzetben, az adott árfolyam fennmaradása mellett tudják csak a törlesztőrészleteket, illetve a
kamatfizetéseket biztosítani. De arra már nem gondoltak, nem akartak gondolni, vagy nem
hívták fel rá a figyelmüket, hogy ha viszonylag relatíve kis változás következik be, és akkor
arról nem is beszélünk, hogy a gazdasági válság, a munkahelyek elvesztése, a jövedelmek
jelentős csökkenése mit eredményezett.

Egy szó mint száz, úgy gondolom, hogy ez egy jelentős előrehozott kereslet
kielégítését szolgáló konstrukció volt, ami azt eredményezte, hogy a gazdasági helyzet, a
rendszer kisebb mértékű változása esetén is bele volt kódolva az egész konstrukcióba az, hogy
nagyon sokan kerülhetnek nagyon nehéz helyzetbe. Ráadásul a szomorú az, hogy nem kicsit
változott meg a helyzet, tehát nem 5-10 százalékkal változott az árfolyam, hanem sajnos
sokkal jelentősebb mértékben, adott esetben 40-50 százalékos mértékben is. Gondolok itt a
svájci frankra. Hiszen a felvétel idején mondjuk 150 svájci frank/forint árfolyam volt, most
pedig 200-210 forint között mozog, de volt ennél magasabb is, 220 forint fölötti árfolyam is
volt az elmúlt időszakban, és ez már abszolút nem a tolerálható kategóriába tartozott. Azok,
akik, még egyszer mondom, forintban vették fel a hitelt, végiggondolták azt, hogy a forint
árfolyamváltozását nem kell kockázatként megélniük, ők ezt jól kalkulálható módon kívánták
rendezni, míg azok, akik devizában adósodtak el, az időtávot, a pénz időértékét, az
árfolyamok változékonyságát nem kalkulálták bele döntéseikbe.

Gyakorlatilag ebből fakadt a probléma, és e tekintetben, ha lehet ilyen
összehasonlításokat tenni, amit Veres képviselő úr, az nem tanulság nélküli. De önmagában az
eltérő társadalmi csoportok helyzetét nem tudja megmagyarázni az, amit ön fölvetett,
megítélésem szerint. Hiszen más társadalmi-gazdasági helyzetben voltak azok, akik a
devizaalapot választották, és másban azok, akik a forint alapú hitel fölvétele mellett döntöttek.
Úgy gondolom, ez egy értelmes és termékeny vita lehet, de lehet, hogy nem feltétlenül a
mostani bizottsági ülés keretében érdemes erről beszélgetni, hanem mondjuk a
fogyasztóvédelmi bizottság albizottságában, mert messze vezető és széles diszciplínákat
igénylő kérdéseket vet föl a politikai döntéshozók számára is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. A zárszó következik Tukacs képviselő úr részéről, ha kíván vele
élni. (Babák Mihály jelzi, hogy már korábban szót kért.) Bocsánat, Babák képviselő úr akar
még szólni.
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BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. Úgy
gondolom, Veres képviselőtársam, maradjunk annyiban, hogy akárhogy fogja itt mindenféle
tizedrangú érv mellett a lényeget eltakarni, az nem fog összejönni. Ugyanis a következőt
szeretném még konkrétabban mondani. Az önök kormányzása alatt ez a piac furcsa
tendenciákat vett föl. A kormányzás generálta azt, hogy a piacon a pénz ára, azaz a hitel ára
megnövekedett. Emlékezzék erre vissza! És ezt nem lehet letagadnia. Az árfolyamokról is sok
mindent mondott, de azt hiszem, ezt nem hiszi már el önnek senki sem. A felelőtlen
kormányzásnak volt a pénzpiacon ára, és ezt a lakosság is kénytelen volt alkalmasint elviselni,
ha pénzre volt szükségre.

Azt pedig, hogy nem finanszírozza ma a gazdaságot a bankszektor, nem merném így
kijelenteni. Ön hasonlókat mondott az imént. Volt bankmentő csomag, nem volt rá szükség,
volt bankkonszolidáció is. Azt gondolom, nem itt van probléma. Maradjunk a
lakáshiteleseknél és egyáltalán a lakossági hitelállománynál, és ez egyáltalán nem mindegy,
hiszen a lakosság nemcsak lakásra vett föl hitelt, hanem szabad felhasználású pénzeszközt is
vásárolt a bankban. Mégpedig alkalmasint lakásra. Ezek mind-mind nehéz helyzetbe kerültek
azzal, hogy a pénzpiacon az önök által generált árfolyamok és hitelfelvételi lehetőségek
kedvezőtlenül megváltoztak. Azt szerettem volna mondani, és kérem, ne vegye rossz néven,
hogy továbbra is látom az ön és az ön kormányának személyes felelősségét ebben a
kérdéskörben. Idő is lett volna, hogy cselekedjenek, mint mondtam. Ezt nem illik
elmaszatolni, mert sértő számunkra az, hogy rövid memóriájúnak képzel minket. És ez nem
így igaz.

