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Napirend: 

 

1. Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4831. szám – a gazdasági és informatikai bizottság önálló 

indítványa – általános vita első helyen kijelölt bizottságként) 

2. A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható 

árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4832. szám – általános vita első helyen kijelölt bizottságként) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

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

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke 

 Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

Balla György (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

 Herman István Ervin (Fidesz) 

Magyar Anna (Fidesz) 

Márton Attila (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Boldvai László (MSZP) 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Tukacs István (MSZP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

 Rozgonyi Ernő (Jobbik) 

 Vágó Gábor (LMP) 

 Pősze Lajos (független) 
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 Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

 Font Sándor (Fidesz) Szijjártó Péternek (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Dr. Pósán László (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz), 

 Seszták Oszkár (KDNP) Márton Attilának (Fidesz). 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 

 

 Gordos József, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese 

 Lévai Gábor, a Lízing Szövetség főtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a kormány képviselőit, köszöntöm vendégeinket, 
a sajtó munkatársait. Mai ülésünket megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

A meghívóban három napirendi pont szerepel, újabb napirendi pontra vagy ezek 
esetleg elhagyására nem érkezett képviselőtársaim részéről javaslat. Ezért megkérdezem, 
elfogadja-e a bizottság az általam javasolt három napirendi pontot. Aki igen, szíveskedjék 
kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság az általam 
javasolt napirendet elfogadta. 

Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról, továbbá a 
kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható árazás 
biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvény módosításáról szóló, bizottsági 
önálló indítványként benyújtott törvényjavaslatok általános vitára való 
alkalmasságának együttes tárgyalása 

Rátérünk az 1. napirendi pontunk tárgyalására, az otthonvédelmi intézkedésekkel 
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló bizottság önálló indítvány megvitatására. A 
gazdasági bizottság előterjesztést Herman István képviseli. Kérdezem képviselő urat, hogy 
kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kommentárt fűzni. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), előterjesztő: Nagyon rövid kiegészítést 
szeretnék tenni. Bizonyára mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a jogalkotó, jelesül a kormány, 
jelen esetben a gazdasági bizottság a devizahitelesek megsegítésére siet, ami természetesen 
abból fakad, hogy ebből a csapdából kivezesse az ország lakosságát. Ezért egy olyan 
csomagot próbál előterjeszteni, hogy minél szélesebb körben terítse szét a résztvevők között. 
Ezért a T/4831., valamint a T/4832. számú előterjesztés, amit, gondolom, akár egy 
portfólióban is lehet kezelni, erre irányulna. Ezek alapvetően, mondhatom úgy is, hogy 
lényegi változásokat nem hoznak, hanem pontosításokat tartalmaznak, és tökéletesen tükrözik 
a jogalkotó azon szándékát, hogy minél szélesebb körben vegyék igénybe ezeket az 
intézkedéseket. Ha kérdések merülnek föl, akkor nagyon szívesen válaszolok. Gondolok itt 
elsősorban arra, hogy itt előkerültek olyan lehetőségek is a lakásvásárlás esetében, mint a 
lízingkonstrukció. A jogalkotó ebben nem gondolkodott, és természetesen ezeknek a 
segítségére is igyekszik megoldásokat találni. A T/4832. számú előterjesztés hét ponton 
szeretné kiegészíteni még a T/4831. számú előterjesztés pedig érdemben négy ponton 
változtat, pontosan azért, hogy a segítő kéz minél gyorsabban és minél hatékonyabban 
eljusson a segítségre szorulókhoz. Dióhéjban ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Miután érintette a 2. napirendi pontot is, kérdezem, 

mi a véleménye arról, hogy alkalmasint a két napirendi pontot együtt tárgyalja a bizottság. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), előterjesztő: Ezt javaslom, ennek semmi 

akadályát nem látom. 
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ELNÖK: Köszönöm. Azt gondolom, elfogadhatjuk a javaslatot. Tehát az 1. és a 2. 

napirendi pontot együtt tárgyaljuk. Mindkettőhöz kérdezem a kormány nevében megjelent 
Gordos József főosztályvezető-helyettes urat és Kiss Kornélia referens asszonyt. Köszöntöm 
önöket és megadom a szót, parancsoljanak! 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! A kormány mindkét indítványt támogatja. 

 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm. Ez egy lakonikus vélemény. A kormány támogatja. Ezek után a 
képviselő uraké a szó. Tessék parancsolni! Először Vágó Gábor képviselő úr jelentkezett. 
Vágó Gáboré a szó. 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat 

irányában jó, ám késői és kevés. Hiszen a Lehet Más a Politika már tavasszal, de az ősz 
folyamán is benyújtott ilyen irányú javaslatcsomagot, de mind a három ellenzéki párt, mind az 
MSZP, mind a Jobbik is tett nagyon hasonló tartalmú javaslatcsomagot az asztalra. Mégis, a 
kormányzat várakozott, több mint egy fél éves késésben van ezzel a csomaggal. Hiszen úgy 
gondoljuk, nem siettek a hitelesek megsegítésére, hanem várakoztak, hogy milyen a helyzet a 
bankszférával kapcsolatban. Úgy gondoljuk, azért kevés ez a javaslat, mert nem rendezi azok 
helyzetét, akik nagyon súlyos szociális, anyagi körülmények között élnek. Pont ezért lenne 
szükség egy védett számla létrehozására, amely megakadályozná azt, hogy a bankok rátegyék 
a kezüket az élelmiszer, illetve a rezsiköltségeket fedezendő összegekre. 

