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Napirend: 

 

1. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 

kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/5842. szám – a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 

megtárgyalása) 

2. A Tanács irányelve a közös konszolidált társasági adóalapról [(KKTA) – 

(COM(2011)121;2011/0058(CNS)] – írásos bizottsági vélemény kialakítása a 

Házszabály 134/B. § (4) bekezdése alapján történő kijelölés szerint) 

3. Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat 

(H/5096. szám - módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 

4. Egyebek 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Balla György (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz), 

 Bodó Sándor (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

 Kara Ákos (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

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

 Dr. Pósán László (fidiesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

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

 Boldvai László (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP), 

 Puch László (MSZP) dr. Veres Jánosnak (MSZP). 

 

 

 

 

 

Meghívottak részéről: 

Hozzászólók: 

 

 Nátrán Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 

 Kovács Lajos, a Nemzetgazdasági Minisztérium főtanácsadója 

 Laki Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője. 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, ami ülésünket megnyitom. A jelenléti ív alapján 
megállapítottam, hogy a bizottság, a helyettesítéseket is figyelembe véve határozatképes. 
Nincs tehát akadálya annak, hogy a meghívóban szereplő, javasolt napirendről döntsünk. 

A napirend elfogadása 

A napirendi ajánláshoz nem érkezett korrekciós javaslat, ezért megkérdezem 
képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a meghívóban szereplő napirendi ajánlást. Aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét. 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása 

Rátérhetünk az 1. napirend pont tárgyalására. Kérdezem, hogy a kormány részéről kit 
köszönthetek? Nátrán Roland helyettes államtitkár urat és munkatársát köszöntöm. Arról kell 
döntenünk, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó módosító javaslatok sorsa mi legyen. A 
devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló törvényjavaslathoz érkeztek 
módosító javaslatok. Ezek közül az 1. javaslat összefügg a 4. és 8. pontban Ertsey Katalin 
által jegyzett javaslatokkal. Erről kérdezem először helyettes államtitkár úr véleményét. 
Parancsoljon! 

 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány nem támogatja az 1. ajánlási pontban lévő javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány ezt nem támogatja. A bizottság részéről van-e 

észrevétel? Igen, Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Ügyrendben kérnék szót, elnök úr. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Ha megkérhetnénk a kamerás urat, mert nem 

halljuk, és nem látjuk tőle az előterjesztőket… 
 
ELNÖK: Szíveskedjék akceptálni ezt a kérést. Úgy látom, hogy ez a probléma 

megoldódott. Akkor visszatérünk az érdemi kérdéshez. (Nincs jelentkező.) A bizottság 
tagjainak nincs a módosító indítvánnyal kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése, akkor a 
szavazás következik. Ki az, aki támogatja az 1. ajánlási pontban lévő Ertsey Katalin-féle 
módosító indítványt? (Szavazás.) Nem látok támogató kezet, tehát a bizottság nem támogatja 
az indítványt. 

Következik a 3. ajánlási pontban Heintz Tamás képviselő úr javaslata. Erről is 
kérdezem az államtitkár úr véleményét. 

 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha megengedi elnök úr és a 

tisztelt bizottság, két mondatban válaszolnék erre, bővebben az igennél, nemnél. A japán 
gazdaság sajátosságai miatt a japán jen rendkívül nagy volatilitást mutat, így az 
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elkövetkezendő időszakban is így lesz várhatóan, úgyhogy ezen szakmai megfontolás alapján 
annak a következménye, ha 2,5 forint/japán jen árfolyamot 2 forintnál rögzíti az 
Országgyűlés, ezt a bizottság támogatná, ebben az esetben jelentősen megnő annak veszélye, 
hogy a gyűjtőszámlán túl nagy összeg halmozódik fel. Éppen ezért a tárca álláspontja az, 
hogy ez a javaslat jelentős kockázatokkal bír. Ezért mindenképpen mérlegelés kérdése. 
Kormányálláspontot nem tudok mondani, de a szakmai kockázat azt mondatja velem, hogy 
veszélyes, ezért nem támogatható a tárca álláspontja szerint ez a módosító indítvány. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca némileg hezitál. Kérdezem a bizottság tagjainak 

véleményét a javaslatról. (Nincs jelentkező.) Nincs észrevétel. Szavazás következik. Ki az, aki 
a javaslatot támogatja. (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 

Következik az 5. ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslat. Kérdezem az 
államtitkár úrvéleményét erről is. 

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

javaslatot. 
 
ELNÖK: a kormány nem támogatja. Kinek van észrevétele, megjegyzése? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kettő. A bizottság nem 
támogatja, egyharmadot sem kapott. 

Következik a 6. ajánlási pontban Rogán Antal és Németh Zoltán indítványa. A tárca 
vagy a kormány véleménye? 

 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előző ponthoz annyit nem 

tettem hozzá, amit itt viszont fontos elmondanom, hogy ezek a kérdések, mármint az 
árfolyamrögzítés szintje, illetve az az értékhatár, ameddig beléphet az érintett devizaadós a 
konstrukcióba, a bankszövetségi megállapodás részét képezi. Éppen ezért a Bankszövetséggel 
egyeztetni szükséges, ezeket az egyeztetések a kormány lefolytatja. Ennek tükrében a 
kormány támogat minden olyan törekvést, ami az árfolyamgát védelmét a lehető legszélesebb 
körben alkalmazhatóvá teszi. Éppen ezért a Bankszövetséggel folyó tárgyalások 
függvényében óvatos támogatás a kormány, illetve a tárca álláspontja. Azért beszélek 
rébuszokban, mert a Bankszövetséggel folyó tárgyalásokat nem szeretném prejudikálni, de a 
tárca álláspontja az, hogy a javaslat közgazdasági indokoltsága értelmezhető, és nem jelent 
várhatóan túl nagy terhet a költségvetésre, de ezt a tárca még vizsgálja. 

 
ELNÖK: Igen, tehát a 6. ajánlási pontról van szó. Kérek egy egyértelmű igent vagy 

nemet az államtitkárúrtól. 
 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja a 

javaslatot. 
ELNÖK: Szekeres képviselő úr következik hozzászólásával. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Bizottság! Annak idején az MSZP-SZDSZ-

kormányra mondták, hogy bankárkormány. Az, amit most átélünk, arra illik igazán ez a 
kifejezés. tehát a Magyar Országgyűlés bizottsága úgy támogat, vagy nem támogat egy 
javaslatot, hogy a döntést attól teszi függővé, hogy a kormány a Bankszövetséggel mikor 
állapodik meg. Ilyenkor azt szokták csinálni (Ékes József: Ez teljesen normális.), teljesen 
normális, örülök, hogy ez a fideszes képviselők véleménye, ezt is rögzítsük, hogy lefolytatják 
a tárgyalásokat, megtisztelik azzal az Országgyűlést, hogy az egyeztetés és a tárgyalások után 
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hozzák ide szavazásra a javaslatot. Félreértés ne essék, nem azért kritizálom az eljárást, mert 
van egy tárgyalás, és annak van egy eredménye, egy megállapodás, amelyet tiszteletben tart 
minden fél. Azért kritizálom az eljárást, mert a Magyar Országgyűlést hozzák önök olyan 
helyzetbe, hogy előtte szavaztatnak, ha a megállapodás létrejön, jó, ha a megállapodás nem 
jön létre, nem jó. Egyébként titkolni nem kell semmit róla, tegnap óta a teljes magyar 
nyilvánosság tudja, a kormányközlemény, a Fidesz-közlemény, a Fidesz-bejelentés alapján az 
egész magyar közvélemény tudja, hogy erre a tárgyalásra a mai napon kerül sor. Azt 
gondolom, hogy az eljárás teljes mértékig elfogadhatatlan. A Magyar Országgyűlés tekintélye 
érdekében meg kell várni az egyeztetést, és utána a kormánynak felelősen kell tudni 
álláspontot kialakítani, hogy támogat-e egy képviselői módosító javaslatot, mert itt nem 
kormányjavaslatról van szó, vagy nem támogat. Mielőtt a tárgyalást lefolytatnák, ebből a 
konzekvenciákat levonnák, szavaztatni a költségvetési bizottságot, enyhén szólva legalábbis 
illetlennek tartom. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Bocsásson meg, miniszter úr, de ellent kell önnek 

mondanom. a tárgyalásnak különböző technikái vannak, a Magyar Országgyűlés független, a 
költségvetési bizottság független. Van egy véleményünk arról, hogy milyen pontban kéne 
esetleg a megállapodást folytatni, ezt a véleményt tudja a tárgyaló delegáció prezentálni. Az 
más kérdés, hogy meg tudnak-e állapodni vagy sem, de a szándékunkat ezzel a módosító 
indítvánnyal kinyilvánítjuk. Úgyhogy nem bankárkormány a polgári kormány, hanem vannak 
tárgyalási technikák. Márpedig úgy gondolom, ha van kifejezett szándékunk, akkor a 
módosító indítvány bizottsági elfogadásával afféle utasítást adunk a kormánynak, hogy 
szíveskedjék a tárgyalást ennek irányában folytatni, és lehetőleg érjen el eredményt a 
Bankszövetséggel, mert ez a szándékunk. Köszönöm szépen. És majd a végszavazáskor dönt 
a tisztelt Ház, hogy ha nem sikerült megállapodni, akkor elejti vagy sem a módosító 
indítványt a törvényalkotás folyamatában. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Szóval, kedves képviselő úr, ezt a tárgyalási technikát úgy hívják, hogy kényszerhelyzet-
teremtés. (Babák Mihály: Nem.) De. Ezt pontosan így hívják. Ugyanis, ha a tárgyalásokat 
megelőzően, ami a mai napon meg fog történni a kormány és a Bankszövetség között, elfogad 
a Magyar Országgyűlés illetékes bizottsága egy módosító indítványt, akkor nem másról szól, 
mint arról, hogy te, Bankszövetség, vedd tudomásul, hogy ennek így kell lennie. Hiszen a nép 
által választott Országgyűlés illetékes bizottsága erről a kérdésről a mai napon döntött. Szóval 
azért azt kell mondjam, hogy ez nem a normál tárgyalási technika része, hanem annak a 
tárgyalási technikának, amit Orbán Viktor úgy fogalmazott meg ezelőtt egy fél évvel 
parlamenti beszédében, hogy megcsináljuk a szabályokat, és majd tárgyalunk utána. Azaz 
meghozták annak idején a különadóról szóló szabályokat, és utána lehet miről tárgyalni. Ez 
nem tárgyalási technika. Ez zsarolási pozíció építése. Ezt így hívják a tárgyalások során. Ez 
elfogadhatatlan.  

Azt tudom mondani, hogy ha így van, mint ahogyan most értesültünk róla, hogy a mai 
napon fog sorra kerülni ez a bizonyos tárgyalás, akkor szerintem sokkal bölcsebb lenne a 
Fidesz részéről azt mondani, hogy ne a mai napon döntsön a bizottság ezekről a módosító 
indítványokról, hanem legyen inkább akár még egy bizottsági ülés annak érdekében, hogy 
korrekt tárgyalást tudjanak folytatni. Az MSZP álláspontja mindig az volt, hogy a három fél 
arányos tehermegosztására van szükség ebben a kérdésben, az arányos tehermegosztást 
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tárgyalásokkal lehet kialakítani, és azt követően pedig igent lehet rá mondani. Csak 
emlékeztetném önöket, hogy a tegnapi nap során a plenáris ülésen is igent mondtam az MSZP 
nevében egy olyan Rogán-indítványra, amely egy normálisan végigvitt tárgyalás egy pontját 
kívánta módosítani egy korábban elfogadott törvényben. Azért, mert akkor valaki tévedésből 
kihagyta annak a törvények a módosítása során azt az egy pontot, nevezetesen az 
államkötvényekkel történő rendezését az ügynek. Ott tisztességesen volt végigvive a 
tárgyalás, mert a felek leültek, több fordulóban tárgyaltak, majd megállapodtak, és a 
megállapodás érvényesítése a jogszabályban akár még az ellenzék támogatását is bírhatja. 
Nem gondolom, hogy ez helyes eljárás lenne most, ami itt zajlik. 

De nem akarok többet beszélni, mert nem a taralom izgalmas ebben a kérdésben, 
hanem az eljárás maga. A bizottság most ilyen döntést fog hozni kormánypárti többséggel, 
ami alapján kényszerhelyzetet kívánnak teremteni a tárgyaló félnek, aki ma le fog ülni a 
kormánnyal tárgyalni. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Seszták alelnök úr következik. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Ezek után mát csak egy költői 

kérdés maradt, hogy akkor bankárkormány vagy nem bankárkormány. mert Szekeres úr és 
Veres úr egymásnak tökéletesen ellentmondó érveket használt. Szekeres úr azt mondta, hogy 
a bankok érdekeit képviselnénk, Veres úr pedig azt mondta, hogy a bankokkal akarunk 
zsaroló pozícióból tárgyalni. Akkor döntsék el, hogy mivel támadják éppen aktuálisan a 
kormányt. Hogy van rajta sapka, vagy nincs rajta sapka, akkor ezt vitassák meg először párton 
belül, hogy miért támadják. Azt gondolom, hogy a kormány mindig a helyzetnek megfelelően 
tárgyal, képviseli az emberek érdekeit, a nemzet érdekeit. Ha ezt nem lehet megegyezéssel, 
akkor nem úgy, amikor pedig a megegyezés célszerű, akkor úgy. De ezt a törekvést nem lehet 
elvitatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ellenzéki oldalról ismét Veres képviselő úr következik. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nyugodtan mondhatnám, hogy az önök felfogása 

szerint mindegy, hogy van rajta sapka, vagy nincs rajta sapka, akkor sem megfelelő, mármint 
a mindenkori kormányra így szoktak reagálni. De erre azt tudom mondani, elég világosan 
fogalmaztam, hogy három felet érint az ügy, nemcsak a ma a kormánnyal leülő 
Bankszövetséget. önök akarnak tárgyalni egyáltalán a harmadik féllel? Akarják egyáltalán a 
harmadik fél véleményét figyelembe venni valamilyen módon? Már megbocsássanak, de ami 
itt most zajlik, az semmi más, mint az, amit Orbán Viktor annak idején a parlamentben 
meghirdetett a különadóról szóló törvény elfogadásakor, nevezetesen, hogy először döntünk a 
törvényekről, aztán utána majd lehet, hogy tárgyalunk. Utána lehet, hogy még esetleg valamit 
engedünk is, ha nagyon muszáj. Így nem lehet tárgyalni. Nem veszik észre, hogy 
Magyarországgal, a magyar kormánnyal szemben emiatt a technika, emiatt a felfogás miatt 
oly mértékű ellenérzés van Európában, és nemcsak Európában, hanem a tengerentúlon is, amit 
nem tudnak helyrehozni, ha így viselkednek továbbra is. 

