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J e g y ző k ö n y v ∗  
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megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat 

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 kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/5096. szám) 
(A Kulturális és sajtóbizottság önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

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

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Babák Mihály (Fidesz) 
Balázs József (Fidesz) 
Balla György (Fidesz) 
Ékes József (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Magyar Anna (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Boldvai László (MSZP) 
Dr. Szekeres Imre (MSZP)  
Rozgonyi Ernő (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Seszták Oszkár (KDNP) Ékes Józsefnek (Fidesz) 
Balázs József (Fidesz) megérkezéséig Herman István Ervinnek (Fidesz) 
Bodó Sándor (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz) 
Dr. Bóka István (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz) 
Dr. Dancsó József (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz) 
Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP) 
Dr. Nagy István (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz) 
Dr. Pósán László (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz) 
Dr. Vitányi István (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz) 
Puch László (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP) 
Dr. Veres János (MSZP) Boldvai Lászlónak (MSZP) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 11 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat, a tárca képviselőjét, az érdeklődőket, a sajtó 
munkatársait, a mai ülésünket megnyitom. A kiküldött meghívóban kettő, illetve három 
napirendi megtárgyalására tettem javaslatot. Észrevételek nem érkeztek, ezért megkérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e, elfogadjuk-e az ajánlott napirendet. Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a 
bizottság elfogadta a napirendünket.  

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
T/5842. számú törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pontban a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről 
szóló törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása szerepel. 
Köszöntöm Nátrán Roland helyettes államtitkár urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről. A bizottság hatáskörébe tartozó módosító indítványok száma összesen kettő. 

Az 1. ajánlási pontban Rogán Antal képviselő úr tett módosító indítványt. Kérdezem 
államtitkár urat, mi erről a véleménye. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előző bizottsági ülésen elhangzott szakmai 
vizsgálatot végezte el a tárca a tegnapi este folyamán. Csak emlékeztetőül: vizsgáltuk a 
költségvetési hatást, az érintettek körét, azt, hogy a javaslat hogyan hat az érintettekre, s 
hogyan hat a lakhatási helyzetre, illetve a lakáspiacra. Az 1. ajánlási pontban lévő javaslat 
költségvetési helyzetre gyakorolt hatása, miszerint a nyújtott hitel összegét korlátozná a 
javaslat 15 millió forintban, ez értelemszerűen a költségvetést pozitívan érintené, az éves 
hatása ennek pár milliárd forint a költségvetésre.  

Az érintettek köre számos, természetesen tegnap este nem tudtunk pontos statisztikai 
adatokat vizsgálni, de a modellezéseink szerint ez több tízezer érintettet jelent. Ez azt jelenti, 
hogy ezt az érintetti kört kizárnánk az árfolyamrögzítés lehetőségéből, ebből következően 
tehát az érintettekre gyakorolt hatást negatívan értékeltük. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek az 
érintettek nem vehetnek részt az árfolyamgátban, nem részesülhetnek annak előnyeiből, és itt 
nem elsősorban a költségvetési, banki kompenzációra gondolok, hanem az árfolyamgát 
kiegyenlítő hatására.  

Éppen ezért a lakhatási helyzetre és a lakáspiacra is negatívan hatna, ezért a tárca nem 
támogatja a 30 millió forintos határ 15 millió forintra való korlátozását, és értelemszerűen ez 
nincs összhangban a bankszövetségi megállapodással és a hitelezőket képviselő 
érdekképviseleti szervezetekkel lefolytatott tárgyalások eredményével sem.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek van kérdése 

vagy más mondanivalója. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs.  
Államtitkár úr, hadd kérdezzem meg kicsit prózaian, hogy ez a kapcsolódó módosító 

javaslat most kevesebb vagy több adóst vonna be a kedvezményezett körbe. Tehát nem volt 
egészen világos, hogy most melyik javaslat az, amelyik több ember számára teszi lehetővé a 
sikeres megoldást.  
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NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Számításink szerint a 30 millió forintos ingatlanérték-határra vonatkozó korlát, amit az 
eredetileg benyújtott törvényjavaslat tartalmaz, az a devizaadósok 90 százalékot meghaladó 
részének tenné lehetővé az árfolyamgát-konstrukcióba való belépést. A 30 millió forintos 
ingatlanértékről a 30 millió forintos hitelösszegre való eredeti módosító ezt pár 
százalékponttal megnöveli, tehát 95 százalék fölé emelkedne ez az arány. Ez a kapcsolódó 
módosító javaslat, amit most tárgyalunk, levinné ezt az arányt, tehát sokkal kevesebb ember 
vehetne részt az árfolyamgátas konstrukcióban, és alapvetően megváltoztatná a résztvevők 
körét.  

Tehát adott esetben e módosító javaslat szerint az árfolyamgátas konstrukcióban részt 
vehet egy nagy önerővel rendelkező, akár több 10 millió forint önerővel rendelkező hiteles, 
aki pár millió forint hitelt vett fel - kiegészítendő a szignifikáns önerejét -, de nem vehetne 
részt olyan állampolgár, akinek nem volt elég önereje, viszont viszonylag magas hitelösszeget 
vett fel, akár új ingatlan építéshez.  

Tehát nem csak az érintettek számosságát változtatja meg, hanem az érintettek körét 
is, de alapvetően a számításaink azt mutatják, hogy egyértelműen kevesebben vehetnék 
igénybe a 15 milliós határnál, mint bármely másik javaslatnál.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a választ. Úgy látom, nincs több kérdés, szavazás 

következik.  
Ki támogatja Rogán Antal képviselő úr kapcsolódó módosító indítványát az 1. ajánlási 

pontban? (Nincs jelzés.) Támogatót nem látok, tehát a bizottság nem támogatja, 
értelemszerűen egyharmadot sem kapott. 

Következik a 2. ajánlási pontban ugyancsak Rogán Antal kapcsolódó módosító 
indítványa. Erről is kérdezem államtitkár úr véleményét.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

előzőekben elmondottak igazak azzal, hogy ebben az esetben már az érintettek köre nem 
szűkül olyan mértékben, mint a 15 milliós határnál. Ez a javaslat sokkal inkább az érintettek 
összetételére bír hatással. Ennek megfelelően a tárca ezt a javaslatot sem támogatja, mert 
számításaink szerint még ez is szűkebb, mint a 30 milliós értékhatár, és a 30 milliós 
hitelértékhatár. Az utóbbinál természetszerűleg szűkebb, ebből kifolyólag az előbbi indokok 
alapján a tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Nincs 

ilyen, szavazás következik. Ki támogatja Rogán Antal 2. ajánlási pontban levő kapcsolódó 
módosító indítványát. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
támogatja az indítványt, köszönöm szépen.  

Ezzel az első napirendi pontunkat lezárom. 

Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/5096. számú határozati javaslat 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

A 2. napirendi ponttal kapcsolatban bejelentem, hogy kapcsolódó módosító javaslat 
nem érkezett, tehát ezzel a ponttal nem kell foglalkoznunk. 
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Egyebek 

Marad az egyebek, nekem nincs bejelentenivalóm. Kérdezem, van-e valakinek az 
egyebekben bejelentenivalója? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor köszönöm szépen, az ülést 
bezárom. Viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 18 perc) 

 

Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