Arra a lényegtelen kérdésre is szeretnék reagálni, hogy nem fogadunk el önöktől
semmit sem. Az ellenzéki létnek megvan a saját természetrajza, ezt ön is tudja, önök sem
fogadtak el semmit. De egy okos kormány mindig odafigyel az ellenzékre, és alkalmasint
használja azokat a részérveket, amelyeket jól megfogalmaztak vagy éppen a munkájában
hasznosítani lehetne. Azt látom, hogy önök nagyon sok mindent elrontottak, többek között ezt
a témakört is, és most megjelennek megvilágosodottként hasznos javaslatokkal, hogy ilyen
bizottságot hozzunk létre. Mondom, volt rá kormányzati idejük, és volt személyesen is
felelősségük a kormányzásuk idején. Úgy gondolom, hogy önnek személy szerint is a
pénzpiacon lehetősége volt szabályoztatni a saját kormányával.

Gyors megoldás és az állam szerepvállalása. Pénzügyminiszter úr! Most azért szólítom
így, mert köze volt hozzá. Ön fölvett egy csomó hitelt, többek között az IMF-től és az
Uniótól. Az államadósságot is megduplázták. Ha ön ezt a lehetőséget likvidálta a pénzpiacon
a Magyar Köztársaság pénzügyi helyzetéből, hogy gyorsan és jelentős forrásokkal kihúzza az
embereket a bajból, akkor most hogy tud megszólalni? Mondja már meg nekem! Ön generálta
ezeket a problémákat, nem tett meg sok mindent, és akkor most jelentkezik javaslattevőként,
és mindenféle csudaságot mond itt? Kérem, szálljon magába!

A végére pedig annyit, ha nem tud mit mondani, akkor a stílusról szokott beszélni. Ezt
megszoktam már öntől. Ténylegesen az embereknek az a tulajdonságuk, ha nincs érdemi
mondanivalójuk, akkor elmaszatolják, stílusról beszélnek. Igen, a stílus maga az ember. Mi
ilyenek vagyunk. Nem fogunk megváltozni már. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nem örülnék neki, ha a plenáris ülések
színvonalára mozdulna el ez a bizottsági vita. (Babák Mihály: Önnek sem kell engem
kritizálnia.) Nem tartom azt szerencsésnek, ha egy szakmai bizottságban is rendre elmennek
politikai síkra a megjegyzések, egészen a személyeskedésig. Semmi értelmét nem látom. Egy
éve voltak a választások, a politikai felelősséget a választópolgárok megállapították.
Mondanám Babák képviselő úrnak, ha megtisztelne a figyelmével, de akkor mondom a
jegyzőkönyvnek, hogy ebben a bizottságban is mindannyiunknak egyforma jogosítványunk
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van. Az, hogy az elmúlt kormányzási időszakban ki milyen tisztséget töltött be, nem zárja ki
azt, hogy itt bármilyen javaslattal szerepeljen. Ez az én véleményem. És akkor zárszóra
megadom a szót Tukacs képviselő úrnak. Nem. Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr.

ELNÖK: Nem tud szóhoz jutni szegény Tukacs képviselő úr. Tessék!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Megígértem, hogy
ahányszor valótlanságot mond az ellenzék részéről bárki, mindig szóvá fogom tenni a magam
véleményét. Azt gondolom, hogy ehhez jogom van. (Babák Mihály: Én is.) Babák képviselő
úr valótlanságot mondott akkor, amikor azt mondta, hogy Magyarországon nem volt igény a
bankmentő csomagra. Valótlanságot mondott akkor, amikor azt mondta, hogy
Magyarországon az előző kormány időszakában bankkonszolidációra került sor.
Valótlanságot mondott akkor, amikor azt mondta, hogy nem számoltunk el pontosan azzal,
hogy Magyarország mikor, milyen céllal, milyen hitelt vett föl. Valótlanságot mondott akkor,
amikor azt mondta, hogy az általam fölvett hitel, így fogalmazott, milyen rossz pozíciót
teremtett. Hány százalékponttal magasabb kamatot fizetünk a hitelért, amit az önök kormánya
vett föl ebben a periódusban, szemben azzal, amit annak idején akár az Európai Uniótól, akár
az IMF-től vett föl Magyarország. Közel kétszerese a kamatterhe ezeknek a pénzeknek, amit
mostanában vettek föl. Természetesen tudom, hogy önök úgy élik ezt meg, hogy
szabadságharcot folytattak, és ennek eredményeképpen kipaterolják Magyarországról az önök
által nem kedvelt nemzetközi szervezetet, mert igen, ezekben az esetekben egyeztetni kellett
volna olyan dolgokról, amelyek nem felelnek meg a világban általánosan elfogadott
irányvonalnak.