Még egyszer mondom, teljesen mindegy, mi van az indítványban. Teljesen mindegy. 
Ha ilyen módon követik a gyakorlatot, akkor átragad már a mindennapokra is az orbáni 
felfogás, hogy először hozunk egy jó durva szabályozást, aztán utána, ha nagyon muszáj, 
akkor lehet, hogy valahány százalékban még engedhetünk is belőle. Nem lehet ilyen módon 
viszonyulni a világhoz, nem lehet ilyen módon viszonyulni adóalanyokhoz, nem lehet ilyen 
módon viszonyulni hitelfelvevőkhöz, nem lehet ilyen módon viszonyulni hitelnyújtókhoz. Ha 
így akarnak viszonyulni, akkor az egy teljesen más világ, ez a diktatúra világra. De nem ezt 
szolgáljuk, bocsássanak meg. Nem ezért vagyunk itt, az Országgyűlésben. Ez diktatórikus, ha 
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valaki elfogad előzetesen egy tárgyalási álláspontot kötelező érvénnyel. Pontosan fogalmazok, 
Misi, hogy először elfogadjuk, és ezt kell kihajtani a tárgyalásokból. Van egy harmadik fél is. 
Meg sem említik, még a tárgyalások során sem, hogy a harmadik fél érdekeit is kellene ebben 
az esetben figyelembe venni vagy képviselni. ezért nem fogadható el ez a mód, am itt zajlik. 
Még egyszer mondom, majdnem mindegy, hogy mi az indítvány konkrét tartalma ebben az 
esetben. (Babák Mihály: Nem mindegy.) Misi, majdnem mindegy, hogy mi. Nem lehet így 
tárgyalni. 

Azt mondom még egyszer, ha az a szándék, hogy itt kitárgyalt álláspont kerüljön az 
Országgyűlés által jóváhagyásra, akkor tessék lefolytatni a tárgyalást, utána elmondani, hogy 
a tárgyalás eredményeképpen ez, az vagy amaz van. Még egyszer mondom, a tegnapi nap 
bizonyította azt, hogy az Országgyűlésben mi hajlandók voltunk támogatni olyan indítványt 
is, amely ebből a szempontból egy korrekt tárgyalás eredményeképpen került az Országgyűlés 
elé törvénymódosítási javaslatban. De olyanra nem lehet igent kérni, amelynél még a 
tárgyalás sem folyik le, de itt már megvan a végső döntés. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ékes képviselő úr következik. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Veres János képviselőtársam figyelmét 

szeretném fölhívni arra, hogy a bizottság csak ajánlja a parlamentnek elfogadásra. Majd, ha a 
parlament elfogadta, akkor válik véglegessé a döntés. Azt hiszem, ezzel ön is teljesen 
tisztában van. Így kiforgatni ezt a módosító indítványt nincs értelme. Hiszen a tárgyalások a 
mai napon fognak zajlani a Bankszövetséggel. Itt föltehetném nyugodtan a kérdést, hogy 
annak idején az IMF-fel történt tárgyalások során hányszor és mikor próbáltak meg a 
bizottsággal vagy a parlamenttel tárgyalni. Az eredmények után, ugye, Veres János 
képviselőtársam? Senkit az égvilágon nem kérdeztek, meg önök. Itt viszont az a helyzet, hogy 
a bizottság ajánl egy módosító indítványt a parlamentnek, amelyről a parlament majd a 
részletes vitában vitatkozni fog, és ha a parlament úgy dönt, hogy elfogadja, akkor válik 
hatályossá. 

 
ELNÖK: Herman képviselő úr következik. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Nagyon nagy örömömre 

szolgálna, ha az előterjesztés tartalmi részével foglalkoznánk, nem pedig a 
tárgyalástechnikával, mert úgy gondolom, mi is egy picikét átléptünk a hatáskörünkön. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Babák képviselő úr következik. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Megszólíttattam Veres képviselő úr 

részéről. Azt javaslom, tisztelt miniszter úr, hogy vetkőzze le Orbán-fóbiáját, mert idővel 
betegessé fog válni (Derültség.), és megjelennek ennek külső nyomai is önnél. Én féltem önt, 
úgyhogy kérem, vetkőzze le ezt a fóbiát. Ajánlom önnek, mielőtt még torzulna a viselkedése. 

Szóval, azért tisztázzunk egy-két kérdést. Kérem, három fél tárgyalás alapján bekerült 
ide egy törvényjavaslat. Így van? Matolcsy úr beterjesztette. Ezzel kapcsolatban ön azt 
mondja, hogy diktatórikus. A parlament képviselőinek teljesen demokratikus joga, hogy tesz 
egy módosító indítványt. Kérem, ne vonja el ezt a jogukat! A bizottság ma tárgyal, és azt 
mondja, hogy szeretnénk egy ponton ezt a megállapodást módosítani, és tisztelt kormány, 
ahogy végeztünk ezzel a javaslattal, és támogatjuk, tárgyald le ezt a Bankszövetséggel, és 
majd ennek eredményéről tájékoztass minket a plenáris ülésen, hogy hogyan sikerült ezt a 
megállapodást végrehajtani, helyesebben a kérdést teljesíteni. Szóval, teljesen demokratikus 
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az eljárás, ugyanis nekünk bármikor lehet módosító indítványunk, és kérhetjük a 
kormányunkat, ön is, én is, hogy szíveskedjék ezt még letárgyalni. Az, hogy ma elfogadjuk 
ezt a módosító indítványt, egy konkrét, határozott kívánságunk, kérésünk és véleményünk. 
Teljesen tisztességes. 

Egyébként, tisztelt miniszter úr, van önnek joga leszavazni ezt a módosító indítványt, 
ha úgy véli, hogy nem korrekt, a plenáris ülésen? Persze. Van a kormánypárti képviselőknek 
lehetősége ezt leszavazni? Persze. Akkor mi a problémájuk. Pusztán csak fóbiáról van szó. 
Egyéként arról beszélnénk, hogy ez a javaslat jó-e vagy sem, helyes-e vagy sem, esetleg 
részleteibe próbálnánk belemenni, ahelyett, hogy mindenféle marginális kérdést tisztázgatunk. 
Semmi inkorrektséget nem látok ebben a dologban, parlamenti képviselőként van 
véleményünk, szeretnénk támogatni Rogán Antal és Németh Zoltán módosító indítványát, 
kérve azt, hogy a kormány e vélekedésünket próbálja meg érvényesíteni a Bankszövetséggel 
való tárgyaláson. Egyébként az egész törvényjavaslat a Bankszövetség egyetértésével került a 
tisztelt Ház elé, és mind a három fél, az adós, a bank és a kormány is pontosan azért vállal 
felelősséget, és azért vállal részt e probléma megoldásából, mert önök, kedves miniszter úr, 
annak idején ezt elmulasztották, akár a törvényhozás oldaláról, akár pedig a kormányzás 
oldaláról, hogy ilyen állapot ne alakulhasson ki. Szeretném emlékeztetni arra, hogy ez szintén 
reparálása az önök elmúlt 8 éves kormányzásnak. Köszönöm, hogy szólhattam. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még észrevétel? Veres képviselő úré a szó. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Szóval, ideje volt már 

elérni az elmúlt 8 évhez, Misi. Végre már napirendnél vagyunk. (Babák Mihály: Arról van 
szó.) Nem arról van szó. Többször kifejtettem, hogy egyáltalán nem arról van szó. Az elmúlt 8 
évben ezzel a kérdéssel probléma nem volt addig, amíg ti le nem rontottátok az árfolyamot. 
Ameddig a magyar forint árfolyama rendben volt, addig ez a kérdés nem volt napirenden 
érdemi problémaként a magyar gazdaságban. (Ékes József közbeszól.) Nem ez a kérdés. 
Messze nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy amikor mi átadtuk a kormányzást, ha már erről 
beszéltek, akkor nézzétek meg, hogy mennyi volt az árfolyama az eurónak, mennyi volt az 
árfolyama a svájci franknak. (Babák Mihály: A devizahitelesek problémája 2008-ban 
keletkezett. – Több fideszes képviselő közbeszól.) Tessék? 

 
ELNÖK: Veres képviselő úrnál van a szó. Tessék már engedni, hogy beszéljen a 

képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ha megengedik, akkor az illetékes bizottság előtt én 

kifejtettem konkrét számszerű alátámasztással, hogy érdemi árfolyam-ingadozás a mi 
kormányunk időszakában éves átlagokat figyelembe véve nem volt, ezért nem is volt 
konfliktus ezen hitelekkel. Nem volt. Emlékezzetek vissza, és nézzétek meg. Nem tudok erre 
mást mondani nektek. Tíz százalékon belül maradt. De továbbmegyek. Meg kell nézni a 
számokat. Beleélitek magatokat a valótlanságba, amikor erről beszéltek, számtalanszor látni a 
hozzászólásotokból. De továbbmegyek. (Babák Mihály: Nem ma születtünk.) 2010 végéig a 
devizában fölvett hitelek hiteladósai jobban jártak, mint a forintban fölvett hitelek hiteladósai. 
(Babák Mihály: Az is a ti bűnötök.) Misi, az, hogy megszülettünk, az is? (Babák Mihály: Az 
is.) Na, ezt vártam, köszönöm szépen. Az érdemi vita érdemi pontjához értünk, ezek után 
születésünknél fogva vagyunk bűnösök Babák Mihály képviselő úr szerint. A származás is 
számít, Misi? (Babák Mihály: Ne!) 

 
ELNÖK: Képviselő úr, maradjunk a téma szakmai részénél, az a kérésem. Tessék! 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Jó, mert elmehetünk tovább a szélsőségek irányába 
minden további nélkül. (Babák Mihály: Ne provokálj minket!) Misi, hát te beszélsz 
butaságokat már megint. Na tehát, megint eljutottunk az elmúlt 8 évhez. Vegyék már észre, 
hogy a következő a probléma eben a kérdésben! Itt mi konzekvensen mindig azt mondtuk, 
hogy három fél közös tehervállalásáról van szó. Önök ebben a kérdésben a jelenlegi 
helyzetben nem a megállapodás szerint akarnak eljárni, hanem a megállapodáshoz akarnak 
diktálni. Tehát azt gondolom, elfogadhatatlan az a fajta, igen, Orbán által meghirdetett, a világ 
egyetlenegy miniszterelnöke által nem követett, meg nem hirdetett álláspont, amit ő a 
különadó parlamenti elfogadását megelőzően meghirdetett országgyűlési beszédében. Az az 
álláspont egyetlenegy országban sem akceptálható és fogadható el, ami arról szól, hogy 
megcsináljuk a törvényt, a törvény után majd lehet, hogy tárgyalunk az érintettekkel, de lehet, 
hogy nem tárgyalunk. Lehet, hogy hajlandók vagyunk kompromisszumot kötni, de lehet, 
hogy nem vagyunk hajlandók kompromisszumot kötni. 

Vegyék észre, hogy ez a magatartás, ez a felfogás, ez a diktatórikus hozzáállás a 
kérdésekhez, ami ma Magyarországot, a magyar kormányt, személyesen a magyar kormány 
miniszterelnökét ilyen módon leírta az európai demokráciák vezetőinek sorában. Ezért azt 
tudom csak mondani, hogy vegyék észre, hogy nem elfogadott személyről van szó, nem 
tekintik partnernek. Önök tudják, hogy az elmúlt hetekben hány ország utasította vissza az ő 
látogatási szándékát? Tisztában van a Fidesz-frakció ezzel? Kaptatok erről tájékoztatást a 
frakcióüléseteken? (Babák Mihály: Ti intéztétek el!) Igen, mert mindenhatók vagyunk, Misi, 
mi mindent el tudunk intézni. ha mindenhatók lennénk, akkor nem beszélnél ilyeneket, mert 
akkor azt is el tudnánk intézni, hogy Babák Mihály ne beszéljen butaságokat. 

