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Napirend: 
 

1. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 

személyek lakhatásának biztosításáról szóló T/4858. számú törvényjavaslat (A 

bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

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

Szijjártó Péter (Fidesz) alelnök 

 Seszták Oszkár (KDNP) alelnök 

Babák Mihály (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

Bodó Sándor (Fidesz) 

Dr. Bóka István (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) 

 Rozgonyi Ernő (Jobbik) 

 Vágó Gábor (LMP) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Balázs József (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz) 

 Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP) 

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

 Dr. Vitányi István (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz) 

 

 

Meghívottak részéről: 
 

Hozzászóló: 

 Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

 

Jelenlévők:  

 Zelen Andrea (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

 Jordanics Tamás főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

 Négyesi Mónika (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

 Sütő Zsanett referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

 Mohay Gergely (Fidesz) 

 Valentínyi Katalin (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

 Hegedüs Istvánné (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

 Valentinyi Pál (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat, és köszöntöm Cséfalvay államtitkár urat. 
Megnyitom a mai bizottsági ülésünket.  

A meghívóban kettő napirendi pont szerepel. A szokásos egyebek mellett az érdemi 
napirendi pont a hitelszerződésekből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó 
természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ezt a rövidnek ígérkező napirendi ajánlást 
elfogadják-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló T/4858. számú törvényjavaslat (A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk az első napirendi pontra. Kérdezem az államtitkár urat, hogy kívánja-e 
szóban kiegészíteni a törvényjavaslatot. (Jelzésre:) Nem kívánja az államtitkár úr kiegészíteni 
azt. Akkor a bizottság tagjait kérdezem, hogy kinek van az első napirendi ponthoz kérdése 
vagy véleménye - együttes formában teszem fel a kérdést. Kinek van kérdése? (Nincs 
jelentkező.) Kérdés nincs. Kinek van véleménye? (Nincs jelentkező.) Vélemény sincs. 
Következésképpen előterjesztői összefoglaló és reagálás nincs.  

Újra megkérdezem, államtitkár úr: ezek után sincs kedve, hangulata mondani valamit? 
(Jelzésre:) Van. Tessék! 

 

Dr. Cséfalvay Zoltán hozzászólása 

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én azért mondtam, hogy nem 
szeretnék a témába részletesen belemenni, hiszen volt egy nagyon hosszas parlamenti vita az 
Eszközkezelőről, és maga a jogszabály az Eszközkezelő működését teszi lehetővé. Kérjük azt, 
hogy a törvényt a benyújtott formájában a bizottság támogatni szíveskedjen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak kicsiholtam némi rövid reflexiót önből. Köszönjük 

szépen.  
Akkor azokat az ajánlási pontokat tekintjük át konkrétan, amelyek a bizottság 

hatáskörébe tartoznak. Az első ilyen pont az 1. ajánlási pont, Szili Katalin képviselő asszony 
indítványa. Ő nincs jelen, tehát nem tudja kiegészíteni az ajánlását. Kinek van ehhez a 
ponthoz kérdése, véleménye? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs senkinek. Kérdezem, 
mi az előterjesztő véleménye. Tessék parancsolni, államtitkár úr! 

 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az 

előterjesztést? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen, tehát a bizottság nem támogatja.  
A következő összefügg a 9. ajánlási ponttal egyébként, amely szintén a képviselő 

asszony indítványa, tehát arról már nem kell szavazni. Viszont a 14. ajánlási pontban Z. 
Kárpát Dániel képviselő úr javaslatát kell a helyére tennünk. Az államtitkár úrnak mi a 
véleménye erről a javaslatról?  
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DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány szintén nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, akinek észrevétele vagy kérdése van? 

(Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Szavazás következik. A 14. ajánlási pontban Z. Kárpát Dániel 
indítványát ki támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ez 
kevés ahhoz, hogy egyharmadot kitegyen. Tehát a bizottság nem támogatta. 

Következik a 15. ajánlási pontban Szili Katalin képviselő asszony indítványa. 
Államtitkár úr? 

 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságnak van-e véleménye, javaslata? 

(Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja Szili Katalin 
javaslatát? (Szavazás.) 1 támogatás mellett nincs meg az egyharmad sem. A bizottság nem 
támogatja.  

Következik a 19. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr indítványa. Ő jelen van, 
ezért megkérdezem, hogy kíván-e valamit ehhez hozzáfűzni.  

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Egy kérdésem lesz.  
 
ELNÖK: Akkor előbb a kormány véleményét megkérdezzük róla.  
 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Parancsoljon, Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Egy kérdésem van: miért nem támogatja a kormány? 
 
ELNÖK: Miért nem támogatja, ez a kérdés. Tessék parancsolni! 
 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ebben a 

formában, ahogy a javaslat szól, nem támogatjuk. Úgy gondoljuk, hogy ezt a kérdést más 
megoldásokkal lehet kezelni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottságnak van-e észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Szavazás következik. Ki az, aki a 19. ajánlási pontban Vágó Gábor indítványát támogatja? 
Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 2 támogató szavazat mellett a bizottság nem 
támogatta.  