Mondhatnak önök ezzel kapcsolatban bármit, hogy járják a maguk útját, csak az a baj,
hogy ennek az útnak mi fizetjük meg az árát. Sokba kerül ez nekünk, magyar adófizetőknek.
(Azért, mert ön elszórta a pénzt.) Képviselő úr, többször elmondtam már, hogy pontos
elszámolások léteznek arról… Én kaptam szót, az a kérésem, ha én meg tudtam hallgatni az
ön fecsegését, mert zömében fecsegett, nem pedig érdemi érveket mondott, hallgassa meg az
én érveimet is. Azt szeretném tehát mondani, pontos elszámolásokat kapott,
áttanulmányozhatta, szavazhatott róla, volt, amit megszavazott, volt, amit nem szavazott meg
ezen elszámolásokból. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy valótlanságokat nyilvánvalóan
nem érdemes mondania, mert akárhányszor valótlanul vádaskodik, mindig meg fogja tőlem
kapni, nem az ön stílusában, más stílusban azt, hogy mi a valótlan abban, amit állít. A mostani
hozzászólásában is igyekeztem néhány valótlanságra felhívni a figyelmet.

A mostani vita számomra abszolút mértékben azt igazolta, hogy ennek a bizonyos
kezdeményezésnek igenis van létjogosultsága. Azért van létjogosultsága, mert nyilvánvalóvá
teszi, hogy ebben a bizottságban lenne mit egymással megbeszélni. Dancsó képviselő úr
érveket mondott egy dolog kapcsán. Nekem is vannak ezzel kapcsolatban érveim. Képviselő

úr, mindenkinek szabad döntése volt annak idején, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek
közül melyiket használja ki. Az emberek egy jelentős része, ön is így fogalmazott, nem
mérlegelte kellő súllyal az árfolyamkockázatot. Egyetértünk. Az emberek egy jelentős része
nem mérlegelte kellő súllyal az árfolyamkockázatot. De azt tudom csak mondani, hogy ezért
érdemes még fölmérni azt, mert ilyet még a mostani kormány egyetlen alkalommal sem tett,
pedig még egyszer mondom, ott van a Pénzügyminisztériumban a számítás, ami igazolja azt,
hogy pontosan, adott futamidőn belül, adott időpontban fölvett ilyen feltételű kölcsönnek és
olyan feltételű kölcsönnek mennyi a terhe az adott időpontig, és mennyi a még fönnálló terhe
a későbbiek során.
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Ezt csak azért érdemes végignézni, mert nem lenne jó, ha beleszaladnának egy elég
sajátságos helyzetbe. Az imént Babák képviselő úr hozzászólásában egy másik
szakmaiatlanság is elhangzott, nevezetesen azt mondta, hogy szabad felhasználású
devizahiteleket is fölvettek. A kezdeményezés arról szól, hogy a lakáshitelesek megsegítése
érdekében felállított operatív bizottság létrehozásáról. Tehát megint olyanról beszélt, ami nem
tárgya az adott előterjesztésnek. Azt akarom csak mondani, hogy érdemes lenne ilyen módon
is megvizsgálni ezeket a terheket, hiszen könnyen lehet olyan helyzet, hogy egy jogi szituáció
fog kialakulni, amelyben ha valaki érintett a dologban, akkor nem lehet megvonni más
érintettségét is. Nem lehet megtiltani, nem lehet kizárni másokat az érintettségből. Azért
fogalmazok óvatosan, mert nem mentünk bele kellő mélységben ebbe a vitába, nem is tárgya
természetesen most ennek. De ez is azt igazolta számomra, hogy van néhány olyan kérdés,
amiről lenne értelme szakmai vitát lefolytatni annak érdekében, hogy a lehető legoptimálisabb
megoldást meg lehessen találni. Köszönöm türelmüket, elnök úrnak a szót. Köszönöm
figyelmüket. Támogatom továbbra is az indítvány tárgysorozatba-vételét.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Csak egy rövid reagálás, köszönöm szépen a szót,
elnök úr, Veres képviselő úr mondataira. Formálisan szabad döntést hozott mindenki, amikor
amellett döntött, hogy egyáltalán eladósodik, hitelt vesz föl, és abban is szabad döntése volt,
hogy milyen típusú terméket igyekszik a piacról beszerezni. Abban viszont már eléggé
irányított volt a rendszer, hogy azokat a forint alapú lakáshiteleket, amelyeket még 2002. előtt
az Orbán-Viktor vezette kormány indított el, folyamatosan szűkítették, gyakorlatilag
kiszorították a piacról. Nem volt más lehetőség, mivel egy felfokozott keresletű piac volt,
hogy efelé nyomták, még azt sem mondom, hogy igyekeztek terelni, mert akkor lehet, hogy
nem mondanék igazat, vagy valótlanságot mondanék, de ezt nem tudhatom, hiszen az akkori
kormányüléseken, a mostaniakon sem, de az akkoriakon sem vettem részt, tehát ilyen
információnk nincs, e tekintetben nem tudok állást foglalni. Mindenesetre a trend elég
egyértelmű volt, hogy a forintkonstrukciókat kiszorították a piacról, kiszorultak a piacról, és
maradt a deviza alapú konstrukció.