Csak azt tudom mondani, hogy ez egy olyan felfogás, amely nem elfogadható 
Európában, ez a gyakorlat nem követhető. Ezért az gondolom, hogy nem helyes, hogy ez 
zajlik, ami zajlik ennek a napirendi pontnak a tárgyalása kapcsán ezen pontnál. Én kész 
lennék egyébként erről a pontról olyan tartalmi vitát folytatni, amely az érintett szereplők 
véleményének ismeretében, még egyszer mondom, az érintett szereplők véleményének 
ismeretében zajlik le. Mert itt, ugye, miről van szó? Az egyik szereplő, a költségvetést 
képviselő kormány kormánypárti többsége fog megszavazni az Országgyűlés illetékes 
bizottságában egy álláspontot, hogy akkor ezt kell követni. És sajnos annyiban helytelen az az 
álláspont. ami itt elhangzott, hogy majd a parlamenti plenáris ülésen mi is leszavazhatjuk az 
indítványt, mint ahogy a többség is megteheti ezt, egy kétharmados parlamenti többség 
esetében gyökeresen más a viselkedés, mint egy olyan parlamenti többség esetében, ahol lehet 
ilyen meg olyan végeredménye is a szavazásoknak. Kétharmados többség esetében 
kiszámítható a szavazások végeredménye az egyes indítványoknál. Itt is kiszámítható, hogy 
ha a többség úgy gondolja, mint ahogy most látszik a bizottságban, hogy hogyan gondolja, 
akkor nyilvánvalóan a parlamenti plenáris ülésen is meg fogja szavazni azt az indítványt, 
függetlenül mindenki más szándékától. 

De hangsúlyozom, ami miatt szót emeltem, az az, hogy ebben a kérdésben nem 
érvényesül a partnerség elve a három szereplő között. Éppen ezért gondolom azt, hogy 
helytelen, hogy diktátumokkal akar ebben a kérdésben is a kormány tárgyalási pozíciót építeni 
magának, azt követően pedig vagy érdemi vagy nem érdemi engedmények nyújtására lesz 
majd hajlandó. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ékes képviselő úr következik. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, de újból azt szeretném kérni, hogy 

térjünk vissza a napirendi ponthoz. Az, hogy kinek milyen a megítélése, jelen pillanatban nem 
a bizottságra tartozik. Csak egyetlenegy dolgot Veres képviselőtársam. A 20 milliárd euróról, 
amit az IMF föl tetszettek venni, milyen döntések születtek? Annak felhasználásáról? Nem 
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akarok erről vitát nyitni, teljesen fölösleges. Ön most szerepelni akar, itt a tévé, és 
kimondottan erre hegyezi ki a kérdést. Amíg a parlament ezt a módosító indítványt nem 
fogadja el, addig nem lép hatályba. Közben a Bankszövetséggel történik az egyeztetés. 
Innentől fogva, ha a Bankszövetséggel az egyeztetés folyamata úgy alakul. hogy pozitív vagy 
negatív, akkor a parlament is úgy fog dönteni majd. Úgy érzem, önnek egyszerűen nincs joga 
ahhoz, hogy megelőlegezze, igen, ezt most hangosan mondom, nincs joga ahhoz, hogy 
megelőlegezze azt, hogy a kétharmados többség ebben a kérdésben hogy fog dönteni. Majd a 
Bankszövetséggel történt egyeztetés után kerülünk abba a helyzetbe, hogy a részletes vitát is 
le lehet folytatni, és majd a parlament dönt ebben a kérdésben. 

 
ELNÖK: Szekeres képviselő úr következik. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tegnap este a Filmmúzeumban vetítettek egy filmet. 

Hosszú évek óta most tudtam újra megnézni. Egy híres amerikai film volt, „A nürnbergi per”. 
Talán emlékeznek rá. Az utolsó képsorokban a bíró meglátogatja az általa életfogytiglanra 
ítélt német bírót, aki egyébként egy komoly tekintély, és egy nagyon pozitív szerepet játszik a 
filmben. Azzal búcsúzik el tőle, amikor magyarázza, hogy ő nem tehetett arról, amivé vált az 
egész náci Németország, ő azt nem látta előre. És azt mondja neki a legvégén, az egész azzal 
kezdődött, amikor maga egy olyan ítéletet hozott, amiről tudta, hogy az nem felel meg 
valóságnak. Ez a per is tárgya a filmnek, amelyben ’35-ben ő bíró volt. A történetet azért 
meséltem el, mert amikor itt, a bizottsági ülésen felszólaltam, a következőket mondtam, és 
ehhez ragaszkodom is, függetlenül attól, hogy milyen hangulatú és indulatú vita bontakozott 
ki. Azt mondtam, hogy miközben a kormány még nem fejezte be a tárgyalásokat, a kormány 
vagy a tárca itt, a bizottsági ülésen óvatos igent mond (Ékes József közbeszól.)… megengedi 
képviselő úr, hogy befejezzem? Én végighallgattam önt egy árva szó megjegyzés nélkül és a 
többieket is. 

Azt kifogásoltam, hogy ilyen helyzet ne alakuljon ki egy parlamenti bizottságban, 
hogy a minisztérium vagy a kormány akkor mondja el a véleményét, amikor az már van. Nem 
azt vontam tehát kétségbe, hogy képviselő beadjon módosító indítványt, nem azt vontam 
kétségbe, hogy mi, a bizottság tagjai úgy szavazzunk, ahogy a legjobb lelkiismeretünk 
diktálja, és nem azt vontam kétségbe, hogy az Országgyűlésben majd lesz egy ilyen szavazás. 
Azt kifogásoltam, hogy a kormány vagy a minisztérium álláspontját akkor tudja érdemben 
kifejteni, és akkor tartom helyesnek, ha már ezt a tárgyalást lefolytatta. ennek nagyon 
egyszerű megoldási módja lett volna, vagy ma délutánra, estére összehívni a bizottsági ülést, 
vagy holnap reggelre, és akkor már ennek a megállapodásnak vagy a megállapodás hiányának 
birtokában tudott volna a kormány felelősségteljesen nyilatkozni. Ennyi volt a megjegyzésem. 
Azért mondtam el a film sztoriját vagy történetét, vagy tanulságát számomra, mert az 
apróságoknak is van ilyen értelemben jelentőségük. Mert a sok kis apróságból lehet egy olyan 
folyamat, ami nem jó Magyarországnak. 

Ami a javaslat tartamát illeti, az arról szól, hogy a magasabb értékű ingatlanok 
esetében is, sőt, értelemszerűen a lízingszerződéseknél is legyen lehetőség erre a 
kedvezményre. Az eredeti törvény, vagy törvényjavaslat úgy szólt, hogy az ingatlan értéke 30 
millió forint, ami természetesen azt jelenti, hogy nem az egész hitel volt 30 millió forint, 
annál kisebb volt, és önrészt fel kellett mutatni. Ha a hitelt emelik fel 30 millióra, az azt 
jelenti, hogy a magasabb értékű ingatlanok számára teszik ezt lehetővé. Csak hogy világos 
legyen, hogy mi a javaslat. Ez lehet kedvező, ha a három fél teherbírása ezt bírja. Ebben a 
kormánynak állást kell foglalnia, hogy bírja-e az ebből eredő plusz költségvetési terheket, a 
bankoknak is állást kell foglalni, hogy bírják-e az ebből eredő, rájuk jutó egyharmados 
terheket. Az állampolgárnak egyébként kevés választási lehetősége van, mert nem ül ott a 
tárgyalásokon, és nem szavaz az Országgyűlésben sem. 



- 14 - 

Ebben az ügyben nekem egyébként az a meggyőződésem, hogy a kormány eredeti 
javaslata volt igazságosabb, mert egy olyan ingatlanértéket húzott meg, amely 
Magyarországon egy átlagos ingatlanértéknek felel meg. Lehet kedvezőbb helyzetet 
teremteni, ha a kormány felelősséggel tud nyilatkozni arról, hogy ennek megvan a 
költségvetési fedezete, és a bankok felelősen tudnak nyilatkozni arról, hogy vállalják ennek 
terheit. Ezért kell a tárgyalás. Ez volt a megjegyzésem. Előre szeretném mondani, hogy mivel 
ennek a tárgyalásnak és az információknak a birtokában nem vagyok, tartózkodni fogok most 
itt, a módosító javaslattal kapcsolatban, mert pontosan az az alapvető információ hiányzik, 
ami alapján ezt érdemben el lehetne dönteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dancsó képviselő úr kért szót. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Emlékszem az előző ciklusban tárgyalási technikákra. (Babák Mihály: Én 
is.) Többek között igen gyakran módosította akkor is a parlament a hitelintézeti törvény, a 
tőkepiacról szóló törvény passzusait. Nem egy esetben a bizottságunkban, amelynek 
munkájában az előző ciklusban is részt vettem, vita támadt egy-egy módosítás kapcsán. 
Akkor megkérdeztük itt az aktuális kormány képviseletében lévő embert, hogy ez most van-e 
egyeztetve, nincs-e. Mondták, hogy volt, de még majd lesz, és szavazott a bizottság az adott 
módosítókról. És akkor Molnár László akkori képviselő úr az MSZP részéről, ő volt 
megbízva, hogy hívjon össze ilyen ötpárti tanácsozást arra vonatkozólag, hogy még egyszer 
csak üljünk már le a Bankszövetséggel, a Lízingszövetséggel, az ingatlanszövetséggel, a mit 
tudom én, mivel. Itt a félemeleten, az önök frakcióirodájában voltak ezek az egyeztetések, 
általában én voltam a mi frakciónk részéről kijelölve, én elmentem, ott megbeszéltek, és senki 
nem kiabált arról, hogy itt diktatúra van, meg fasizmus, meg akármi azért, mert nem volt 
leegyeztetve a Bankszövetséggel egy javaslat. A bizottság döntött róla, utána újra bekerült a 
parlament elé, és valamilyen álláspontot kialakított az akkori többség. 

Egyetlenegyszer nem volt az, hogy én vagy képviselőtársaim, akikkel akkor 
ellenzékben voltunk, diktatúráról, fasisztaveszélyről meg a jó isten tudja, miről hadováltunk 
volna, Szekeres képviselő úr. Tudomásul vettük, hogy van egy folyamat, ami arról szól, hogy 
az egyeztetéseket le kell folytatni, a bizottság szavazott, senki nem vonta kétségbe, hogy az 
demokratikus dolog, hogy majd egy hét múlva vagy három nap múlva, ahogy Molnár 
képviselő úr éppen ráért, mert a szövetségek képviselői, újabb egyeztetéseket kellett 
lefolytatni, mert nyitott kérdések voltak. Senki nem vizionált képviselő úr. Miért teszik ezt 
most önök? Miért teszik ezt? 

A másik. Veres képviselő úr elmondta, hogy milyen jól jártak a devizában eladósodott 
emberek azokkal szemben, akik forinthitelt vettek föl vagy próbáltak fölvenni. Azért ez 
látszólag igaz, képviselő úr, miniszter úr, ön is tudja ezt. Miért csak látszólag igaz? Egyrészt 
forinthitelhez jóval nehezebb volt hozzájutni, mint deviza alapú hitelhez, mivel nem volt 
olyan mértékű forintforrás a piacon. Ami ennél még fontosabb volt, az az, hogy azon az 
árfolyamon, amin fölvették a lakosok a deviza alapú kölcsöneiket, elfelejtették igazán fölhívni 
a figyelmüket arra, hogy ez kockázattal jár, hogy az árfolyam ingadozhat. Például a japán jen 
esetében elhangzott államtitkár úr részéről, hogy a legnagyobb volatilitású devizák egyikének 
tartják, tartjuk. Csak épp ezt felejtették el elmondani a lakosoknak. Akik fölvették, az akkori 
jövedelmeiket hasonlították össze az akkori törlesztőrészletekkel, és még épp a maximumon 
volt a jövedelmi helyzetük, aminek alapján úgy gondolták, hogy azon az árfolyamon majd a 
törlesztéseket is végre tudják hajtani. Csak épp nem hívták föl a figyelmüket, sem az akkor 
felügyelet, sem a Nemzeti Bank, sem a kormány arra, hogy emberek, ennek komoly 
árfolyamkockázata van, mindenki jól gondolja meg, mert itt 10-20-50 százalékos eltérések is 
lehetnek majd a törlesztőrészletekben. Csak éppen ezt felejtették el megtenni, képviselő úr. 
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Tehát amit ön mond, az egy nagyon jól hangzó igazságnak tűnhet, hogy devizában 
eladósodni jobb volt, mint forintban, csak éppen nem igaz, mert az emberek ezzel a tudással 
nem igazán rendelkeztek, nagyon kevesen rendelkeztek. Nyilván ezért is vették föl ilyen 
sokan ezt, és úgy gondolták, hogy az akkori jövedelemszintjük az akkori törlesztőrészletekkel 
pariban van. De később kiderült, hogy a jövedelemszintjükhöz képest 50 százalékos 
devizahitel-törlesztés már nincs pariban, mert nem emelkedett a jövedelmük 50 százalékkal. 