Valamint a magáncsőd bevezetése sem várathat tovább magára, hiszen nagyon sok 
olyan, rossz helyzetbe került hiteles van, akik számára a végtörlesztés csak álom marad, mivel 
annyira hitelképtelenek, hogy nem tudnak forinthiteleket szerezni ahhoz, hogy a 
végtörlesztésben is részt vegyenek. Éppen ezért kevésnek találjuk ezt a javaslatot. Köszönöm 
a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Babák Mihály képviselő úr! (Dr. Szekeres Imre 

jelentkezik. – Babák Mihály: Átengedem a szót.) Próbáltam a nem hivatalos szabályt követni. 
Mielőtt Szekeres Imre úrnak adnék szót, megkérdezem képviselőtársaimat, hozzájárulnak-e 
ahhoz, hogy a körünkben lévő Lévai Gábor úr, a Lízing Szövetség főtitkára, akit meghívtam 
erre az ülésre, szót kapjon és elmondhassa 4-5 percben a véleményét. (A képviselők jelzik 
egyetértésüket.) Lévai Gábor úré a szó. Foglaljon helyet, és ha lehet, maximum 5 percben 
szíveskedjék a véleményét kifejteni nekünk. Tessék! 

 

A Lízing Szövetség álláspontjának ismertetése 

LÉVAI GÁBOR, a Lízing Szövetség főtitkára: Köszönöm szépen. Lévai Gábor 
vagyok, a Lízing Szövetség főtitkára. Alapvetően üdvözöljük azt, hogy a parlament szeretné 
egyformaképpen kezelni az összes lakásfinanszírozási konstrukciót, így a lakáslízinget is. 
Arra szeretnénk felhívni a tisztelt jelenlévők figyelmét, hogy van néhány olyan más törvény, 
amely különbséget tesz a lakáslízing és a jelzáloghitel között. Ezek között, azt gondolom, 
vagy olyan is, amely akadálya lehet annak, hogy a végtörlesztést minél több ügyfél igénybe 
vehesse. Ilyen például az, hogy a lakáslízing esetében a lízingcégeket és így közvetetten az 
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ügyfeleket egy 2 százalékos extra illeték terheli. Amikor végtörlesztésről beszélünk, az 
ügyfelek így valószínűleg nem fogják tudni egy lakáslízing konstrukcióban folytatni ezt. 

Szeretnénk felhívni arra is a figyelmet, hogy más olyan, a nehéz helyzetben lévő 
ügyfelek támogatására irányuló konstrukcióban sincs benne a lakáslízing, mint a 
kamattámogatás vagy a Nemzeti Eszközkezelő, és szeretnénk azt kérni, hogy erről a témáról 
még legyen mód egyeztetni, és ezeket a különbségeket, szintén az ügyfelek érdekében, 
eltörölni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főtitkár úr, a véleményét. Akkor most továbbadom a szót, 

következik Rozgonyi Ernő képviselő úr. 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Igen, hát tulajdonképpen még mindig magasnak tartom 

a forintkamatot, azt, amit a második számú előterjesztésben előadtak. Ennek roppant egyszerű 
oka van. Itt találkozik az, amit már annyiszor elmondtam, hogy a költségvetés, illetve a 
fiskális politika, azaz a kormány bármit akar, ha a saját kormánya által függetlenített Nemzeti 
Bank a monetáris politikájával bármikor a csillagos égig emelheti az alapkamatot. Hogy 
mondjam, itt tulajdonképpen nem látni megoldást. És ennek több oka van. Az egyik az, hogy 
a Nemzeti Bank valamilyen rejtélyes oknál fogva, holott ezt tudnia kell, hiszen minden 
tankönyvben benne van, egész egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni azt, hogy monetáris 
eszközökkel csak akkor lehet küzdeni az infláció ellen, ha annak monetáris okai vannak. Na 
most, ha véletlenül monetáris okai lennének, de nincsenek, hiszen megkérdeztem Simor urat, 
és Simor úr két dolgot mondott, ami az inflációt okozza, és egyik sem monetáris, hanem 
költség jellegű, tehát költség jellegű árnövekedéssel szembeszállni nem lehet a monetáris 
politikával. Ez minden tankönyvben benne van. Hiszen az ok nem monetáris ok, tehát nem 
többletpénz van forgalomban, és ez okozza az inflációt, így ez ellen monetáris eszközökkel 
nem lehet küzdeni. 