Azt már lehet mondani, hogy ezt azért tették, hogy a költségvetésnek kevesebb terhet
okozzanak ezáltal, de gyakorlatilag a teher előbb-utóbb, így is, úgy is megjelenik. Tehát
„csak” olyan helyzetbe hoztak embereket, és nem tucatjával, hanem tízezrével, hogy most már
attól kell rettegniük, hogy elárverezik a fejük fölül a lakást, amennyiben a moratórium,
megszűnne. Tehát ilyen értelemben csak a problémát odázták el, nem a megoldás felé léptek.
Abban igaza van Babák képviselő úrnak, hogy valóban sok-sok év állt volna az önök
rendelkezésére, de mondjuk 2008-2009-2010 is a tekintetben, hogy valamilyen generálisabb
megoldást találjanak ennek a problémacsomagnak a kezelésére. Nem tették meg, úgy
gondolták, hogy ezt nem önök akarják már fölvállalni, mert egyébként is ezer sebből vérzett
valamennyi költségvetés, amit beterjesztettek. Utánunk az özönvíz címszóval majd a
következő kormány kezd valamit ezzel a problémával, és akkor majd elegánsan mondunk
valamit ezzel kapcsolatosan – így látom most ezt a kérdést, 2011. május közepén. Körülbelül
ez a helyzet alakult ki. Erről hosszasan lehet, és gondolom, tudunk is majd vitázni az
elkövetkező időszakban.

ELNÖK: Van időn, én nem nagyon látok már sok hozadékot ebben a vitában, de
ameddig szót kérnek képviselőtársaim, addig meg fogom adni a szót. Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Figyelve elnök úr intő
szavára is, csak két tényszerű állítás. Az első. Amikor mi hozzányúltunk az Orbán-kormány
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utolsó hónapjaiban bevezetett, a költségvetésre rendkívül nagy terhet rovó támogatási
rendszerhez, akkor azt előremenőleges hatállyal tettük, azaz visszamenőlegesen nem hoztunk
törvénymódosításokat ebben az ügyben. A második dolog, amit mondani akarok, az az, hogy
semmifajta (Seszták Oszkár közbeszól.) Még egyszer mondom, semmifajta olyan kormányzati
döntés nem volt tudomásom szerint, amire Dancsó képviselő úr utalt volna, hogy bárki akarta
volna bármelyik irányba tolni vagy nem tolni, a lehetőség mindig fönnállt. Az megint a
fideszes legendárium része, hogy megszűnt volna valaha is Magyarországon a kormány
döntéséből következően a forinthitel felvételi lehetősége. Nem volt ilyen kormánydöntés. Azt
tudom csak mondani, hogy fideszes propagandában ez hangzik el, de ilyen soha nem volt.
Mindvégig volt lehetőség rá. Még egyszer mondom, mindvégig volt rá lehetőség. Az, hogy
egy bank másként döntött, az a bank szuverén döntése volt, azt ne kérje számon senki sem a
kormányon. Ezt csak azért mondom, mert van erre vonatkozó utalás, és így szokták
interpretálni a dolgot a fideszesek. Nem ténymegállapítás ez, hanem a tények eltorzítása, ha
ezt mondják. Azt gondolom, erre a két dologra érdemes felhívni a figyelmet. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Még mindig van észrevétel. Dancsó
képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Veres
képviselő úr! Bár én is fideszes vagyok, nem szoktam így interpretálni, és képviselőtársaimat
sem hallottam, hogy ezt így interpretálják. Egyébként pedig szó sincs arról, hogy bárkinek
bármilyen visszamenőleges döntés kellett volna hoznia. Nem, képviselő úr. Arról van szó,
hogy volt egy rendszer, egy kamattámogatási rendszer, egy áfa-visszatérítési rendszer, és
önök ezt megszüntették. Fokozatosan kivezették a piacról. Nyilván, ha ez a lehetőség nem áll
fönn, akkor a pénzintézetek olyan konstrukciókat hoznak, amelyek a kereslet kielégítésére
alkalmasak. Mivel nem lehetett kamattámogatáshoz hozzájutni, nem lehetett áfa-
visszaigényléshez hozzájutni, ebből kifolyólag ez már nem volt egy kedvező konstrukció.
Emlékezzen képviselő úr, behoztak egy jövedelemkorlátot, hogy mekkora jövedelem mellett
lehet csak visszaigényelni, majd azt is fokozatosan vitték lejjebb, és a végén kivezetődött a
piacról a konstrukció.

Még egyszer mondom, azt nem vitatom, hogy önök abból a megfontolásból tették
mindezt, mert úgy gondolkodtak, hogy a megélénkülő lakásépítési, lakásvásárlási, lakáscsere
piacán jelentős pluszbevételeket hozott egyik ágon a költségvetésben, áfa, szja, illeték és
egyéb vonalon, önök úgy ítélték meg, hogy ez kevesebb, mint amit kedvezményként adott
esetben a költségvetésnek állnia kell. Ezt nem vitatom, ilyen döntést lehet hozni. De ennek az
a következménye, hogy kiszorították a piacról ezt a fajta konstrukciót, és valóban a deviza
alapú konstrukciók felé terelték a pénzintézeteket. Az pedig egy elég farizeus álláspont, hogy
a kormány erről nem tehet. Ezeket a döntéseket a kormány hozta meg. E tekintetben nyilván
végiggondolták, végigkalkulálták azt, hogy ha ilyen módon adott esetben a költségvetés
terheit igyekeznek közvetlenül csökkenteni, akkor annak más következménye lesz.