Úgy gondolom, az igazságnak ez az oldala is megvan, és talán azért, mert ilyen sok 
ember bajba került, ez jobban kitüremkedik, mint amit ön mond, Veres képviselőúr, hogy jól 
jártak a devizában eladósodottak a forinttal szemben eladósodottakhoz képest. Amikor arról 
beszélünk, hogy ez a módosító javaslat miről szól, valóban némi enyhítést jelent a devizában 
eladósodottak számára, nagyobb mozgásteret ad. A bizottságban mi ezt értékeljük, azt 
mondjuk, hogy támogatható, ha így dönt a bizottság többsége, mert úgy gondoljuk, hogy ez 
egy népképviseleti országgyűlés. Mi a népképviseleti Országgyűlés képviselői vagyunk, nem 
rendi jellegű, nem valamilyen cenzuson alapuló Országgyűlésé. Az előző ciklusban is további 
egyeztetések folytak, és a parlamenti döntésre kikristályosodnak az álláspontok. Úgy 
gondolom, nincs ezzel semmi probléma, ez egy demokratikus eljárás, a hisztériakeltés pedig 
senkinek sem érdeke ebben a helyzetben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Seszták képviselő úr! 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, 

már csak egy dolgunk maradt, hiszen teljesen értelmetlen a vita, úgy gondolom, úgy sem 
tudjuk meggyőzni egymást, az álláspontjainkat rögzítjük újfent. Olyan gyakran mondják azt, 
hogy szégyenteljes a legmegalapozatlanabb, leglégbőlkapottabb vádaskodással illetik itt, a 
teremben is a demokratikusan megválasztott kormányt és annak parlamenti többségét. 
Szekeres Imre képviselő úr, szégyenteljes, hogy ön ilyen történelmi analógiát választott a 
helyzet leírására. Ezt nagyon szelíden, halkan és óvatosan megengedően hadd jegyezzem 
meg, csak a történeti hűség és a jegyzőkönyv kedvéért. Ilyen történelmi analógiát használni 
velünk szemben, ne haragudjon! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Túlfeszíti már a vitatémát, amiről szó van. Még hárman 

kértek szót, aztán lezárom a vitát. (Babák Mihály: Zárjuk le ezt a vitát. – Herman István 
Ervin: Ügyrendben kértem szót.) Ha esetleg azt akarja javasolni, hogy zárjuk le a vitát, akkor 
ezzel egyetértek. (Herman István Ervin: Pontosan ezt akartam kérni. – dr. Veres János: 
Nagyon demokratikus gondolkodásra vall. – Babák Mihály: Ügyrendi javaslat.) Csak itt 
sajnos az a gond, hogy a személyes természetű felszólalások vannak, Szekeres képviselőúrnak 
szót kell adnom. Ügyrendi javaslat. Tessék! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök úr, kérem, hallgassuk meg a kormány 

képviselőjét! Szakmai érvet kíván a vitához hozzátenni. 
 
ELNÖK: a kormány képviselőjét természetesen meghallgatjuk, szándékomban állt. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Adjon szót neki elnök úr! 
 
ELNÖK: Szándékomban állt szót adni, de itt személyes érintettség miatt Szekeres 

képviselő úr kért szót. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Az a kérésem, hogy adjon szót a kormánynak. 
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ELNÖK: Szekeres képviselő úré a szó. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Dancsó képviselő úr és Seszták képviselő úr hozta 

szóba azt a történetet, amit elmeséltem, azt a hasonlatot. Szeretném világossá tenni, rendkívül 
sajnálom, hogy nem értették meg. Magyarországon meggyőződésem szerint semmi 
hasonlóság nincs a kialakult náci Németországgal, ez egy demokratikus ország. 
Meggyőződésem szerint önök sem olyanok, mint amilyennek itt most megpróbálták beállítani 
megjegyzésemet. Eszembe se jutott ilyen. A példabeszéd és a film is arról szólt, hogy a 
legapróbb részletekre is vigyázni kell egy demokratikus országban a saját magunk által 
felállított szabályok betartásakor. Azért tartom fontosnak ezt elmondani, mert 
meggyőződésem szerint félreviszi önöket, ha ezt a hasonlatot vagy ezt az álláspontot nem 
értik, vagy nem akarják megérteni. A dologban ezt rendkívül sajnálatosnak tartom, mert még 
egyszer szeretném hangsúlyozni, és ez nem magyarázkodás, hanem megerősítése annak, amit 
mondtam, a párhuzam nem a közállapotokra, nem a politikai, nem az emberi állapotokra 
vonatkozott. Magyarországnak semmi köze nincs a ’30-as évek Németországához, ez nem 
ilyen ország, hanem arra vonatkozott, hogy nekünk, parlamenti képviselőknek különös 
figyelemmel kell tiszteletben tartanunk a saját magunk által meghozott szabályokat. Ha nem 
így van, és nem így értik, azt rendkívül sajnálom, mert akkor nem jó következtetést vonnak le 
belőle. Nem is a személyes megtámadtatás okán, hanem a tanulság okán akartam ezt 
elmondani, és természetesen úgy gondolom, döntenünk kell majd a kérdésben, ezrét 
egyetértek az ügyrendi javaslat, hogy a kormány véleményének meghallhatása után döntsünk 
erről a módosító javaslatról, amennyiben több szakmai vagy tartalmi hozzászólás nincs. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Épp ezt akartam javasolni magam is. Ügyrendi javaslat 

volt az, hogy szót kapjon a kormány képviselője, ezért megadom a szót államtitkár úrnak 
azzal, hogy egy politikai természetű vita zajlik alapvetően már, hogy a szakmai részéhez 
tessék hozzászólni. 

 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm, hogy hozzászólhatok, miután több hozzászólásban a kormányt 
érintő kérdések merültek fel. Igyekszem ezekre a kérdésekre kimerítően válaszolni. A fő 
kérdés tehát, hogy a kormány befejezte-e a Bankszövetséggel, illetve a hiteladósokat 
képviselő társadalmi szervezetekkel folytatott tárgyalásokat. A válasz az, hogy igen. Ha a 
kérdés az, hogy a kormány ennek megfelelően terjesztette-e be a törvényjavaslatot az 
Országgyűlés elé, akkor a válasz az, hogy igen. Ha a kérdés az, hogy a kormány segíti-e a 
vonatkozó jogszabályok alapján az Országgyűlés munkáját azzal, hogy a folyamatosan 
felmerülő módosító indítványokkal kapcsolatban kifejti saját álláspontját, akkor a válasz az, 
hogy igen. Ezzel kapcsolatban, függetlenül attól, hogy az Országgyűlés munkája milyen 
ütemben folyik, a kormány folyamatosan tárgyalásokat folytat az érintett szociális 
szervezetekkel, a hiteladósokat képviselő szervezetekkel és a Bankszövetséggel. 

Szeretném megkülönböztetni, ha ez nem lenne világos, hogy a kormány és az 
Országgyűlés két külön hatalmi ág. A kormány álláspontját önállóan, saját maga alakítja ki. 
Ezt a módosító indítványt nem a kormány nyújtotta be, éppen ezért nem állt módjában 
tárgyalásokat folytatni a módosító indítvány benyújtását megelőzően. Csak akkor tud a 
különböző tárgyalásokat folytatni, ha a módosító indítvány benyújtásra kerül. Nagyon fontos 
ezeket a szempontokat figyelembe venni akkor, amikor úgy próbáljuk értelmezni a tárgyalási 
technikákról folyók vitát, hogy vajon a kormány tárgyal-e vagy sem. Nem értettem igazából a 
javaslatot, csak próbálom a kormány számára a konzekvenciákat levonni, hogy ne tárgyaljon 
a kormány az érintettekkel, vagy a kormány halassza el az Országgyűlés munkáját a 
tárgyalások miatt? Nem értem igazából a felvetéseket. A lényeg, amit szerettem volna 
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elmondani, hogy mind az érintett hiteladósokat képviselő szervezetekkel, mind a 
Bankszövetséggel a kormány folyamatosan tárgyal, az Országgyűlés munkájától függetlenül. 

Ami a kormány szempontjából lényeges, hogy miről tárgyal. A kormány a következő 
szempontok mérlegelésével hozza meg döntését. Sajnálom, hogy nem merült fel a 
költségvetési hatás kérdése a költségvetési bizottságban, a kormány ugyanis ezt vizsgálja. 
Sajnálom, hogy nem merült fel, hogy hány embert érinthet ez a módosító indítvány, a 
kormány ezt vizsgálja. A kormány vizsgálja, hogy milyen módon érinti ezeket az embereket, 
és vizsgálja a kormány, hogy a lakhatási helyzetre és a lakáspiacra milyen hatással van ez a 
módosító indítvány. A tárca szakértői válaszai a következők. Ennek a módosító indítványnak 
a költségvetési hatása kezelhető mértékű, pár milliárd forintos nagyságrendről beszélhetünk, 
amit az idei költségvetés általános tartaléka fedezni tud. Hogy hány embert érint? 
Vizsgálataink szerint tízezres nagyságrendű ez a szám, nemcsak budapesti, hanem vidéki 
nagyvárosokban élő családok esetében is érintettségről lehet beszélni. 

A milyen módon való érintettség kapcsán az a tárca álláspontja, hogy nem a szociális 
helyzet, és nem az ingatlan értéke befolyásolja azt, hogy egy család képes-e a devizaadósságát 
havonta törleszteni, sokkal inkább az, hogy az árfolyam mekkora likviditást mutatott a 
felvételkori értékhez képest. Éppen ezért a több tízezer érintett esetében a lehetőség pozitív, 
az ő esetükben lehetővé válik, hogy továbbra is tudják törleszteni az adósságukat. A lakhatási 
helyzettel és a lakáspiaccal kapcsolatban a kormány azt vizsgálja, és a tárca megállapítása 
ezzel kapcsolatban az, hogy javítja a lakhatási helyzetet, ha megelőzzük még a 30 millió 
forintnál nagyobb értékű ingatlanok estében is a végelszámolást, illetve az árverezést, és ezzel 
meg tudjuk akadályozni családok utcára kerülését. A lakáspiaci helyzetet szintén javítja, 
hiszen ezek az ingatlanok nem kerülnek kínálati oldalon a lakáspiacra, éppen ezért nem 
nyomják a lakáspiacot. 

Ezen szempontok alapján tehát a kormány azzal kapcsolatos álláspontja, hogy ez a 
módosító indítvány alkalmas-e a részletes vitára, egyértelmű és határozott igen. Részletes 
vitát érdemel a módosító javaslat, természetesen, ahogy elmondtam, és ezt 
többletinformációnak szántam, az érintettekkel való egyeztetéseket a kormány lefolytatja, 
ezekben a tartalmi kérdésekben, amiket elmondtunk. Még egy utolsó mondat, ha elnök úr és a 
tisztelt bizottság megengedi, hogy vajon jól jártak-e a devizaadósok. Azt gondolom, azt 
mondani, hogy jól jártak, meglehetősen nehézkes, hiszen nehéz annak a devizaadósnak azt 
mondani, hogy jól járt, amikor elveszítette az ingatlanát, még ha azt is mondjuk neki, hogy 
cserében az elmúlt három évben kevesebbet fizetett volna. De az óriási árfolyam-fluktuáció 
miatt az illető elveszíti az ingatlanát. Tehát fogalmilag nem járhat jól. Éppen ezért tartalmi 
kérdés ez a törvényjavaslat, ezeket az egyszeri kiugrásokat hivatott kisimítani, hogy valóban 
olyan helyzetbe hozzuk a devizaadósokat, hogy nem kell attól tartaniuk, hogy pénzügyi, 
tőkepiaci folyamatok miatt az előzetesen általuk felmért saját finanszírozási helyzetük 
megrendül. 

Természetesen a forintadósok esetében ugyanígy felmerül a kérdés, hiszen a 
forintadósokat a relatíve magas piaci kamatok nyomasztják. Éppen ezért fogadta el az 
Országgyűlés azt a törvényt, amelyet a kormány javasolt, és amely referenciakamathoz köti a 
bankok árazását, vagy alternatívaként hosszú távú kamatperiódust állapít meg, amitől azt 
várjuk, és az Országgyűlés támogatta ezt a törvényt, hogy a forintkamatok lejjebb mennek, a 
forinthitelezés esetében is kedvezőbb helyzet alakul ki. Itt említeném még meg, hogy a 
kormány célzott, jól célzott és költségvetési szempontból menedzselhető kamattámogatási 
rendszert dolgozott ki, amelyet az Európai Bizottsággal egyeztet. Ez az a fogalomkör, amiben 
a kormány gondolkodik, a pénzügy-politikai helyzeten és a költségvetési helyzeten túl 
természetesen ezek azok a szempontok, amelyeket említettem. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, a kiegészítő információkat. Veres 
képviselő úr személyes érintettsége miatt kíván szólni? Először, másodszor már ne 
haragudjon, de szeretném lezárni a vita szakmai részét. Személyes érintettség miatt 
parancsoljon! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tisztelt Bizottság! Akkor, miután itt olyan dolgok 

lettek félremagyarázva vagy félreértve, majdnem mindegy, de olyanok hangzottak el, amiket 
személyemhez is kötnek, ezért érdemes itt szólni legalább 6 dologról. Az első. Hogy milyen 
döntések születtek a 20 milliárd euró ügyében? (Több fideszes képviselő közbeszól.) Nem 
zártuk le. Nem zártuk le, megint mást beszéltek, mint a valóság. Egyrészt parlamenti döntések 
születtek, másrészt azon döntésekről a nemzetközi szervezetek által lehetségesnek ítélt első 
időpontban az ellenzéki frakcióvezetők tájékoztatást kaptak. Az én szobámban. Ott ült a 
Fidesz frakcióvezetője is vagy az általa megbízott szakpolitikus. Éppen ezért azt tudom 
mondani, hogy miden olyan lehetőség, ami a parlamenti nyilvánosság tájékoztatását 
biztosította, abban az időben kihasználásra került. 

A második. Ne vonja kétségbe senki sem azt, hogy mihez van joga egy képviselőnek! 
Azt gondolom, megalapozottan mondtam azt, megelőlegezve, hogy a kétharmados többség 
hogyan fog dönteni. Megalapozottan mondtam, de ne vonja senki kétségbe, hogy ezt 
megfogalmazhatom ellenzékiként vagy sem. Én sem vontam soha kétségbe az ellenzéki 
képviselők megfogalmazási lehetőségeit. 