Ennek ellenére a Nemzeti Bank tulajdonképpen 21 éve ezt csinálja, és az eredmény 
látszik, ha valaki az éves inflációkat szépen idősorrendbe állítja. Mert akkor rájön arra, hogy 
teljesen mindegy volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank hová emelte az alapkamatot, semmi 
hatása nem volt az inflációra, mert semmi közük nem volt egymáshoz. Ha pedig véletlenül az 
ok az lenne, hogy többletpénz van forgalomban, az azért van, mert a Nemzeti Bank egész 
egyszerűen nem tölti be a jegybank szerepét. Nem a bankok bankja, ebből következően nem 
ellenőrzi le, hogy mennyi a bankok hitelkihelyezése, és nem szabályozza azt. Persze, ilyen 
módon lehet infláció, de ez ellen sem tud azzal küzdeni, hogy a magyar alapkamatot fölemeli. 
Ez egy abszurdum. És itt a kormánynak bizony valamilyen megoldást kell találnia. Vagy azt 
csinálja, de ez a kormányzatnak pénzébe kerül, hogy kamattámogatást ad, vagy egész 
egyszerűen újraszabályozza a Nemzeti Bank helyzetét, mert ez egy abszurdum, ami ebben az 
országban van. Ezt higgyék el nekem. És itt a legjobb szándékú kormány is meg fog bukni, ha 
hagyja azt, hogy a Nemzeti Bank ne valamilyen féle módon magyar felügyelet alatt legyen.  

Én azt javasoltam, és azt javasolnám most is, hogy a parlament alá kell vetni a 
Nemzeti Bankot. Mert az, hogy ezt külföldről irányítják, az Európai Bank és ki tudja, még kik 
irányítják, holott a forint a fizetőeszközünk, ezt egy abszurdum. Ez egy fenntarthatatlan 
helyzet. És üzenem most a Fidesznek, és máskor is üzenem, hogy ha azt akarja, hogy ez az 
ország valaha a büdös életben megtalálja önmagát, akkor ezt a kérdést nem lehet nyitva 
hagyni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Csak annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy a 

Magyar Nemzeti Bank a hatályos törvények szerint a parlament felügyelete alatt van. 
Mondom, a hatályos magyar törvények szerint. Szekeres Imre képviselő úré a szó. 
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DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A két javaslatot, 
az egyik a referenciakamathoz kötése a hitelezési kamatnak, ami átláthatóbbá teszi az árazást, 
a másik, hogy a végtörlesztés lehetőségét kiterjeszti a lízingesekre is, támogatja a szocialista 
képviselőcsoport, és hozzá fogunk járulni a Házszabálytól való eltéréshez is. 

Két oka van. Az egyik, hogy ezek a javaslatok meggyőződésünk szerint alapjaiban jók 
és segítenek, ha nem is mindenkinek természetesen. De segítenek embereknek, családoknak. 
A másik, még egyszerűbb, ugyanis mi dolgoztuk ki és nyújtottuk be a parlamentnek mindkét 
javaslatot. A múlt héten hétfőn a gazdasági bizottság napirendre is tűzte, és azon az ülésén 
alakította át bizottsági javaslattá. Aki ismeri a parlamenti munkát, pontosan látta, hogy két 
meghívó is ment ki. Az elsőn még nem volt rajta, hogy a gazdasági bizottságnak is lesz ilyen 
javaslata, aztán pedig igen. De azt gondolom, ez teljesen mellékes. Ha megkérdezik az 
embertől a választópolgárok, hogy van-e értelme ellenzéki politikusként is szakmai 
javaslatokat kidolgozni, azt tudom mondani, hogy igen. Mert néhányat előbb-utóbb a 
kormánypárti kétharmad is elfogad belőle. 

Van eltérés a mi eredeti szándékunk és e között a javaslat között. És ezt az eltérést 
fontosnak tartom, és átgondolásra is javaslom. Az egyik az a különbség, hogy mi a 
referenciakamatot a végtörlesztés helyett javasoltuk, félve a végtörlesztés negatív gazdasági 
hatásától, bár a kormány által nyilvánosságra hozott múlt heti adatok, pontosabban a PSZÁF 
által nyilvánosságra hozott adatok szerint 23 ezer ilyen szerződést kötöttek eddig, és 46 
ezernél van még rá esély, ami azt jelzi, hogy jóval kisebb az érdeklődés és a készség, mint 
ahogy azt korábban jelezték. Ebből kifolyólag ennek kockázata is nyilvánvalóan kisebb. De 
amiben fontos, és azt gondolom, érdemes is gondolkodni, az, hogy azok, akik most 
megkapják a lehetőséget lízingszerződés formájában, hogy szintén a végtörlesztéshez 
jussanak, ez volt a második javaslatunk, és ez szerepel a bizottság indítványában is, nyilván 
kiterjeszti ezt a kört, de mindenképpen körültekintően és óvatosan kell eljárni, hogy ez az ügy 
se terhelje meg azt a pénzügyi egyensúlyt, amiben az országnak működnie kell. Látható volt, 
hogy a kormány többször álláspontot változtatott, nekem egy héttel ezelőtt még Matolcsy 
György miniszter úr írásbeli kérdésemre azt válaszolta, hogy szó sem lehet arról, hogy a 
lízingesekre is kiterjessze a végtörlesztés lehetőségét. Nyilván a hosszú hétvégén neki is volt 
módja átgondolni, és ma már a kormány is támogatja, ahogy itt hallottuk, ezeket a 
javaslatokat. 