A 20. ajánlási pontban ugyancsak Vágó Gábor képviselő úr indítványa következik, 
amely összefügg… (Jelzésre:) Nem függ össze semmivel. A 20. ajánlási pont önmagában 
alkot értéket. Kérdezem a képviselő úrtól, hogy kíván-e kommentárt fűzni hozzá. (Jelzésre:) 
Nem kíván. A kormány véleményét kérdezem.  

 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 



- 8 - 

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottságból 1 fő támogatta a 20. ajánlási 
pontban a képviselő úr indítványát, ez az egyharmadhoz kevés. 

Most következik a 23. ajánlási pontban Szili Katalin képviselő asszony indítványa. A 
kormány véleményét kérdezem. 

 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. (Vágó Gábor jelentkezik.) 
 
ELNÖK: A bizottság részéről Vágó Gábor kíván szólni.  
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Csak azt szeretném megkérdezni az államtitkár úrtól, hogy 

van-e olyan ellenzéki módosító javaslat, amelyet támogat a kormány. Mivel a parlamenti 
vitában az előterjesztőtől, illetve a Fidesz-frakciótól többször hallottuk azt, hogy nyitottak 
minden egyes módosításra (Babák Mihály: De ezek nem jók! A jót befogadjuk, de nem jók!), 
igyekeztünk teljesen szakmai jellegű módosításokat betenni. Van-e egyáltalán olyan 
módosítás, amelyet támogatni tud a kormány?  

 
ELNÖK: Képviselő úr, rögtön ki fog derülni, mert nem sok van már hátra, hogy mit 

támogat ezekből a kormány. Ami pedig általában a kérdést illeti, azt a plenáris ülésen tessék 
megkérdezni, mert ez oda tartozik, hogy úgy általában mit támogat a kormány pró és kontra.  

Tehát akkor kérdezem a bizottság véleményét a 23. ajánlási pontban arról, hogy ki 
támogatja Szili Katalin indítványát. (Szavazás.) 1 támogatás mellett nincs meg az egyharmad, 
tehát a bizottság nem támogatta.  

Következik a 24. ajánlási pontban Z. Kárpát Dániel képviselő úr indítványa. A 
kormány véleményét kérdezem.  

 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány az indítványt nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Nem látok ilyet. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e Z. Kárpát Dániel 
indítványát. Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen mellett ez sem kapott 
egyharmadot.  

Következik a 25. ajánlási pontban Vágó Gábor indítványa. Képviselő úr, kíván 
hozzáfűzni valamit? (Jelzésre:) Nem. A kormány véleményét kérdezem. 

 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány az indítványt nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a 25. ajánlási pontot. A bizottság részéről van-e 

észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Ki támogatja Vágó Gábor 
indítványát? (Szavazás.) 1 támogató szavazat mellett nem kapott egyharmadot sem.  

Következik a 32. ajánlási pontban Simon Gábor, Tóth Csaba és társai indítványa. A 
kormány véleményét kérdezem az indítványról. 

 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány az indítványt nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság véleményét kérdezem. (Nincs 

jelentkező.) Véleményt nem látok. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja Simon Gábor, 
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Tóth Csaba és társai indítványát? (Szavazás.) 2 támogató szavazat mellett nem kapott 
egyharmadot sem.  

A 33. ajánlási pontban Z. Kárpát Dániel indítványa következik. A kormány 
véleményét kérdezem. 

 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány az indítványt nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről észrevételt nem látok. 

Szavazás következik. Ki támogatja a 33. ajánlási pontban lévő indítványt? (Szavazás.) 3 igen 
szavazat mellett a bizottság nem támogatta, és nem kapott egyharmadot sem.  

A 34. pontban Vágó Gábor képviselő úr indítványa következik. Képviselő úr, kíván 
hozzászólni? (Jelzésre:) Nem. A kormány véleményét kérdezem. 

 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány az indítványt nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem, hogy a bizottság részéről van-e 

észrevétel. (Nincs jelentkező.) Nincs. A bizottság támogatja-e a 34. ajánlási pontban lévő 
indítványt? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen mellett a bizottság 
nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.  

Tisztelt Bizottság! Végeztünk a bizottság hatáskörébe tartozó indítványok 
megtárgyalásával és a napirendi ponttal is. Megköszönöm az államtitkár úrnak a jelenlétét, és 
szép napot kívánok a továbbiakban. (Babák Mihály: Mi is!) 

Egyebek 

Következik az egyebekben egy bejelentés, aminek a lényege az, hogy minden 
valószínűség szerint szerdán 10 órakor lesz a következő bizottsági ülésünk, amely kiegészül 
egy új napirendi ponttal, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényjavaslattal, ennek az 
általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk szerdán. Tehát találkozunk szerdán 10 
órakor.  

Viszontlátásra!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


