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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- módosító javaslatok megvitatása 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 – a gazdasági és informatikai bizottság önálló 

indítványa - módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 

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

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

Balla György (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Font Sándor (Fidesz) 

 Herman István Ervin (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

Magyar Anna (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

Dr. Pósán László (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

 Rozgonyi Ernő (Jobbik) 

 Pősze Lajos (független) 
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Hozzászólók: 

 

 

 Gordos József, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 42 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm képviselőtársaimat délutáni ülésünkön.  

A napirend elfogadása 

A délelőtti két napirendi ponthoz kapcsolódik a mostani két napirendi pont is. A 
meghívóban jeleztem ezt. Aki elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat, kérem, 
szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta napirendjét. 

Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, 
önálló bizottsági indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett módosító 
indítványok megtárgyalása 

Az 1. napirendi pontban az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatokat kell 
megvitatnunk. 

Elsőként a T/4831/2. számmal jelzett módosító javaslatról kérdezem az előterjesztőt. 
Először megkérdezem a jelen lévő MSZP-s képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e ehhez 
esetleg valamit hozzátenni. (Jelzésre.) Nem kívánnak. Köszönöm. Az előterjesztő írásban 
közölte véleményét, nem ért vele egyet. 

És a bizottság? Kérdezem a bizottságot. (Jelzésre.) A kormánynak van-e véleménye 
erről? 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság sem támogatja. 
Következik a T/4831/3. módosító javaslat. Az előterjesztő ezzel egyetért. Kérdezem a 

kormány véleményét erről. 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést, pontosítani szeretnék, 

tárcavéleményt tudok mondani, a Nemzetgazdasági Minisztérium véleményét. A tárca 
támogatja. 

 
ELNÖK: Tehát a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja. Szekeres képviselő úr 

kíván szólni. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Támogatni fogjuk, de nem azért szólok, hanem 

azért, mert a hálózaton Koszorús képviselő úr módosítói 15 óra 10 perces időpontban jelentek 
meg. Ha ez így van, később bonyodalmat okozhat, mert 15 óráig lehetett beadni. Ha ez így 
van, és nem valami félreértésről van szó, akkor ezt bizottsági módosítóvá kellene alakítanunk 
ahhoz, hogy házszabályszerű legyen. Nehogy később valaki azzal jöjjön, hogy mivel 10 
perccel később lett leadva, nem érvényes. Ha jól látom az adatokat. 

 
ELNÖK: Én továbbra sem tartom magamat Házszabály szakértőnek, de azt gondolom, 

hogy nem a honlapon megjelenés időpontja, hanem a leadás időpontja mérvadó. Az a 10 perc 
lehet egy technikai differencia, amíg odaér a honlapra. Állapodjunk meg ebben. Köszönöm a 
toleranciát. 
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Következik a T/4831/4. számú indítvány. Az előterjesztő… (Több képviselő jelzi, hogy 
a módosító javaslatról szavazni kell.) Ja, ez a szellemi erőfeszítés elvette a figyelmemet, 
elnézést kérek. (Babák Mihály: Vettük észre.) Tehát szavaznunk kell a 3. számú indítványról, 
amit Koszorús László jegyez. Kérem, aki ezt támogatja, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 

Most következik a 4831/4. számú indítvány, amivel az előterjesztő egyetért. És a 
minisztérium? 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja, egyhangúlag. 
Következik a T/4831/5. számú indítvány. Az előterjesztő egyetért. És a tárca? 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca szintén egyetért. 
 
ELNÖK: És a bizottság? Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel oldódna meg az 

a probléma, hogy a lízingre nem vonatkozott a referenciakamat az előzetes előterjesztésben, 
és így válik harmonikussá, vagy valami másról van szó. Az eredeti szöveg nincs itt nálam, 
hogy meg tudjam ítélni. Ez a következtetésem, de nem tudom, hogy így van-e. 

 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, így van. 
 
ELNÖK: Elnézést, hogy jegyzőkönyvezhető legyen, Szekeres képviselő úr kérdésére 

egyértelműen megkapta a választ, hogy így van. Ez így rendben van? Akkor tessék 
parancsolni, Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy arra a teljes körre 

kiterjeszti, amely lízinges konstrukciójú lakás volt. 
 
ELNÖK: Rám néz képviselő úr, de erre én nem tudok válaszolni. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tudom, tudom, elnök úr, csak azért tettem föl a 

kérdést, mert ha jól értem, ez a megfogalmazás nem tesz kivételt, nem tesz be kötöttséget. 
Lehet, hogy így jó, és ez volt a szándék, de mi nem ezt követeltük – így fogalmazok. Mi azon 
a ponton maradtunk… (Herman István Ervin közbeszól.) Azért vagyok óvatos ezzel, nem 
akarok belemenni hosszú indoklásba, csak azt mondom, hogy ha ez azt jelenti, akkor végig 
kellene gondolni ennek következményét. Pont. 