Mi az a két kérdés, amiben eltér az eredeti javaslattól? Az egyik. Mi azt javasoltuk, 
hogy ahogy a lízingszerződésre kiterjesztik a végtörlesztés lehetőségét, ugyanúgy terjesszék 
ki erre a referenciakamat lehetőségét is. Tehát ahogy a hiteleknél a gazdasági bizottság 
javaslata, átvéve a javaslatunkat, kiterjeszti a referenciakamat alkalmazását, ez a 
lízingszerződésnél nem történt meg. Sajnálom, hogy a Lízing Szövetség nem ezt hozta 
igazából szóba, mert tárgyunk szerint, témánk szerint ma ez a legnagyobb különbség. 
Egyébként értelmetlen különbség is, tehát módosító javaslatot adunk be ma, hogy ezt a 
különbséget, amely teljesen indokolatlan, valamilyen módon megoldjuk. 

A másik, ami szintén a módosító javaslatok témája lesz, hogy a bizottság javaslata a 
mi eredeti javaslatunkkal szemben kizárja azokat mindkét megoldásból, akik hitele vagy 
lízingje egy éven belül járna le. Teljesen értelmetlen az ő kizárásuk, hiszen az ő esetükben 
még kisebb kockázata van a költségvetésnek, akár a bankrendszernek, hiszem már jóval 
kisebb tartozásról van szó. Tehát a második javaslatunk az lesz, hogy ilyen értelemben ne 
korlátozzuk egy éven túli tartozásokra se a referenciakamat alkalmazását, se a 
lízingszerződések bevonását a végtörlesztésbe. 

A harmadik javaslatunk technikainak tűnik, pedig az is tartalmi. Nevezetesen, hogy ne 
2012. január 1-jén lépjen be a referenciakamat alkalmazása, mint ahogy a két bizottsági 
javaslatban szerepel, hanem a törvény kihirdetésekor, tehát már az idén, hogy minél többen 
igénybe tudják venni minél korábban azt a lehetőséget, ami egyébként január 1-jén megnyílna 
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nekik. Azért tájékoztatom a költségvetési bizottságot arról, hogy ezt a három módosító 
javaslatot fogjuk beadni, hogy legyen módjuk a frakcióknak végiggondolni a döntéshozatalig, 
illetve a mai bizottsági ülésünkig, amire a délutáni órákban sor kerül, hogy ha lehet, ebben 
dönteni tudjunk, és még ma mind a két törvény meg tudjon születni. Köszönöm szépen, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szijjártó Péter alelnök úr kért szót. 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Ha elnök úr megengedi, én is egy menetben fejteném ki az álláspontunkat 
a két törvényjavaslatról. Először is, amikor az otthonvédelmi akcióterv pontjairól döntés 
született, illetve azokat bejelentettük, akkor világossá tettük, hogy a döntések mellett egy 
otthonvédelmi monitoring bizottságot is létrehozunk annak érdekében, hogy folyamatosan 
figyeljük, hogy a végtörlesztés lehetővé válásával hol áll be olyan banki magatartás, vagy hol 
jönnek elő olyan nehézségek, amelyek korlátozzák vagy szűkítik a végtörlesztést igénybe 
venni tudó vagy akaró devizahiteles családok vagy magánszemélyek körét. Tehát az, hogy 
folyamatosan tárgyal a Ház olyan indítványokat, amelyek módosítják az eredeti előterjesztést 
sokkal kevésbé a kapkodás jeleként kérném értelmezni egyes ellenzéki képviselőtársaink 
részéről, sokkal inkább annak jeleként, hogy a kormány folyamatosan figyeli a helyzetet. 
Jogos volna az ellenzék kritikája akkor, ha ez nem történne meg. Ha lett volna egy eredeti 
javaslat, azt a parlament megszavazta volna, és utána hátradőlt volna a kormány, malmozott 
volna, és várta volna, hogy majd csak történik valami, akkor jogos lenne ez a típusú ellenzéki 
kritika. Azt gondolom, ez talán kevésbé méltányos. Tehát az otthonvédelmi monitoring 
bizottság folyamatosan figyeli, hogy milyen szabályozási változtatások válnak szükségessé 
egyes egyedi esetekből kiindulva. 

Ennek megfelelően az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos törvények 
módosítása során jó néhány témában, ha jól számolom, összesen hét témában tartalmaz 
pontosításokat ez a törvényjavaslat. Ebből valóban, ahogy Szekeres miniszter úr mondta, talán 
a leghangsúlyosabb a lakáslízingre történő kiterjesztés. Hiszen nyilvánvaló, hogy akik a 
lakáscélú devizahitelezésnél a lízing megoldást választották, az ő kizárásuk a végtörlesztés 
lehetőségéből semmilyen módon nem indokolt. Aztán van olyan pontosítás is a javaslatban, 
ami azt a célkitűzést hivatott teljesíteni, hogy mindenfajta egyéb költségtől mentesen tudják 
az emberek végigvinni a végtörlesztési folyamatot, és itt a tartozásigazolások kiadása esetén 
tapasztaltak többen olyan jelenséget, hogy ezekért a bankok pénzt kértek. Ezt jelezték az 
otthonvédelmi monitoring bizottságnak, amely az ebből adódó munkát elvégezte, és egy 
szabályozásmódosításra tett javaslatot. 