Azt már megint el tudom fogadni, hogy nem mérték föl a döntésük következményeit,
mert önök is egyfajta üzemi vakságba kerültek, és azt mondták, hogy milyen jó most a
devizaárfolyam a különböző devizák vonatkozásában, és érdemes ez irányba terelni a
fogyasztókat, hiszen ugyanúgy hozzájutnak a termékekhez, és még a költségvetést sem
terhelik agyon. Viszont, ahogy mondottam, azt már nem látták, vagy nem akarták látni, hogy
ennek kockázata van, és később, adott esetben, ha akarják, ha nem, most már nem önöknek,
hanem nekünk kell a költségvetésből ezeket a problémás hiteleket valamilyen úton-módon
rendezni, nyilván a bankszektorral együttműködve, a megfelelő konstrukciót megtalálva.

Én értékelem az ön érveit, képviselő úr, azt tudom mondani, hogy az én olvasatomban
így zajlódott le az elmúlt időszak lakáshitelezésének folyamata. Ez elég lényeges különbség
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közöttünk, de úgy gondolom, azért vagyunk itt, hogy ezekről a kérdésekről vitázzunk a
bizottsági ülés keretében. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Csak arra emlékeztettem mindannyiunkat, hogy a napirenden
egy operatív eseti bizottság felállításának javaslata szerepel. Babák képviselő úr következik.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Veres képviselőtársam, volt
pénzügyminiszter úr valahogy nem akarja, de szerintem szakmaiatlanságból nem kívánja
megérteni azokat a felvetéseket, amelyeket nagy tisztelettel szoktunk neki emlegetni. Ugyanis
2009-ben, amikor e bizottság elé hozta Molnár képviselőtársuk az ön megbízásából a
bankmentő csomagot, amely nem fungált, nem működött, de önök kezdeményezték, akkor is
szóvá tettem azt, hogy ma Magyarországon lakásfedezettel bíró hitelek a lakáshitelek, a
szabad felhasználású, vállalkozások által felvett hitelek, ahol minden alkalommal lakás volt
fedezetként, biztosítékként a hitel mögé állítva. Ezek a hitelek mind a három verzióban,
miután lakás állt mögöttük, veszélyben vannak. Ön nem akarta megérteni, miről beszéltek.
Lehet, hogy bonyolultan mondtam, lehet, hogy bennem volt a hiba, de akkor is elmondtam,
hogy nemcsak a lakáshitelesek vannak bajban, hanem minden egyes állampolgár, aki
bármilyen címen felvett hitelt, és nem tudja törleszteni, mert a lakása kerül dobra. Ha ön
annak idején személyesen mint pénzügyminiszter nemcsak megduplázza az államadósságot,
elég szakmaiatlanul, nem vállal be államadósságból 2011-re, 2012-re és 2013-ra konkrét
törlesztést, amit hátrahagyott örökségként, akkor gyorsabb megoldás is rendelkezésre állt
volna, mert akkor lett volna forrás, és nem a piac lett volna olyan héja, mint most.

Még egy megjegyzés. Amikor itt meghallgattuk az ön minisztertárasait a két ciklus
alatt, bocsásson meg, de mindegyik azt mondta, hogy ön tolta el. Úgyhogy a
szakmaiatlanságról vagy szakmaiságról beszélhetünk, de nem akarom bosszantani, ezt
beszélje meg velük. De arról jegyzőkönyv van, hogy mindenki önre mutogatott. Szerintem
van is benne valami, és akkor ön hivatkozik szakmaiatlanságra meg valótlanságra. úgy
gondolom, ez nem igazán helyes, talán méltó szerénységgel és alázattal kéne ehhez a
kérdéshez nyúlnia, mert az ön vélekedése több esetben szakmaiatlan, nem valós, távol áll az
igazságtól. Úgy látszik, az idő mindent szépít, de nem lehet teljesen mindent megmagyarázni.
Amikor az ember eltol dolgokat, én is el szoktam tolni, nem magyarázom, beismerem.
Köszönöm szépen, hogy szólhattam.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután személyes érintettség volt a hozzászólásban,
megadom még Veres képviselő úrnak a szót, utána lezárom a vitát. Tessék parancsolni!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Kár, hogy Babák
képviselő úr azt feltételezi, hogy én ne nézném meg az albizottsági ülés jegyzőkönyvét.
Megnéztem. Most hazudott képviselő úr, amikor arról beszélt, hogy a másik három, abban a
kormányzati periódusban volt pénzügyminiszter engem tett volna felelőssé. Nincs ilyen a
jegyzőkönyvben, képviselő úr, nincs ilyen a jegyzőkönyvben. Elolvastam mindhárom
miniszter meghallgatásának jegyzőkönyvét. Kettő előttem volt, felkészülésként olvastam el, a
harmadik utánam volt, azért olvastam el, mert ott is volt hivatkozás. Sajnálom, hogy az ön
képviselőtársai valótlanság állításával tettek föl kérdést az utódomnak. Ott is hazudtak, mint
ahogy szoktak. Nézze meg pontosan, hogy mit mondtak. Olyan állítást mondtak itt az
albizottság ülésén, amely az én szavaimban nem volt benne, valaki kitalálta, majd azt mondta,
hogy Veres János azt mondta. Veres János ilyet nem mondott, ebből következően valótlan
állítással tettek föl kérdést Oszkó miniszter úrnak. Azt gondolom, ez méltó önökhöz, nem
méltó egyébként egy normál ország normál parlamentjének normál képviselőjéhez. (Babák
Mihály: Hazudtunk reggel, délben meg este.) Elmondtam a meghallgatáson is, most is
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elmondom önnek, ezt azzal beszélje meg, aki ilyet mondott. Azzal beszélje meg! Ha
megbeszélte vele, majd utána beszélhetünk egymással. Nekem ehhez nincs semmi más
kommentárom. (Babák Mihály: Költségvetési trükkök százai.) Képviselő úr, ha továbbra is
közbeszól, akkor tovább fog tartani az ülés. Nekem van türelmem. (Babák Mihály: Engedje
meg, ön is szokott.) Képviselő úr, azt tudom önnek mondani, nekem van türelmem
végigjátszani ezt a partit.