 
ELNÖK: Megkérjük főosztályvezető-helyettes urat, hogy tegye egyértelművé ezt a 

dilemmát. Parancsoljon! 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A lízingbe vevőre történő 

kiterjesztés a végtörlesztés szempontjából jelent azonos feltételeket. 
 
ELNÖK: Dancsó képviselő úr kíván szólni. 
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DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Ha már itt értelmezzük a szöveget, a (8) bekezdés 
szerint e paragrafus alkalmazásában… Itt végig csak deviza alapú kölcsönszerződésekről szól, 
nem forint alapúról. Ebből persze, hogy lehet-e következtetni arra, hogy csak a deviza alapú 
lízingekre érvényes ez a c) pont, hogy egyben hitelfelvevőnek bizonyul-e, azt nem tudom 
megmondani, ehhez jogi ismeretek kellenek. Feltételezem, a logikus az, hogy csak a deviza 
alapúra vonatkozik, a forint alapúra nem. Hogy ez elég-e e tekintetben, vagy pedig ezt még 
pontosítani kellene, azt nem tudom erről a helyről most megmondani, de nekem az a logikus, 
hogy csak a devizára vonatkozik. 

 
ELNÖK: Világos. Akkor itt egy kodifikációs probléma van, ami nem teszi 

egyértelművé. Elfogadja ezt a minősítést, főosztályvezető-helyettes úr? Vagy világosabban 
kellene megfogalmazni? 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az eredeti kormányzati szándék 

szerint, ismétlem, csak a végtörlesztés által érintett, tehát a deviza alapú hitelekre vonatkozik. 
 
ELNÖK: Ez világos, csak ez nem olvasható ki a normaszövegből. Kérem szépen… 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Bocsánat. Csak azért hoztam mindezt szóba, mert ez a 

bizottság adhat még be pontosítást, más már utána nem adhat be. Én nem fogok hozzászólni a 
történethez, mert ha jónak tartják, akkor ez lesz. Ha ez van mögötte, akkor ez ugyanaz, amit 
Szekeres Imre délelőtt mondott a bizottság ülésén, tehát ilyen értelemben egyetértés van 
közöttünk, ha ez túlterjeszkedik, akkor egy ellenzéki párt nyilván mondhatja azt, hogy persze, 
terjeszkedjen túl. Szerintem a pontosítás indokolt lenne ebben az esetben, de elfogadom azt, 
ha most azt mondják, hogy ez arra terjed csak ki. 

 
ELNÖK: Én meg akkor lennék abszolút elégedett, ha egyértelmű lenne a 

normaszövegből, hogy itt ugyanaz a szabály. Kérem tisztelettel… (Herman István Ervin: 
Devizahitelről beszél folyamatosan. Értem én a problémát.) Kérem szépen, akkor szavazásra 
teszem föl a kérdést ezzel a kis polémiával együtt is. Aki úgy gondolja, hogy ez a módosító 
javaslat elfogadásra ajánlható, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez elsöprő többség. Ki az, 
aki nem ért vele egyet? Ilyen nincs. Ki az, aki tartózkodott? Öt. 

Következik a T/4831/6. számú módosító indítvány, szintén Koszorús képviselő úr 
javaslata, amivel a gazdasági bizottság egyetért. Kérdezem a kormány véleményét erről az 
indítványról. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság részéről nincs észrevétel. Szavazás 

következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség. Ki nem támogatja? 
Nincs ilyen. Ki tartózkodik? Kettő. A bizottság támogatja. 

Következik a 4831/7. számú indítvány, ugyancsak Koszorús László javaslata. A 
gazdasági bizottság egyetért ezzel a javaslattal. A tárca? 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca is egyetért. És a bizottság? (Szavazás.) A többség elfogadta. 
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A napirendi pont lezárása 

Ezzel az 1. napirendi pont végére értünk. Tud-e valaki olyan indítványról, amelyről 
kellett volna, de nem szavaztunk? (Nincs jelentkező.) A múltkor elkövettem egy ilyen 
műhibát, kellő időpontban ezt ki kell javítanunk. 

A kölcsönök kamati és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható árazás 
biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, 
bizottsági önálló indítványként benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása 

Következik a 2. napirendi ponttal kapcsolatos módosító javaslatok megvitatása. 
Elsőként A T/4832/2. számú indítványról döntünk, amit Szekeres Imre és Nemény 

András képviselők nyújtottak be. Kérdezem Szekeres Imrét, hogy kíván-e kommentárt fűzni 
hozzá. (Jelzésre.) Nem kíván. Az indítvánnyal a gazdasági bizottság nem ért egyet. Kérdezem 
a tárca véleményét róla. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Bizottsági vélemény, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Mégis? Igen. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Hadd kérdezzem már meg, mi az akadálya annak, 

hogy amikor már egy évnél kevesebb idő van hátra a futamidőből, nem kapja meg a 
lehetőséget az adós. Milyen logika ez? Miért van ez? A gazdasági bizottság által beterjesztett 
törvény azt mondja, hogy azokra vonatkozik, akiknél egy évnél hosszabb futamidő van. Mi az 
akadálya annak, hogy az egy évnél rövidebbre is vonatkozzon? Ez biztos, hogy nem rengeti 
meg a bankrendszert, a pénzügyi világot, mert nyilván ott már kis összegről van szó. 