Aztán vannak az úgynevezett kombinált termékek, amikor valaki úgy vett fel 
lakáshitelt, hogy lakáspénztári megtakarítással vagy életbiztosítással kombinálta. Itt is több 
esetben érkezett olyan jelzés, hogy a bankok ebben a helyzetben nem akarták a végtörlesztést, 
hogy is mondjam, tevékenyen segíteni. Ezért aztán itt is a szabályozás pontosításával kell 
élnünk, mint ahogyan a használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező lakóingatlanokra 
felvett devizalapú kölcsönök esetében is, és az illetékszabályok esetében a tárgyi 
illetékmentesség rögzítése témájában is módosításra van szükség. 

Ami pedig a másik törvényjavaslatot illeti, világossá tettük, hogy korlátokat akarunk 
állítani a felszámítható kamatok és egyéb költségek elé. Az még sem megy, hogy 
Magyarországon újsághirdetésben több száz százalékos THM-ekkel lehessen reklámozni 
kölcsönöket, és családok már eleve teljesíthetetlen kötelezettségekbe verjék magukat, aminek 
a vége, hideg fejjel végiggondolva, kiszámítható. Ezt nyilvánvalóan nem tűrheti egy 
kormányzat. Ezért született az a javaslat, amely a jegybanki alapkamat fölött 24 
százalékponttal maximálja a pénzügyi intézmények és a magánszemélyek között létrejött 
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kölcsönügyletek esetében a kamatot, az e fölötti rész semmis. Természetesen a szakmai 
egyeztetések nyomán egy-két kivételt rögzít a törvényjavaslat, például a hitelkártyához vagy 
fizetési számlához kapcsolódó kölcsönök esetében. Az új jelzáloghitelek nyújtásánál a 
törvény elfogadása után a pénzügyi intézményeknek a kamatot vagy a referencia-kamatlábhoz 
kell kötni, vagy hosszabb időre, legalább hároméves periódusra rögzíteni kell azt, hogy más, 
rendszeresen fizetendő költséget nem lehet felszámítani abban az esetben, ha megfelelően 
teljesít az ügyfél, magyarul a hiteles rendben törleszti a tartozását. A hosszú 
kamatperiódusokra rögzített kamatok esetében pedig kikötjük azt, hogy ha új kamatperiódust 
kíván a bank indítani, azt 90 nappal előtte jelezni kell, hogy az ügyfél eldönthesse, hogy az új 
feltételek mellett folytatja-e a kapcsolatot az adott pénzügyi intézménnyel, vagy ki akarja 
váltani a hitelét. 

Azt kifejezetten örömtelinek gondolom, hogy ebben az esetben van egy jelentős 
véleményegyezőség az ellenzék és a kormányoldal között. Ez már önmagában mutatja a 
probléma súlyosságát, mert ha több százezer család kerül nehéz helyzetbe, akkor annak 
megoldása nyilván nem lehet politikai kérdés. És ez a pillanatnyi vagy részleges álláspontbeli 
egyezőség vagy az álláspont alapjában történő megegyezés a probléma súlyosságára 
kifejezetten jól rámutat. Azt köszönjük a Szocialista Pártnak, hogy módosító javaslatokat ad 
majd be ehhez a két javaslathoz. Természetesen mind a kormány, mind pedig a többségi 
frakciók meg fogják vizsgálni, hogy azok közül mi az, amit be tudunk emelni ezekből az 
indítványokból. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Babák képviselő úr kért szót. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Kifejezetten örömömre szolgál az, hogy az ellenzék is támogatja a benyújtott 
törvényjavaslatot. És köszönöm, hogy Szekeres képviselőtársam, miniszter úr szintén 
támogatólag szólalt meg e kérdésben. Tudja, csak az a baj, hogy ilyenkor mindig egy picit 
vissza kell tekinteni. Ha annak idején nem szünteti meg az ön kormánya az otthonteremtési 
támogatást, a kamatkedvezményt és a szocpol-t, akkor nem löki gyakorlatilag a devizapiacra, 
ilyen veszélyes hitelek irányába a lakosságot. Tudják, azért 2008-2010 óta lett volna 
lehetősége az akkor kormánynak, hogy segítsen a devizahiteleseken. Egyet azért be kell látni, 
és ez kritika a bankrendszerrel kapcsolatban is, hogy elzárkózott minden rendezéstől. Sokat 
tárgyalt a kormány, és nem sikerült megegyezésre jutni. Nagy baj volt az, hogy önök kevés 
jogosítvánnyal látták el a PSZÁF-ot, és nem volt igazából hitelkontroll és pénzpiaci kontroll, 
a pénzpiaci közvetítő rendszernek nem volt igazából kontrollja az önök idejében. Ez azért 
nagyon rossz dolog. 