Dancsó úr hozzászólására pedig azt tudom mondani, hogy megint csak azt bizonyítja a
hozzászólása, hogy van értelme erről a kérdésről érdemi vitát is folytatni. Mert lehetséges
olyan álláspont, amelynek van ilyen nézete és olyan olvasata is, és még az is lehetséges, hogy
a végén eljutunk egy közös pontig ebben a nézőpontban. Ugyanis a „hogyan alakult ki?” és
„mi a következménye?” kérdésekre lehet eltérő válaszokat adni. Lehet a „hogyan alakult ki”
helyzetre eltérő álláspontokat tükrözni, és a „hogyan tovább?” kérdésben még azonos
álláspontot is elfoglalni. Ugyanis ahogyan most a dolog alakul, úgy látom, hogy egy
szegmenssel fog foglalkozni a kormányzati megoldási javaslat, miközben ugyanolyan
paraméterek alapján még legalább két szegmense van a hitelfelvételnek. Ebben nem akarok
most mélyen belemenni, mert fölösleges most ezt a kérdést taglalni, hiszen ezért lenne ez a
bizonyos javaslatunk, hogy ezeket a kérdéseket ebben a bizottságban meg lehessen vitatni,
mielőtt kiderül, hogy nem általános érvénnyel, nem kellő körültekintéssel és nem minden
érintettet érintően kerül megfogalmazásra majd valamilyen javaslat.

Úgy gondoljuk, hogy ennek a kezdeményezésnek ez is az egyik célja. Ha önök ezt
nem akarják, akkor nyilván úgy gondolják, hogy mindent pontosan tudnak ebben a kérdésben,
és majd a parlament vagy a kormány döntését követően legyen erről vita, ne pedig azt
megelőzően. Viszont el lehetne kerülni sok olyan konfliktust egy ilyen vita lefolytatásával,
amit a vita megkerülésével vagy kihagyásával meg nem fogunk tudni elkerülni. Ezt csak
sajnálni tudom. Mi a magunk részéről ebben a történetben szívesen vettünk volna részt..

Befejezésül, ha már Babák képviselő úr megint felelősségi kérdéseket feszegetett,
képviselő úr, azt a felelősséget is vizsgálják meg, hogy miért kell kétszer annyit fizetni az
önök által kibocsátott állampapír után a magyar költségvetésből, mint amit kellene fizetni
normál együttműködésben a nemzetközi szervezetek által Magyarország számára biztosított
forrásokért. Csak azt tudom még hozzátenni ehhez, hogy egyébként pedig, ha az akkori
megállapodást megnézi,  akkor nem volt olyan külföldi ország, és nem volt olyan nemzetközi
szervezet, amely bármilyen szakmai kritikával illette volna. Talán indokolt lehet, ha felhívom
a figyelmet erre utólag, amikor önök csak politikai lapon, a szakmát teljesen figyelmen kívül
hagyva, indulatból minősítik ezeket a helyzeteket. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Én is köszönöm. A vitát lezárom. Megadom a zárszóra a szót Tukacs
képviselő úrnak.

Az előterjesztő válasza

TUKACS ISTVÁN (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Kikerülhetetlen, hogy egy ilyen javaslat kapcsán ne alakuljon ki szakmai és politikai vita
azon, hogy az okai, körülményei, következményei és megoldásai mik lennének a devizában
eladósodott lakáshiteleseknek, de én ennek a vitának a lezárására vagy valamilyen
szintézisére még csak nem is vállalkozom, mert úgy gondolom, egyetértve Veres
képviselőtársammal ebben, éppen az a célja ennek a bizottságnak, hogy megtörténjen az ilyen
típusú párbeszéd.

A másik, amit szeretnék leszögezni, szerintem a jegyzőkönyv számára, hogy szó nincs
arról, hogy ez a kezdeményezés arra irányulna, hogy jelenleg folyamatban lévő és majdan
törvényi javaslatig eljutó kormányzati tárgyalásokat előzetesen minősítsen, vagy menet
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közben zsűrizzen. Ez a kezdeményezés arra irányul, hogy a helyzetet feltárva segítő szándékú
javaslatokat fogalmazzon meg.