 
ELNÖK: Tessék, főosztályvezető-helyettes úr! Parancsoljon! 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy érezzük, hogy ez 

kiegyensúlyozott, szakmailag megalapozott javaslat volt az eredeti indítvány. Ez valóban nem 
változtat lényegében a devizahitelesek többsége sorsának alakulásán, de megítélésünk szerint 
azokra, akik az utolsó hónapokig törleszteni tudták a részleteket, nem tartjuk valószínűnek, 
hogy rájuk is ki kellene terjeszteni ezt a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Hat. Ez kevés az egyharmadhoz. 
Következik a T/4832/3. számú indítvány, amit kettébontottak. (Jelzésre.) Ugyancsak 

Szekeres Imre és Nemény András képviselők indítványáról van szó. Kérdezem a 
minisztérium véleményét az indítványról. Az előterjesztő nem ért vele egyet. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Tessék! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Ez lett volna az, ami, ha készen vannak már, akkor 

minél hamarabb induljon a referenciakamat, és ne kössük meg, hogy csak jövőre. Ez az a 
javaslat. 

 
ELNÖK: Ezzel egyetért-e a bizottság? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

(Szavazás.) Négy. Ez kevés az egyharmadhoz. 
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Következik a T/4832/4. számú javaslat, amit a bizottság kettébontott. A javaslat 1. 
pontjával egyetértett a gazdasági bizottság, a 2. pontjával nem. Én is kettébontom, és az 1. 
pontjáról kérdezem a tárca véleményét. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Az 1. pontról külön szavazás lesz. Aki az 1. pontot támogatja, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
Most a 4832/4. számú módosító indítvány 2. pontjáról van szó, amit a gazdasági 

bizottság nem támogatott. Kérdezem a minisztérium véleményét az indítványról. 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja, mert 

megítélésünk szerint egy későbbi módosítás megoldja a problémát. 
 
ELNÖK: Értem. Kérdezem a bizottság véleményét. (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Négy igen mellett nincs 
egyharmad sem. 

Következik a T/4832/5. számú indítványban szintén Szekeres és Nemény képviselő 
urak indítványa, amivel a gazdasági bizottság nem ért egyet. Kérdezem a minisztérium 
véleményét az indítványról. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Ez az a javaslat, ami kompletté teszi, hogy a 

referenciakamat alkalmazható a lízingszerződés esetében is. Ha ezt nem oldjuk meg, akkor ez 
azt jelenti, hogy a végtörlesztés lehetőségét megkapja a lízinges, de ugyanazt a lehetőséget, 
amit a hiteladós megkapott, hogy a referenciakamatot nála is érvényesíthetik, itt nem 
biztosítjuk. Nem értem, miért nem. 

 
ELNÖK: Akkor megkérdezem főosztályvezető-helyettes urat, hogy ez az érvelés 

vajon nem változtatja-e meg a véleményét. Parancsoljon! 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez nem változtatja meg a tárca 

véleményét. Kidolgozottság hiányában nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Értem. Bizottsági vélemény? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A javaslat kidolgozottságának hiánya, vagy pedig 

akiknek alkalmazniuk kellene, azok számára van kidolgozottsági probléma? (Babák Mihály: 
Tökmindegy.) 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szövegszerűen valóban 

végigvezeti, viszont erre vonatkozóan sem hatásvizsgálatok, sem megalapozott szakmai 
egyeztetések nem történtek, és a két konstrukció nem teljesen azonos sem jogilag, sem 
gyakorlati megoldását tekintve, tehát nem lehet azonosságot tenni egy lízingkonstrukció és 
egy kölcsönügylet közé. 
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ELNÖK: Köszönöm a reagálást. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) Négy igen mellett az egyharmadot nem kapta meg. 