Viszont fölállt az új PSZÁF, az elnök úr és csapata teszi a dolgát. A bankok is 
megenyhültek, hiszen nem bíztak abban, hogy a kormány és a törvényhozás képes a lakosság 
ellehetetlenedett körülményein segíteni. Márpedig úgy gondolom, hogy a fokozatos 
törvényalkotásunkkal, a segítségnyújtással bizonyossá vált az, hogy szándékában áll a 
parlamentnek az ellehetetlenült devizaadósokon segíteni. Nem volt megbízható adat, tisztelt 
Szekeres képviselőtársam, most van, és a Bankszövetség is megnyílt e tekintetben, és a 
PSZÁF-nak is szolgáltat adatokat. Sőt, én nagyon nagy sikerként könyvelem el, hogy sikerült 
a kormánynak, Matolcsy miniszter úrnak megállapodni a tehermegosztásban a bankokkal és a 
Bankszövetséggel. Ez egy fantasztikus lehetőség. Úgy gondolom, a realitás felé hajlása a 
Bankszövetségnek, a pénzügyi szektornak is, hogy ebben megállapodásra tud jutni a 
kormánnyal, és folyamatosan segítik egymás munkáját. Jobban tudjuk mi is kiszolgálni a 
lakosságot ebben a válságkezelésben, ha van hozzá partner a korábban hibákat elkövetett 
bankrendszerből is. 
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A THM. Szóval, tisztelt szocialista képviselőtársaim, megint nem szeretnék 
ripacskodni, de azért gondolják végig, az önök idejében 275 százalékos kamatokkal jelentek 
meg gyorssegély-hirdetések. Nem tett semmit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. 
Még a mai napig is 75 százalékos THM-mel hirdetnek gyorskölcsönöket. Tessék mondani, 
ma 275 százalék nem uzsorakamat? És hány ember ment tönkre? Hiszen a törlesztőrészletnél 
nem mondták el nekik, és elkerülte a figyelmüket, hogy hetente kell törleszteni, ők pedig havi 
törlesztéssel gondolták. Tiszta átverés show volt a gyorshitelek ügylete. Erre 
mindenféleképpen törvényi szabályozást kell alkotni, hiszen ha küzdünk az uzsorakamatos 
hitelek ellen, az uzsorázással szemben, akkor a pénzpiaci közvetítő rendszerben sem lehet 
uzsorakamat és uzsorás. 

Egy megjegyzést még, tisztelt képviselőtársaim, a Magyar Nemzeti Bankkal 
kapcsolatban. Sok esetben osztani kell véleményemet az ön megállapításaival, csak egyet nem 
szabad elfelejteni. A Magyar Nemzeti Bank és elnöke is, felügyelőbizottsággal ellátva, a 
parlament intézménye. Itt az a baj, és ezt megtapasztalhatta a bizottság ülésén is, hogy a 
Nemzeti Bank elnöke értelmezi félre a törvényt, nem tudja, és nem akarja tudomásul venni a 
bizottság felügyelő és ellenőrző szerepét sem, sőt, a saját felügyelőbizottságának intézkedéseit 
sem veszi figyelembe. Hiszen emlékszik rá, a múltkorában itt feleselt a Magyar Nemzeti Bank 
elnöke a felügyelőbizottság elnökével. Tarthatatlan állapot az, amikor valaki a függetlenségét 
hangsúlyozza, csak azt nem értem, és ezt szintén itt olvastuk a Magyar Nemzeti Bank 
vezetőjének fejére, hogy nem független Magyarország érdekétől, a parlamenttől és a magyar 
emberek érdekeitől. Nem független, kötelességei vannak, ő is ugyanolyan szolga, mint bárki 
más, aki a népet, az országot szolgálja. Hogy ne használjak túl nagy szavakat. 

Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, még vissza fogunk térni bizonyos szabályok 
módosítására, hiszen az élet és a pénzügyi közvetítő rendszer ágas-bogas hitelezési politikája 
kapcsán vannak még olyan, eddig be nem látható hitelezési formák, amelyekben az emberek 
ellehetetlenültek a törlesztést illetően. De nagy tanulság, úgy gondolom, hogy egy 
parlamentnek, sőt, egy kormánynak meg kell tennie mindent, hogy állampolgárai ne legyenek 
kiszolgáltatottak. Ezért vezeti majd be a kormány, és a 2012-es költségvetés tartalmazza is az 
otthonteremtési támogatást, a szocpol-t és a kamatkedvezményt. Köszönöm szépen, elnök úr, 
hogy elmondhattam. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Az első körben kíván-e még szólni valaki? Herman 

képviselő úr mint előterjesztő, nyilván soron kívül szót kaphat. A zárszó is meglesz. Kíván a 
vitában is részt venni? (Jelzésre.) Tessék parancsolni! 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Vágó 

Gábor képviselőtársam megjegyzésére a következőt szeretném reflektálni. Mindannyian 
tisztában vagyunk azzal, hogy míg a világ világ, mindig volt kéz, ami adományért nyúlt, és 
mindig volt kéz, ami az adományokat két karban elhelyezte. Jelen esetben is erről van szó, 
hiszen a kormány megtette ezeket az intézkedéseket, hogy a kinyújtott kézbe az adományait 
elhelyezze. Természetesen azon lehet vitatkozni, hogy ez elégséges-e. De van egy nagyon 
bölcs népi mondás, hogy mindig addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. Ez az egyik. 