A harmadik, és akkor itt már az államtitkár úr által elmondottakkal is vitatkozom. 
Államtitkár úr, senki nem mondta azt, hogy a devizahitelesek úgy általában jól jártak volna. 
Mit mondtam? Akkor megint nem figyeltek eléggé. Légy szíves, figyelj legközelebb, amikor 
én beszélek. Nem figyeltél eléggé. Ha azt mondod, hogy ezt mondtam, akkor most keresd 
vissza jegyzőkönyvet, hallgasd vissza a jegyzőkönyvet, és értelmezd a szavakat! Ha nem 
tudod értelmezni, akkor kérjék segítséget! Mit mondtam? Azt mondtam, hogy 2010 végéig a 
devizahitelesek jobban jártak, mint adott időszakban a forinthitelesek. (Közbeszólásra.) Ezt 
mondtam szó szerint, ha nem, akkor kérdezd vissza a jegyzőkönyvet. Számítással volt ez 
alátámasztva, és a ti albizottságotoknak is bemutattam ezt a számítást. Ha 
visszaemlékeznétek! Csak ti ezzel nem foglalkoztatok, mert előre megírtátok az ítéletet. Az az 
albizottság, amely létrejött, előre megfogalmazott ítélettel rendelkezett ebben az ügyben. 
Micsoda fölháborító dolog ez, hogy még most sem akarjátok megérteni, hogy mi hangzik el 
szakmailag egy kérdésben! Tehát 2010 végéig a devizahitelesek jobban jártak, mint az adott 
időszakban ugyanazon összegben forinthitelt felvevők. Ha valaki ezt meg tudja cáfolni, akkor 
kérem, tegye majd meg. Én nem azt mondtam, hogy a devizahitelesek általában jobban jártak 
volna, vagy jól jártak volna. Erről szó nem volt a vitában. Azt mondtam, hogy igen, miután a 
Fidesz elrontotta az árfolyamot kormányzásának hibáival, bakijaival, vagy nem tudom 
pontosan, miért tett kijelentéseivel, ezt követően alakult ki olyan helyzet, hogy valóban alig 
kezelhető konfliktussá nőtt Magyarországon a devizahiteles probléma. 

A következő. Valótlan az az állítása Dancsó Józsefnek, miszerint a hitelfelvevők ne 
lettek volna tájékoztatva. Dancsó Úr! Önnek pontosan tudnia kell annak idején banknál 
alkalmazott személyként, hogy a hitelfelvevők kaptak egy olyan írásos papírt, amelyben ez a 
figyelemfelhívást szerepelt. nem tudom megítélni azt, hogy melyik banknál milyen módon 
tudták biztosítani azt, hogy a hitelfelvevő meg is értse a papírban szereplő mondatot. Egy 
dolgot tudok biztosan, hogy amikor én voltam a pénzügyminiszter, akkor a 
Pénzügyminisztérium honlapján, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 
honlapján kint volt folyamatosan a figyelemfelhívás arra nézve, hogy a devizahiteleknél 
árfolyamkockázat is létezik, és a hitelfelvevőknek ezzel is számolniuk kell. Azt is tudom, 
hogy jómagam számtalan alkalommal a sajtó nyilvánosságán keresztül erre a körülményre 
fölhívtam a magyarországi hitelfelvevők figyelmét. Ebből következően tehát azt ne mondja, 
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hogy nem volt ilyen figyelemfelhívása a hitelfelvevőknek, mert írásos figyelemfelhívás volt, 
Dancsó képviselő úr ezt pontosan tudja, csak szándékosan feledkezik el erről, amikor így 
érvel. 

A következő dolog. A konfliktusban természetesen nemcsak az árfolyam-változásnak 
van hatása, hanem a jövedelem nem megfelelő növekedésének vagy csökkenésének is, ami 
sajnálatos módon viszonylag széles lakossági körben bekövetkezett a 2009-et követő 
időszakban. (Babák Mihály: A megszorítások miatt.) Hát, ha a Fidesz időszakában 
megszorítások voltak, akkor igen, a megszorítások időszakában, nyugodtan mondhatja Babák 
képviselő úr. Egy a lényeg, ha megnézik, nem tudtak az emberek annyi jövedelmet realizálni, 
mint amennyit reméltek korábban, mert a gazdasági válság következtében nem volt annyi 
jövedelemnövelési lehetőségük a Magyarországon foglalkozatott munkavállalóknak. 
Senkinek sem tulajdonképpen, és ez általánosan igaz, hogy más volt a jövedelemnövekedés 
Magyarországon. 

Annak nagyon örülök, amit államtitkár úr elmondott azzal kapcsolatban, mert mind 
Szekeres úr, mind én magam beszéltünk a költségvetési hatásról, nevezetesen, hogy pár 
milliárd forintra becsülik az indítvány költségvetési hatását. Annak a számítását viszont 
szeretném részletesen megismerni, amit utána mondott, nevezetesen, hogy az érintettek 
tízezres nagyságrendűek. Miért szeretném ezt megismerni? Azért, mert igazi vita közöttünk 
abban volt és van jelenleg is, hogy vajon azok az intézkedések születtek a devizaadósok 
megsegítése ügyében, vajon milyen célcsoportot értek el és érintettek. Nevezzük, most már 
meg, hogy itt kikről van szó, akiket érint a mostani módosító indítvány! Azokról van szó, 
akiknél az ingatlan értéke magasabb, mint 30 millió forint, a hitel értéke 30 millió forint volt a 
hitelfelvétel időszakában. Akkor nagy valószínűséggel 20 százalékos saját erőt feltételezve 6 
millió forinttal magasabb az ingatlanérték ahhoz képest, mint ami az eddig szabályozásban 
szerepel. Még egyszer mondom, feltételezve a 20 százalékos saját erőt, ami az akkori 
hitelfelvételi viszonyok közepette reálisnak ítélhető. De Dancsó képviselő úr mondani fogja, 
ha nem így van. Ez azt jelenti, hogy akit tehát ebben az indítványban kedvezményezni kíván 
az indítványtevő, az a 30 és 36 millió forint közötti ingatlanértékkel bíró, akkori devizahitel-
felvevő. Jól fogalmazom meg? ha igen, akkor az igazi vita itt van közöttünk. Ha ezek száma 
több tízezres nagyságrendű, akkor ez egy érdekes kört jelenthet. 

Ha nem, akkor viszont jó lenne, ha pontosítanák. Megmondom miért. Az jött ki a 
közreadott információkból a PSZÁF tájékoztatása alapján, hogy 6 millió forint az 
előtörlesztéssel élők átlagos hitelértéke. Ezt adta ki a PSZÁF az év végén, amikor megtörtént 
a bejelentkezés. A vita közöttünk csak abban van, hogy melyik az a devizahitelesi kör, amely 
leginkább rászorult arra, hogy állami költségvetési segítségben részesüljön, nehéz helyzetében 
orvosolandó a problémáit. Vajon a 30 és 36 millió forint közötti ingatlanértékre devizahitelt 
felvett kört kellett-e preferálnia költségvetési támogatással is a költségvetésnek, vagy egy 
másik kört kell preferálnia? A mi álláspontunk konzekvensen az volt, hogy nem e magas 
ingatlanértékű ingatlanokra devizahitelt felvevőket kellene könnyebb helyzetbe hozni 
költségvetési támogatással parlamenti döntéssel, hanem ennél lejjebb van az az érték, az a 
mérték, amelynél költségvetési támogatást is kellene biztosítani a nehéz helyzetbe jutott 
devizahiteleseknek. Ez egy olyan tartalmi vita viszont, ami már érdemi választ kíván. 

Államtitkár úr azt jelezte, hogy nem biztos, hogy valamely számítás helyes abból, amit 
én most formál logikailag levezettem, szeretném, ha ezt tisztáznánk, mert annak alapján, ami 
itt elhangzott, nem tudok mást feltételezni, mint hogy egy 30 millió és durván 36 millió forint 
közötti ingatlanértéket vásárlók körében fölvett devizahitelek esetében terjeszti ki ez a 
módosító indítvány a kedvezményezetti kört. Amennyiben nem, akkor az a kérésem, hogy 
pontosítsa, mert ettől eltérő állítás viszont nem hangzott el a mai bizottsági ülésünkön. 
Köszönöm, elnök úr, ennyit szerettem volna a személyes támadásra, valamint a szakmai vitára 
reagálni. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhattam. 
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ELNÖK: Mi is köszönjük. Azt gondolom, elég információ hangzott el pro és kontra 

ahhoz, hogy a bizottság szavazhasson a 6. számú ajánlási pontban lévő Rogán-Németh 
indítványról. De ha úgy gondolja államtitkár úr, hogy zárszóként is kíván még szólni, ismét 
szót adok. Parancsoljon! 

 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! A képviselő úr utóbbi gyors számításához szeretnék hozzáfűzni egy-két 
dolgot. Annyiban nem igaz ez a gondolatsor, hogy az a feltételezés, miszerint 20 százalékos 
önerővel rendelkezők esetében maximum 30-36 millió forint értékű ingatlanokról van szó, 
nem igaz, hiszen a magasabb önerővel rendelkezők is felvehették a devizahitelt, akiket a 
benyújtott törvényjavaslat nem kedvezményez. Engedjék meg, szégyellem, de egy személyes 
példát hadd mondjak. Egy vidéki közepes városban lévő család eladta a korábbi ingatlanát 10 
millió forint értékben, ez nem nagy értékű ingatlan, és hitelt vett fel egy új ingatlan 
építéséhez. Ez a vidéki városokban nyilván bevett gyakorlat. A vidéki városokban a 
hitelfelvételkori ingatlanpiac sokszor 30 millió forint fölé vitte az ingatlan értékét. Az én 
példámban pedagógusról van szó, tízmilliós ingatlant adtak el, és ezt követően az újonnan 
épített házat a bank 30 millió forint fölé értékelte, azonban a felvett hitel nagysága és az 
árfolyamváltozás olyan helyzetbe hozta őket, hogy nem tudnak megbirkózni az 
árfolyamváltozás okozta törlesztőrészlet-növekménnyel. 

Az ő helyzetüket alapvetően javítja és segíti a módosító javaslat, hiszen az ingatlanuk 
hitelfelvételkori értéke valóban 30 millió forint fölött volt, nem vagyonos emberekről van szó, 
pedagógusról van szó, és az ő esetükben a benyújtott törvényjavaslat valóban nem nyújtana 
segítséget. Elnézést, ez egy egyszerű példa volt, hogy milyen esetekre vonatkozik a módosító 
indítvány, de a makroszempontú megítélés alapján vonatkozik azokra, akiknek valóban csak 
20 százalék volt az önerejük, és vonatkozik azokra, akiknek 20 százaléknál nagyobb volt az 
önerejük, és ez nem jelenti azt, hogy ezek vagyonos emberek, családok lettek volna. Ezért 
mutatják azt a mi becsléseink, hogy tízezres nagyságrendű az érintettek köre, pedagógusok, 
egészségügyben dolgozók és a magánszférában dolgozók vannak ebben a körben. Egyébként 
a Bankszövetséggel és az érintett adósokkal folytatott egyeztetéseknek ez is a célja, hogy 
felmérjük az érintettek körét, hiszen az adósokat tömörítő érdekvédelmi szervezeteknek, civil 
szervezeteknek és a bankoknak vannak ilyen jellegű információik. Természetesen mi a 
vonatkozó információkat a PSZÁF-on keresztül szintén felhasználjuk. Ez az a kérdéskör, amit 
a tárgyalások során a kormány szintén igyekszik körüljárni. 

Összességében tehát csak annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy nem szűk az a 
mezsgye, ahol a módosító indítvány érdemi hatással bír, és az általam elmondott érvek alapján 
azt gondolom, hogy a módosító indítvány javítja a törvény által kitűzött cél elérésének 
esélyét, azaz hogy az árfolyam-ingadozás hatása kisimítható legyen, és a devizaadósok ne 
kerüljenek olyan helyzetbe, hogy elveszíthetik ingatlanjukat, ha egyébként a rögzített 
árfolyamon tudnák fizetni a havi törlesztőrészletet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kedves Képviselőtársaim! Mindenkinek lesz módja a 

plenáris ülésen a részletes vitában további érveket elmondani, ezért most szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a 6. számú ajánlási pontban lévő indítvánnyal ki az, aki 
egyetért, ennek az elfogadásával egyetért. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A 
többség támogatja, de azért megkérdezem, ki az, aki nem támogatja az indítványt. Ilyen nem 
volt. Tartózkodott? Négy. A bizottság az indítványt támogatta. Köszönöm szépen. 

Következik a 9. ajánlási pontban Szűcs Erika képviselő asszony indítványa. Kérdezem 
államtitkár urat, hogy a véleménye erről a tárcának vagy a kormánynak. 
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NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a 
javaslatot. Természetesen nem fogom mindig elmondani, de minden kérdésre válaszolok, ami 
esetleg felmerül. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen mi is. Észrevételt, kérdést nem látok, a szavazás 

következik. Ki az, aki támogatja a 9. ajánlási pontban lévő indítványt? (Szavazás.) Senki nem 
támogatja, tehát egyharmadot sem kapott. 

Következik a 11. ajánlási pontban Rogán Antal indítványa. Államtitkár úr, mi a 
véleménye? 

 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja. 