Következik a T/4832/6. számú indítványban MSZP-s képviselők javaslata. Ezzel a 
gazdasági bizottság nem ért egyet. A tárca véleményét kérdezem. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. (Jelzésre.) Nincs vélemény. Szavazás következik. 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Négy, nincs egyharmad sem. 
Következik a T/4832/7. számú indítvány, ugyancsak MSZP-s képviselők javaslata. A 

gazdasági bizottság nem ért vele egyet. A minisztérium? 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Észrevétel, kérdés? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Az a javaslat következik, aminél egy elvi különbség 

van a megközelítésben. Mi az a mérték, ami különbségként elfogadható? Tehát azért akarom 
most kinyitni ezt a vitát, nem pedig majd minden javaslatnál, mert ugyanaz a logikája a 
különbségnek. Szeretném tudni, hogy miért annyi, amennyi. Tavaly hoztunk egy döntést 
annak idején, hogy nem lehet már több száz százalékos. Most ön egy döntés, amely a 
kialakult helyzethez képest szolid mértékben vesz vissza – így fogalmazok. Tehát nem felezi, 
harmadolja vagy negyedeli, hanem szolid mértékben vesz vissza, mint maximális kamat. Ha 
már van ilyen egyáltalán, akkor miért nem alacsonyabb szinten húzza meg a jogalkotó, 
törvényalkotó ezt a mértéket? Mi az a gazdasági indok, ami ezt a szintet támasztja alá, nem 
pedig azt, hogy alacsonyabb szintre menjünk most le? (Rozgonyi Ernő közbeszól.) Ha 
képviselőtársam tudja ellenzékből, annak örülök. 

 
ELNÖK: Rozgonyi képviselő úr! 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Ez roppant egyszerű. Ameddig a Nemzeti Bank ilyen 

magas alapkamatot használ, addig ez van, gyerekek. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Bocsánat, nem az alapkamattal van gond. Én azt 

mondtam, hogy a különbség, a kamatmarzs miért ennyi. Mert már nem több tízes 
kamatmarzsokról kell visszalépni. 

 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Mert ebben a teljes THM mutató van. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem. Ez nem a THM mutató. Ez a referenciakamathoz 

képesti eltérés, amit most szabályoz. Most húz be egy olyan féket, ami a jelenlegihez képest 
nem sokkal csökkenti. Mi azt mondjuk, hogy ha most belenyúl ilyen módon, akkor legalább 
annyira indokolt közgazdaságilag (Rozgonyi Ernő: Emellett érvelek én is. Így van.) 
alacsonyabb szinten meghúzni. Akkor miért ez a mérték? 

 
ELNÖK: Rozgonyi képviselő urat kérem, hogy hadd bontakozzon ki Veres képviselő 

úr. Vagy elég volt? (Jelzésre.) Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Feltételezésem, hogy csak úgy lehet ilyet meghatározni, ha az előterjesztő 
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leül a piaci szereplőkkel, végignézik azt, hogy milyen forrásköltségekkel rendelkeznek, 
milyen kockázati költségekkel rendelkeznek, és ennek alapján határozzák meg, hogy a 
mindenkori jegybanki alapkamat fölött körülbelül mekkora az a sáv, ami nagy 
valószínűséggel fedezi a forrásköltségeit annak, aki ilyen üzletággal foglalkozik. 
Feltételezem, hogy így lehetett meghatározni ezt a különbséget, és így jött ki ez a marzs, amit 
használ a tárca. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor most meghallgatjuk a szakértői véleményt. Parancsoljon, 

főosztályvezető-helyettes úr! 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Konkrét számokat nem tudok 

jelenleg prezentálni, viszont kétségtelen, hogy bizonyos fokú hatásvizsgálatok, illetve elvi és 
szakmai egyeztetések megelőzték ezt a javaslatot, tehát valamilyen formában előkészítették. 
Több fórumon is egyeztettek ebben a pénzügyi kérdésben az NGM, az MNB és a PSZÁF. Két 
fórum is van, a PST, a Pénzügyi Stabilitási Tanács, illetve az OMB, az otthonvédelmi 
monitoring bizottság, amelyek hasonló kérdéseket már többször áttekintettek. Erre vonatkozó 
szakmai alátámasztások alapján, a jelenlegi piaci realitásoknak megfelelő javaslat készült, úgy 
érezzük, a tárca részéről, és túlzottan radikálisnak tartanánk a javaslatban szereplő mértékű 
változtatást. 

 
ELNÖK: Világos. Tehát ez egy szakmai konszenzus vagy kompromisszum 

eredménye. Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Nyilván ez fog átmenni a parlamenten, mármint az 

eredeti javaslat. De szeretném visszaidézni, hogy az a javaslat, amit letettünk, és ami a 
gazdasági bizottság elé került, egy rendkívül szigorú, nagyon erős lefaragást tartalmazott. Mi 
átszámoltuk, hogy lehetséges-e vagy sem. Ehhez képest a gazdasági bizottság ezek szerint 
megalapozottan, bár kételkedem, hogy egy nap alatt ezt meg lehetett alapozni, egy nagyon 
magas szinten húzta meg ezt a mozgásteret. Az érdekvédelmi, érdek-képviseleti szervezetek 
ott voltak ma a foglalkoztatási bizottság ülésén, és ott kifejtették, hogy ezek a számok 
teljesíthetők. Tehát ezek a javaslatok, amelyek a miénknél megengedőbbek, a kormánypárti 
javaslatnál szigorúbbak, ott alakultak ki. Nevezhetjük akár egyfajta kompromisszumnak is.  