Végül a legutolsó, de szerintem legnyomósabb érvem. Nem a szocialista képviselők
akarnak itt egy ilyen típus operatív bizottságot. A fogyasztóvédelmi bizottság elnökét
megkeresték a hiteles mozgalomba tömörült civil szervezetek, letették a maguk javaslatát egy
ilyen bizottságra és annak feladatkörére. A bizottság elnöke ezeket a javaslatokat szó szerint
beleírta az előterjesztésbe. Javaslatot tett a tagokra, javaslatot tett azokra az állami
szervezetekre, amelyek a bizottság munkájában szintén közreműködnének. Tehát semmi
egyebet nem tett, mint komolyan vett egy igen fontos kérdésben egy civil kezdeményezést.
Miután önök nagyon sokat beszélnek a nemzeti együttműködés rendszeréről, a társadalommal
folytatott párbeszédről meg az emberek véleményének kikéréséről és beépítéséről fontos
döntésekbe, azt gondolom, hogy ezzel a fogyasztóvédelmi bizottság elnöke semmi egyebet
nem tett, mint hogy komolyan vette azt, hogy a társadalmi párbeszéd fontos, komolyan vette
azt, hogy ezeknek a szervezeteknek és a véleményüknek a megismerése ebben a kérdésben
fontos. Komolyan vette azt, hogy a megoldást ezek a szervezetek a parlamentben, a
parlamenti munkában látják, tehát szépen leírta ezeknek az ernyőszervezet alá tömörült civil
szervezeteknek a javaslatát egy előterjesztésben, bízván abban, hogy ez meghallgatásra talál.

Azt gondolom tehát, hogy ez a kezdeményezés nem egyetlen parlamenti párt vagy egy
parlamenti párt és ellenzéki pártok által támogatott előterjesztése, hanem olyan, az ügyben
elkötelezett és érintett társadalmi szervezetek kérése, amelynek meghallgatása illendő volna.
Hogy ezt mennyiben lehet beépíteni a jelenleg folyó kormányzati munkába? Szerintem
nagyban be lehetne, részben azért, mert egy tágabb információs bázisra lehetne támaszkodni,
nagy valószínűséggel ezek a civilek és a bizottság munkájához meghívott állami szervezetek
sok információt tudnának adni. És nagy valószínűséggel nem okoznának nagyobb
problémákat, mint azok a kiszivárgó, tudatosan vagy véletlenül kiszivárogtatott kormányzati
elképzelések, amelyek ugyan már valóban egy éve léteznek a megoldás következménye
nélkül, ugyanakkor még a napokban is okoznak bizonytalanságokat. Mert az egyik napon
felrepül, hogy 15-20 milliós értékhatárig számíthatnak valamiféle kormányzati
segítségnyújtásra a lakástulajdonosok, a legutóbbi napokban ez 30 millióban öltött testet.
Ezért tehát az emberek nem indokolatlan reményekkel készülnek immár egy éve arra, hogy
valamiféle megoldás születik, hanem naponta hallanak eltérő információkat. Ezért kelt a
fejükben káoszt, illetve indokolatlan reményeket, amelyeket egy ilyen bizottság nem okozna.
De jelenleg sajnos ez zajlik.

Én nagyon megértő vagyok azokon a tárgyalásokon, amelyeket a kormány folytat,
mert feltételezem, hogy ezek nem könnyű tárgyalások. Azonban ezeket a tárgyalásokat
meggyőződésem szerint le kell folytatni ezekkel a társadalmi szervezetekkel is, ezeknek
kontúrt és formát adni akár az eseti bizottság képében, ezért tudtam jómagam is teljesen
azonosulni a fogyasztóvédelmi bizottság elnökének kezdeményezésével. Elnök úr. Köszönöm
szépen.

Ügyrendi vita

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy értesültem, hogy Dancsó képviselő úr kért ügyrendi
kérdésben hozzászólási lehetőséget.

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt szeretném
megkérdezni, hogy elnök úrnak joga van-e lezárni a vitát. Mivel jeleztem egyértelműen, hogy
szót kérek, Veres képviselő úr mondataira kívántam reagálni. Ön megkapta a jelzést, ennek
ellenére lezárta a vitát, és nem adott szót. Elnök urat tisztelem, becsülöm, elismerem a
munkáját. Szeretném azt kérni, hogy amennyiben jelzés érkezik ön felé, és ezt érzékeli, akkor



- 26 -

adjon a képviselőnek szót. Úgy gondolom, a bizottság munkájához hozzátartozik, hogy ha
vita alakul ki, ami számomra izgalmas és érdekes vita volt, talán mások számára is, ki tudjuk
fejteni a véleményünket. Nem akarok ebből most különösebb ügyet csinálni, elnök úr
munkáját és személyiségét tisztelem, de szeretném kérni arra, hogy amennyiben szót kér
bármelyik képviselőtársam, akkor adja meg neki. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ami a kérdést illeti, férfiasan bevallom, egyértelmű
választ nem tudok arra adni, hogy nekem itt most jogom volt-e arra, amit tettem, lezártam a
vitát. Lehet, hogy netán ezzel a Házszabályt sértettem, de úgy ítéltem meg, hogy ennek a
vitának már nincs szakmai hozadéka, kérem tisztelettel. (Babák Mihály: Ez az ön véleménye.)
Ez az ön véleményem, de amíg itt ülök, addig nekem is van véleményem. Ez kérem, elment
személyeskedés felé, elment politikai irányba, nem arról szólt a vita második fele, ami
napirenden volt. Ezért bátorkodtam azt mondani, hogy zárjuk le a vitát, és megadtam a
zárszóra a lehetőséget.