Köszönöm szépen. 
Következik a 14. ajánlási pontban szintén Rogán Antal indítványa. A kormány 

véleménye, 
 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. Köszönöm. 
A 15. ajánlási pontban ugyancsak Rogán képviselő úr indítványa. A kormány 

véleménye? 
 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. És a bizottság, (Szavazás.) A bizottság többsége 

támogatja. 
A 16. ajánlási pontban annak Rogán képviselő úr indítványáról államtitkár úr 

véleménye? 
 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: A bizottság? Kérdés van, tessék parancsolni, képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Van-e becslése a kormánynak arra nézve, hogy ez a 

magyarországi szereplők közül hányat érint, mely kategória hány szereplőjét érinti? Hány 
piaci szereplőt érint a 16. pontban megfogalmazott indítvány egyik, másik és harmadik 
kategóriája? 

 
ELNÖK: Tessék akkor a kérdésre válaszolni, ha tudnak. 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Kovács Lajos 

vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főtanácsadója. Itt gyakorlatilag a decemberi 
törvényalkotással elfogadott technikai malőr kijavításáról van szó a biztosítási törvény 
módosításánál, mert véletlenül a szándékolton túl lett fölemelve a biztosító egyesületek 
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minimális indulótőke-követelménye, és ezt szándékon túli eredményt próbáljuk meg 
kijavítani. Ez természetesen valamennyi biztosító egyesületre vonatkozik. 

 
ELNÖK: Veres képviselő úr bólogat, nyilván a választ kielégítő volt, vagy legalábbis 

érthető. Szót kér, parancsoljon! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Csak annyi, hogy felénk is jelezték bizonyos 

egyesületek azt, hogy valami probléma van a történetben. Ha jól értem, a biztosító 
egyesületekkel vagy azok képviselőivel megbeszélt módosító szöveg ez így, ebben a 
formában, ahogy most meg van fogalmazva. Ha így van, akkor egy igent kérek szépen, és 
nem is érdemes tovább vitatkozni. Csak volt egy ilyen szándék részükről, kezdeményezték, 
hogy ezt meg kellene nézni, mert a dolog nem volt jó. 

 
ELNÖK: Igen, így volt akkor? 
 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, így volt. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki az, aki a 16. pontban szereplő indítványt támogatja? 

Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm szépen. 

A napirendi pont lezárása 

Ezzel az 1. napirendi pontunkat magunk mögött tudhatjuk. Öt perc szünetet tartunk. 
(Rövid szünet.) 

A Tanács irányelve a közös konszolidált társasági adóalapról – írásos bizottsági 
vélemény kialakítása 

Kedves Képviselőtársaim! Folytatjuk a bizottság ülését a 2. napirendi pont 
megvitatásával. A kormány részéről Laki Gábor főosztályvezető úr lesz segítségünkre a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból, arra való tekintettel, hogy Balog Ádám helyettes 
államtitkár úrnak az idő múlása miatt, más elfoglaltsága miatt el kellett mennie. De 
főosztályvezető itt kellő felkészültséggel a segítségünkre lesz az Európai Unió tanácsa 
irányelvével kapcsolatos bizottsági állásfoglalás, vélemény kialakításában. Az előzmény az, 
hogy a házelnök úr írt nekem egy levelet, amelyben azt kérte, hogy a bizottság alakítson ki 
véleményt arról, hogy az adóalap-harmonizáció ügyében született tanácsi irányelvről a 
parlament miként vélekedjék. Ez, azt gondolom, felelős döntés lesz részünkről, hiszen ez a 
kérdés nem kerül a plenáris ülés elé, hanem az itt megszülető véleményt majd az európai 
ügyek bizottsága megkapja, és ő fogja eljuttatni az Európai Bizottságnak. 

Tehát az a feladatunk, hogy erről az irányelvről, amit egyébként a titkárság megküldött 
mindenkinek, vagyis múlt péntek óta mindenkinek rendelkezésére állt, hogy felkészüljön arra, 
hogy miként fog erről vélekedni. Ennyi bevezetés után kérdezem főosztályvezető urat, hogy 
kíván-e még további információkat a bizottság számára adni, és a kormány véleményét, 
tanácsát számunkra megfogalmazni. Tessék! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Ha lehet egy javaslatom, akkor összefoglalnám egy kicsit hosszabb 
lélegzetvételűen, hogy miről szól ez az irányelvjavaslat, hogy a tisztelt bizottság megalapozott 
döntést tudjon hozni. 
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ELNÖK: Bocsánat, a hosszú az nagyon relatív fogalom. Mennyi az a hosszú? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Pár perc, elnök úr. 
 
ELNÖK: Ja, pár perc az nem hosszú. Tessék parancsolni! 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tehát 

kronológiailag bemutatnám az irányelvjavaslatot. Az Európai Bizottság a tavalyi év folyamán 
tett közzé egy irányelvjavaslatot közös konszolidált társasági adóalap bevezetésére. Ezt a 
magyar elnökség idején tette, készített hozzá egy hatástanulmányt is. A magyar elnökség alatt 
lezajlott az irányelvjavaslat általános vitája, ez le is zárult. Tavaly a lengyel elnökség 
folyamán a részletes vita kezdődött meg, és jelenleg a dán elnökség alatt is az irányelvjavaslat 
részletes vitája folyik. Maga az irányelvjavaslat általánosan arra tesz javaslatot, hogy az 
Európai Unióban a társasági adóztatás egységes elvek, szabályok alapján működjön, formális 
célként meghatározva, hogy a határon átnyúló működésből felmerülő adminisztratív 
akadályokat kellene csökkenteni. A Bizottság álláspontja szerint az irányelvjavaslat célja 
elsősorban az adminisztráció csökkentése. Ezzel szemben a tagállamok többségének 
álláspontja szerint, és ez Magyarországra is igaz, az irányelv burkolt célja egyrészt 
megakadályozni a társasági adóbevételek áthelyezését az Unión belül, hiszen mindnyájan 
tudjuk, hogy az Európai Unióban a társasági adóztatás területén verseny van, és a magyar 
társaságiadó-rendszer az egyik legversenyképesebb az Európai Unióban. 

Tehát az irányelvnek csak formális célja az egyszerűsítés, valójában nagyon komoly 
költségvetési hatásokkal kell számolni. Ennek megfelelően a tagállamok többsége fenntartást 
jelentett be az irányelvjavaslattal kapcsolatban, főbb támogatóknak egyébként Németországot 
és Franciaországot lehet tekinteni, Spanyolország, Portugália is támogatja a javaslatot, 
azonban a kelet-közép-európai országok, továbbá Írország és az Egyesült Királyság nem 
támogatják, tekintettel arra, hogy megszűnne az a lehetőség, hogy a társasági adó 
rendszerében a társasági adóalap-kedvezmények útján beruházásokat ösztönözzön az adott 
ország. Tehát ezekben az országokban, amelyek az irányelvjavaslatot nem támogatják, az 
adópolitikát erre a célra is alkalmazzák. 

Ezzel szemben a közös társasági adóalapnak az lenne a lényege, hogy egy konszolidált 
eredményt kellene kiszámítani az anyavállalat szintjén, amelyet egy meghatározott formula 
alapján kellene a tagállamokra leosztani, az eszközérték, a munkavállalók száma, az árbevétel 
alapján kellene kiszámítani a Magyarországra jutó társaságadóalap-részt. További 
kedvezményt ebből az adóalapból nem lehetne adni, tehát megszűnne minden lehetőség arra, 
hogy bármiféle kedvezményt adjunk a multinacionális társaságoknak Magyarországon. 
Egyrészt a formula önmagában társaságiadó-bevételkiesést okozna Magyarország számára, 
másrészt elveszítenénk azokat a lehetőségeket, amelyek révén a külföldi befektetőket az 
adópolitika eszközével ösztönözzük. Harmadrészt az adóellenőrzés területén is jelentősen 
csorbulna Magyarország szuverenitása, hiszen ez egy konszolidált eredmény szerinti 
adóztatást jelentene, amelynek elsődleges adóhatósága jellemzően nem Magyarország 
adóhatósága lenne, hanem Németország vagy Franciaország. 

A Bizottság hatástanulmánya is megállapítja egyébként, hogy Magyarország számára 
a javaslat hátrányos, körülbelül 0,1-0,9 százalék GDP-csökkenést eredményezne az 
irányelvjavaslat elfogadása. Nagy vonalakban, elnök úr, ennyit gondoltam elmondani. 
Nagyon szívesen válaszolok a képviselő urak kérdéseire. 

 
ELNÖK: Annyit tessék mondani kiegészítésképpen, hogy amit ön megfogalmazott 

nem támogató véleményként, azt kormányszinten vagy tárcaszinten kell érteni? 
 



- 24 - 

LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyelőre tárcaszinten, bár a 
politikai akarat, azt gondolom, nyilvánvaló. Ez a javaslat nem támogatható. A tárca a 
hatástanulmányt elkészítette, és mi a Bizottság hatástanulmányától függetlenül is arra 
jutottunk, hogy Magyarország számára ez a javaslat nem kedvező. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Világos. Tehát a Nemzetgazdasági Minisztérium 
szakvéleménye szerint ez a tanácsi irányelv Magyarország részéről nem támogatandó. 
Kérdezem a bizottság tagjainak véleményét arról, hogy milyen véleményt fogalmazzunk 
végül is meg első helyen az európai ügyek bizottsága számára, közvetve a kormány számára 
és mindannyiunk számára. Dancsó képviselő úr következik. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Végighallgatva itt a tárca képviselőjének érvelését, és immár utánanézve a 
megfogalmazott az irányelv-elképzeléseknek, úgy gondolom, egyértelmű álláspontra tudunk 
helyezkedni bizottsági szinten. Tehát a bizottság tagjait arra kérem, hogy ne támogassuk ezt 
az irányelvet. Mert világosan és egyértelműen látszik az, hogy ami a XIX. század első felében 
gazdaságpolitikai eszköz volt az egyes kormány kezében, mondjuk, a vámuniók létrehozása, 
amivel próbálták versenyképesebbé tenni az adott államot, gondoljunk például, ha már 
Németország jött szóba, Friedrich List tevékenységére, a mai korban elsősorban az 
adórendszereken keresztül tud megvalósulni az európai uniós tagországokban. Ez nyilván egy 
gazdaságpolitikai eszköz, hogy hogyan tudjuk versenyképességünket tartani, megőrizni, adott 
esetben javítani. 

A számítások is egyértelművé teszik azt, hogy azon nagy országok számára, ahol 
általában a multinacionális, határon átnyúló tevékenységet folytató cégek székhelye van, ez a 
javaslat kedvezőbb. Számukra, a költségvetés számára ez bevételi többletet jelent, míg a 
magyar költségvetésnek és számos más ország költségvetésének ez hátrányos, költségvetési 
bevételcsökkenést eredményezhet, illetve ezen keresztül nyilvánvalóan a munkaerőpiacon és 
számos más piacon hátrányosabb helyzetbe kerülhetünk azáltal, hogy kiegyenlítődnének ezek 
a versenyelőnyök és hátrányok. Tehát egy felzárkózó ország, mint Magyarország, úgy 
gondolom, nincs abban a helyzetben jelen fejlettségi állapotában, a GDP jelenlegi nagyságát 
tekintve, hogy lemondhasson azokról a versenyelőnyökről, amelyeket az adórendszer nyújt 
számára, többek között a társasági adó vonatkozásában. 

Csak zárójelben szeretném megjegyezni képviselőtársaimnak, hogy szeretünk 
vitatkozni sok mindenről itt, a bizottságban, apróbb dolgokról is, de általában a számviteli 
törvényről van a legkevesebb vita a bizottságunkban, illetve a plenáris ülésen is, holott a 
számviteli szabályozásokban sok-sok milliárd sorsa, nagyon sok munkahely sorsa dől el. Itt is 
szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy éppen a társasági adóalap meghatározása 
nagyon szakmai és nagyon jól kifundált képlet alapján történne, ahogy a tárca képviselője is 
jelezte ezt, és ebben vannak elrejtve igazán a fontos dolgok. Nagyon szakmainak álcázott 
javaslatokban lehet igazán, ha mélyre ásunk, rábukkanni arra, hogy milyen érdekek is vannak 
egy-egy javaslat mögött. Csak szerettem volna fölhívni a figyelmünket arra, hogy ha majd 
egyszer a parlament asztalán lesz a számviteli törvény módosítása, akkor ilyen szemüvegen 
keresztül is érdemes lesz ezt megvizsgálni. Adott esetben az irányelv vonatkozásában azt 
javaslom képviselőtársaimnak, hogy azt a bizottsági álláspontot fogadjuk el, ami írásban is 
rögzítve lett, és ne támogassuk most jelen formájában ezt az irányelvet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? Veres képviselő úr! 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Először kérdéseim lennének. Dancsó képviselő úr azt 
mondja, hogy a bizottsági álláspont írásban is lett rögzítve. Én nem ismerek ilyet. Mi 
kaptunk? 

 
ELNÖK: Nincs bizottsági álláspont írásban rögzítve. A bizottság véleményét a 

mostani ismereteink információink alapján én fogom megküldeni Hörcsik Richárd 
elnöktársamnak az európai ügyek bizottságához. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Jó. Mert amit én kaptam, az maga az irányelv tervezete 

tulajdonképpen. Azért kérdezem, mert én hiányoltam a javaslatot, hogy mi legyen a bizottság 
álláspontja, mert azt nem kaptuk meg. 

A másik dolog. A főosztályvezető úr által elmondott három problémás ügy esetében 
azért érdemes egyenként sorba menni. Én nem nagyon látom azt a problémát ilyen súlyúnak, 
amit harmadikként említett, nevezetesen, hogy az adóellenőrzésben korlátozott a lehetősége 
Magyarországnak. Mert úgy gondolom, hogy ha az adóellenőrzést elvégzi valamelyik európai 
uniós tagország, akkor az nyilván az európai standard-ek szerint el van végezve. Itt nem látom 
azt a problémát, hogy mi ért kéne Magyarországnak ragaszkodnia ahhoz, hogy Magyarország 
végezze az adóellenőrzést. Ezt nem érzem olyan súlyú érvnek, ami ebből a szempontból a 
támogatás-nemtámogatás kérdésében perdöntő lehetne. 