Az a problémám, ha ez halad az eredeti pályán, akkor később előbb-utóbb megint bele 
kell nyúlni a rendszerbe. Ha most el is megy így, azt szeretném javasolni a tárcának, hogy 
legyen szíves, amikor lemegy a költségvetés, azt az egészet átnézni, ami itt az elmúlt 
hónapokban történt és kiszámítani ennek prognosztizáltan a hatásait, mert ezek nemcsak 
visszamenőleges ügyek, amikről beszélünk, hanem előrenézve is szabályozásokat alkotunk 
meg, hogy tényleg legyen egy megalapozott elképzelés, hogy le lehet-e menni egy szigorúbb 
pályára. Már olyan értelemben, hogy kevésbé megterhelő pályára. Én nem tudtam, hogy a 
Fidesz ennyire aggódik a pénzpiac idegállapota miatt, de a nyilvánosság előtt nem fogom 
használni, félreértés ne legyen, mert az ügy fontosabb, csak tényleg át kell számolni most 
már, hogy mi mennyi. 

 
ELNÖK: Kíván-e reflektálni főosztályvezető-helyettes úr erre a polémiára? Tessék! 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy érezzük, hogy a 

későbbiekben valóban van lehetőség, amennyiben a piaci körülmények úgy alakulnak, 
változtatni ezeken a számokon. Hiszen ezt semmi nem akadályozza meg. Viszont a jelenlegi 
helyzetben mindenképpen tekintettel kell lenni a bankközi piacokon lévő helyzetre és a 
forráshoz jutás költségére. A hitelezés eddig beszűkülését nem szabad még jobban 
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előmozdítani, úgy érezzük, mert ennek kedvezőtlen hatásai vélhetően még a közeljövőben is 
éreztetik hatásukat, illetve sajnos lehet, hogy nemcsak a közeljövőben. 

 
 
ELNÖK: Rozgonyi képviselő úr! 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Itt a probléma, hogy nincs tisztességes magyar 

bankrendszer. Tulajdonképpen gondoljatok bele abba, hogy fölvesztek egy lakáshitelt. 
Mondok egy konkrét példát. Valaki fölvett 30 milliót, am ott tart, hogy 31 millió a 
tőketartozása. Erre tegyetek föl évi 30 százalékos kamatot vagy THM-et, teljesen mindegy, 
hogy minek nevezitek. De 30 százalékos éves terhet. Gyerekek! Ezt a hitelt soha a büdös 
életben nem fogja kifizetni. Gondoljátok ezt végig! És gondoljátok végig, hogy ha az 
alapkamat ma 6 százalék, akkor a 6 és 30 közötti rés miért nem elég a banknak? Tessék már 
megmondani nekem, hogy mit tud fölhozni erre a bank? A banknak még ennyibe sem kerül! 
Tudniillik a bank ma választhat, hogy 1 százalék és 5 százalék között leteszi a Nemzeti 
Banknál, a kihelyezett hitelhez viszonyítva ezt az összeget, és lehet, hogy ki sem helyezi azt a 
hitelt, és ezért a Nemzeti Bank még kamatot is fizet. Hát, mi ez? Ezt a felső határt a külföldi 
bankok diktálták, és a tisztelt magyar kormány elfogadta azért, mert nincs magyar 
bankrendszer, és világos, hogy azzal fenyegették meg, hogy tovább szűkítik a hitelezést. Ezt 
értem. Na de eddig is azt csináltak a külföldi bankok, amit akartak. Ez csak az én 
véleményem, úgyhogy elnézést kérek. 

 
ELNÖK: Hadd kérdezzem meg Herman képviselő urat, hogy a gazdasági bizottságban 

erről nem volt vita? Milyen érvek hangzottak el? 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Ma döntöttünk a THM mértékéről, amiről azt 

mondtuk, hogy 24 százalékpont plusz a 6 százalékos jegybanki alapkamat, de maximum 30 
lehet. Ezt áraztuk be. Kétségtelen tény, hogy azt is mérlegelni kell, képviselőtársam, hogy a 
külföldi bankok, ha és amennyiben azt a pénzmennyiséget hozzák forgalomba 
Magyarországon, és helyezik ki, amennyit itt begyűjtenek, akkor erre nincs szükség valóban. 
De egyelőre még több pénzt helyeznek a gazdaságba, mint amit begyűjtenek. Azért itt vékony 
a jég, amin itt táncolni kell. Lehet mondani azt, hogy nincs rájuk szükség. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárhatom a vitát? Veres képviselő úr még szólni akar. 

Tessék! (Babák Mihály: Szerintem ezt a pályát fejezzük már be, és szavazzunk!) Veres 
képviselő úré a szó. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Ami miatt szóba hoztam, a következő. 