Tessék, Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, úgy gondolom, hogy az én mondataimban
egyetlenegyszer sem használtam személyeskedő kifejezést, a tisztelet hangján igyekeztem
szólni azon képviselőtársaimhoz, akik a vitában részt vettek. A magam részéről tehát
szeretném visszautasítani azt, hogy személyeskedtem volna. Úgy gondolom, joggal kéri azt az
ember, hogy a Házszabály betűi szerint, amennyiben szót kér az ember, kapja meg. Még
egyszer mondom, tudomásul veszem most elnök úrnak azt a döntését, hogy nem adott szót, de
bízom benne, hogy az elkövetkezendőkben ennél demokratikusabb ülésvezetés lesz, és
amennyiben képviselőtársaim közül bárki szót kér, az megkapja a szólás lehetőségét.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm, képviselő úr. A kritikát köszönöm, igyekszem tanulni
belőle. Ha képviselő úr gondolja, hiszen tapasztaltabb honatya ebben a Házban, akkor
megfelelő utak-módok vannak arra, hogy panaszt tegyen az ülésvezetés antidemokratizmusa
ellen. Ez meglepő, mert az elmúlt 40 évben még ilyen kritikát nem kaptam, hogy
antidemokratikus módon vezetnék bármilyen ülést. Elég sok szakmai konferenciát és egyebet
vezettem. Köszönöm szépen.

Döntés a határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről

A vitát lezártuk ezzel a nem túl kellemes felhanggal. A szavazás következik.
Megkérdezem, ki az, aki támogatja az MSZP-s képviselők indítványának tárgysorozatba-
vételét. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy igen. Ez kevés. Tehát ez azt
jelenti, hogy a bizottság nem vette a javaslatot tárgysorozatba.

Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim! Egyetlen egyéb bejelentés erejéig kérem a türelmüket. Ez
pedig az, hogy a házelnök úrnak van egy invitáló levele, ami többünket érint, arról, hogy
május 31-én vendégünk lesz az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős
vezetője, bizonyos Šefčovič úr, akinek az ittléte alkalmából a házelnök úr olyan lehetőséget
biztosít több bizottság, köztük a mi bizottságunk vezetőinek, hogy vele a parlamentközi
együttműködésről eszmét cseréljünk. Ezt jelzem két alelnök képviselőtársamnak, a jelen lévő
Seszták alelnöktársamnak és a jelen nem lévő Szijjártó képviselőtársamnak, hogy ezen
vegyünk részt. Hiszen ez egy megtiszteltetés, összesen öt bizottságnak szól ez a lehetőség.
Május 31-én, kedden 14 órakor lesz.

Az egyebekben van-e még valakinek valami közölnivalója? Boldvai képviselőtársam!
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BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Április 18-ai
bizottsági ülésünkön az akkor meghallgatott Naszvadi államtitkár úr a bizottság kérésére,
emlékeim szerint, a bizottság egyhangú szavazata alapján vállalta azt, hogy a 250 milliárdos,
2011-es költségvetési megszorítás részletezését az akkor elmondottak szerint 2-3 héten belül a
bizottság rendelkezésére bocsátja. Azt szeretném kezdeményezni, hogy az eltelt négy hetet
figyelembe véve az elnök úr, a bizottság tekintélyének megőrzése és, ha szabad így
fogalmazni, a bizottság előtt tett vállalás betartása érdekében hívja föl az államtitkár úr
figyelmét, hogy mai tudásom szerint ez a részletezés a bizottsághoz nem érkezett meg.
Szeretném ezt itt, a bizottság ülésén most felvetni, és kérem az elnök urat arra, hogy a
következő bizottsági ülésen tájékoztasson a válaszról. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm a felvetést, egyetértek vele. Kiegészítem azzal, hogy mivel
Naszvadi államtitkár úr látogatását megelőzően volt itt arról konszenzus, hogy ezt a bizonyos
információt megkapjuk, már csak a második lépés volt, hogy erre külön is felhívtuk a
figyelmét. Sajnos, nincs a birtokunkban ez az információ. Köszönöm, s kérem a bizottság
felhatalmazását arra, hogy a bizottság nevében írhassak, mert végül is nem mindegy, hogy én
a magam nevében vagy a bizottság nevében kérem ezt az információt.

Ezt azért megszavaztatnám. Aki egyetért azzal, hogy a bizottság nevében kérjem a
Nemzetgazdasági Minisztérium vezetőjét arra, hogy ezt a hiányzó információt mielőbb küldje
meg nekünk, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nem ért egyet vele a bizottság, a magam
nevében fogom megtenni. Köszönöm szépen. A mai ülést befejeztük.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 50 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