A másik két dologban már sokkal érdekesebb az elsőként és másodikként mondott 
érve. Ebből is leginkább a második az izgalmas számomra, azt is megmondom, hogy miért. 
Az volt az érv, hogy a külföldi befektetők kedvezményezésének lehetősége ennek 
elfogadásával megszűnik. Az előterjesztés 13. oldalán pedig a következőket olvasom. Ez a 12. 
oldalon kezdődik, a 4., illetve az 5. pont: „Az Európai Unióra a társasági adó alkalmazásában 
egységes piacként tekintő rendszer elősegítené az Unióban rezidens vállalatok határon átnyúló 
tevékenységét, tovább azt, hogy az Unió a nemzetközi beruházások megvalósításának 
versenyképesebb helyszíne legyen. ez a rendszer leginkább azáltal valósítható meg, hogy 
lehetővé teszi, hogy azok a vállalatok, amelyeknek egynél több tagállamban keletkezik 
adófizetési kötelezettségük, egyetlen adóalap-számítási szabály szerint tehessenek eleget e 
kötelezettségüknek és egy adóhatóság joghatálya alá tartozzanak az Unióban (egyablakos 
ügyintézés). E szabályokat az Unióban a társasági adó hatálya alá tartozó olyan szervezetek 
számára is biztosítani kell, amelyek nem tagjai vállalatcsoportnak.” Az (5) bekezdés: „Mivel 
az adómértékben jelentkező eltérések nem jelentenek ugyanilyen akadályokat, így nem 
szükséges, hogy a rendszer, a közös konszolidált társasági adóalap befolyásolja a tagállamok 
mérlegelési jogkörét a nemzeti társaságiadó-kulcsok meghatározását illetően.” 

Azért tartom ezt a két pontot fontosnak, mert szeretném azt megkérdezni, hogy az 
előkészítő vita során azt a problémát, ami Magyarország számára valóságos probléma, vagyis 
a befektetési adókedvezmény alkalmazásának lehetőségét eme rendszerben kezdeményezte-e 
Magyarország. Mert Magyarországon olyan kedvezményt én nem ismerek, amely csak 
külföldiek számára érvényesíthető, Magyarországon csak általános befektetési 
adókedvezményt ismerek. Ha kezdeményezte, mi ennek a fogadtatása, milyen reagálás van 
erre? Látnak-e esélyt arra, hogy ezen kedvezményrendszer érvényesítése akár az adóalap-
számításig, akár az adószámításnál megvalósítható lenne. Azt a problémát legalább 
kétféleképpen lehet áthidalni, ami itt második pontként megemlítésre kerül. 

És akkor térjünk vissza az első pontra. Ez egy kategorikus kijelentés, hogy társasági 
adó bevétel elmaradást vagy kiesést okoz magának a rendszernek a beevezetése. Nem 
indokolta meg, csak feltételezem, hogy vélhetőleg azért okoz kiesést, mert az ilyen egységes 
elvek alapján számolt azon paraméterek, amelyek alapján a határon átnyúló tevékenységet 
folytató cégek adómennyiségét megosztja a rendszer a bevezetését követően. Itt árbevételt 
említett, meg nem pontosan, milyen közgazdasági kategóriákat, eszközértéket és még valamit 
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mondott harmadikként. Tehát ha ennek alapján történik, akkor Magyarország a nyújtott 
beruházási kedvezményekkel csökkentett adómértékhez képest is kevesebb társasági adót 
kapna azon cégektől, amelyek jellemzően Németországból, illetve Franciaországból, vagy 
helyszínnel rendelkezve Magyarországon valósítottak meg beruházásokat, és folytatnak 
határon átnyúló tevékenységet. 

Azért forszírozom ezt a három dolgot, mert önmagában a harmadikat nem érzem erős 
érvnek, a másodikat, úgy vélem, a vita során kezelhető, hiszen más országoknak is ilyen 
jellegű fenntartásaik vannak a rendszerrel kapcsolatban, és úgy gondolom, beépíthető a 
rendszerbe olyan szabály, ami a magyar aggályt megfelelőképpen kezelheti. Az elsőre pedig 
csak kijelentést hallottam, igazi indoklást még nem nagyon, ezért arra kíváncsi lennék, hogy 
mi az igazi indoklás. Magyarul keresem annak megfelelő alátámasztását, hogy az elzárkózás 
ne lendületből történjen meg, hanem szakmai alapon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úrnak voltak kérdései, akkor visszaadom a szót 

főosztályvezető úrnak, hogy a kérdésekre tessék válaszolni. 
 

A kormány képviselőjének válasza 

LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha 
megengedi, egy gyors példával megpróbálnám elmagyarázni, hogy hogyan működne ez a 
gyakorlatban. Magyarország olyan arányban részesedne az adóalapból, amilyen arányban 
társaságra lebontva a magyar eszközérték, árbevétel, munkaerőköltség aránylik a teljes 
cégcsoportnak ugyanezen mutatóihoz. Megjegyzem, hogy a szabályozás valójában adó 
szempontú konszolidációt jelent, nem számviteli konszolidációt. Különböző számviteli 
szabályok szerint állapítanák meg az eszközértéket, árbevételt, személyi jellegű ráfordítást, 
tehát valójában a rendszer közel sem hozna egységes szabályozást. Ebből kifolyólag számos 
adóvita fog kialakulni, ezért szeretném azt mondani, hogy az ellenőrzés területén is csorbulna 
a magyar joghatóság jogosítványa. Hiszen a magyar adóhatóság számára csak azok az adatok 
állnak majd rendelkezésre, amelyek itt elérhetőek, magát az allokációt tekintve az anyavállalat 
szintjén kevesebb rálátásunk lesz ezekre az információkra. 

Kérdés, hogy milyen együttműködést lehet itt kialakítani. Valójában a jogviták során a 
döntés sem a magyar félnél lesz. tehát azt gondolom, mindenképpen sérülne az ellenőrzési 
jogkörünk. Arról, hogy egy önellenőrzés esetén milyen kaotikus rendszer alakulna ki, nem is 
szeretnék beszélni. Egyébként azzal kapcsolatban nem szeretnék állást foglalni, hogy 
Magyarországnak adópolitikai szempontból tartania kellene az Európai Unióban valamifajta 
közös ellenőrzést. Más fórumokon, információcsere tekintetében például Magyarország 
következetesen kiáll amellett, hogy a plurális működést biztosítani kell. Tehát alapvetően nem 
az ellenőrzéssel van gondunk. 

Annak, hogy társaságiadó-bevételkiesést okoz, a legfőbb oka a jelenlegi rendszer. A 
multinacionális társaságokról beszélünk, ezek a társaságok a belső csoporton belüli ügyletek 
transzferárazása során alakítanak ki olyan árakat, amelyek útján Magyarországra 
többletbevételt mutatnak ki. Teszik ezt azért, mert a német társaságiadó-kulccsal kell ezt 
leadózni, hanem a magyar versenyképes adókulccsal. Ezt hívjuk a profit átmozgatásának. Ez 
nem egy elvtelen előny Magyarország számára, jelenleg verseny van az Unióban, 
gyakorlatilag éppen ezt a verseny akarja eliminálni a javaslat, és egy semleges megközelítést 
akar bevezetni. Egyébként a magyar elnökség nagyon jó lehetőséget adott arra, hogy 
megpróbálja feltérképezni, hogy milyen szándékok állnak a javaslat mögött. Nem látjuk azt a 
szándékot, legalábbis azt az elkötelezést, hogy nem vezetne ez a rendszer az adókulcsok 
harmonizációjához. De ezt nem tudjuk, ugyanakkor ebbe az irányba hat a javaslat, hogy lesz 
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egy olyan pont, amikor a bizottság azt fogja javasolni, hogy egységesítsük a társaságiadó-
kulcsokat. 

Nem tudom, hogy van-e még nyitott kérdés. Egyrészt az allokációs mechanizmus a 
belső ügyletek eliminálása miatt már adóbevétel-kiesést okoz, ráadásul az 
adókedvezményeket említette képviselő úr, nem világos számunkra, és ez a magyar elnökség 
alatt sem derült ki, hogy ebből a Magyarországra jutó adóalapból l ehet-e egyáltalán 
adókedvezményt nyújtani. Az irányelvjavaslatban nincs benne, de az irányelvjavaslat 
indokolása némileg túlterjeszkedik az irányelvjavaslat konkrét szövegezésén, tehát feltehetően 
az a szándék, hogy adókedvezmények útján se lehessen befektetőket ösztönözni 
Magyarországon. Itt összességében mi valós veszélynek tartjuk, és a tagállamok többségének 
is egyébként ez az álláspontja, hogy az egyes adórendszerekre nézve ez káros lesz valójában. 
Meglepő módon egyébként a Bizottság javaslata az adminisztráció csökkentésére irányul, 
ehhez képest a társaságok sem támogatják ezt az javaslatot, hiszen ők is pontosan tudják, 
hogy ez többletkötelezettséget jelent majd számukra, mivel a magasabb adókulcsú 
országokban kell adózniuk. 

 

További észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Némileg összefoglalva az eddigi 
információkat, a tárca nem támogatja a tanácsi irányelvet, a kormányoldal részéről Dancsó 
képviselő úr által javasolt vélemény ugyancsak ezzel szinkronban van, ez azt sugallja, hogy a 
bizottság nemleges véleményt fogalmazzon meg az európai ügyek bizottságának. Veres 
képviselő úrnak voltak kérdései. Nem tudom, a válaszok mennyire voltak kielégítőek, vagy 
kíván-e a kormányoldali állásponttól eltérő, más véleményt megfogalmazni. Parancsoljon! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Egy ponton van 

érdemben más álláspontom ebben az ügyben. Amit az ellenőrzés kapcsán mondott, abban 
nem akarok vitatkozni, szerintem az nem veszélyes. Az érdemi vita számomra abban 
fogalmazható meg, hogy ha a magyar elnökség idején és később tett próbálkozásokról most 
ennyit tud itt elmondani nekünk, amit elmondott, akkor nem tartom kielégítőnek annak a 
kérdésnek a tisztázását, hogy adókedvezményeket a rendszerben lehet-e alkalmazni. Ezt 
tartom sarkalatos kérdésnek. Én magam voltam kezdeményezője a ’90-es évek közepén a 
parlamentben az elmaradott térségekben megvalósuló beruházásoknak adandó 
adókedvezmények bevezetésének. Akkor ez képviselői indítvánnyal került be a társaságiadó-
rendszerbe, ezért én híve vagyok ilyen jellegű kedvezménynek ma is, mert hiszem azt, hogy 
sok minden más eszköz alkalmazása mellett erre is szükség van ahhoz, hogy a határ menti 
elmaradott térségek felzárkóztatása megvalósulhasson. 

Nekem az nem volt kielégítő a válaszából, hogy milyen módon zárja ki a jelenlegi 
bizottsági gondolkodás ezt, mert a tagállamok többsége, mert ha jól értem, a többsége ezt meg 
kívánná tartani, rendszerben kívánja látni a beruházások térségi elv alapján történő 
megkülönböztetését adókedvezményekkel is, akkor ezt vajon be lehet-e a rendszerbe iktatni. 
Az én eddigi ismeretem alapján, amit erről eddig tudtam, illetve a most megkapott 
előterjesztés alapján sem látom ezt kizártnak. Azzal a mondatával, hogy arra utal, hogy 
esetleg ez majd át fog menni adómérték-harmonizációba is, azért nem tudok egyetérteni, mert 
tudjuk, hogy egy tagállam nem szavazata is meg tudja ezt akadályozni. Tehát itt gyakorlatilag 
teljes egyetértésre van szükség, a 27-ek között pedig adómérték-harmonizációra bizonyosan 
nem fog sor kerülni még hosszú időn keresztül, mert nagyon sok tagállam, például 
Magyarország is azt mondja, hogy adómérték-harmonizációt nem fog támogatni. De rajtunk 
még sok más ország is ezt mondja, a környező országok is, de Írország markáns példája ennek 
az elmúlt évek tapasztalata alapján. 
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Ezért azt gondolom, hogy igazándiból azt a kérdést kellene tisztázni, tisztán látnunk a 
felelős döntéshez, hogy vajon a magyar kormány milyen kezdeményezéseket tett annak 
érdekében, hogy az adókedvezmények alkalmazásának lehetősége, akár térségi, akár 
foglalkoztatási, akár beruházási paraméterekhez kötött adókedvezmények további 
alkalmazásának lehetősége biztosított-e a rendszerben. Ugyanis ez az ön által második 
pontként mondott problémát kellőképpen helyre teszi. Ugyanis, ha erre az a határozott 
álláspont, hogy a Bizottság kizárja az általam fölsorolt három elv alapján, vagy a három elv 
kombinációja, vagy a három elv egyike, vagy másika vagy harmadika alapján adható 
adókedvezmény további nyújtásának lehetősége, akkor az én álláspontom is egyértelmű ebben 
a kérdésben. Ha azonban, mint ahogyan én most eddig az olvasás alapján lehetségesnek 
tartom, hogy ebbe az irányelvbe beépítésre kerül ilyen jellegű, vagy az adóalap-számításnál, 
vagy az adómérték-számításnál alkalmazható kedvezmény, akkor az én álláspontom ennek 
függvényében differenciáltabb, mint ahogy eddig Dancsó képviselő úr megfogalmazta. 
Hangsúlyozom, hogy nálam ez a sarokkérdés ebben a dologban. 