A másik. Rozgonyi Ernő képviselőtársam említette, hogy a jegybank gyakorlatilag a 
kamat felső határát a csillagos égig is tudja emelni.  Szeretném jelezni, hogy a THM ebben a 
kérdésben szabályozásra kerül a módosítással egyidejűleg, ami azt jelenti, hogy a jegybanki 
alapkamat plusz 24 százalékot számolhatnak el. Két kivétel van ez alól, az egyik a 
kártyaforgalom, a másik pedig az áruvásárlás, 35 és 45 százalék itt is a felső limit. Magyarul a 
felső limit szabályozva van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Rozgonyi képviselő úr! 
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ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Csak arra szeretnék utalni, hogy a Nemzeti Bankot a 

parlament ellenőrzi. Részben az ÁSZ ellenőrzi, mint a parlament szerve, de hozzáteszem, azt 
ellenőrzi, hogy helyesen könyvelnek-e. Gyakorlatilag érdemben semmit, és maga a parlament 
sem, hiszen a monetáris politikába bele sem szólhat a parlament. Márpedig itt a monetáris 
politikával van probléma, a Magyar Nemzeti Bank tevékenységének teljes félreértelmezéséről 
van szó az elmúlt 21 évben. Ezt valahogy a helyére kéne tenni addig, ameddig itt a forint a 
fizetőeszköz. Semmi másról nincs szó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy a monetáris politikát 

nyilván nem ellenőrzi az ÁSZ, úgy, ahogy képviselő úr mondta, a könyvelést viszont szintén 
nem az ÁSZ ellenőrzi, hanem a könyvvizsgáló. Hogy az ÁSZ mit ellenőriz, az egy külön 
történet, de most erre nem akarok kitérni. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) 
Nincs ilyen. Akkor most megadom a szót kormány képviselőjének, ha kíván reflektálni a 
vitára. 

 

A kormány képviselőjének reflexiója 

GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Talán 
egy-két részére reagálnék. Szekeres képviselő úr részéről elhangzott, hogy a 
referenciakamatot már a törvény kihirdetésétől alkalmazni kellene. Sajnos azt kell mondjuk, 
hogy még ha egyetértenénk is vele, ennek egy bizonyos technikai akadálya van. A bankoknak 
ugyanis a termékekkel, a mögöttes munkával föl kell készülni, és erre a bankokkal történő 
egyeztetés során fény derült, hogy talán még a január 1-jei határidő is bizonyos szempontból 
szűknek minősül. Értelemszerűen a kormánynak is az a szándéka, hogy a lehető legkorábbi 
időponttól lehessen alkalmazni. 

Az Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy léteznek 
olyan együttműködési formák, ahol mind a Nemzetgazdasági Minisztérium, mind a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete, mind az MNB felső vezetői rendszeresen megvitatják a hazai 
pénzügyi helyzetet, és közösen tesznek javaslatot. Tehát egy tágabb értelmezésben is fény 
derül a devizahitelesek helyzetére. AZ MNB-nek lehetősége van a véleményét kifejteni, és a 
többi félnek is lehetősége van az ezekkel kapcsolatos álláspontját az MNB-vel közölni, 
természetesen az alkotmányos keretek figyelembevételével működnek ezek a testületek. Itt a 
Pénzügyi Stabilitási Tanácsra és az otthonvédelmi monitoring bizottságra gondolok 
konkrétan. 

A lízingszerződések kiterjesztésével kapcsolatban. A lízingszerződés hasonló 
helyzetbe hozza az igénybe vevőt a végtörlesztésnél. Ezzel kapcsolatban felvetésre került, 
hogy egyes adók és illetékek kérdésében a helyzet nem teljesen azonos. Természetesen, 
amennyiben ezzel kapcsolatban felvetésre kerül, hogy illetékmentes legyen a végtörlesztések 
esetében a lízingesek végtörlesztése, ezt a kormány a maga részéről megfontolásra 
alkalmasnak találja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Most Herman István képviselő urat kérdezem, hogy kíván-e 

előterjesztőként reagálni. (Jelzésre.) Tessék! 
 

Az előterjesztő reflexiói 

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy megköszönöm mindazoknak, akik építő 
gondolataikkal ezt az előterjesztést kiegészítették és támogatták. Egyben kérem is 
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képviselőtársaimat, hogy szavazataikkal támogassák. Elfogadásra javaslom. Köszönöm 
szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslatok általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szavazás következik. Külön-külön szavazunk, bár 
együtt tárgyaltuk az 1. és a 2. napirendi pontot. Először az 1. napirendi pontról, tehát az 
otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatról szavazunk az ügyben, hogy általános vitára bocsátását javasolja-e a 
bizottság. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Nem 
kérek ellenpróbát, megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja az általános vitára 
bocsátást. 

Fölteszem a 2. napirendi pontot is szavazásra. Nem olvasom végig, a T/4832. számú 
törvényjavaslatról van szó. Ki az, aki támogatja az általános vitára bocsátását? Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez viszont nem egyhangú. Ki az, aki nem ért vele 
egyet? Ki tartózkodik? Egy tartózkodás mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak 
találta. Köszönöm szépen vendégeink részvételét, főosztályvezető-helyettes úrnak és 
munkatársának a közreműködését. Előadót kell állítanunk. Ki az, aki bizottsági előadóként a 
plenáris ülésen ezt a két törvényjavaslatot a bizottság részéről majd ismertetni fogja? 
Ajánlkozik Szijjártó Péter alelnök úr. Elfogadjuk. Megkérdezem Vágó Gábor képviselő urat, 
hogy kíván-e esetleg kisebbségi véleményt mondani. (Vágó Gábor mikrofon nélkül kérdez.) 
Lehetőség van rá, akkor kisebbségi vélemény lesz. (Babák Mihály: De bocsánat, az 1. 
napirendi pontnál nem volt kisebbségi vélemény.) 