Szakértői tanulmányok azt tartalmazzák Magyarországon, hogy egy ilyen jellegű 
szabályozásnál a szabályozást követően rövid idővel a meghúzott plafonhoz igazodik a 
kamatmérték. (Babák Mihály: Ennek megvan a veszélye.) Ezért, ha már ilyenfajta plafon 
meghúzására sor kerül, akkor nagy valószínűséggel úgy kellene meghúzni azt a plafont, hogy 
ne egy nagyon magas kamathoz húzzon majd piac ilyen értelemben korlátozó szabályait 
figyelembe vevő pénzügyi szektor. Ezért hoztam ezt szóba mindössze, mert nagy veszélyt 
érzek most ebben. Személy szerint nem voltam a híve sok éven keresztül annak, hogy ilyen 
típusú limit meghatározására sor kerüljön, alapvetően azért, mert ez egyfajta célként is 
megjelenik a szereplők előtt. Én ezt veszélyesnek érzem emiatt. Ezért gondoltuk azt, hogy van 
értelme annak, hogy ha ez célként is működik, akkor alacsonyabb szinten kell meghúzni ezt a 
mértéket. 
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Miután láthatóan a javaslat úgy készült, hogy nem volt olyan típusú elemzés, amit 
Dancsó képviselő úr nagyon helyesen elmondott az imént, hiszen egy ilyen elemzés azt 
igényelné, hogy megnézzük, milyen forrásköltségei vannak, milyen működési költségei 
vannak az adott intézményeknek, hozzáteszi a jegybanki kamatot, azt követően valamilyen 
módon ki kellene alakítani egy elfogadható nyereségszintet. Slussz. Ez most egy olyan 
veszélyt jelent az én értelmezésem szerint, ahol nagyon rövid időn belül, és ez néhány 
hónapot jelent, kialakulhat egy új igazodási pont, ami viszonylag magas forintkamatot 
eredményezhet. Ezt szerettük volna másutt meghúzni, vagy úgy mondom, kevésbé veszélyes 
szinten meghúzni. Ennyi tulajdonképpen a logikája ennek az indítványnak. Azért akartam ezt 
elmondani, mert láthatóan van fogadókészség a Fidesz oldaláról is annak, hogy ezt az egy 
dolgot érdemes még egy picit végiggondolni. Nem akarok mást mondani, csak azt, hogy a 
következő indítványok mindegyikének ez volt a tartalma. Differenciált a mérték, az indokolt, 
hogy miért, ezen nem kell vitatkozni, de szerintem ez a történet többet ér annál, ha már egy 
ilyen szabályozás van, hogy ezt ne mérlegelné egy szakmai bizottság. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Dancsó képviselő úr kíván szólni. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyrészt elmondtam, 

hogy hogyan kell szerintem meghatározni ezt a marzsot. Ez a vita nem új keletű, hiszen, ha 
belegondolunk, már a betétbiztosításoknál is többé-kevésbé ugyanezt a vitát le is folytattuk, 
amikor a banki magatartás kódex elfogadásáról volt szó, illetve a THM szabályozása képbe 
jött, hogy miért annyi a kihelyezett pénzösszegek után a THM. Most újra fölnyitották ezt a 
vitát. Ma Magyarországon a legkockázatosabb termékek közé tartoznak a fedezet nélküli 
fogyasztási típusú hitelek. Ha megvizsgálták ezekben a monitoring bizottságokban, hogy 
milyen forrásköltséggel bírnak, milyen az adott pénzintézet működési költsége, milyen a 
kockázati költsége, és azért valljuk be, éppen a helyzet miatt rendkívül magas, akkor ki kellett 
hogy alakuljon egy tapasztalati szám, és ez az, ami fedezi gyakorlatilag ennek a szektornak az 
egészséges működését is, és nem jelent aránytalanul nagy terhet a fogyasztó számára sem. Ezt 
ki lehet számolni. Feltételezem, hogy amit itt főosztályvezető-helyettes úr elmondott, ezekben 
a bizottságokban ezt kiszámolták, megvizsgálták. 