A harmadik pontot nem érzem olyannak, amely Magyarország alapvető érdekeit 
érintené, így is, úgy is aláírtunk rengeteg olyan egyezményt, amelyek alapján van 
együttműködés az adóhatóságok között az Európai Unió országain belül. Az együttműködés 
mikéntjét természetesen lehet kritikával illetni, de vállaltuk már korábban ezt a fajta 
együttműködést, ilyen értelemben azt gondolom, ez nem az az ügy, ami szakítópróba lehetne. 
Az első pontra vonatkozóan pedig, ameddig én nem látok számszerű, alátámasztott 
számításokat… Mert az én eddig tapasztalatom alapján, megmondom, miért vagyok óvatos az 
első pontot illetően. Azok a nemzetközi cégek hozzák Magyarországra az ön által elmondott 
technikákkal, társaságiadóalap-növelésként, árbevételük átcsoportosításával bizonyos részét, 
amelyek Magyarországon kedvezményt tudnak érvényesíteni. ilyen módon adott esetben vagy 
minimalizálják, vagy éppen társaságiadó-fizetési kötelezettségtől mentesen tudják 
tevékenységüket folytatni. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy a második pontra adott 
megfelelő válasz az első pontra adott választ is differenciáltan érinti. ezért szeretném tudni, 
hogy pontosan a második pontra mi is az eddig megtett magyar lépés, és erre mi volt a 
reakció. Köszönöm, elnök úr, ennyi volt a hozzászólásom. 

 
ELNÖK: Köszönöm én is. Mielőtt továbbadnám a szót, annyit hadd hangsúlyozzak, 

hogy ennek a bizottságnak itt és most ebben az ügyben nem döntenie kell, a döntést más fogja 
meghozni, hanem egy véleményt kell megfogalmaznunk, mint mondtam, az európai ügyek 
bizottsága számára. Így szól a házelnöki kérés. Tehát arról kell állást foglalnunk, hogy 
támogató vagy nem támogató véleményt javasol-e ez a bizottság az európai ügyek 
bizottságának. Erről kell döntenünk. Kinek van még kérdése, véleménye? Rozgonyi képviselő 
úr! Tessék parancsolni! 

 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): A Jobbik frakció nevében azt tudom mondani, hogy 

tulajdonképpen ebben az anyagban van egy csomó olyan dolog, amit a Jobbik 
gazdaságpolitikai szempontjai szerint talán még el is lehetne fogadni. Bennünket 
különösebben nem zavarna az, hogy megnehezülne az, hogy a mi saját pénzünkön bejöjjön a 
multinacionális cég, és itt, mint egy pénzügyi pumpa, ki is vigye a teljes nyereségét az 
országból. Bennünket talán inkább az izgat ebben, hogy ezek az ajánlások, amelyek sorban 
jönnek az Európai Unió részéről, nagyon egy irányba jutatnak. Ezek nem állnak itt meg, 
ezeknek folytatása lesz. Itt mindig az a mézesmadzag, hogy ez csak erre vonatkozik, ez csak 
arra vonatkozik, kapjátok be szépen. Aztán mindig jön a rátét, fél év múlva még ez, egy év 
múlva még az. És észre se vesszük, hogy van egy karéja az Európai Uniónak, amelyet maga 
az Unió, ha létezik egyáltalán ilyen, és az Unió vezető országai gyarmatoknak tekintenek, és 
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úgy gondolják, hogy ezekkel bármit meg lehet csinálni. És meg is fogják csinálni, ha ezekben 
a dolgokban nem fogunk egyszer kiállni, és azt mondani, hogy na, ebből elég. 

Mi ebből a szempontból tartjuk fontosnak azt, hogy ne támogassuk ezt a javaslatot. 
Bennünket nem az zavar, hogy itt megnehezítik a multik idecsalogatását, még egyszer 
mondom, hanem az egész folyamat, ami ebben is végig nyomon követhető, és ami az 
előzményekben is, a várható további lépésekben is megmutatkozik. Tehát mi ez ellen 
szeretnénk tiltakozni ezzel. Azt mondhatom, hogy a Jobbik ezt biztosan nem fogja támogatni, 
vagy legalábbis, miután a parlament elé ez nem fog kerülni, ahogy elnök úr mondta, a frakció 
nevében mégis csak azt kell mondanom, hogy a Jobbik nem támogatja ezt. Kérem ezt így 
figyelembe venni. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Azt gondolom, hogy dönthetünk. Kíván esetleg 

főosztályvezető úr még itt „az utolsó szó jogán” még itt valamit mondani? 
 

A kormány képviselőjének reflexiója 

LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, köszönöm, csak nagyon 
röviden, hogy tájékoztatást adjak, hogy a magyar kormány milyen lépéseket tett. Az 
irányelvjavaslat általános vitája már lezárult. Ez a magyar elnökség feladata volt, a főbb 
elemeket, a főbb prioritási pontokat vettük át, és pontosan a magyar elnökség kezdeményezte 
azt, hogy vitassuk meg az adókedvezmények kérdését is. Ez általános szinten maradt vita volt, 
tehát nem született döntés, nyitva hagyta a kérdést, hogy az adókedvezményt lehet-e 
érvényesíteni vagy nem. Jelenleg a részletes vita zajlik, és még nem tartunk ott, hogy az 
adókedvezményekről szó esik. De azt gondolom, mi azt fogjuk képviselni, hogy az 
adókedvezményt lehessen érvényesíteni. Egészen röviden ezt szerettem volna elmondani. 

 

Döntés a bizottság állásfoglalásáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Arról kell szavaznunk, hogy a bizottság támogató 
véleményt vagy elutasító véleményt javasol nekem, aki majd megírom a levelet Hörcsik 
Richárd úrnak, az európai ügyek bizottsága elnökének és esetleg a házelnök úrnak, aki ezt a 
feladatot ránk rótta. Tehát akkor az a kérdésem, hogy ki ért azzal egyet, hogy támogató 
véleményt fogalmazzak meg a bizottság mostani vitájának és a tárca álláspontjának 
ismeretében. (Szavazás.) Ilyen javaslat nincs. Köszönöm. A bizottság tehát nem támogatja a 
tanácsi irányelv, a közös konszolidált társasági adóalapról szóló irányelv elfogadását 
Magyarország részéről. (Dr. Veres János jelentkezik.) A döntés megszületett, képviselő úr. 
Tessék parancsolni! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném, ha egyetlenegy mondat 

szerepelne elnök úr levelében, ha a többiek úgy ítélik meg, vagy támogatják, vagy nem. 
Szeretném, ha a bizottság támogatólag állást foglalna abban, amit most a végén mondott 
főosztályvezető úr. Nevezetesen, hogy szükségesnek tartja a bizottság, hogy a magyar 
kormány a továbbiakban is képviselje azt az álláspontot az adókedvezmények tárgyalása 
során, amiről az imént itt főosztályvezető úr beszélt. Nevezetesen, hogy ebben a formában ezt 
nem támogatja a bizottság, ugyanakkor szükségesnek tartja, hiszen nem áll meg a vita, hogy 
az adókedvezményekre vonatkozó, ahogyan most itt fogalmazott főosztályvezető vezető, 
korábban tett magyar kezdeményezés részletes vitájára kerüljön sor, és ennek eredményét 
ismerhessük meg. Teszem ezt csak azért, mert azt gondolom, hogy ebben talán nincs 
közöttünk véleménykülönbség vagy véleményeltérés. Magam is úgy gondolom, hogy ebben a 
formában nem lehet támogatni, ugyanakkor nem lehet azt most megítélni, hogy pontosan mi 
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lesz majd ennek a javaslatnak a további sorsa, de szerintem közös érdekünk, hogy ezt a pontot 
a magyar kormány következetesen érvényesítse a tárgyalások során. Ha már ezt a magyar 
elnökség idején fölvetettük az általános vitában, akkor úgy érzem, hogy egy későbbi 
vitaszakaszra toló álláspontja a bizottságnak, ezért fontosnak tartanám, hogy ez a magyar 
álláspont a későbbiekben is kerüljön konzekvensen érvényesítésre. Ezzel azt is mondom, hogy 
Magyarország tárgyal ebben a kérdésben, és nem azt mondja, hogy nem, soha, ameddig 
élünk, ilyen nem lehet. Bocsánat, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a tanácsot. Most már arról van szó, hogy a bizottság nem 

támogatja ezt az irányelvet, de képviselő úr azt tanácsolja nekem, hogy a véleményünk 
megfogalmazásakor ezeket a szempontokat még érvényesítsem. Azt mondom erre, hogy 
mérlegelni fogom a jegyzőkönyv alapján. Ezek után ebben a szellemben kér még valaki szót? 
Ékes képviselő úr! 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Amit János mondott, azt nem lehet 

kimondani így részünkről, mert a kormány kezdeményezte annak idején, és következetesen ki 
fog állni emellett. Tehát ne ez borítsa majd adott esetben a 27 tagország együttes álláspontját. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Akkor köszönöm a tanácsokat, a döntés 

egyértelmű. A levelet meg fogom írni, a labda nálam van, tehát ezzel az üggyel a bizottságnak 
további tennivalója nincs. Köszönöm főosztályvezető úr segítségét. Viszontlátásra! 

Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati 
javaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása 

Kedves Képviselőtársaim! Van itt még egy napirendi pont, ezzel én terhelem a 
bizottságot, nem először és nem utoljára. Tegnap késő este a plenáris ülésen került sor a 
NMHH Médiatanácsának 2010-es beszámolójára. Ez egy terjedelmes, közel 500 oldalas 
anyag volt, nekem mégis hiányérzetem volt, miután ez a pénzügyi beszámolóról nem mondott 
semmit. Mindjárt hozzáteszem, hogy nem rovom föl ezt a hiányosságot a médiahatóságnak, 
hiszen a médiatörvény meglehetősen sajátosan fogalmazza meg azt, hogy a beszámolóban 
minek kell szerepelnie. A médiatörvényben ez a fejezet nem tér ki a pénzügyi beszámolással 
kapcsolatos információ közreadására, parlamenti tájékoztatására, valamint arra sem, hogy ezt 
a pénzügyi beszámolót kinek, milyen független ellenőrzésnek kellene alávetni. 

Az én módosító javaslatom arra vonatkozik, hogy amikor a 2011-es, a mögöttünk lévő 
esztendő éves beszámolójáról lesz szó, akkor a médiahatóság szíveskedjék a független 
pénzügyi ellenőrzésről szóló eredményekről is tájékoztatni az Országgyűlést, amihez 
természetesen meg kell teremteni a független pénzügyi ellenőrzés feltételeit, mert azok 
nincsenek megteremtve. Tehát párhuzamosan van egy kezdeményezésem, amiről már szintén 
szó esett. Azt gondolom, hogy mivel a médiahatóság nem része az államháztartásnak, és ez 
szakmailag érthetetlen és védhetetlen helyzet, szakmai szempontból senki sem vitatja, 
legalábbis nem hallottam olyan álláspontot, ami szerint ennek úgy jó az elhelyezése a 
közszférában, ahogy van. Tehát része a kormányzati szférának, nem része az 
államháztartásnak, ebből kifolyólag az Állami Számvevőszék úgy gondolja, hogy nem neki 
kell ellenőriznie, hiszen nem része az államháztartásnak. Ennek következtében nincs az 
Országgyűlés részéről független pénzügyi ellenőrzésnek alávetve, itt ilyen problémák vannak, 
miközben 50-61 milliárd forintos központi költségvetési támogatást kap ez a hatóság. Ennek a 
helyzetnek részben a feltárása, részben a megoldása a célja ennek a határozati javaslatot 
módosító indítványnak, amit én tettem. 
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Ehhez nincs kormányzati segítség, tehát egymás között vagyunk. Megkérdezem az 1. 
ajánlási pontról, ami tehát a határozati javaslatnak egy olyan kibővítését tartalmazza, hogy a 
múlt évről szóló médiahatósági beszámolóban térjen ki az elnök asszony a pénzügyi 
ellenőrzés eredményeire is, ehhez mit szól a tisztelt bizottság. Tessék parancsolni! (Nincs 
jelentkező.) Semmit nem szól. Nincs vélemény, akkor nincs miről vitatkozni. Akkor az a 
kérdésem, hogy ki támogatja az indítványomat. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Három igen mellett ez igen szolid támogatás. Megkérdezem, hogy aki nem támogatja, 
tartózkodott-e vagy nemmel szavaz. Ki az, aki nem támogatja? Öt. Ki tartózkodik? Ez már 
igen, hét tartózkodás, ezt meg kell becsülni. Köszönöm annak, ki legalább tartózkodásával a 
gondjait jelezte. 

A napirendi pont lezárása 

Van itt még egy ajánlási pont, ami idekerült, jóllehet, ez egy más természetű 
indítvány. Nem is kívánom ezt szakmailag kommentálni, viszont mint kijelölt bizottságnak, 
erről állást kell foglalnunk a Házszabály szerint. Ezért a 2. ajánlási pontban Novák Előd 
javaslatát ki támogatja, az a kérdésem. Aki támogatja, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! 
(Szavazás.)  Egy igen szavazat mellett a bizottság nem támogatja. Köszönöm szépen. 

Az ülés bezárása 

Köszönöm szépen. Akkor mindhárom napirendi ponttal foglalkoztunk. A mai napra 
elvégeztük a bizottsági feladatot. Köszönöm, az ülést bezárom. 
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