Kérem szépen, akkor módosítom, nem leszek ilyen toleráns, nem kérdezem meg, nincs 
kisebbségi előadó. Majd Vágó képviselő úr elmondja normál felszólalásában a kisebbségi 
véleményét. 

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim! A 3. napirendi pontban, az Egyebekben indítványoztam egy 
határozathozatalt a bizottság részéről. Nomen est omen alapon, mivel számvevőszéki és 
költségvetési bizottság a nevünk. Az általános vitában a Számvevőszék jövő évi költségvetési 
javaslatát nem volt módunk részleteiben megismerni, hiszen a részletes indokolásban 
mindösszesen három adat szerepel arról, hogy milyen támogatást, illetve kiadást tervezett a 
Számvevőszék a jövő évre vonatkozólag, illetve mekkora létszámmal kíván működni. Ezért 
azt indítványozom, hogy a bizottság egyrészt kérje meg a Számvevőszék elnökét arra, hogy 
hozzon minket olyan helyzetbe, hogy megismerhessük a Számvevőszék részletesebb, 
ésszerűen részletes tervezési adatait, miként azt az alaptörvény mondja, másrészt pedig ezt 
egy megfelelő alkalommal javasoltam, hogy a november 14-ei ülésünkön erről véleményt 
cseréljünk. Ez az indítványom. Ehhez kérek véleményeket, észrevételeket. Vágó képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Csak annyi, hogy támogatni tudom elnök úr indítványát. 

Jómagam és az LMP is tett egy hasonló tartalmú kezdeményezést az Állami Számvevőszék 
elnökéhez, ugyanis maga az Állami Számvevőszék elnöke vallotta be itt, a bizottság előtt, 
hogy teljes mértékben nem tudták vizsgálni a költségvetési javaslatot, súlyos hiányosságok 
voltak a javaslat vizsgálatakor, főleg bizonyos tárcáknál, valamint hiányzott akkor még a 
megalapozó törvényekről is a vélemény. Úgy gondolom, szükség van erre. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, lehet, hogy félreértett engem. Én a Számvevőszéknek mint 

fejezetnek a belső, részletes tervezési adatairól beszélek, nem a költségvetés egészéről. Tessék 
parancsolni! 
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Rendben. Akkor lehetne módosítást tenni ehhez? 
 
ELNÖK: Tessék elmondani a véleményét! Mindent lehet, ez egy ajánlás. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Azt szeretném, hogy az Állami Számvevőszék elnöke 

számoljon be a bizottság előtt, hogy azok a tételek, amelyeket nem tudtak még vizsgálni idő 
hiányában, mert a Nemzetgazdasági Minisztérium nem bocsátotta rendelkezésre az adatokat, 
azokról is mondja el a véleményét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő úr! Még egyszer mondom. Az én indítványom a bizottsághoz 

kifejezetten a számvevőszéki fejezetre vonatkozik. Ehhez kérek észrevételeket. Tessék, 
Boldvai képviselő úr! 

 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném előrebocsátani, 

hogy a szocialista frakció támogatja ezt a határozattervezetet. Azt gondolom, hogy az Állami 
Számvevőszék azon, ha szabad így fogalmazni, unikumok közé tartozik, vagy egyedüli 
unikum a Magyar Köztársaságban, amelynek a Számvevőszékről szóló törvény elfogadásakor 
olyan hatáskört és jogkört adtunk, illetve lehetőséget, ami a költségvetés apropójából minden 
évben azt fogalmazza meg, hogy nem lehet kevesebb az előző évi költségvetésénél. Teljesen 
természetes az a szándék, ami ebben a határozattervezetben megfogalmazódik, hogy ebben a 
kiemelt helyzetben az Állami Számvevőszék mint a parlament ellenőrző szervezete egy kicsit 
részletesebben mutassa be az illetékes szakbizottságnak ezt a komoly költségvetési 
felhatalmazást, amit a kétharmados törvényben a kormánytöbbség neki megszavazott. Ezért a 
szocialista frakció tagjai itt, a költségvetési bizottságban ezt támogatni fogják. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kinek van észrevétele, véleménye, 

javaslata? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Akkor fölteszem a kérdést szavazásra. Ki az, 
aki egyetért azzal, hogy egy ilyen határozat szülessen, amelyben a Számvevőszék elnökét a 
bizottság felkéri arra, hogy szíveskedjék benyújtani a részletes költségvetésével kapcsolatos 
információkat. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hét igen. Ki 
az, aki nem ért egyet? Ki az, aki tartózkodott? Mindenki más. Köszönöm, megállapítom, hogy 
a bizottság végül is nem ért egyet azzal, vagy nem kíváncsi rá, hogy a Számvevőszék 
tervezési adatait megismerjük. 

Köszönöm szépen. Befejeztük a mai ülésünket. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc.) 
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