Amit Veres képviselő úr mond, hogy igazodási pont lehet, abban az esetben igaz, ha 
mondjuk jelentősen csökken a kockázati költség, és ezt a költségcsökkentést nem alkalmazza 
a jogszabályalkotó, hogy visszalép majd ennek a marzsnak a nagyságában. Amennyiben ez 
bekövetkezik, mivel alapvetően most a kockázati költségek miatt ilyen magas, és jelentősen 
csökkenni fog, abban az esetben a jogalkotónak nyilván át kell tekinteni, hogy ez a 
szabályozás megfelelő vagy sem, és a csökkentést elő lehet-e készíteni vagy sem. Az egy 
másik kérdés, amit Veres képviselő úr mond, hogy gyakorlatilag innentől kezdve átveszi a 
jogalkotó a piac szerepét, és elkezdi valamilyen úton-módon, törvények révén szabályozni a 
piac működését. Ez lehet jó, lehet nem jó, ez egy értékválasztás kérdése, ebbe most hadd ne 
menjek bele, de a következménye ez lehet. Úgy gondolom, feltételezem azt, hogy jól 
számolták ki most ezt a 24 százalékos marzsot a jogszabály megalkotói vagy beterjesztői. E 
tekintetben, úgy gondolom, nagyot nem tévedhetünk, mert feltételezem azt, hogy ezekben a 
bizottságokban ez a számítás megtörtént. Innentől kezdve lojális képviselőként úgy 
gondolom, bízva a kormányműködésében, az a feladatunk, hogy ezt támogassuk és 
elfogadjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Hadd ejtsek pár szót arról, hogy ez hosszú éveken 

keresztül nem volt szabályozva, és a kamatmarzs az egekig szökött, 200 százalékot is elért. A 
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szabályozás szerint még mindig túl magas a kamatmarzs. A piaci magatartás nem jött be e 
tekintetben, ezért most, ebben az állapotban a törvényhozás szabályozni akarja a plafont. Úgy 
gondolom, még mindig jobb tenni valamit, és később két megoldás lehet, hogy vagy lejjebb 
vesszük, amennyiben konszolidálódik a piac, vagy pedig egyszerűen eltöröljük ezt a plafont, 
mert hagyjuk a piaci viszonyokat érvényesülni. Magyarországon minden tekintetben 
deformált piaci viszonyok vannak, ahogy szoktuk mondani, monopolpiacok, és nem 
alkalmazzák azokat a kamatmarzsokat, amelyeket Európában. Azért ezt jó tudni. Jelenleg a 
semmittevésnél a mostani szorítás még jobb, és később lesz rá alkalmuk, hogy megfontoljuk, 
vagy lejjebb szorítjuk a kamatmarzs plafonját, vagy pedig egyáltalán eltöröljük. Úgyhogy 
most én jónak tartom ezt, szerintem támogassuk és szavazzunk is. 

 
ELNÖK: Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Főosztályvezető-helyettes úr mondott egy nagyon 

lényeges szempontot a kockázati felárról, tehát az elmúlt néhány hónapban kialakult 
helyzetről. Ez akceptálandó is, hiszen a hétvégi adatok azt mutatják, hogy 175 ponttal nőtt a 
kockázati felár, amióta a végtörlesztés intézménye belépett. Ami miatt mi nem ragaszkodtunk 
az eredeti javaslatunkhoz, pont az, hogy egy elég érzékeny időszakban vagyunk. Viszont 
december 31-ével befejeződik a végtörlesztés. Abban lehet bízni, hogy utána Magyarország 
megítélése esetleg kedvezőbbé változik. Tehát ki fog derülni, hogy nem több százezren vették 
ezt igénybe, ki fog derülni, hogy nincsenek akkora veszteségek a banki rendszerben, mint 
ahogy azt először prognosztizálták, tehát valamennyire letisztul a kép. Ha most nem fogadják 
el képviselőtársaink a javaslatot, akkor februárban mindenképpen, és ezért hivatkoztam az 
előbb arra, hogy számolni kell, vissza lehet kompletten térni az egész rendszerre, mert túl 
vagyunk a végtörlesztéses fázison, ami miatt Magyarország kockázatossá vált. Ez a mostani 
javaslat azért támogatható kompromisszumos javaslatként, mert mégis elmegy abba az 
irányba, de nem annyira szigorú, mint amit mi eredetileg gondoltunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Rozgonyi képviselő úr! 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Egy dolog teljesen világos. Ha valakinek van egy 20 

milliós tőketartozása, akármiben, svájci frankban, forintban, gondoljatok bele abba, hogy 30 
százalékos THM mellett egy évben 6 millió forintot kellene neki törleszteni, azaz havonta 500 
ezer forintot. Hát kérem, ahhoz azért igen tisztességes fizetés kell, hogy valaki csak a 
lakásának törlesztésére kifizessen 500 ezer forintot. Emellett még ott a villany, a fűtés, a víz, a 
csatornadíj, és még meg is kéne élni valamiből szerencsétlennek. Azért gondoljatok bele abba, 
hogy mekkora fizetésnek kell lennie. Ezek abszurd dolgok. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A vitát lezárom. Nem kérdezem meg 

főosztályvezető-helyettes urat, hogy másként vélekedik-e, a mandátuma nyilván arra szól, 
amit elmondott. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Hat 
igen, az még mindig kevés az egyharmadhoz. 

A T/4832/8. számú indítványt ugyancsak MSZP-s képviselők nyújtották be. Úgy 
látom, nem kívánnak kommentárt fűzni hozzá, mert elmondták. Ez összefügg az előbbivel. 
Főosztályvezető-helyettes úr véleményét kérdezem. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: És az előterjesztő sem ért vele egyet. Szavazás következik. Ki az, aki 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) Hat, ez kevés ahhoz, hogy továbbmenjen. 
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Következik a T/4832/9. számú indítványban hasonlóképpen MSZP-s képviselők 
javaslata. Az előterjesztő nem ért vele egyet. Kérdezem a minisztérium véleményét az 
indítványról. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) Hat, nem ért el egyharmadot. 
Következik a T/4832/10. számú indítvány, ugyanennek a képviselőcsoportnak a 

javaslata. A gazdasági bizottság nem ért vele egyet. Kérdezem a minisztérium véleményét az 
indítványról. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) Hat igen mellett nem kapott 

egyharmados támogatást. 
Következik a /11. számú indítványban ugyancsak MSZP-s képviselők javaslata. A 

gazdasági bizottság nem ért vele egyet. Kérdezem a minisztérium véleményét az indítványról. 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca szintén nem ért vele 

egyet. 
 
ELNÖK: És a bizottság, (Szavazás.) Hat igen mellett nem kapott a javaslat 

egyharmados többséget. 
A /12. számú indítványban ugyanez a képviselőcsoport javasolja a leírtakat. A tárca 

véleményét kérdezem, miután a gazdasági bizottság nem ért vele egyet. 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Hat igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A T/4832/13. számú indítvány következik ugyanazok részéről. A gazdasági bizottság 

nem ért vele egyet. A tárca véleményét kérdezem. 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy későbbi módosító kezeli a 

kérdést, úgyhogy ezt nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: És a bizottság? Ki támogatja? (Szavazás.) Négy igen mellett nem kapott 

egyharmadot. 
Következik a T/4832/14. számú indítvány, amivel a gazdasági bizottság nem ért egyet. 

És a tárca véleménye? 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Négy 

igen, egyharmad sincs. 
Következik a /15. számú indítvány. A gazdasági bizottság nem ért vele egyet. 

Kérdezem a minisztérium véleményét az indítványról. 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Négy igen mellett a bizottság nem támogatja. 
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A /16. számú indítvány következik. Ez egy LMP-s javaslat, amivel a gazdasági 
bizottság szintén nem ért egyet. Kérdezem a bizottság véleményét. (Nincs jelentkező.) Nincs 
vélemény. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Senki nem 
támogatja. (Jelzésre.) Elnézést kérek, a tárcát nem kérdeztem meg. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
A /17. számú indítvány következik, amivel a gazdasági bizottság nem ért egyet. És a 

tárca? 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem ért egyet. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) Négy igen mellett nem kapott 

egyharmadot. 
A /18. számú indítvány jobbikos képviselők javaslata. A gazdasági bizottság nem ért 

vele egyet. A tárca véleményét kérdezem. 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem ért vele egyet. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről véleményt nem látok. Szavazás következik. Ki az, aki 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) Hat igen mellett egyharmadot sem kapott. 
A T/4832/19. számú indítványban levő javaslattal a gazdasági bizottság nem ért egyet. 

A tárca véleményét kérdezem. 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Két 

igen mellett nem támogatja. 
Következik a T/4832/20. számú indítványban ugyancsak jobbikos képviselők 

javaslata. A gazdasági bizottság nem ért vele egyet. A tárca véleménye? 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem ért egyet. 
 
ELNÖK: A bizottság véleménye? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem 

támogatja. 
Következik a T/4832/21. számú indítvány, Koszorús László javaslata. A gazdasági 

bizottság egyetért vele. A tárca véleményét kérdezem. 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A T/4832/22. számú indítvány következik, ugyancsak Koszorús László képviselő úr 

javaslata. A gazdasági bizottság egyetért vele. A tárca? 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca egyetért. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A többség egyetért vele, támogatja. 
Következik a T/4832/23. számú indítványban ugyancsak Koszorús képviselő úr 

javaslata. A gazdasági bizottság egyetért vele. A tárca véleménye? 
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GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca egyetért. 
 
ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A 

bizottság többsége támogatja. 
Következik a T/4832/24. számú indítványban Koszorús László javaslata. A gazdasági 

bizottság egyetért az indítványban foglaltakkal. A tárca véleményét kérdezem. 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca egyetért vele. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

többsége támogatja. 
A módosító indítványokkal végeztünk, de még a dolgunkat nem fejeztük be. Van itt 

még egy módosító javaslat, amit a költségvetési bizottság nyújtana be, erről kellene 
döntenünk. Van-e ezzel kapcsolatban a tárcának véleménye? 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő is támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság 

többsége támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Maradt-e még valami restancia, amit nem tárgyaltunk meg. (Nincs 
jelzés.) Úgy látom, nincs ilyen. 

Az ülés bezárása 

Akkor mára befejeztük a munkát, köszönöm szépen a közreműködést. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 30 perc.) 
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